
– Ustawa o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów ma na celu ustawo-

we przekształcenie, 
z dniem 1 stycznia 2019 
r., we własność grun-
tów na rzecz właścicieli 
domów jednorodzin-
nych i samodzielnych 
lokali położonych w bu-
dynkach wielorodzin-
nych wraz z budynka-

mi gospodarczymi, garażami, in-
nymi obiektami budowlanymi lub 
urządzeniami budowlanymi, 
umożliwiającymi prawidłowe i ra-
cjonalne korzystanie z budynków 
mieszkalnych – czytamy w infor-
macji dotyczącej ustawy. Dotyczy 
ona gruntów zabudowanych wy-
łącznie budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi lub budynkami 
mieszkalnymi wielorodzinnymi, 
w których co najmniej połowę licz-
by lokali stanowią lokale miesz-
kalne.

Warto podkreślić, że prze-
kształcenie będzie odpłatne. Oso-
by, które staną się z mocy prawa 
właścicielami gruntów będą zo-
bowiązane do uiszczania należ-
ności za nabycie prawa własno-
ści w formie corocznej opłaty 
przez 20 lat. Wysokości opłaty 
rocznej za przekształcenie będzie 
odpowiadała wysokości opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczy-
ste, obowiązującej w dniu prze-
kształcenia. 

Ciąg dalszy na str. 6

Koniec z firmami przeska-
kującymi z jednego unijnego 
państwa do drugiego, by unik-
nąć podatków. Ministerstwo 
Finansów kończy pracę nad 
projektem za sprawą, którego 
w naszym kraju zostanie 
wprowadzony tzw. exit tax, 
czyli podatek od wyprowadz-
ki. Dotyczy on nierealizowa-
nych jeszcze zysków kapitało-
wych, w związku z przeniesie-
niem przez podatnika akty-
wów jego przedsiębiorstwa.

Informację na temat tzw. exit 
tax potwierdził wiceminister fi-
nansów Paweł Gruza. – Pragnę 
potwierdzić, iż w Ministerstwie 
Finansów przygotowywany jest 
projekt ustawy nowelizującej 
ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz ustawę z dnia 15 
lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych, prze-
widujący wdrożenie do polskie-
go porządku prawnego instytu-
cji tzw. exit tax tj. opodatkowa-
nia nierealizowanych jeszcze zy-
sków kapitałowych, w związku 
z przeniesieniem przez podatni-
ka aktywów jego przedsiębior-

stwa, stałego zakładu lub rezy-
dencji podatkowej do innego 
państwa - napisał Gruza. Wice-
minister doprecyzował, że  cho-
dzi o przypadki utraty przez do-
tychczasowe państwo siedziby 
podatnika bądź miejsca prowa-
dzenia działalności (Polskę) pra-
wa do opodatkowania docho-
dów, które zostały faktycznie 
wypracowane w okresie, w któ-
rym dany podatnik (składnik 

aktywów) podlegał jurysdykcji 
podatkowej tego państwa. - Po-
datek od niezrealizowanych zy-
sków ze swej istoty nie dotyczy 
zatem każdego przeniesienia ak-
tywów, a jedynie takiego, z któ-
rym wiąże się utrata przez dane 
państwo prawa do opodatkowa-
nia dochodu efektywnie wygene-
rowanego przed przeniesieniem 
– twierdzi Gruza. Innymi słowy - 
nie jest zamysłem ustawy kara-

nie „zwykłego Kowalskiego” za 
emigrację. Może natomiast sta-
nowić pewną barierę dla firm, 
które będą chciały przenieść się 
za granicę nie ze względów po-
datkowych, ale biznesowych 
(np. wchodząc na nowe rynki). 
Na razie jednak nie są znane 
szczegóły podatku - jego stawki, 
sposób obliczania podstawy 
opodatkowania, ewentualne 
progi kwotowe  itd.

Skąd pomysł na tego typu 
zmiany? Nagminną praktyką - 
szczególnie dużych firm - jest 
optymalizowanie podatkowe, po-
przez przenoszenie centrali, czę-
ści lub całości biznesu do innego 
kraju. Absolutnego zakazu prze-
prowadzki wprowadzić nie moż-
na. Wyjściem z sytuacji ma być 
więc obowiązek zapłaty podatku 
na rzecz opuszczanego kraju. 
Warto jednak zaznaczyć, że nowa 
danina to nie do końca autorski 
pomysł partii rządzącej. Na wła-
dzach wszystkich krajów Unii 
Europejskiej wymusza to dyrek-
tywa ATAD z 2016 roku. Nakazu-
je ona ograniczenie migracji po-
datkowej na terenie Unii, głównie 
do krajów o bardzo łagodnej poli-
tyce fiskalnej. Co istotne jednak – 
unijna dyrektywa jest bardzo 
ogólna i nie określa ani stawek, 
ani zakresu nowego podatku. Re-
sort finansów znacznie ją rozbu-
dował – na przykład o opodatko-
wanie osób fizycznych. Na wpro-
wadzenie nowych zasad Unia da-
ła czas do końca 2019 roku, ale 
mówi się, że polski resort finan-
sów chciałby wprowadzić exit tax 
od początku przyszłego roku.
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Exit Tax 

Wyprowadzka z kraju opodatkowana?

Wyższe stawki

Podatek od nieruchomości  
w górę

W przyszłym roku możemy spodziewać się, że wzrośnie podatek od nieruchomości oraz od grun-
tów. Stawki maksymalne będą wyższe o około 1,6% w porównaniu do obowiązujących w 2018 ro-
ku – tak wynika z obwieszczenia przedstawionego przez Ministerstwo Finansów. 

Ciąg dalszy na str. 6

Nowe przepisy już obowiązują

Dopalacze na równi 
z narkotykami

Weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Dzięki niej walka z dopalaczami ma być sku-
teczniejsza niż dotychczas. Za samo posiadanie znacz-
nych ilości tego rodzaju substancji będzie groziła kara do 
3 lat więzienia, a za handel nimi do 12 lat.

Ciąg dalszy na str. 3

Zmiany w szkołach

Dłuższe przerwy 
i obowiązkowo 

szafki
Obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są 

wycieczkami, zajęcia wymagające zwiększonego wysiłku 
umysłowego organizowane nie później niż na szóstej godzi-
nie zajęć w danych dniu, minimalny czas trwania przerw, 
a także obowiązek dyrektora szkoły w zakresie zapewnie-
nia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników 
i przyborów szkolnych - te główne zmiany zawiera projekt 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach. 

Ciąg dalszy na str. 9

Jest podpis prezydenta

Koniec z użytkowaniem wieczystym
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego grun-

tów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nowe zasady mają obo-
wiązywać od 1 stycznia 2019 roku. 

Nasi specjaliści z  dziedziny prawa, finansów, 
medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde 

pytanie. 
Wystarczy wejść na stronę  
www.zycieczestochowy.pl  

i napisać do nas! 
Odpowiedzi publikować będziemy  
w  piątkowych wydaniach gazety  
Życie Częstochowy i Powiatu.

Masz problem?
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Nowe przepisy już obowiązują

Dopalacze na równi 
z narkotykami

Dokończenie ze str. 1
Nowelizacja ustawy została opraco-

wana ze względu na pilną potrzebę 
wdrożenia kolejnych działań ogranicza-
jących zjawisko wytwarzania i wprowa-
dzania do obrotu środków zastępczych 
i nowych substancji psychoaktywnych. 
Przewiduje ona objęcie przepisami kar-
nymi przede wszystkim czyny związane 
z dystrybucją tych substancji i stworze-
nie instrumentów prawnych umożli-
wiających odpowiedzialność osób z nią 
związanych.

Kary za posiadanie dopalaczy 
i handel nimi

Od dnia wejścia w życie ustawy, za 
samo posiadanie znacznych ilości do-
palaczy będzie groziła kara nawet do 3 
lat więzienia, a za handel nimi nawet do 
12 lat. Do odpowiedzialności karnej zo-
staną pociągnięci także posiadacze za-
bronionych substancji, którym będzie 
groziła grzywna albo kara ograniczenia, 
albo pozbawienia wolności do 3 lat. 
Umorzenie postępowania będzie możli-
we jedynie wtedy, gdy przedmiotem 
czynu będzie nieznaczna ilość dopala-
czy przeznaczona na użytek własny.

Nowelizacja ustawy wprowadza za-
tem nowe mechanizmy, które wyko-
rzystają prawo karne przeciwko pro-
ducentom i sprzedawcom nowych 
substancji psychoaktywnych. W efek-
cie wprowadzonych rozwiązań osoby 
sprzedające „dopalacze” będą trakto-
wane tak samo, jak osoby sprzedające 
narkotyki.

Nowa definicja dopalaczy
Nowa ustawa przewiduje zmianę de-

finicji dopalaczy – substancja psy-
choaktywna zostanie „oderwana” od 
środka zastępczego. Substancja psy-
choaktywna ma znany wzór chemicz-
ny, co pozwala przewidzieć jej działanie 
i to właśnie ona trafi do wykazu no-
wych substancji, których posiadanie 
będzie karane na równi z posiadaniem 
narkotyków. Dzięki ustawie znaczne-
mu przyspieszeniu ulegnie też proces 
wpisywania nowych substancji na listę 
związków zakazanych. Do tej pory trze-

ba było nowelizować ustawę, by okre-
ślić listę substancji zakazanych. Teraz 
będzie to następowało   w drodze rozpo-
rządzenia, czyli znacznie szybciej.

W ustawie znalazł się również zapis 
nakładający obowiązek zgłaszania do 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy-
padków zatrucia środkiem zastępczym 
lub nową substancją psychoaktywną. 
Do końca marca każdego roku Główny 
Inspektor Sanitarny będzie zobowiąza-
ny do sporządzenia raportu podsumo-
wującego zgłoszenia z całej Polski, 
a placówki podejrzewające pacjenta 
o stosowanie dopalaczy będą musiały 
powiadomić o tym powiatowego in-
spektora sanitarnego. Ustawa zakłada 
także utworzenie rejestru zgonów i za-
truć spowodowanych przez dopalacze.

Przepisy mają zapewnić takie samo 
wsparcie osobom uzależnionym od 
dopalaczy, jak i od narkotyków – będą 
mogły liczyć na leczenie, rehabilitację 
i wsparcie psychologiczne.

Alarmujące dane
Eksperci podnoszą, że dopalacze to 

nie tylko problem ludzi młodych. Ofia-
rami coraz częściej padają osoby doro-
słe. Na podstawie obserwacji objawów, 
z jakimi zatruci dopalaczami trafiają do 
szpitali, toksykolodzy podejrzewają, że 
na nielegalnym rynku pojawiły się sub-
stancje o bardzo niebezpiecznym działa-
niu, powodujące m.in. przedłużające się 
objawy niewydolności oddechowej. - 
Liczba zatruć dopalaczami utrzymuje 
się na poziomie ok. 300 miesięcznie, 
a wbrew powszechnej opinii, dopalacze 
nie są łagodniejszą formą narkotyków. 
Zatrucia nimi są często bardziej niebez-
pieczne niż „tradycyjnymi” narkotyka-
mi, a skutki zażywania nowych sub-
stancji są nieprzewidywalne – twierdził 
Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia. 
Z tego też powodu rząd postanowił, że 
dopalacze będą traktowane przez prawo 
na równi z narkotykami. Do tej pory za 
handel dopalaczami groziła jedynie kara 
finansowa, a przepisy w tym zakresie 
były nieskuteczne, gdyż karom podlega-
li tylko dystrybutorzy dopalaczy. 
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AKTUALNOŚCI
Lepiej zabezpieczone

Nowe paszporty na Święto 
Niepodległości

Wszyscy, którzy od 5 listopada będą 
składali wnioski o wydanie paszportu, 
otrzymają dokument według nowego wzo-
ru. Tego dnia wejdzie w życie zmiana roz-
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w sprawie dokumen-
tów paszportowych.

Nowe dokumenty będą lepiej zabezpieczo-
ne, a na ich stronach znajdą się motywy gra-
ficzne związane z obchodzoną w tym roku 
100. rocznicą odzyskania przez Polskę nie-
podległości.                        

Paszporty będą wyposażone w jeszcze lep-
sze zabezpieczenia i zapewnią dokumentom 
wysoki poziom ochrony przed sfałszowaniem. 
Jednym z zabezpieczeń będzie sztywna strona 
personalizacyjna. Umożliwi ona wprowadze-
nie specjalnego zabezpieczenia SAFE I – to 
transparentne okienko otoczone polem cha-
rakteryzującym się zmiennymi właściwościa-
mi optycznymi. Obszar SAFE I umożliwia 
wprowadzenie szeregu kombinacji zabezpie-
czeń personalizowanych danych posiadacza 
dokumentu, zwiększając tym samym ochronę 
przed kradzieżą tożsamości. Inne elementy 
zabezpieczające, które będzie zawierał nowy 
paszport, to m.in.: element graficzny wykona-

ny farbą optycznie zmienną, nitka zabezpie-
czająca widoczna w świetle UV oraz oznacze-
nia indywidualne dla danego dokumentu.

Warto zaznaczyć, że nowy paszport będzie 
zawierał także dodatkowe oznaczenia prze-
znaczone dla osób niewidzących i niedowi-
dzących. W okładce nowego dokumentu 
przewidziano tłoczenie zawierające wyraz 
„Paszport” napisane znakami alfabetu Brail-
le-a, umożliwiające rozpoznanie dokumentu.

Nie będzie obowiązku wymiany starych 
paszportów na nowe. Wszystkie paszporty 
w dotychczasowej formie graficznej pozo-
stają ważne do wskazanego w dokumencie 
terminu.

W związku z 100. rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości, w internetowym 
głosowaniu wybrane zostały elementy, które 
widoczne będą na kartach nowego paszpor-
tu. Motywy związane są z postaciami, wyda-
rzeniami, miejscami i symbolami ważnymi 
dla polskiej niepodległości. W paszporcie 
znajdą się motywy graficzne przedstawiające 
m.in.: Bitwę Warszawską, Antosia Petrykie-
wicza, Godło II RP, Grób Nieznanego Żołnie-
rza, Ignacego Jana Paderewskiego i Józefa 
Piłsudskiego.
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Chorągiew Rzeczypospolitej 

Będzie nowa flaga?
Ministerstwo Kultury chce zastąpić 

obecną flagę nad Pałacem Prezydenckim 
Chorągwią Rzeczypospolitej – tak przy-
najmniej wynika z dziennika „Rzeczpo-
spolita”.

Nad przywróceniem chorągwi wcześniej 
pracowali już senatorowie. Działania te zo-
stały jednak wstrzymane z powodu kom-
pleksowych zmian w symbolice narodowej, 
powstających w  resorcie kultury. Z infor-
macji gazety wynika, że w wykazie prac le-
gislacyjnych rządu pojawił się opis powsta-
jącego w ministerstwie projektu ustawy 
o symbolach państwowych RP. Mają one na 
celu zastąpienie obecnej ustawy, rodem 
z PRL. Jednym z elementów będzie właśnie 
przywrócenie Chorągwi Rzeczpospolitej. – 
To prostokątny czerwony płat z wizerun-

kiem orła w obramowaniu wężyka general-
skiego – czytamy. Dziennik twierdzi, że re-
sort chce stworzyć też wizerunki orła w kil-
ku wersjach. Oprócz podstawowej powsta-
ną też jedno- i dwubarwne. Załączniki będą 
miały formę cyfrową, a dzięki zastosowaniu 
grafiki wektorowej będzie można łatwo ich 
użyć w dowolnej wielkości. – Przy okazji 
orzeł nie uniknie niewielkiego liftingu. W je-
go koronie pojawią się prześwity, których 
brak heraldycy uznają za błąd rysunkowy – 
donosi dziennik. Na tym jednak nie koniec! 
Z informacji przekazanych przez „Rzeczpo-
spolitą” wynika, że resort chce również 
przedstawić nowe partytury i nagrania Ma-
zurka Dąbrowskiego – w obecnej są tylko 
zapisy na głos, fortepian i głos z fortepia-
nem. 
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REKRUTACJA
Przedstawiciel firmy ubrany był w koszu-
lę i garnitur. I ładnie pachniał.
– Pan..?
– Józef K. – powiedział Józef K.
– Miło mi szalenie. Czym się pan teraz 
aktualnie zajmuje?
– Jestem bezrobotny.
– Miło mi szalenie. Ile jest dwa razy dwa?
– Cztery… – Józef K. popatrzył niepew-
nie na rozmówcę.
– Proszę się nie dziwić i nie niepokoić – 
rekruter uśmiechnął się szeroko – spraw-
dzam tylko czy ma pan właściwie napiętą 
uwagę i czy słucha mnie pan wystarcza-
jąco uważnie. Zatem, czym się pan teraz 
aktualnie zajmuje?
– Jestem bezrobotny…
– Ach, rzeczywiście. Dobrze. Świetnie. 
Zatem do rzeczy. 
Przedstawiciel firmy zajrzał do laptopa, 
po czym uśmiechnął się szeroko do Jó-
zefa K.
– Pańskie mocne i słabe strony? Wady 
i zalety, czyli?
– Jestem niekonfliktowy, łatwo nawiązuję 
kontakty, umiem działać tak w grupie, jak 
i na własną rękę, stawiam sobie jasne 
i precyzyjne cele, i codziennie się uśmie-
cham – wyrecytował Józef K. Uczył się ca-
łej tej litanii na pamięć wczoraj wieczorem.

– I…? – zapytał rekruter mrugając poro-
zumiewawczo.
– I zawsze chciałem pracować jako młod-
szy specjalista do spraw sprzedaży 
w dziale części zamiennych do ciągni-
ków, kombajnów i maszyn spalinowych 
w firmie, która rozwija się dynamicznie na 
polskim rynku i to rozwija się dynamicz-
nie bez udziału kapitału zagranicznego – 
wypalił jednym tchem Józef K. Słysząc 
samego siebie, sam nie wierzył własnym 
uszom. I sam nie wierzył, że właśnie to 
powiedział.
– Bardzo dobrze! Pańskie słabe strony?
Zapadła chwila ciszy.
– Nie ma – powiedział Józef K. – mam 
tylko mocne strony.
Rekruter chrząknął.
– Ja to rozumiem. Tyle tylko, że pytanie 
wymaga odpowiedzi. Właściwej odpo-
wiedzi. A chciałbym zaznaczyć, że pyta-
nia układane są przez wybitnych psycho-
logów i wybitnych specjalistów w zakre-
sie psychologii pracy. Zatem…?
– Nawet, jeśli takie są – powiedział wol-
no, ważąc słowa, Józef K. – to nie mogę 
teraz o nich wspominać.
 – Z przyczyn?
– Z przyczyn oczywistych, zasadniczych 
i ideologicznych. Jestem w trakcie roz-
mowy o pracę i muszę się sam zarekla-
mować najlepiej jak umiem. A zatem po-
winienem mówić tylko o tym jak dobry 
i jak profesjonalny, i jak świetny jestem 
pomijając, rzecz jasna, wszelkie potknię-

cia i błędy, które były moim udziałem 
w przeszłości. Muszę się dobrze sprze-
dać i dlatego powinienem sam się chwa-
lić i uwypuklać ile wlezie. Uwypuklać mo-
je mocne i dobre cechy oraz umiejętno-
ści. Ergo, nie mogę enumeratywnie wyli-
czyć moich słabych stron, bo po prostu 
takich nie ma i nigdy nie było. Cel, do któ-
rego zmierzam, czyli zdobycie stałej po-
sady, nakazuje mi taką rozsądną taktykę 
i taką odpowiedź właśnie.
 Rekruter chrząknął po raz drugi.
– To jest ostateczna odpowiedź?
– Taka jest moja riposta.
– Zostawmy łacinę na boku. To jest osta-
teczna odpowiedź?
– Tak jest.
Rekruter wstukał coś na klawiaturze lap-
topa.
– Proszę podać przykłady, kiedy nie 
przestrzegał pan procedur firmowych i co 
z tego wynikło?
Zapadła chwila ciszy.
– Zawsze przestrzegałem procedur fir-
mowych. Kocham procedury firmowe. 
Żyję dla procedur firmowych. – Józef K. 
wyszczerzył zęby w uśmiechu.
Rekruter chrząknął po raz trzeci.
– Rozumiem. To ja panu dziękuję. Bę-
dziemy w kontakcie. 
Józef K. wstał z krzesła, uścisnął mocno 
dłoń rekrutującego i godnym a majesta-
tycznym krokiem oddalił się w kierunku 
profesjonalnych drzwi i kolorowych fra-
mug firmowych. 

W poczekalni minął kolejnego kandydata 
czekającego na rozmowę z rekrutującym. 
Było to dziewczę lat około dwudziestu, 
odziane w kusą mini i w gustowny makijaż. 
Dziewczę było miłe dla oka, mocno wy-
straszone i intensywnie pachniało wiosną. 
Rekruter rozpromienił się na jej widok.
– Zapraszam do środka, pani Kingo!
„Pani Kinga” otrzymała ofertę pracy i po-
sadę z biegu.
Bo na zadane pytanie: „proszę podać 
przykład kiedy nie przestrzegała pani pro-

cedur firmowych i co z tego wynikło” odpo-
wiedziała trafnie, celnie i zgodnie z oczeki-
waniami, i z profilem psychologów. 
Opowiedziała płynnie, co następuje: 
„w moim poprzednim miejscu zakładu 
pracy naruszyłam przepisy przeciwpoża-
rowe i za moją sprawą, i wskutek mojej 
własnej, niczym niepohamowanej inicja-
tywy, zjarało się pół magazynu. Kurde, 
ale ja głupia jestem! I kurde tak się dener-
wuję, żeby dostać u was tę robotę!”.

Radosław Purski

OPOWIADANIE

Radosław Purski – ur. 1974r., od dzieciństwa związany z Częstochową. Absolwent Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Pisarz, publicysta. Od 2004r. miesz-
ka w Anglii.



Przed nami kolejny szczyt 
pielgrzymkowy związany z od-
pustem Najświętszej Maryi 
Panny Częstochowskiej.  Mia-
sto przygotowało plan zabez-
pieczenia medycznego i ko-
munalnego, dodatkowe miej-
sca parkingowe i drogi ewa-
kuacji.

– Uroczystość Matki Bożej 
Częstochowskiej to okazja do 
wdzięczności Maryi za jej obec-
ność w dziejach naszego naro-
du i promieniowanie Jasnej Gó-
ry na całą naszą ojczyznę – 
podkreśla  o. Marian Waligóra, 
przeor częstochowskiego klasz-
toru. To jedno z najważniej-
szych świąt w sanktuarium, na 
które przybywają także kolejne 
tysiące pielgrzymów pieszych. - 
Uroczystość ma charakter 
wdzięczności za to, czego do-
świadczamy jako ludzie wierzą-
cy i jako naród żyjący na pol-
skiej ziemi. Chcemy dziękować 
za to, że Maryja oręduje za na-
mi – podkreśla jasnogórski 
przeor. Główne uroczystości od-
pustowe - z udziałem Episkopa-
tu Polski - odbędą się 26 sierp-
nia o godzinie 11.00. Mszy św. 
przewodniczyć ma  Prymas Pol-
ski abp Wojciech Polak. W jej 
trakcie ponowione zostaną Ja-
snogórskie Śluby Narodu, któ-
rych autorem jest Prymas Pol-
ski kard. Stefan Wyszyński. 
Eucharystię poprzedzi o godz. 
10.00 misterium: „Ku wolności 
wyswobodził nas Chrystus” 
w wykonaniu Jasnogórskiego 
Kwartetu Wokalnego „Cantus” 
i uczniów Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Matki 
Bożej Jasnogórskiej z Często-
chowy.  

Na odpust Najświętszej Maryi 
Panny Częstochowskiej przybę-
dą kolejne tysiące pieszych piel-
grzymów. Największe kompanie 
wejdą na szczyt jasnogórski, 24 
sierpnia. Wtedy przybędzie m.
in. Piesza Pielgrzymka Łódzka. 
W wigilię święta, 25 sierpnia, do 
Częstochowy przybędzie m.in. 
Piesza Praska Pielgrzymka Po-
mocników Maryi Matki Kościo-
ła, Piesza Pielgrzymka Diecezji 

Tarnowskiej, a także Pielgrzym-
ka na Rolkach z Warszawy.

W związku z kolejnym szczy-
tem miasto przygotowało plan 
zabezpieczenia medycznego 
i komunalnego, dodatkowe 
miejsca parkingowe i drogi ewa-
kuacji.

W Miejskim Szpitalu Ze-
spolonym przy ul. Mirowskiej   
ul. Królowej Bony 1/3 – zostanie 
uruchomiona Izba Przyjęć:
n 24.08 – od 8.00 do 21.00;
n 25.08 –   od 8.00 do 21.00;
n 26.08 – od 8.00 do zakończe-

nia uroczystości;
u telefon do izby przyjęć MSZ, 

ul. Mirowska 15: 34 370 21 70, 
370 22 70;

u telefon do izby przyjęć MSZ ul. 
Królowej Bony 1/3 
34 370 26 40, 370 26 41.

SP ZOZ Stacja Pogotowia 
Ratunkowego zapewni:
l 25 sierpnia – karetkę S/P sta-

cjonującą w Zespole Ratow-
nictwa Medycznego przy ul. 
Kilińskiego 10 oraz pomoc me-
dyczną podczas przejścia Pro-
cesji Maryjnej z Archikatedry 
Świętej Rodziny na Jasną Gó-
rę od godz. 17.45;

l 26 sierpnia od godz. 10.00 do 
zakończenia uroczystości: 
– dwie karetki S/P zlokalizowa-
ne w Pasażu Biskupa Bareły,
Miejski Zarząd Dróg 

i Transportu wraz z policją  za-
pewnią bezpieczną organizację 
ruchu na podstawie uzgodnio-
nego projektu zmian organiza-
cji ruchu w strefie podjasnogór-
skiej w sezonie pielgrzymko-
wym 2018 r. O ustawieniu za-
pór na ulicy Klasztornej decy-
duje Klasztor na Jasnej Górze. 
Poza tym funkcjonariusze oraz 
strażnicy miejscy zapewniają 
bezpieczeństwo pielgrzymom 
na trasach wejścia oraz uroczy-
stościach zgodnie z planem 
operacyjnym policji. Z kolei Ko-
menda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej  w Częstocho-
wie będzie w dyspozycji w miej-
scu stacjonowania i kierowana 
do likwidacji zagrożeń stosow-
nie do sytuacji.

kg

Nadany przez MON

Akt mianowania dla Tadeusza 
Muszyńskiego

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 

Kolejny szczyt 
pielgrzymkowy

W Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Częstochowie, 
komendant ppłk Adrian Kli-
mek uroczyście złożył na ręce 
Tadeusza Muszyńskiego akt 
mianowania na kapitana na-
dany przez Ministra Obrony 
Narodowej oraz wręczył list 
gratulacyjny.

Kapitan Tadeusz Muszyński 
jest weteranem walki o niepodle-
głość RP. Był żołnierzem Szarych 
Szeregów i Armii Krajowej. To 
również wieloletni działacz Związ-
ku Harcerstwa Polskiego – in-
struktor – harcmistrz, pedagog 
częstochowski. Kapitan Tadeusz 
Muszyński sprawuje funkcję pre-

zesa Zarządu Okręgu Związku 
Inwalidów Wojennych RP w Czę-
stochowie. Jest osobą czynnie za-
angażowaną w krzewienie patrio-
tyzmu i tradycji oręża polskiego. 
Działa także społecznie na rzecz 
środowiska wojskowego oraz 
kombatanckiego i inwalidów wo-
jennych.  Oprac. kg
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Recydywista ofiarą napadu

Trafił swój na swego
Częstochowscy policjanci 

zatrzymali na gorącym 
uczynku 24-latka, podejrza-
nego o usiłowanie rozboju. 
Jak ustalili śledczy, mężczy-
zna pobił 28-latka i chciał za-
brać mu telefon. Jak się póź-
niej okazało, telefon pocho-
dził z kradzieży, a zaatako-
wany ofiara to... recydywista, 
podejrzany o oszustwo.

Kryminalni z częstochow-
skiej „jedynki’ zauważyli u zbie-
gu al. NMP i Wolności mężczy-
znę, który bił drugiego. Stróże 

prawa natychmiast zareagowa-
li. 24-letni agresor, który miał 
w organizmie prawie 2 promile 
alkoholu, trafił do policyjnej ce-
li. Wynik badania pokrzywdzo-
nego dał wynik o 1 promil wię-
cej. Obaj dochodził do siebie 
w izbie wytrzeźwień. Co cieka-
we, przeprowadzone przez śled-
czych ustalenia wykazały, że 
należący rzekomo do 28-latka 
telefon pochodzi z kradzieży, 
a mężczyzna to recydywista, 
dodatkowo podejrzany o oszu-
stwo. Okazało się, że dzień 
przed interwencją munduro-

wych, ukradł telefon oraz zega-
rek, a później za ich zwrócenie 
zażądał od pokrzywdzonego za-
płaty.

Po wytrzeźwieniu młodszy 
z mężczyzn usłyszał zarzut usi-
łowania rozboju. 28-latek, dzia-
łający w warunkach recydywy, 
usłyszał natomiast zarzuty kra-
dzieży i oszustwa. Telefon i ze-
garek wróciły już do właściciela. 
Sprawę wyjaśniają kryminalni 
z komisariatu I w Częstocho-
wie. O dalszym losie podejrza-
nych zdecyduje sąd.

kg
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Dobry Start

848,6 tys. wypłaconych świadczeń
Ponad 848,6 tys. świad-

czeń z programu „Dobry 
Start” wypłacono rodzinom 
do 10 sierpnia. To prawie 
254,6  mln zł wsparcia dla 
uczniów rozpoczynających 
rok szkolny, które już trafiło 
do polskich rodzin.

  
Program „Dobry Start” ruszył 

w lipcu. W praktyce to 300 zło-
tych jednorazowego wsparcia 
dla wszystkich uczniów rozpo-

czynających rok szkolny. 
Wsparcie ma trafić do 4,6 milio-
na uczniów. Co ważne, rodziny 
otrzymają świadczenie bez 
względu na dochód. Program 
obejmuje dzieci wychowujące 
się zarówno w rodzinach, jak 
i te przebywające w pieczy za-
stępczej. Do 10 sierpnia złożono 
1  894  660 wniosków o świad-
czenie dobry start, w tym drogą 
tradycyjną (papierową) złożono 
671  169 wniosków. Samorządy 
w tym okresie przyznały 1,8 

mln świadczeń i wypłaciły 
z programu „Dobry Start” pra-
wie 254,6 mln zł. 

Składanie wniosków o świad-
czenie trwa nadal. Rodzice i opie-
kunowie mają do wyboru kanał 
online oraz tradycyjny, czyli zło-
żenie wniosku w urzędzie. Wnio-
sek musi być złożyć do końca li-
stopada. Złożenie wniosku jesz-
cze w sierpniu to gwarancja wy-
płaty świadczenia do 30 wrze-
śnia.

kg

AKTUALNOŚCI
ZUS

Wysyłka zakończona
Zakład Ubezpieczeń Spo-

łecznych zakończył wysyłkę 
ponad 20 mln listów z infor-
macją o stanie konta ubezpie-
czonego. Część z nich trafiło 
do klientów ZUS drogą elek-
troniczną.

Informację o stanie konta ZUS 
wysyła raz do roku, w wakacje. 
Listy są kierowane do wszyst-
kich tych osób, które mają od-
prowadzoną przynajmniej jedną 
składkę na swoje konto ubezpie-
czonego w ZUS. Nie ma znacze-
nia, czy obecnie pracują, ważne, 
że w przeszłości została za nie 
odprowadzona choćby składka 
w wysokości 1 grosza.

W tym roku list z tego rodzaju 
informacją trafił do 20,7 mln 
osób, w tym do blisko 2,1 mln 
drogą elektroniczną, za pośred-
nictwem Platformy Usług Elek-
tronicznych ZUS. Dokument 
elektroniczny otrzymał każdy, 
kto ma zarejestrowany profil na 
PUE. Pozostałe 18,6 mln listów 
zostało wysłanych drogą trady-
cyjną, za pośrednictwem opera-
tora pocztowego. Wysyłka IO-
SKU rozpoczęła się w ostatnim 
tygodniu czerwca i miała po-
trwać do początku września. 
Jednak ostatnią transzę kore-
spondencji ZUS skierował na 
pocztę już 13 sierpnia, tym sa-

mym kończąc akcję wysyłania 
19 dni przed wyznaczonym ter-
minem.

Informacja o Stanie Konta 
Ubezpieczonego to jeden z naj-
ważniejszych listów wysyłanych 
do klientów. Znajdują się w nim 
informacje o stanie naszych fi-
nansów na emerytalną przy-
szłość. Ważne więc, by kore-
spondencję z ZUS dokładnie 
przeczytać, weryfikując, czy da-
ne z IOSKU zgadzają się z naszy-
mi informacjami o odprowadzo-
nych składkach. Dzięki kore-
spondencji z ZUS możemy się 
dowiedzieć, jak nasz pracodaw-
ca opłacał za nas składki w 2017 
r. List zawiera również informa-
cję o naszej hipotetycznej emery-
turze, którą otrzymalibyśmy na 
podstawie zgromadzonych do-
tychczas składek, a także w sy-
tuacji, gdybyśmy aż do osiągnię-
cia wieku emerytalnego płacili 
takie składki, jak dotychczas. 
Trzeba jednak pamiętać, że wyli-
czona emerytura to tylko pewna 
hipoteza, która nie uwzględnia 
przyszłych waloryzacji składek 
oraz możliwej zmiany pracy 
i tym samym zmiany wysokości 
płaconych składek. Hipoteza da-
je pewien obraz, który każdy 
klient zmienia podczas swojej 
kariery zawodowej.

kg

Pobicie

Nie lubił teściów?
Częstochowscy policjanci 

zatrzymali 41-latka, podejrza-
nego o groźby i uszkodzenie 
ciała teściowej oraz uszkodze-
nie samochodu teścia, nęka-
nie byłej żony i znęcanie się 
nad synem. Na wniosek śled-
czych mężczyzna objęty zo-
stał policyjnym dozorem. Ma 
też zakaz zbliżania się do po-
krzywdzonych.

Kilka dni temu oficer dyżurny z 
komisariatu V otrzymał zgłosze-
nie pobicia. Z ustaleń śledczych 
wynika, że 41-latek miał zaatako-
wać swoją teściową, bić ją po 
twarzy i grozić jej pozbawieniem 
życia. Tego samego dnia miał też 
wskoczyć na maskę samochodu 

swojego teścia, uszkadzając ją. 
Zebrany w sprawie materiał do-
wodowy pozwolił na przedstawie-
nie mężczyźnie zarzutów uszko-
dzenia ciała i gróźb karalnych 
kierowanych pod adresem teścio-
wej, uszkodzenia auta teścia, a 
także znęcania się na swoim 
8-letnim synem i uporczywego 
nękania swojej byłej żony od li-
stopada ubiegłego roku. Śledczy 
z komisariatu V ustalają wszyst-
kie szczegóły sprawy. Prokurator 
z Prokuratury Rejonowej Często-
chowa-Północ, po zapoznaniu się 
z aktami zastosował wobec po-
dejrzanego środki zapobiegawcze 
w postaci dozoru i zakazu zbliża-
nia się do podejrzanych.

kg

Miał trzy promile

Wsiadł za kierownicę
Ponad trzy promile alkoho-

lu w organizmie miał 24-latek, 
który wpadł w ręce policjan-
tów z wydziału ruchu drogo-
wego częstochowskiej komen-
dy. Mężczyzna w takim stanie 
postanowił wsiąść za kierow-
nicę. W jego zatrzymaniu po-
mogli przypadkowi świadko-
wie. Dzięki ich reakcji być 
może udało się uniknąć drogo-
wej tragedii.

Kilka dni temu oficer dyżurny 
otrzymał zgłoszenie, z którego 
wynikało, że z parkingu w No-
wej Brzeźnicy odjechał autem 
mężczyzna, który najprawdopo-
dobniej jest nietrzeźwy. Zgłasza-
jący przekazał niezbędne dane 
oficerowi dyżurnemu, a ten 
wszystkim patrolom w terenie. 
Mundurowi z drogówki jako 
pierwsi zauważyli wskazany w 

zgłoszeniu pojazd podjeżdżający 
na stację benzynową w Wikło-
wie. Siedzący za kierownicą 
24-latek miał w organizmie po-
nad 3 promile alkoholu. Po wy-
trzeźwieniu w policyjnej celi 
usłyszał zarzut prowadzenia po-
jazdu mechanicznego w stanie 
nietrzeźwości. Grozi mu utrata 
prawa jazdy na minimum 3 la-
ta, wysoka kara pieniężna i 2 la-
ta więzienia. Niewykluczone, że 
przekazana policji informacja 
pozwoliła uniknąć drogowej tra-
gedii. Taka postawa świadków, 
to przykład prawidłowego dzia-
łania w myśl kampanii „Nie re-
agujesz - akceptujesz”, której 
głównym celem jest wzbudzenie 
w społeczeństwie postaw, które 
cechuje brak akceptacji dla za-
chowań negatywnych, przestęp-
czych i uciążliwych.

kg



6. PIĄTEK-NIEDZIELA, 24-26 SIERPNIA 2018

Jest podpis prezydenta

Koniec z użytkowaniem 
wieczystym

Wyższe stawki

Podatek od 
nieruchomości w górę

Dokończenie ze str. 1
Wysokość opłat za przekształcenie zosta-

nie ustalona według stanu na 1 stycznia 
2019 r. Samorządy będą mogły waloryzować 
te opłaty tylko przy zastosowaniu wskaźni-
ków ogłaszanych przez GUS. 

Za przekształcenie opłaty nie wnoszą:
1) parki narodowe w rozumieniu art. 8 usta-

wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody;

2) osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz 
spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku 
gdy:
a) wniosły jednorazowo opłaty roczne za 

cały okres użytkowania wieczystego,
b) użytkowanie wieczyste uzyskały na 

podstawie:
– art. 7 dekretu z dnia 26 października 

1945 r. o własności i użytkowaniu 
gruntów na obszarze m.st. Warsza-
wy,

– innych tytułów prawnych, w zamian 
za wywłaszczenie lub przejęcie nieru-
chomości gruntowej na rzecz Skarbu 
Państwa przed dniem 5 grudnia 
1990  r.

Możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazo-
wo. Ustawa określa wysokość bonifikaty, ja-
kiej właściwy organ może udzielić w przypad-
ku wniesienia jednorazowej opłaty za prze-
kształcenie gruntu stanowiącego własność 
Skarbu Państwa. W przypadku gruntów sta-
nowiących własność jednostek samorządu te-
rytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wyso-
kości zdecyduje właściwa rada albo sejmik. 

W przypadku wniesienia opłaty jednora-
zowej za przekształcenie gruntu stanowiące-
go własność Skarbu Państwa, osobom fi-
zycznym będącym właścicielami budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 

mieszkalnych lub spółdzielniom mieszka-
niowym przysługuje bonifikata od tej opłaty 
w wysokości:
1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazo-

wa zostanie wniesiona w roku, w którym 
nastąpiło przekształcenie;

2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazo-
wa zostanie wniesiona w drugim roku po  
przekształceniu;

3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazo-
wa zostanie wniesiona w trzecim roku po  
przekształceniu;

4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazo-
wa zostanie wniesiona w czwartym roku 
po  przekształceniu;

5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazo-
wa zostanie wniesiona w piątym roku po  
przekształceniu;

6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazo-
wa zostanie wniesiona w szóstym roku po  
przekształceniu.
Podstawę ujawnienia prawa własności 

gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji 
gruntów i budynków będzie stanowić za-
świadczenie potwierdzające przekształcenie, 
które właściwy organ przekaże do sądu wła-
ściwego do prowadzenia księgi wieczystej, 
w terminie 14 dni od dnia jego wydania.

Sąd dokona z urzędu wpisu własności 
gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę 
w księgach wieczystych. Opłatę należną za 
rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lu-
tego 2020 r.

Postępowania w sprawach aktualizacji 
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczy-
stego oraz aktualizacji lub ustalenia stawek 
procentowych tych opłat, wszczęte i nieza-
kończone przed dniem przekształcenia, to-
czą się nadal po tym dniu na podstawie 
przepisów dotychczasowych.

kg

Dokończenie ze str. 1
Przypomnijmy, stawki podatku od 

nieruchomości na dany rok ustalają 
rady gmin w formie uchwały. Nie mo-
gą być one jednak wyższe od maksy-
malnych stawek określonych przez 
Ministra Finansów. W myśl resortowe-
go obwieszczenia w przyszłym roku 
wzrosnąć mogą nie tylko podatki od 
nieruchomości i gruntów, lecz także od 
środków transportowych, czy same 
opłaty lokalne. Nowe stawki zostały ob-
liczone na podstawie poziomu inflacji 
w pierwszym półroczu 2018 roku, któ-
ra zgodnie z komunikatem GUS wynio-
sła 1,6 proc. Oczywiście nie oznacza to, 
że stawki automatycznie powędrują 
w górę. Decyzja będzie leżeć w rękach 
gminy. Obwieszczenie resortu finan-
sów daje im jedynie taką możliwość, 
podnosząc górne granice podatków 
i opłat lokalnych.

Jakie stawki?
Zgodnie z nowym obwieszczeniem 

Ministra Finansów z dnia 25 lipca 
2018 r. w sprawie górnych granic sta-
wek kwotowych podatków i opłat lokal-
nych na rok 2019 (MP 2018 poz. 745) 
od stycznia 2019 roku zmianie może 
ulec:
1. Podatek od gruntów:
l związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków – stawka 
wzrośnie z 0,91 zł w 2018 roku do 
0,93 zł   w 2019 roku,

l pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych - stawka wzrośnie z 4,63 zł 

w 2018 roku do 4,71 zł w 2019 roku,
l pozostałych, w tym zajętych na pro-

wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 
stawka wzrośnie z 0,48 zł w 2018 ro-
ku do 0,49 zł w 2019 roku,

l niezabudowanych objętych obsza-
rem rewitalizacji - stawka wzrośnie 
z 3,04 zł w 2018 roku do 3,09 zł 
w 2019 roku,

2. Podatek od budynków:
l mieszkalnych - stawka wzrośnie 

z 0,77 zł w 2018 roku do 0,79 zł 
w 2019 roku,

l związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części za-
jętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - stawka wzrośnie 
z 23,10 zł w 2018 roku do 23,47 zł 
w 2019 roku,

l zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
lifikowanym materiałem siewnym - 
stawka wzrośnie z 10,80 zł w 2018 
roku do 10,98 zł w 2019 roku,

l związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepi-
sów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych 
świadczeń - stawka wzrośnie z 4,70 zł 
w 2018 roku do 4,78 zł w 2019 roku,

l pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 
stawka wzrośnie z 7,77 zł w 2018 ro-
ku do 7,90 zł w 2019 roku.

kg



PIĄTEK-NIEDZIELA, 24-26 SIERPNIA 2018 7.



8. PIĄTEK-NIEDZIELA, 24-26 SIERPNIA 2018

STUDIA II STOPNIA
PIELĘGNIARSTWO

W Polsce od kilkunastu lat istnieje przekonanie, 
że szkolnictwo zawodowe jest niemodne. Mit ten z 
powodzeniem obalają Zespół Szkół im. W. Szym-
borskiej oraz Centrum Kształcenia Zawodowego 
znajdujące się przy ul. Jagiellońskiej 141 w Często-
chowie. W kameralnej i przyjaznej placówce można 
zdobyć dwa zawody jednocześnie. Coś dla siebie 
znajdą też zwolennicy wykształcenia ogólnokształ-
cącego. Absolwenci ZDZ na brak ofert pracy nie na-
rzekają. Niektórzy wymarzoną posadę zdobywają 
już podczas nauki! O szkole i o jej ofercie opowiada 
Marcin Sygiet, dyrektor Zespołu Szkół im. W. Szym-
borskiej w Częstochowie, a o ofercie kursowej 
Przemysław Jura, dyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Częstochowie.

Katarzyna Gwara: Zakład Doskonalenia 
Zawodowego kojarzy się przede wszystkim z 
technikum i Szkołą Branżową. To jednak nie 
wszystko. Prowadzicie też rekrutację do 
Liceum Ogólnokształcącego „Mundurowego”.

Marcin Sygiet: Umożliwia ono trzyletnią naukę w kla-
sach o specjalności wojskowej. Oprócz obowiązkowych 
zajęć dydaktycznych oferta edukacyjna poszerzona jest 
o edukacje specjalistyczne tzw. zajęcia wojskowe. Dzięki 
temu młodzież uczestniczy w obozach szkoleniowo-kon-
dycyjnych, ćwiczeniach z zakresu zajęć wojskowych i in-
nych służb mundurowych, technik samoobrony i musztry, 
uczestniczy w wielu uroczystościach środowiskowych, a 
także projektach MON-u. Mamy też podpisane porozu-
mienie z Wojskową Komendą Uzupełnień.

KG: Gdzie mogą poszukiwać pracy wasi 
absolwenci, którzy skończyli ten kierunek? 
Przecież nie tylko w wojsku..

MS: Oczywiście, że nie. Zacznijmy od tego, że absol-
wenci szkoły mają odpowiednie przygotowanie do pod-
jęcia studiów na każdym kierunku, lub pracy w resorcie 
służb mundurowych. Podczas realizacji innowacji 
uczniowie nabywają umiejętności z zakresu musztry in-
dywidualnej i zespołowej. Zapoznają się z elementami 
prawa przygotowując się do pracy w służbach munduro-
wych i ratowniczych. Ponadto biorą udział w specjali-
stycznych szkoleniach wojskowych: strzeleckich, sani-
tarnym, ratownictwa wodnego, szkoleniach z tereno-
znawstwa, taktyki wojskowej i łączności. Po wszystkich 
ukończonych zajęciach otrzymują odpowiednie certyfi-
katy. Wielu z nich zdobywa pracę już podczas nauki. Na-
si uczniowie zabezpieczają na przykład od strony me-
dycznej wszelkie imprezy w Częstochowie. Poza tym 
pracują jako ratownicy wodni. Absolwenci z kolei mogą 
również pracować w wojsku, policji, straży granicznej, 
straży pożarnej itd. Możliwości jest naprawdę niewiele.

KG: Czy do klasy mundurowej wciąż można 
się zapisać? To dość specyficzny profil, gdzie 
zdobywa się nie tylko wiedzę...

MS: Tak – mamy ostatnie wolne miejsca, więc rzutem 
na taśmę można się jeszcze zapisać. Poprzez właściwą 
dla „Mundurówki” dyscyplinę kształtujemy odpowiednie 
postawy ludzkie i obywatelskie. Młodzież wychowywana 
jest w duchu patriotyzmu, szacunku do wartości kultury 
polskiej, odpowiedzialności za swoje decyzje i obowiąz-
ku niesienia pomocy innym.

KG: Na rynku obserwujemy coraz powszech-
niejszy brak fachowców. Ogłaszając nabór do 
swojej placówki, analizujecie, na które zawo-
dy jest największe zapotrzebowanie? Rozu-
miem, że na te mundurowe też jest deficyt.

MS: 90 procent zawodów deficytowych to te, które zdo-
bywa się albo w szkołach branżowych, albo na kursach. 
Staramy się więc dać młodym ludziom taką ofertę, dzię-
ki której – po skończeniu szkoły – nie będą zasilali sze-
regu bezrobotnych. Obecnie mamy na przykład techni-

ka żywienia i usług gastronomicznych z innowacją kel-
ner, barista, barman; technik usług fryzjerskich z innowa-
cją kosmetyczną; nowością jest technik szerokopasmo-
wej komunikacji elektronicznej. Ogromnym zaintereso-
waniem cieszy się też informatyk z innowacją e-sport.

KG: Czy możecie z czystym sumieniem 
powiedzieć, że po zakończonej edukacji, 
wasi absolwenci są gotowi do zawodu?

MS: Bez wątpienia. Mamy świadomość, że dobry facho-
wiec musi być odpowiednio wykształcony i świetnie przy-
gotowany do pracy. Kształcenie zawodowe musi być bo-
wiem maksymalnie zbliżone do warunków rzeczywistych. 
Dlatego też szkoła musi dawać możliwość praktyki i kon-
taktu z pracodawcami. W naszej placówce realizujemy 
nauczanie zgodnie z programem ministerialnym. Oprócz 
przedmiotów ogólnokształcących, nauczamy przedmio-
tów zawodowych. Mamy do tego specjalnie dostosowane 
pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt. Uczniowie 
spędzają wiele godzin na zajęciach praktycznych – za-
równo w szkole, jak i poza nią - i to przynosi efekty. Do te-
go zapewniamy również wszystkie materiały, na których 
pracują. Mając odpowiednie kwalifikacje zawodowe moż-
na naprawdę odnaleźć się na rynku, być cenionym fa-
chowcem, dobrze zarabiać i być mobilnym.

KG: Uczniom można też pozazdrościć zagra-
nicznych wyjazdów.

MS: Nasi uczniowie corocznie - w ramach programu Era-
smus - odbywają staże zawodowe u pracodawców za-
granicznych. Wszystko finansuje szkoła – pobyt, catering, 
kieszonkowe. W tym czasie szlifują znajomość języków 
obcych, mają też kontakt z zagranicznymi pracodawcami 
i klientami. Nabyte umiejętności i doświadczenia zwięk-
szają szanse zatrudnienia oraz stwarzają możliwości ka-
riery zawodowej na rynku krajów Unii Europejskiej.

KG: Szkoła daje też możliwość zdobywania 
zawodu w dwóch kierunkach.

MS: Zgadza się - uczniowie mogą robić równolegle kwa-
lifikacyjne kursy zawodowe i zdobywać nowe umiejętno-
ści. Dzięki temu absolwenci są jeszcze bardziej cenieni 
na rynku pracy.

KG: Z oferty kursowej mogą też skorzystać 
osoby indywidualne?

Przemysław Jura: Oczywiście. Nasza oferta jest bardzo 
szeroka i dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pra-
cy. W samej Częstochowie kształcimy osoby w ponad 30 
specjalnościach. Najpopularniejsze zawody to spawacz, 
operator wózków jezdniowych, informatyk. W ofercie po-
siadamy  kursy operatora obrabiarek CNC, kursy budow-
lane, drukarek 3D, z zakresu IT czy biznesu.

KG: Czy oferujecie tylko kursy?
PJ: Staramy się aby oferta była kompleksowa. Osoby 
kończące kursy przystępują do egzaminów zewnętrz-
nych. Współpracujemy z Instytutem Spawalnictwa, 
Urzędem Regulacji Energetyki czy Urzędem Dozoru 
Technicznego. Dodatkowo osoby korzystające z naszej 
oferty mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego 
czy pośrednika pracy.

KG: Co wyróżnia wasze szkolenia?
PJ: Wysoki poziom świadczonych usług jest od lat naj-
ważniejszym priorytetem w naszej działalności. Dążąc 
do najwyższej jakości zapewniamy profesjonalną kadry 
wykładowców i instruktorów oraz nowoczesną i kom-
pleksowo wyposażoną bazę dydaktyczną. Programy dy-
daktyczne dostosowujemy do potrzeb naszych klientów 
kładąc nacisk na realizację zajęć praktycznych

KG: Dziękujemy za rozmowę.

Zainwestuj w swoją przyszłość



Zmiany w szkołach

Dłuższe przerwy 
i obowiązkowo szafki

Od 1 września

Doradca zawodowy  
już od przedszkola!

Dokończenie ze str. 1
W projekcie rozporządzenia znala-

zły się nowe regulacje dotyczące:
l obowiązku rejestrowania wyjść gru-

powych, które nie są wycieczkami. 
W tym celu zostanie stworzony wzór 
rejestru. Będą w nim miały być wpi-
sywane informacje dotyczące mię-
dzy innymi celu wyjścia, miejsca 
zbiórek, a także osób odpowiedzial-
nych za opiekę nad uczniami. Wpi-
sy w rejestrze wyjścia grupowego 
będą wymagały akceptacji dyrekto-
ra szkoły. Do prowadzenia rejestru 
dyrektor będzie mógł upoważnić in-
ną osobę. 

l obowiązku uwzględnienia w planie 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
realizacji zajęć wymagających in-
tensywnego wysiłku umysłowego 
nie później niż na szóstej godzinie 
zajęć w danym dniu;

l wprowadzenia minimalnego czasu 
trwania przerw (co najmniej 10 mi-
nut) oraz dostosowania ich do po-
trzeb uczniów. Dyrektor szkoły 
w tej kwestii będzie obowiązany za-
sięgnąć opinii rady rodziców i sa-
morządu uczniowskiego, gdyż dłu-
gość przerw powinna być racjonal-
nie dostosowana do potrzeb spo-
łeczności szkolnej, np. umożliwiać 
spożycie drugiego śniadania i obia-
du. Ponadto, uczniom podczas 
przerwy należy zapewnić opiekę;

l konieczności informowania kurato-
ra oświaty o zawieszeniu zajęć.

Ponadto, zmieniony został przepis 
dotyczący zapewnienia możliwości 

pozostawienia części podręczników 
i przyborów w pomieszczeniach szko-
ły. W projekcie rozporządzenia jedno-
znacznie określono obowiązek dyrek-
tora szkoły w zakresie zapewnienia 
uczniom miejsca na pozostawienie 
podręczników i przyborów szkolnych. 
- Rozwiązanie to ma na celu skutecz-
niejsze egzekwowanie prawa ucznia 
i ograniczenie problemów z nadmier-
nym obciążeniem układu mięśniowo-
-szkieletowego negatywnie wpływają-
cym na rozwój dziecka – zaznacza Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej.

Rozszerzono też grupę osób, które 
powinny odbyć szkolenie z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. Dotych-
czas przepisy wymieniały nauczycieli, 
w tym m.in. prowadzących zajęcia 
w warsztatach, laboratoriach i zajęcia 
wychowania fizycznego. Obecnie, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo dzieci pod-
czas pobytu w szkole także pozostali 
jej pracownicy powinni być przygoto-
wani do udzielania pierwszej pomocy.

MEN proponuje, by większość zapi-
sów rozporządzenia weszła w  życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Oczywiście wprowadzony zostanie też 
przepis przejściowy umożliwiający 
szkołom dostosowanie do wymogów 
określonych w niektórych ustawach 
w terminie do dnia 1 marca 2019 r. - 
Termin ten umożliwi dostosowanie 
organizacji pracy szkoły i placówki 
w zakresie zmiany planu zajęć dydak-
tyczno-wychowawczych w drugiej po-
łowie roku szkolnego 2018/2019, tj. 
po zakończeniu ferii zimowych – 
twierdzi resort. kg

Wraz z pierwszym września wejdzie 
w życie rozporządzenie, które przewidu-
je, że doradztwo zawodowe będzie zaczy-
nało się już... w przedszkolu. Poza tym 
każda z placówek edukacyjnych będzie 
musiała opracować własny wewnątrz-
szkolny systemu doradztwa zawodowego.

Rozporządzenie wydane przez MEN okre-
śla, na czym polega doradztwo zawodowe 
oraz jakie są jego cele na poszczególnych 
etapach edukacji, wyszczególniając:
l preorientację zawodową dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych form wychowa-
nia przedszkolnego;

l orientację zawodową dla klas I-VI szkół 
podstawowych;

l działania w zakresie doradztwa zawodo-
wego dla klas VII i VIII szkół podstawo-
wych i szkół ponadpodstawowych.

Ponadto w rozporządzeniu wskazano 
również, podczas jakich zajęć oraz innych 
działań podejmowanych w przedszkolach 
oraz w poszczególnych typach szkół może 
być realizowane doradztwo zawodowego.

Rozporządzenie określa też treści progra-
mowe dla poszczególnych etapów edukacyj-
nych i typów szkół. Składają się one na spój-
ny system realizacji doradztwa zawodowego, 
który powinien zapewnić uczniom wsparcie 
szkoły w zakresie podejmowania świado-
mych wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Zgodnie z rozporządzaniem, od 1 wrze-
śnia doradztwo zawodowe realizowane bę-
dzie w oparciu o program wewnątrzszkol-
nego systemu doradztwa zawodowego na 
dany rok szkolny, zawierający takie ele-
menty jak m.in.:

n tematykę działań, w ramach których zo-
staną zrealizowane poszczególne treści;

n metody, formy i terminy realizacji po-
szczególnych działań;

n wskazanie osób odpowiedzialnych za re-
alizację działań.
Jednocześnie w rozporządzeniu przewi-

dziano, że do końca roku szkolnego 
2021/2022, w przypadku braku nauczy-
ciela posiadającego kwalifikacje doradcy 
zawodowego, będzie możliwe powierzenie 
prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa za-
wodowego innemu nauczycielowi lub oso-
bie niebędącej nauczycielem. Osoba ta mu-
si posiadać przygotowanie uznane przez 
dyrektora szkoły za odpowiednie do prowa-
dzenia danych zajęć. Zakłada się, iż dzięki 
takiemu rozwiązaniu w okresie przejścio-
wym będzie możliwe uzupełnienie kwalifi-
kacji przez pracownika szkoły lub zatrud-
nienie osoby posiadającej kwalifikacje na-
uczyciela doradcy zawodowego.

Dokument skierowano do publikacji 
w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wej-
dzie w życie od 1 września. kg

PIĄTEK-NIEDZIELA, 24-26 SIERPNIA 2018 9.

Uniwersytet Papieski

w Krakowie

upjp2.edu.pl



10. PIĄTEK-NIEDZIELA, 24-26 SIERPNIA 2018 REKL AMA

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 440 
m2, prąd, woda., tuje, świerki. Przy M1 i Tauron 
Arena. Z domkiem drewnianym i tarasem. Cena 
16.800 zł. Tel. 602 307 570 

SPRZEDAM

USŁUGI

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, 
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62A. Tel. 509 876 249 

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

PRACA

— SZUKAM PRACY —

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

n PODEJMĘ opiekę nad osobą starszą. 
Tel. 663 626 576, 667 499 164 

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 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 Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

POGRZEBYBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl



Rolnictwo i folkowa nuta po częstochowsku
W kolejny weekend (1-2 września) 

Częstochowa stanie się rolniczą sto-
licą Polski.  Będą dostojnicy pań-
stwowi, przedstawiciele administra-
cji samorządowej, organizacji rolni-
czych i parlamentarzyści. A wszystko 
to za sprawą XXVII Krajowej Wystawy 
Rolniczej organizowanej pod hono-
rowym patronatem prezydenta RP 
Andrzej Dudy. 

Jedna z największych imprez
Niezmiennie od lat Ogólnopolskim 

Dożynkom Jasnogórskim towarzyszy 
Krajowa Wystawa Rolnicza organizowa-
na przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Częstochowie.  Jest to  jedna z 
największych w kraju imprez wysta-
wienniczo-targowych. Stanowi niepo-
wtarzalną okazję do zaprezentowania 
nowoczesnych rozwiązań technicznych 
w zakresie produkcji rolnej, ekologii, 
ochrony środowiska, żywności ekolo-
gicznej, przetwórstwa rolno-spożyw-
czego, ogrodnictwa, środków ochrony 
roślin i nawozów, energii odnawialnej i 
mikroinstalacji energetycznych.

Dla każdego
Tegoroczna edycja odbędzie się w 

dniach 1-2 września w rejonie wiodącej 
pod Jasną Górę - II i III Alei Najświętszej 
Maryi Panny.  Każdego roku swój doro-
bek prezentuje w Częstochowie ponad 
400 wystawców. - Będzie można skosz-
tować regionalnych potraw, a także 
przyjrzeć się sztuce ludowej – zachęca 
Marek Dziubek,  dyrektor Śląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Czę-
stochowie. - Nie zabraknie stoiska Mi-
nisterstwa Rolnictwa oraz wszelkich in-
stytucji, które skupia wokół siebie.  Poza 
tym na terenach zlokalizowanych przy 
Miejskiej Galerii Sztuki odbędą się Targi 
Pszczelarskie. Tam też stanie duży pa-
wilon, w którym Stowarzyszenie Polska 
Ekologia planuje zaprezentować wysta-
wę „Polska Niepodległa smakuje” – wy-
licza Marek Dziubek. 

Nie zabraknie również wystawy fu-

terkowych i małych zwierząt, a także 
maszyn rolniczych. Będzie można mię-
dzy innymi zobaczyć, jak na przestrzeni 
lat zmieniał się dorobek Ursusa. Część 
prezentowanych maszyn wyproduko-
wano w Częstochowie. - Od zeszłego 
roku wprowadzamy również elementy 
związane z tradycją i dziedzictwem kul-
turowym, z tradycjami patriotycznymi i 
odniesieniem do historii Polski. Chcemy 
też pokazać, co wieś może zapropono-
wać mieszkańcom miast. To przecież 
nie tylko produkty role, ale również 
urządzenia służące do ich produkcji – 
podkreśla Marek Dziubek. Poza tym 
oprócz tradycyjnej wystawy na Jasnej 
Górze odbędzie się konferencja i kon-
cert. - Naszą intencją jest wpisanie się w 
obchody Święta Niepodległości. Temu 
też poświęcona będzie konferencja – 
udział środowiska wiejskiego w proce-
sie odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Odbędzie się ona w auli Jana 
Pawła II. Jeden z referatów wygłosi Bar-
bara Fedyszak-Radziejowska – doradca 
prezydenta RP. Koncert, który odbędzie 
się w bazylice Jasnej Góry również bę-
dzie nawiązywał do rocznicy odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. Głów-
nym elementem będzie występ Zespołu 
Pieśni i Tańca Mazowsze. Tradycyjnie 
nastąpi też wręczenie Pucharów   Mini-
stra Rolnictwa. - W tym roku wyjątkowe 
odznaczenie otrzymają siostry bliź-
niaczki, „Sordylki”, nazywane ostatnimi 
polaniarkami, które kultywują – jako 
jedne z ostatnich żyjących na Podbeski-
dziu - tradycję wyjścia z całym dobyt-
kiem i inwentarzem na polany śródle-
śne. Panie mają ponad 70 lat, ale liczy-
my, że przybliżą nam nieco historię – 
podkreśla Marek Dziubek.

...by podziękować za plony
W niedzielę, 2 września odbędzie się 

msza święta na błoniach jasnogór-
skich. Biorą w niej udział najwyżsi do-
stojnicy państwowi, przedstawiciele 
administracji samorządowej, organi-
zacji rolniczych, a także parlamenta-

rzyści i oczywiście rolnicze rodziny, 
które pielgrzymują do Częstochowy z 
intencją dziękczynną. Przy tej okazji 
przedstawiciele władzy z prezydentem 
RP na czele odwiedzają też Krajową Wy-
stawę Rolniczą. Organizatorzy mają na-

dzieję, że nie inaczej będzie i w tym roku.
Organizatorem Wystawy jest Śląski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Czę-
stochowie przy współudziale Miasta 
Częstochowy. 

kg
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85
tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486O

 N
A

S
:

 Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
 Skupujemy samochody za gotówkê
 Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
 Samochody z gwarancj¹
 Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
 Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów 

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu!

Wybrane samochody na dzień 23 sierpnia 2018 r.

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

 49.900 zł  
FORD FOCUS 1.6 TDCi, 
rok prod. 2014, kraj., I 
– wł., hatchback 
 

33.900 zł
KIA SPORTAGE  
1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon

  47.900 zł
KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2014, kraj., I 
– wł., serwisowana, na 
gwarancji fabrycznej 
producenta 

36.900 zł  

RENAULT CAPTUR 
1.5 D, rok prod. 2016, 
kraj., I – wł., serwis,  
F. VAT

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

59.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.6 E, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I - wł., f-ra VAT

 35.900 zł  
OPEL CORSA 1.4 E, 
rok prod. 2011, kraj.,  
I – wł.

 18.900 zł

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2015,  

automat, kraj., I – wł., F. VAT 99.900 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  

automat, gwarancja, navi, F. VAT 109.500 zł netto
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, 

navi, czujniki 99.000 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   2.900 zł
n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2004   5.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, zakup 2005   6.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  22.800 zł
n HONDA HRV 1.6 E, rok prod. 2003  11.800 zł
n HYUNDAI i30 1.6 CRDI, rok prod. 2012,  

kraj., I – wł., serwis, F. VAT 33.900 zł
n MAZDA 6 1.8 E, rok prod. 2007, stan b. dobry 16.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  

I – wł.  25.900 zł
n OPEL ASTRA II 1.6 E + LPG, rok prod. 1998 2.900 zł
n OPEL ASTRA IV 1.6 D, rok prod. 2015, 

krajowy, I - wł. 34.900 - 37.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 14.800 zł
n OPEL INSIGNIA 1.8 E, rok prod. 2012 34.900-36.900 zł

n PEUGEOT 508 2.0 HDI, rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwis., F. VAT 44.900 zł

n RENAULT CLIO III 1.2 E, rok prod. 2006 10.900 zł
n RENAULT CLIO III 1.5 DCi, rok prod. 2013,  

kraj., I – wł., F. VAT 18.900 zł
n RENAULT FLUENCE 1.5 D, rok prod. 2015,  

sedan, kraj., I –wł., F-ra VAT 33.800 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005 10.900 zł
n SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

I – wł.  32.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999 3.900 zł
n SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015, 

kraj., I – wł. 32.900 zł
n SUZUKI SX4 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., I – wł.  39.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  18.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,  

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł
n VW GOLF 1.4 E, rok prod. 2012, kraj., I – wł. 29.900 zł  
n VW GOLF IV 1.6 E, rok prod. 2000. 5.900 zł  
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł. 19.900 zł  
n VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,  

rok prod. 2006 - 2009, 5 szt. 16.900 - 19.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 53.900 zł  
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Jakie znamy?

Formy ochrony przyrody

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachKolumnę opracowała: pn

Pod koniec 
okresu wakacyj-
nego w nadleśnic-
twach rozpoczy-
nają się prace na-
zywane wyprze-
dzającym przygo-
towaniem gleby. 
Polegają one na 
orce powierzchni, 
na której przepro-
wadzono wycinkę 
starych drzew 
i planuje się posa-
dzenie nowych.

Przygotowania trwają od 
września do listopada. Gleba 
przeorana jesienią, zostaje po-
zostawiona samej sobie przez 
zimę – zapobiega się tym sa-
mym pędrakom, które uszka-
dzają systemy korzeniowe, ale 
przede wszystkim poprawiają 
się właściwości i struktura gle-
by. Udaje się wtedy zagęścić jej 
poszczególne warstwy, zapobiec 
nadmiernej utracie wody, 
umożliwić lepsze napowietrze-
nie, przystosować ją do różnych 
(często skrajnych) temperatur, 
zachować jej właściwy odczyn 
i wyeliminować niepotrzebne 
chwasty. 

Takie prace przygotowawcze 
przeprowadza się dzięki różnym 
maszynom – wszystko zależy 
od warunków. Podstawowym 
narzędziem jest pług leśny, wy-
konujący odpowiednie bruzdy. 
Gdy warunki nie pozwalają na 
pracę zwykłego pługa, leśnicy 
decydują się na wykorzystanie 
pługofrezarek lub pługów tale-
rzowych. Tak uprawiona gleba 
jest gotowa na zalesienie kolej-
nej wiosny. Zalecane we wszyst-
kich siedliskach – z wyłącze-
niem obszarów podmokłych – 
jest wyorywanie bruzd o okre-
ślonych szerokościach i głębo-
kościach. Istotne są również 
odstępy. 

Innym sposobem przygoto-
wawczym jest orka pełna dwu-

poziomowa, która polega na 
pionowym przemieszczeniu 
warstw gleby. Jest on zalecany 
w przypadku terenów trudnych 
do odnowienia. Naorywanie 
wałków w bruzdach wymaga 
z kolei wcześniejszego zaorania 
całej powierzchni gleby i stoso-
wany jest zazwyczaj w siedli-
skach borowych lub uboższych 
lasach, które charakteryzuje 
słaba wilgotność. Wyorywanie 
rabatów polega na wyoraniu 
równoległych do siebie rowów, 
które mają służyć do zbierania 
nadmiaru wody i regulacji wil-
gotności. Stosuje się ten sposób 
w przypadku siedlisk o silnej 
wilgotności, a nawet o charak-
terze bagnistym. 

Przygotowywanie gleby 
w placówki wykonywane jest 
wtedy, kiedy planuje się zasa-
dzenie dużej ilości dębu. Ręczne 
darcie pasów to alternatywa dla 
mechanicznej uprawy gleby, 
która położona jest na małym 
obszarze, bądź na terenie spa-
dowym. Przy niekorzystnej kon-
figuracji terenu pomaga wyko-
nanie talerzy – mają one kształt 
koła i są miejscem wysiewu lub 
sadzenia. Kopce i kopczyki na-
tomiast są wykonywane w przy-
padku terenów podmokłych lub 
bagnistych, a wykopywanie 
dołków sposobem mechanicz-
nym bądź ręcznym stosuje się 
w wielu różnych warunkach 
z wyjątkiem gleb o charakterze 
kamienistym

Jak działa? 

Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków

Zagospodarowanie wody 
deszczowej ma nie tylko 
aspekt ekologiczny, ale rów-
nież finansowy – możemy za-
oszczędzić dzięki temu pie-
niądze z domowego budżetu.

Czystą deszczówkę jesteśmy 
w stanie pozyskać całkowicie za 
darmo – wystarczy zastosować 
zmyślne sposoby na jej zebranie. 
Pozwolą nam na to proste insta-
lacje, które nie kosztują wiele. 

Odzysk deszczówki można 
przeprowadzić za pomocą zwy-
kłego zbiornika, który należy 
ustawić w zacienionym miejscu, 
aby uniknąć rozwijania się w 
nim glonów. Warto pomyśleć 
także o przykrywce, która zapo-
biegnie wpadaniu do niego róż-

nego rodzaju paprochów, liści 
czy owadów. To także zabezpie-
czenie przed dziećmi i zwierzęta-
mi. Takim zbiornikiem może być 
drewniana beczka lub innego ro-
dzaju duże naczynie. 

Można również pomyśleć o 
bardziej zaawansowanych spo-
sobach, jakimi są specjalne na-
ziemne lub podziemne systemy 
zbierania wody. Wyłapywacz wo-
dy można ustawić bezpośrednio 
pod rynną, aby woda przepływa-
ła dalej do zbiornika. Opcja pod-
ziemna polega na zamontowaniu 
skrzynek, które magazynują wo-
dę, a w miarę potrzeby gleba ko-
rzysta z tego zasobu. 

Deszczówkę można też wyko-
rzystywać na różne sposoby – do 
podlewania roślin w ogrodzie, 

nawad-
n i a n i a 
trawni-
k ó w , 
czy prac 
porząd-
kowych, 
a nawet 
d o . . . 
prania. W zasadzie można ją wy-
korzystywać wszędzie tam, gdzie 
nie jest potrzebna woda o jakości 
wodociągowej. Jej skład jest uza-
leżniony od czystości powietrza i 
może zawierać takie gazy jak 
tlen, azot czy dwutlenek węgla, a 
ponadto sadze, pyłki. Nie jest 
zdatna do picia, ale należy pa-
miętać, że warto wykorzystywać 
ją w celach gospodarczych i 
przemysłowych. 

Gospodarka leśna

Przygotowania 
jesienne

Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków to ekologiczna alter-
natywa dla zbiorczej sieci ka-
nalizacyjnej, która jest długo-
trwałą i niezwykle drogą inwe-
stycją. Jest to także dobre 
rozwiązanie dla gmin, które 
charakteryzują się obszarami 
o rozproszonej zabudowie.

Najczęściej inwestycje związa-
ne z budową sieci kanalizacyjnej 
i oczyszczalnią ścieków trwają la-
tami i pochłaniają miliony zło-
tych. Gminy do wybudowania ta-
kiej sieci potrzebowałyby potężne-
go nakładu finansowego. 

Jednym z rozwiązań, jakie się 
stosuje, jest gromadzenie ścieków 
w szambach, jednak mają one 
określoną objętość i w związku 

z tym należy liczyć się z regular-
nymi kosztami eksploatacyjnymi. 

Opcją alternatywną i zarazem 
ekologiczną jest przydomowa 
oczyszczalnia ścieków. Jej zna-
czenie wzrasta w gospodarce 
wodno-ściekowej. Ich instalacje 
pozwolą wyeliminować ryzyko za-
nieczyszczania wód i gruntów na 
terenach wiejskich. Nie jest to 
oczywiście tania inwestycja, ale 
z pewnością mniej kosztowna 
w utrzymaniu. Ponadto ze wzglę-
du na swój proekologiczny cha-
rakter są często dofinansowane. 
Można skorzystać z różnego ro-
dzaju dotacji, funduszy unijnych 
czy też kredytów i pożyczek. 

Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków to systemem urządzeń, 
które służą do neutralizacji ście-

ków wytwarzanych w gospodar-
stwie domowym. Proces ten prze-
biega etapowo. Pierwszy z nich to 
etap beztlenowy, w którym zacho-
dzą procesy biochemiczne. Są one 
wywoływane przez bakterie bez-
tlenowe i zjawiska takie jak flo-
atacja oraz sedymentacja. W efek-
cie stała część osadu ulega proce-
sowi fermentacji, aby rozłożyć się 
na związki proste – rozpuszczalne 
w wodzie i nierozpuszczalne sole 
mineralne. Po co najmniej dwóch 
dniach i filtracji, płyny ściekowe 
przemieszczają się do studzienki 
rozdzielczej. W etapie tlenowym 
ścieki poddawane zostają dalsze-
mu oczyszczeniu, dzięki czemu 
rozkładają się, a zanieczyszczenia 
są neutralizowane, aby nie stwa-
rzać zagrożenia dla środowiska. 

Można zaoszczędzić

Deszczówka – jak ją wykorzystać?

Parki narodowe, krajobrazo-
we i rezerwaty to tylko kilka 
z form ochrony przyrody. Jest 
ich oczywiście więcej, a róż-
nią się od siebie charakterem.

Parki narodowe są tworzone 
na takich obszarach, które za-
chowały się w stanie naturalnym 
bądź niewiele zmienionym przez 
działalność człowieka. Mają one 
za zadanie pielęgnować i ochra-
niać najcenniejsze pod wzglę-
dem przyrodniczym i krajobra-
zowym tereny wraz z różnorod-
nością biologiczną. Gwarantują 
one także możliwość odtworze-
nia zniekształconych siedlisk za-
równo roślinnych jak i zwierzę-
cych. 

Jednym z takich parków jest 
Białowieski Park Narodowy 
w województwie podlaskim, któ-
rego szczególnym walorem jest 
najlepiej zachowany fragment 
Puszczy Białowieskiej, a także 

ostatni w Europie las o charak-
terze pierwotnym. Znajduje się 
tam m.in. rezerwat żubrów, któ-
re są symbolem tego miejsca. 

Innymi przykładami mogą być 
Kampinowski Park Narodowy 
z najlepiej zachowanymi wydma-
mi śródlądowymi w Europie, 
Karkonoski Park Narodowy 
z unikatowym ekosystemem 
i Śnieżką – najwyższym szczy-
tem Sudetów i Słowiński Park 
Narodowy z jeziorami przymor-
skimi, bagnami, torfowiskami 
i wydmowym pasem mierzei. 

W Polsce jest ich łącznie dwa-
dzieścia trzy. Największym 
z nich jest Biebrzański Park Na-
rodowy, liczący 59 223 ha, z ko-
lei najmniejszy Ojcowski Park 
Narodowy liczy 2146 ha. Ponad 
połowa powierzchni parków na-
rodowych to lasy. Wyjątkami są 
m.in. Park Narodowy „Ujście 
Warty” i Narwiański Park Naro-
dowy. 

Rezerwaty przyrody sprawują 
podobne funkcje, jednak są 
o wiele mniejsze i jest ich więcej. 
Na terenie kraju według Central-
nego Rejestru Form Ochrony 
Przyrody jest ich 1498. W sa-
mym województwie śląskim ma-

my ich 65. Są to m.in. Sokole 
Góry – rezerwat leśny położony 
na Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej, rezerwat Ochojec, Pil-
sko, Dziobaki czy też Dolina 
Łańskiego Potoku. 

Parki krajobrazowe z kolei 

obejmują obszary, które są chro-
nione ze względu na wartości 
przyrodnicze, historyczne i kul-
turowe. Jak sama ich nazwa 
wskazuje, utrzymywany jest tak-
że ich walor krajobrazowy. Spra-
wują funkcję krajoznawcze, wy-
poczynkowe i edukacyjne. W od-
różnieniu od wcześniej wspo-
mnianych form ochrony, na ich 
terenie można prowadzić np. 
działalność gospodarczą, oczywi-
ście przestrzegając zasady wyni-
kające z troski o o zachowanie 
środowiska przyrodniczego. 

Inną formą są obszary chro-
nionego krajobrazu, pomniki 
przyrody, czy też zespoły przy-
rodniczo-krajobrazowe. Należy 
wspomnieć również o obszarach 
Natura 2000 – programie, które-
go celem jest zachowanie okre-
ślonych typów siedlisk przyrod-
niczych oraz gatunków, które 
uznane za cenne i zagrożone 
w Europie.
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Zapisy ruszyły!
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Piłka nożna

RKS Raków wciąż 
liderem

Żużel

Włókniarz będzie rywalizował 
z GKM Grudziądz

Niepokonany do tej pory 
na własnym boisku Raków, 
obronił pierwsze miejsce 
w tabeli po wygranym w śro-
dę meczu z GKS-em Katowi-
ce. Kolejne spotkanie już 26 
sierpnia z Bruk-Betem Ter-
malicą. 

Wynikiem 2:0 zakończył się 
mecz Rakowa z GKS Katowi-
ce, choć w poprzednim sezo-
nie to zawodnicy z Katowic 
triumfowali po spotkaniach 
z czerwono-niebieskimi. Bram-
ki dla częstochowian zdobyli 
Dariusz Formella i Patryk Kun, 
zatem w ramach 6. kolejki RKS 
Raków wywalczył 3 cenne 
punkty. Mecz odbył się na sta-
dionie przy ulicy Limanowskie-
go w minioną środę. 

Obecnie Raków znajduje się 
na czele tabeli z ilością 13 punk-
tów, a za drużyną z Częstocho-
wy uplasowały się kolejno dru-

żyny Bytovia Bytów, Chojni-
czanka Chojnice, Podbeskidzie 
Bielsko-Biała – z taką samą ilo-
ścią punktów (10). 

Kolejne spotkanie odbędzie 
się w Niecieczy i tam podopiecz-
ni Marka Papszuna zmierzą się 
z Bruk-Betem Termalicą Niecie-
cza. Ostatnie występy tej druży-
ny kończyły się porażkami – 
Termalica zajmuje przedostat-
nie miejsce w tabeli. Pierwszy 
gwizdek ma rozbrzmieć o godzi-
nie 20:00. 

pn, zdj. kg

W najbliższą niedzielę 26 
sierpnia forBet Włókniarz Czę-
stochowa podejmie na wła-
snym torze MrGarden GKM 
Grudziądz. Biało-zieloni wal-
czyć będą o awans do fazy 
Play-Off.

Spotkanie w ramach XIV ko-
lejki PGE Ekstraligi rozpocznie 
się o godzinie 17:00 na stadionie 
przy ulicy Olsztyńskiej. Obecnie 
Lwy znajdują się na czwartym 
miejscu w tabeli z ilością 18 
punktów. Zawodnicy z Grudzią-
dza zdobyli ich 11 i tym samym 
zajmują szóste miejsce. Za nimi 
uplasował się jedynie Tarnów i 
Zielona Góra. Prym wiedzie Unia 
Leszno, mając na swym koncie 
aż 26 punktów. 

W meczu z Tarnowem, Lwy 
zostały pokonane. Doszło do 
upadku Fredrika Lindgrena na 
początku spotkania i nie był on 
zdolny do dalszej jazdy. To osła-
bienie sprawiło, że Włókniarz 

uległ Jaskółkom 51:39. Pocie-
szający był zdecydowanie punkt 
bonusowy, który został obronio-
ny przez zawodników z Często-
chowy, jednak to trzy punkty by-
ły potrzebne biało-zielonym, aby 
zmniejszyć ryzyko zmierzenia się 
z Fogo Unią Leszno – obecnym 
liderem tych rozgrywek. 

Zarząd Włókniarza przypo-
mina o trwającej promocji – za-

kupić można bowiem bilet o 10 
złotych taniej, jeżeli skorzysta 
się z aplikacji mPay płatności 
mobilne. Promocja obowiązy-
wała już wcześniej i z racji tego, 
że organizatorzy zauważyli spo-
re kolejki w punkcie skanowa-
nia, od najbliższego meczu uru-
chomiony zostanie dodatkowy 
punkt.

pn, zdj. Tomek Kudala
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SPORT

Pomnik Jerzego Kuleja

Zbiórka trwa
Przypominamy, że trwa 

zbiórka pieniędzy na pomnik 
Jerzego Kuleja – dwukrotne-
go złotego medalisty olimpij-
skiego i legendy polskiego 
boksu. Dwa tygodnie temu 
pisaliśmy o tym, że pomnik 
ma stanąć u zbiegu ul.  Pił-
sudskiego z I Aleją NMP, a je-
go autorem będzie Jerzy Kę-
dziora – wybitny często-
chowski artysta rzeźbiarz.

W rozmowie z Pawłem Poli-
szewskim – przewodniczącym 
Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika Jerzego Kuleja, dowie-
dzieliśmy się, skąd wziął się po-
mysł na to przedsięwzięcie. -To 
była moja osobista inicjatywa. 
Po przeczytaniu biografii Jerze-
go Kuleja uznałem, że taką po-
stać należy w jakiś sposób uho-
norować, uwiecznić – wyznaje. 
Członkami honorowymi Komi-
tetu są m.in. mistrzowie olim-
pijscy – Marian Kasprzyk, Jerzy 

Rybicki, Andrzej Supron, aktor 
Zbigniew Buczkowski, reżyser 
Marek Piwowski, który nakręcił 
kultowy Rejs, a w którego filmie 
Przepraszam, czy tu biją wystą-
pił właśnie Jerzy Kulej, są też 
dziennikarze – np. Andrzej Ko-
styra czy trener boksu i szkole-
niowiec Andrzej Gmitruk. Prze-
mysław Kossakowski, dzienni-
karz, podróżnik. Wszystkim 
tym osobom zależy, aby znaleźć 
fundusze na ten szlachetny 
projekt. -Będziemy rozmawiać z 
osobami, które chcą wesprzeć 
tę akcję – zapewnia przewodni-
czący komitetu. Koszt odlanego 
z brązu pomnika ma wynieść 
ok. 150 tys. zł., a pieniądze na 
ten cel można wpłacać na spe-
cjalne konto Stowarzyszenia 
Pamięci Jerzego Kuleja „Satys-
fakcja”. Bank   PKO   BP    52 
1020 1664 0000 3602 0570 
4087  .Inicjatywę  Pawła  Poli-
szewskiego gorąco wspiera rów-
nież rodzina słynnego boksera - 

pierwsza żona Helena i syn 
Waldemar, a także druga żona 
Krystyna Dulak-Kulej.

-Uważam, że to jest bardzo 
dobry pomysł. W końcu on się 
tu urodził, wychował, tu po-
czątki kariery miał – wielu kibi-
ców, których pewnie ma do tej 
pory w tym starszym pokole-
niu... Jurek sobie zasłużył na 
ten pomnik – zauważa słusznie 
Helena Kulej. Druga żona bok-
sera Krystyna potwierdza to, 
jak wiele znaczyło dla Jerzego 
Kuleja rodzinne miasto - Roz-
sławił Częstochowę w Anglii, z 
którą związany był przez kilka-
naście lat życia. Zawsze z dumą 
podkreślał, że gdzie się urodził. 
Nuta patriotyczna zawsze z 
Jurka przebijała.

Pomysł upamiętnienia takiej 
osobistości wydaje się słuszny i 
szlachetny. Każdego, kto zechce 
wspomóc inicjatywę, zachęca-
my do zbiórki na ten cel.

pn

SKUP SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH
ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

TEL. 533 210 534TEL. 533 210 534TEL. 533 210 534
N A J W Y ¯ S Z E C E N Y ! ! !

Ruszyły zapisy na Mini Silesia Marathon 
o Puchar Radia RMF FM, który odbędzie się 6 
października na terenie Parku Śląskiego. Do 
udziału w wydarzeniu organizatorzy zaprasza-
ją zarówno doświadczonych biegaczy, jak 
i amatorów. To również świetna okazja do roz-
poczęcia swojej przygody z tym sportem. 

Udział w zawodach jest bezpłatny, a każdy 
uczestnik otrzyma w pakiecie startowym żółtą ko-

szulkę radia RMF FM. Bieg ma wystartować o go-
dzinie 11:00 sprzed Stadionu Śląskiego i zakoń-
czyć maraton na bieżni lekkoatletycznej Kotła 
Czarownic. Drogą elektroniczną będzie mogło za-
pisać się 1500 osób. Pozostałe 500 numerków 
startowych przeznaczono na dni 5-6 października 
– do przydzielenia w biurze zawodów. Szczegóły 
i rejestracja na stronie: www.silesiamarathon.pl/
rejestracja

pn
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05:30 TELEZAKUPY
06:05 Elif; s.II; odc. 307; 

serial; Turcja (2014)
07:00 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II 
- Murat IV, odc. 168; 
serial kostiumowy; Turcja 
(2016)

07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 ALARM!; magazyn
09:05 Ranczo; s.III; odc. 28 

- Powrót demona; serial 
obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 93 - Klątwa mumii; 
serial kryminalny TVP

11:05 Krawcowa z Madrytu; 
odc. 12; serial; Hiszpania 
(2014)

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

Dziki Park Yellowstone. 
Lato niedźwiedzi grizzly; 
esej dokumentalny; USA 
(2014); reż.:Curt Morgan

13:50 Elif; s.II; odc. 308; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:40 Leśniczówka; odc. 23
16:05 Wieczna miłość; odc. 

1; serial obyczajowy; 
Turcja (2015); reż.:Hilal 
Saral Ünalan; wyk.:Burak 
Özivit, Neslihan Atagül, 
Kaan Urgancolu, Zerrin 
Tekindor, Kürat Alnak, Nee 
Baykent, Bar Alpaykut, 
Gökay Müftüolu

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3611; teleturniej 
muzyczny

17:55 Korona królów; odc. 
71; telenowela historyczna 
TVP

18:25 Korona królów; odc. 
72; telenowela historyczna 
TVP

18:50 Jeden z dziesięciu; 
17/104; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:05 Pogoda dla żeglarzy
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; serial 

obyczajowy TVP
21:00 The Wall. Wygraj 

marzenia; /22/; teleturniej
21:55 Big Music Quiz (11); 

teleturniej muzyczny
23:00 Komando Foki; film 

akcji; USA (1990)
01:05 Porwanie; thriller; USA 

(2015)
02:40 Orzeł; dramat wojenny; 

Polska (1958)
04:40 Notacje – Irena 

Laskowska. Wyjdę, 
kiedy zechcę..; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 160 
ed. 4; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
706 Cień podejrzenia; 
serial TVP

06:55 Afryka od kuchni; 
odc. 7/13 Gurage, Etiopia; 
cykl dokumentalny; USA 
(2013)

07:20 Makłowicz w podróży 
– Zanzibar - Turystyczny 
raj (123); magazyn 
kulinarny

07:55 Pytanie na śniadanie 
- w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (144)
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 

220 „Drobny lifting” sezon 
11; serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1884; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 161 
ed. 4; teleturniej

13:05 Cena miłości; odc. 22; 
serial; Turcja (2011)

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:25 Makłowicz w podróży 
– Zanzibar - Stone Town 
(124); magazyn kulinarny

14:55 Postaw na milion; s.II; 
odc. 140; teleturniej

16:00 Koło fortuny; odc. 162 
ed. 4; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2452; 
teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
65/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 

144 „Rodzicem być!” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 29; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1884; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Ścigani; film 
sensacyjny; USA (1996)

21:55 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XV;, odc. 
16/18; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2014)

22:50 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XV;, odc. 
17/18; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2014)

23:45 Człowiek w żelaznej 
masce; film przygodowo-
historyczny; USA, Wielka 
Brytania (1998)

02:05 Kontakt; odc. 8/8; 
serial kryminalny; Francja 
(2016)

03:10 Kabaretowe Przeboje 
Lata 2015 (1)

04:10 Kabaretowe Przeboje 
Lata 2015 (3)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (756); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(606); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 SuperPies (11); 
magazyn poradnikowy

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (106); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (719); 
serial paradokumentalny

11:45 Gliniarze (230); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (627); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (54); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (802); 
serial paradokumentalny

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

reporterów ukazujący 
ludzkie problemy. 
Reporterzy interweniują 
wszędzie, gdzie potrzebna 
jest pomoc.

16:35 Gliniarze (172); serial 
paradokumentalny

17:40 Sekrety rodziny (55); 
serial paradokumentalny

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

Kiepskich (252); serial 
komediowy. Kiepski całe 
dnie spędza przed 
telewizorem. Dom 
utrzymuje z pensji 
pielęgniarki jego żona 
Halina. Ich sąsiadami są 
Paździoch i Boczek.

20:10 Skarb narodów; film 
przygodowy, USA 2004. 
Łowca przygód trafia na 
trop bogactw okrytego 
tajemnicą zakonu.

23:00 Piła 3; thriller, USA 
2006. Wymyślne tortury, 
dużo krwi i śmierć, czyli 
wszystko co 
charakterystyczne dla 
gatunku gore.

1:20 Pojedynek; western, 
USA 2016. Teksas, rok 
1887. Kaznodzieja 
Abraham Brant mieszka w 
miasteczku Mount 
Hermon. Pewnego dnia na 
brzegu rzeki Rio Grande 
zostają odkryte...

3:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:35 Mango; telezakupy
6:50 W–11 – Wydział 

Śledczy: Niech on zniknie 
(1014); serial fabularno-
dokumentalny

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Niewybaczalna 
zdrada (1016); serial 
fabularno-dokumentalny

8:20 Doradca smaku; 
magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Italia, 
Bielsko-Biała (6); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (350); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (608); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(18); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (274); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (275); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Baranek (1018); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Szkolny świr 
(1019); serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Radom, Enigma (5); 
program rozrywkowy. 
Magda Gessler odwiedza 
Enigmę - lokal ne terenie 
Starego Browaru w 
Radomiu. Właścicielka 
Enigmy, myśli o 
imprezach tanecznych - 
trzeba...

16:00 Szkoła (351); serial 
paradokumentalny. Jarek 
staje w obronie koleżanki, 
którą próbują zgwałcić 
dwaj szkolni chuligani. 
Napastnicy chcą zmusić 
parę do milczenia. Arek 
wpada we...

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(19); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (609); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:00 Pacific Rim; film SF, 

USA 2013. Kosmiczne 
potwory atakują Ziemię. 
Los ludzkości spoczywa w 
rękach duetu pilotów.

22:45 Gra Endera; film SF, 
USA 2013. Ludzie boją się 
ataku obcych. Tworzą 
oddział, który obroni 
Ziemię.

1:05 Wrogowie publiczni; 
film gangsterski, USA 
2009

3:50 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy.

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016; 
odc. 10

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 129

08:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 15

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 34

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 6

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 
44. Daria budzi się w 
towarzystwie striptizera 
– Radka. Oboje mało 
pamiętają z wieczoru 
panieńskiego. Dziewczyna 
boi się, że doszło do 
zdrady…Adek romansuje 
z Patrycją. Zachowanie 
dziewczyny jest dziwne…

14:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 27

15:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 28

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw; Polska; 
odc. 37. Marta czuje 
się odpowiedzialna za 
wypadek Lolka i zastępuje 
go w pracy w lombardzie. 
Dziewczyna szybko się 
uczy…

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 38. 
Mikołaj spotyka się z 
kochanką, która wyrzuca 
przez okno suknię ślubną 
jego narzeczonej. Kreacja 
ląduje na głowie pijanego 
Ziutka…

20:00 Kabaretowa noc pod 
gwiazdami – Lidzbark 
Warmiński; Polska 2048

23:35 Spartakus: Bogowie 
areny; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 14

00:55 Spartakus: Bogowie 
areny; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 15

02:00 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

02:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:10 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

04:50 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 11

05:30 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 12

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 27; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 89 
„Duma i uprzedzenie”; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 90 
„Tajemnica lekarska”; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Janosik; odc. 7/13 - 
Beczka okowity; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
869; serial TVP

09:20 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
153 „Edukacja seksualna” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
154 „Wiosno wrócisz?” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

11:20 Ranczo; s.I; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.I; odc. 3 - 
Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 15 - Piętno; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 16 - Wycieczka; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
110 - Sercowe rozterki; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 90 
„Tajemnica lekarska”; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.I; odc. 
4 - Otrzeźwienie; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.I; odc. 
5 - Wieść gminna; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 28; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 17 - Skarb; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; 
s.X; odc. 128 - Śmierć 
w aquaparku; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ranczo; s.I; odc. 
6 - Racja gminy; serial 
obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; s.I; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 18 - Jabłka; serial 
kryminalny TVP

00:30 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

01:30 Trzeci oficer; odc. 4/13 
- Dziecko wdowy; serial 
sensacyjny TVP

02:25 Trzeci oficer; odc. 
5/13 - Stąd do wieczności; 
serial sensacyjny TVP

03:30 Janosik; odc. 7/13 - 
Beczka okowity; serial TVP

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 
869; serial TVP

05:20 Rodzinka.pl; s.VI; 
odc. 153 sezon 6; serial 
komediowy TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– W Wiśle na talerzu; 
magazyn kulinarny

07:15 Śpiewające fortepiany 
(21)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (55) - Czy 
kochamy seriale?; 
widowisko rozrywkowe

09:15 Koło fortuny; odc. 257 
ed. 4; teleturniej

09:50 Kierunek Kabaret – 
Zapowiedź jest ważna!; 
/1/

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /32/ - „C’est la 
vie - Paryż z pocztówki” - 
Andrzej Zaucha

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/20/; Francja (2016)

11:35 Życie to Kabaret – 
Pielgrzymka do miejsc 
śmiesznych - Kabaret Neo 
- Nówka

12:45 Życie to Kabaret – 
Kabaret Paranienormalni 
- Niebezpiecznie śmieszni; 
program rozrywkowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(22)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin 
2013 (1). All Inclusive; 
program rozrywkowy

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin 
2013 (2). Miss turnusu; 
program rozrywkowy

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin 
2013 (3). Na letnisko 
czy do wód; program 
rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Dziczyzna w puszczy 
Bolimowskiej; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 40; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 5 Środkowa 
Dalmacja - Hvar (20)

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/55/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(23)

21:20 Postaw na milion; 
odc. 170; teleturniej

22:20 The Wall. Wygraj 
marzenia; /11/; teleturniej

23:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (15) - 
Sprzedawca

00:15 Koło fortuny; odc. 256 
ed. 4; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (1-3); 
widowisko rozrywkowe

04:00 Rozrywka Retro – 
Kabaret Kur - Opole ‚78; 
widowisko

5:20 Ukryta prawda (314); 
serial paradokumentalny

6:20 Sąd rodzinny: Na 
zawsze (104); serial 
fabularno-dokumentalny

7:15 Szpital (385); serial 
paradokumentalny

8:15 Dr House 5 (10); serial 
obyczajowy

9:15 Magda M. (8); serial 
obyczajowy

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (660); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Chłopiec do bicia (105); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (559); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (386); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 5 
(18); serial fantasy. 
Melinda porozumiewa się 
z duchami zmarłych. 
Pomaga im załatwić 
niedokończone sprawy, 
które dotąd nie pozwalały 
im opuścić ziemię.

16:55 Dr House 5 (16); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 5 (17); serial 
obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (661); 
serial paradokumentalny

20:00 Dziewczyny z drużyny 
5: Walcz do końca; 
komedia, USA 2009

22:10 Lara Croft: Tomb 
Raider; film przygodowy, 
Niemcy/Japonia/Wielka 
Brytania/USA 2001. 
Trudna misja pięknej 
archeolog. Los świata jest 
w jej rękach.

0:20 American Horror Story 
(4); serial grozy. 
Psychiatra Ben i jego żona 
Vivien zamieszkują w 
starej rezydencji. Wiąże się 
z nią historia, która 
wpłynie na ich losy...

1:15 Rush (8); serial 
obyczajowy. Rush zostaje 
wezwany do rapera, Bossa 
Novy. Alex jest w 
siódmym niebie, gdy 
muzyk zaprasza lekarzy na 
jedną z imprez....

2:15 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:25 Druga strona medalu: 
Maja Włoszczowska (2); 
talk-show. Mistrzyni 
świata i wicemistrzyni 
olimpijska w kolarstwie 
górskim zdradza fakty ze 
swego prywatnego życia.

5:40 Wiem, co kupuję 
(6/12); magazyn 
poradnikowy

6:10 Idealna niania 9 (1/12); 
reality show

6:55 Wszystko o jedzeniu 
(4/5); program 
rozrywkowy

7:25 Ugotowani (9/10); 
program kulinarno-
rozrywkowy

8:25 Życie bez wstydu 
(9/12); reality show

9:25 Afera fryzjera (2/12); 
program rozrywkowy

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę (9/13); program 
rozrywkowy

10:55 Perfekcyjna pani 
domu 2 (3/12); program 
rozrywkowy

11:55 Kuchenne rewolucje 
(2/15); program 
rozrywkowy

12:55 Misja ratunkowa 
(9/10); program 
rozrywkowy

13:40 W czym do ślubu? 
(11/12); program 
rozrywkowy

14:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (9/12); reality 
show

15:00 Pomysłowe wesela 
(2/10); program 
rozrywkowy

15:30 Wojny salonów 
piękności (13/20); reality 
show

16:35 Mój gruby trener 
(8/10); program 
rozrywkowy

17:35 Gwiazdy od kuchni 2 
(8); program rozrywkowy

18:05 Ugotowani (10); 
program kulinarno-
rozrywkowy

19:05 Sablewskiej sposób 
na modę (2/13); program 
rozrywkowy

19:50 Kuchenne rewolucje 
(12/13); program 
rozrywkowy

20:50 Miłość w XXI wieku; 
film dokumentalny

21:55 Bajeczne życie 
milionerów (4/10); serial 
dokumentalny

22:30 Życie bez wstydu 
(10/12); reality show

23:30 Leczenie przez 
internet?; film dokum.

0:10 Naga miłość (9/12); 
reality show

1:10 W roli głównej: Borys 
Szyc (6/8); talk-show

1:40 W roli głównej: Agata 
Kulesza; talk-show

2:10 W roli głównej: Robert 
Korzeniowski (5/7); talk-
show

2:40 W roli głównej: Urszula 
(4/8); talk-show

3:10 Wiem, co jem (9/16); 
magazyn poradnikowy

3:40 Wiem, co jem (13/16); 
magazyn poradnikowy

4:10 Wiem, co jem (3/16); 
magazyn poradnikowy

4:40 Wiem, co jem (6/16); 
magazyn poradnikowy

06:00 Mundial 2018: - 1/2F: 
Chorwacja - Anglia

09:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - New Haven - 1/4F 

11:00 Mundial 2018: - 1/8F: 
Francja - Argentyna

13:15 Mundial 2018: - 1/8F: 
Urugwaj - Portugalia

15:25 strongman - 
Szczawnica

16:25 Kajakarstwo 
- Mistrzostwa Świata - 
Montemor o Velho - dz. 1

18:20 Sportowy weekend w 
TVP Sport

19:20 Piłka nożna - 
Mistrzostwa Świata Kobiet 
do lat 20: Finał

21:25 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - New Haven - 1/2F 

23:00 Sportowy Wieczór
23:35 ESL - świat esportu; 

odc. 17 (odc. 17); 
magazyn; Niemcy (2018)

00:10 Kajakarstwo 
- Mistrzostwa Świata - 
Montemor o Velho - dz. 1

01:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - New Haven - 1/2F 

03:00 Boks Megafight - Joel 
Casamayor vs. Michael 
Katsidis; magazyn; USA 
(2017)

05:00 Sportowy Wieczór

06:00 1200 Muzeów; odc. 11 - 
Muzea parafialne; reportaż

06:20 Kamień, nożyce, papier – 
Murale; cykl reportaży

06:30 Zawody w zawody; odc. 1 
- Czarodzieje Dźwięków; rep.

06:55 Polska z Miodkiem (97) 
Wieluń, Wieruszów; felieton

07:00 „Chopin w Szanghaju”; 
reportaż

07:30 Aktualności Flesz
07:36 Kronika regionu
07:56 Dokument w obiektywie
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Sprawa dla reportera
10:00 Nożem i widelcem; odc. 

163
10:15 Mój pies i inne zwierzaki
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje; magazyn
11:15 Kamień, nożyce, papier – 

Murale; cykl reportaży
11:25 Marsz wyzwolicieli; film 

dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kronika regionu
13:00 Kredyt zaufania; magazyn
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Świadkowie czasu
15:05 Zawody w zawody; odc. 1 

- Czarodzieje Dźwięków; rep.
15:35 Moja Praca; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 1200 Muzeów; odc. 11 - 

Muzea parafialne; reportaż
17:31 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
17:50 Piasek w tryby. Jastrzębie 

88; film dokum.
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 A życie toczy się dalej... - 

Tragedia Górnośląska - 
uroczystości w 1992 r

19:58 POGODA
20:00 Moja Praca; magazyn
20:30 1200 Muzeów; odc. 11 - 

Muzea parafialne; reportaż
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Zawody w zawody; odc. 1 

- Czarodzieje Dźwięków; rep.
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Marsz wyzwolicieli; film 

dokum.; Polska (2009)
00:40 Zawody w zawody; odc. 1 

- Czarodzieje Dźwięków; rep.
01:20 Sprawa dla reportera
02:10 Mój pies i inne zwierzaki
02:25 Nożem i widelcem; odc. 

163
02:40 Rączka gotuje; magazyn
03:10 Kamień, nożyce, papier – 

Murale; cykl reportaży
03:20 Polska z Miodkiem (97) 

Wieluń, Wieruszów; felieton
03:25 Kredyt zaufania; magazyn
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Moja Praca; magazyn

06:50 Był taki dzień – 24 
sierpnia; felieton

07:00 Historia Polski – 
Strajk – Dialog; reportaż; 
Polska (1980)

07:45 Powstanie 
Warszawskie dzień po 
dniu; odc. 24; felieton

08:00 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat (76) 
Kosmici; cykl reportaży

08:30 Tańczący z naturą; s.II; 
cykl dokumentalny

09:10 Wojenne dziewczyny; 
s.I; odc. 12; serial TVP

10:00 Tajemnice Państwa 
Podziemnego – Niemcy 
w okupowanej Polsce; 
cykl dokumentalny; Polska 
(2016); reż.:Rafał Bryl

10:30 Podróże z historią; s.I; 
odc. 2; cykl dokumentalny; 
Polska (2015)

11:05 Taśmy bezpieki – 
Aparat bezpieczeństwa 
PRL wobec pisarzy

11:40 Wspomnienie o Annie 
German; film dokum.; 
Polska (1993)

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Radiostacja 
Babice

13:30 Sensacje XX wieku – 
Afganistan; cz. 1-2;  
cykl dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Brytania 
dwóch premierów; cykl 
dokumentalny

15:00 Sekrety wykute w 
kamieniu; odc. 3/8 Teby, 
stolica wiecznego Egiptu; 
serial dokumentalny; 
Francja (2005)

16:05 Historia Polski – 
Strajk – Punkty 1 i 2; /3/; 
reportaż; Polska (1980)

17:10 Wesołe miasteczko; 
reportaż

17:45 Dzwony wojny; 
odc. 2/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

18:45 Sensacje XX wieku – 
No pasaran; cykl dokum.

19:20 Sensacje XX wieku – 
Złoto Romanowów; cykl 
dokumentalny

19:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 38

20:30 Ostatnie dni dyktatora: 
zakazana biografia Kim 
Dzong Ila; film dokum.; 
Francja (2010)

21:35 Wojenne dziewczyny; 
s.I; odc. 13; serial TVP

22:35 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia ukraińskiego 
mnicha, który nawraca 
prostytutki; reportaż

23:10 17 dni; film 
dokumentalny; Polska 
(2000)

00:05 Życie Kamila Kuranta; 
odc. 6; serial TVP

01:20 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat (76) 
Kosmici; cykl reportaży

01:50 Dzwony wojny; 
odc. 2/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)
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6:00 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Car 
Gwarant Start Gniezno - 
Speed Car Motor Lublin

8:30 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski

10:00 Siatkówka mężczyzn; 
mecz towarzyski: Polska - 
Kamerun

12:00 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: ŁKS Łódź - 
Stal Mielec

14:10 Atleci; magazyn 
sportowy

15:00 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Tychy - 
Garbarnia Kraków

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; studio

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Kanada

19:30 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; studio

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Francja - 
Rosja

22:30 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; studio

23:00 Sporty walki; Babilon 
MMA 5 w Międzyzdrojach; 
walka: Szymon Kołecki - 
Michał Bobrowski

1:00 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Car 
Gwarant Start Gniezno - 
Speed Car Motor Lublin

POLSAT SPORT
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04:55 Klan; odc. 3320; 
telenowela TVP

05:25 Jak to działa; odc. 159 
Gruba przesada - otyłość; 
magazyn

05:50 Weterynarze z 
sercem; /33/

06:25 Sprawa dla reportera
07:15 Pełnosprawni; 

odc. 264; magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:45 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
08:25 Sekundy, które 

zmieniły życie; /11
08:45 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 82 Biecz; 
magazyn

09:15 Studio Raban
09:45 Rodzinny ekspres; 

magazyn
10:50 Janosik; odc. 11/13 

- Trudno - miłość!; serial 
TVP

11:40 Opole na bis; koncert
12:00 Leśniczówka; odc. 20
12:25 Leśniczówka; odc. 21
12:50 Leśniczówka; odc. 22
13:15 Leśniczówka; odc. 23
13:50 Okrasa łamie przepisy 

– Francuskie tropy w 
mazurskiej kuchni; 
magazyn kulinarny

14:20 Fundusze Europejskie 
– jak to działa?; odc. 9; 
magazyn

14:40 Komisariat; odc. 30 
Szalona dziewczyna; 
serial TVP

15:15 Nieznane serce; cz. 1; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2014); reż.:Giles Foster; 
wyk.:Greg Wise, Carolina 
Vera, Gedeon Burkhard, 
Jane Seymour

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3612; teleturniej 
muzyczny

17:55 The Wall. Wygraj 
marzenia; /23/; teleturniej

18:55 Opole na bis; koncert
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Komisarz Alex; s.XI; 

odc. 143 - Bracia; serial 
kryminalny TVP

21:05 Hit na sobotę – Gra 
tajemnic; dramat; USA 
(2014); reż.:Morten 
Tyldum; wyk.:Benedict 
Cumberbatch, Keira 
Knightley, Matthew 
Goode, Mark Strong, Rory 
Kinnear

23:10 Carrie; horror; USA 
(2013)

01:00 Orzeł; dramat wojenny; 
Polska (1958)

02:55 Komando Foki; 
film akcji; USA (1990); 
reż.:Lewis Teague; 
wyk.:Charlie Sheen, 
Michael Biehn, Joanne 
Whalley Kilmer

05:25 Koło fortuny; odc. 163 
ed. 4; teleturniej

06:05 Na dobre i na złe; odc. 
707 Jesteś lekiem na całe 
zło; serial TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1374; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda Flesz

10:55 Pytanie na śniadanie 
Extra (145)

11:15 Pogoda Flesz sobota
11:25 Makłowicz w podróży 

– Zanzibar - Wyspa 
przypraw (125); magazyn 
kulinarny

12:05 Gwiazdy w południe 
– Dwaj bracia; film 
przygodowy; Wielka 
Brytania, Francja (2004); 
reż.:Jean-Jacques  
Annaud; wyk.:Guy Pearce, 
Jean-Claude Dreyfus, 
Freddie Highmore, 
Philippine Leroy Beaulieu

14:00 Familiada; odc. 2453; 
teleturniej

14:30 Koło fortuny; odc. 164 
ed. 4; teleturniej

15:10 The best of Ani Mru 
Mru; program rozrywkowy

16:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
221 „Trzy gracje” sezon 
11; serial komediowy TVP

16:55 Słowo na niedzielę - 
Błogosławiony zapach

17:10 Na dobre i na złe; odc. 
708 Na wirażu; serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kulisy Postaw na 

milion
18:40 Postaw na milion; 

odc. 167; teleturniej
19:35 Lajk!
20:05 Kocham Cię, Polsko!; 

odc. (10) ed 11; zabawa 
quizowa

21:35 La La Poland; odc. (6); 
program rozrywkowy

22:30 Świętokrzyska Gala 
Kabaretowa 2014 - 
Poszukiwacze zaginionego 
humoru (1); widowisko

23:30 Świętokrzyska Gala 
Kabaretowa 2014 - 
Świątynia uśmiechu (2); 
widowisko

00:35 Jak by to sprzedać?; 
film obyczajowy; USA 
(2008); reż.:Neal Brennan; 
wyk.:Jeremy Piven, Ving 
Rhames, David Koechner

02:15 Ścigani; film 
sensacyjny; USA (1996); 
reż.:Kevin Hooks; 
wyk.:Laurence Fishburne, 
Stephen Baldwin, Selma 
Hayek

04:00 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XV;, odc. 
16/18; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2014)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:15 Szalone wakacje na 
kółkach; film familijny, 
Niemcy/Wielka Brytania/
USA 2006

9:30 My3 (43); program dla 
dzieci

10:00 Ewa gotuje (162); 
magazyn kulinarny

10:35 W pustyni i w puszczy; 
film przygodowy, Polska 
2001

13:10 Drugi Hotel Marigold; 
komediodramat, Wielka 
Brytania/USA 2015

15:50 Swobodny poligon 
kabaretowy (1); program 
rozrywkowy. W programie 
wystąpią: Kabaret Polefka, 
Kałasznikof, Kabaret z 
Konopi, a także Damian 
Kubik i Grzegorz Dolniak. 
Oprawę muzyczną 
zapewni Sekcja...

16:50 Swobodny poligon 
kabaretowy (2); program 
rozrywkowy. Gwiazdami 
drugiej części widowiska 
będą: Kabaret A JAK!, 
FiFa-RaFa, Weźrzesz, 
Szymon Łątkowski oraz 
Grzegorz Dolniak. Wieczór 
umili Sekcja Muzyczna 
Kołłątajowskiej...

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

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

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

Kiepskich (253); serial 
komediowy. Kiepski całe 
dnie spędza przed 
telewizorem. Dom 
utrzymuje z pensji 
pielęgniarki jego żona 
Halina. Ich sąsiadami są 
Paździoch i Boczek.

20:05 Festiwal „Magiczne 
zakończenie wakacji z 
Polsatem i RMF FM” 
Kielce 2018 (1); 
widowisko. W Amfiteatrze 
Kadzielnia premierowe 
skecze zaprezentują m.in.: 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju, Igor 
Kwiatkowski, Formacja 
Chatelet, Kabaret K2 i 
Kabaret Jurki. O...

23:05 W stronę słońca; film 
SF, Wielka Brytania/USA 
2007

1:30 Chirurdzy (98); serial 
obyczajowy

2:35 Chirurdzy (99); serial 
obyczajowy

3:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:20 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:40 Mango; telezakupy
7:55 Kobieta na krańcu 

świata (5); serial 
dokumentalny

8:30 Dzień Dobry Wakacje; 
magazyn

11:00 Na Wspólnej (2730); 
serial obyczajowy

11:25 Na Wspólnej (2731); 
serial obyczajowy

11:50 Na Wspólnej (2732); 
serial obyczajowy

12:25 Na Wspólnej (2733); 
serial obyczajowy

13:20 MasterChef Junior (9); 
program rozrywkowy

14:55 Druga twarz 2 (6); 
program rozrywkowy

15:55 Dorota inspiruje (6); 
reality show. Dorota 
Szelągowska już 
niejednokrotnie 
udowodniła, że potrafi 
podołać każdemu, nawet 
najtrudniejszemu 
wyzwaniu. Kolejny remont 
nie należy do prostych. 
Odbędzie się...

16:55 Zamiana żon (4); 
program rozrywkowy. 
Emilia i Przemek z 
Bytomia wraz z 
siedmiorgiem dzieci 
tworzą śląską rodzinę. 
Pani domu troszczy się o 
porządek i posiłki....

18:00 Kuchenne rewolucje: 
Chrzanów, Stare Mury 
(3); program rozrywkowy. 
Jacek zamienił dobrze 
prosperującą firmę na 
restaurację. Nie 
przypuszczał, jak ciężka 
jest praca restauratora. 
Latem Stare mury 
prosperowały dobrze, 
jednak...

19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:00 Kraina jutra; film 

fantasy, Hiszpania/USA 
2015. Licealistka i 
wynalazca trafiają do 
zaawansowanego 
technologicznie świata. 
Czeka ich niebezpieczna 
misja.

22:45 Nowszy model; 
komedia romantyczna, 
USA 2009. Atrakcyjna 
rozwódka zaczyna nowe 
życie. Znajduje wsparcie w 
młodym romantyku.

0:45 Jonah Hex; film 
sensacyjny, USA 2010

2:25 Uwaga!; magazyn 
reporterów

2:45 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

05:50 Magnum, P.I.; serial 
fabularny, USA 1985

06:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:40 Szalone fabryki 
polskiej muzyki! Polska; 
odc. 5

08:35 Szalone fabryki 
polskiej muzyki!; Polska 
2016; odc. 6

09:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 22

10:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 23

11:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 24

12:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 25

13:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 26

14:15 Rycerz Artura; 
familijny, USA 1998. 
Vivien Morgan 
jest naukowcem 
komputerowym. Podczas 
przeprowadzanego 
przez nią eksperymentu, 
magiczne moce przenoszą 
ją wstecz, aż do VI wieku, 
gdzie mieszka król Artur, 
jego żona Ginewra, 
czarodziej Merlin i 
królewscy rycerze...

15:50 Garbi: Super bryka; 
familijny, USA 2005

17:50 Sydney i siedmiu 
nieudaczników; komedia, 
USA 2007. Sydney jest 
studentką. Niestety, 
zostaje wyrzucona 
przez bractwo Kappa. 
Dziewczyna musi znaleźć 
sobie inne lokum. 
Przeprowadza się do 
mieszkania z siedmioma 
nieudacznikami…

20:00 W pogoni za zemstą; 
akcja, USA 2011. 
Zamknięcie w więzieniu 
wywołuje zazwyczaj 
jeden z dwóch skutków 
na człowieka - albo go 
łamie, albo czyni go 
silniejszym…

22:00 Champion 4: Walka 
o honor; akcja, Bułgaria 
2016. Yuri Boyka to jeden 
z najlepszych zawodników 
na świecie. Podczas jednej 
z walk, jego przeciwnik 
umiera…

23:50 Skaza; akcja, USA, 
Kanada 2009

02:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:10 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 4

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

06:05 Bulionerzy; odc. 
73 - Chuligan; serial 
komediowy TVP

06:35 Bulionerzy; odc. 74 
- Wdomowzięcie; serial 
komediowy TVP

07:10 Dom; odc. 21/25 - 
Naiwne pytania; serial TVP

08:50 Komisariat; odc. 28 
Karma; serial TVP

09:20 Komisariat; odc. 29 
Damski bokser; serial TVP

09:50 Ranczo; s.X; odc. 
127 - Dominator; serial 
obyczajowy TVP

10:50 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
147 „Milcząca większość” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

12:15 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
148 „Święty spokój nie 
istnieje” sezon 6; serial 
komediowy TVP

12:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
149 „Nerwy w konserwy” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.I; 
odc. 11 - Zemsta; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

16:20 Ranczo; s.I; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP; Polska (2006); 
reż.:Wojciech Adamczyk; 
wyk.:Ilona Ostrowska, 
Cezary Żak, Paweł 
Królikowski, Grzegorz 
Wons, Jacek Kawalec, 
Artur Barciś

17:25 Ranczo Wilkowyje; 
komedia; Polska (2007)

19:10 Czterdziestolatek; odc. 
21/21 - Smuga cienia, 
czyli pierwsze poważne 
ostrzeżenie; serial TVP

20:30 Ojciec Mateusz; s.I; 
odc. 12 - Aniołek; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ojciec Mateusz; s.I; 
odc. 13 - Wypadek; serial 
kryminalny TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 2; 
serial obyczajowy TVP

23:25 Ranczo; s.I; odc. 3; 
serial obyczajowy TVP

00:25 Ja wam pokażę!; 
komedia; Polska (2006)

02:35 Pitbull; odc. 24; serial 
policyjny TVP

03:35 Ekstradycja III; odc. 
2/10; serial TVP

04:40 Miasto skarbów; odc. 
5 Złoto Hunów; serial 
kryminalny TVP

06:25 Rozrywka Retro 
– Gwiazdy Festiwali 
Sopockich; /2/ - Boney M

07:15 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 49 Dolinki 
Krakowskie; magazyn

07:45 Dwójka z Trójką czyli 
Telewizyjno - Radiowy 
Wieczór Kabaretowy

08:55 Koło fortuny; odc. 156 
ed. 4; teleturniej

09:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Doda; /cz. 1/; 
reportaż

10:10 Życie to Kabaret 
– Humor Wiesława 
Michnikowskiego

11:10 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /3/ 
- Koncert dla weteranów; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Doda; /cz. 2/; 
reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia pachnąca 
ziołami

12:55 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 37; cykl dokum.

13:35 Z Andrusem po Galicji 
– Jasło

14:15 Postaw na milion; 
odc. 170; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /33/ - „Wars 
wita was” - Wały 
Jagiellońskie

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /66/ - „Talerzyk” 
- Raz Dwa Trzy

15:25 Zakupy pod kontrolą 
(9); reality show

15:55 Hity kabaretu (17) 
- Mały kac i inne hity 
Kabaretu K2

16:55 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /3/ 
- Koncert dla weteranów; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

17:45 U Pana Boga za 
piecem; komedia; Polska 
(1998)

19:35 The best of Hrabi
20:45 KabareTOP Story; /8/ - 

„Nudzę się”
20:55 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów (15) - 
Sprzedawca

22:00 Big Music Quiz (10); 
teleturniej muzyczny

22:55 Ludzik, czyli One Man 
Show (4)

23:35 Koło fortuny; odc. 257 
ed. 4; teleturniej

00:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2012 Jestem 
Gwiazdą!

02:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – Najśmieszniejsi 
nad morzem - Gwiazdy 
Festiwalu Kabaretu w 
Koszalinie

03:25 Rozrywka Retro 
– Gwiazdy Festiwali 
Sopockich; /2/ - Boney M

5:10 Ukryta prawda (315); 
serial paradokumentalny

6:15 Mango; telezakupy
8:20 Żony Hollywood (2); 

program rozrywkowy. 
Iwona, stylistka i 
projektantka odzieży dla 
pupili hollywoodzkich 
celebrytów, oraz artysta 
Reggie Benjamin to 
barwna para. W LA 
mieszkają od...

9:20 Żony Hollywood (3); 
program rozrywkowy. Eva 
Halina Rich będzie miała 
okazję spełnić swoje 
największe marzenie. 
Wkrótce odbędzie się jej 
ekskluzywny wernisaż. Evę 
wspiera jej mąż,...

10:20 Żony Hollywood (4); 
program rozrywkowy. 
Helena Kolodziey znana 
jest z promowania w USA 
ojczystej kultury. Zaprasza 
polskich artystów i 
urządza koncerty. Helena i 
Rodrigo uprawiają...

11:20 Columbo 2 (2); serial 
kryminalny

12:55 Andre; film familijny, 
USA 1994

14:55 Kurczak Mały; film 
animowany, USA 2005. 
Prawdziwych przyjaciół 
poznaje się w chwili 
porwania przez kosmitów.

16:40 Goonies; film 
przygodowy, USA 1985

19:00 Komediowa sobota: 
Akademia policyjna 3: 
Ponowne szkolenie; 
komedia, USA 1986

20:50 Komediowa sobota: 
Operacja „Dunaj”; 
komedia, Czechy/Polska 
2009. Czterej pancerni, 
zamiast wziąć udział w 
inwazji, bratają się z 
mieszkańcami czeskiej 
prowincji.

23:00 28 dni później; horror, 
Francja/Wielka Brytania/
USA 2002. Młody 
mężczyzna przypadkiem 
unika zarażenia zabójczym 
wirusem.

1:35 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

3:45 Druga strona medalu: 
Krzysztof Krauze (3); talk-
show. Reżyser 
Krzysztofem Krauze 
(‚Dług’, ‚Plac Zbawiciela’). 
W 2006 roku 
zdiagnozowano u niego 
nowotwór.

4:20 Druga strona medalu: 
Karol Bielecki (4); talk-
show. Karol Bielecki, 
jednym z najlepszych 
polskich piłkarzy ręcznych. 
Nie poddał się mimo 
utraty oka.

5:35 Nowy wygląd, nowe 
życie (5); program

7:00 Walka z 
marnotrawstwem (1/4); 
serial dokumentalny

8:20 Wiem, co jem, i wiem, 
co kupuję (3/12); 
magazyn poradnikowy

9:05 Co nas truje (12); 
program rozrywkowy

9:50 Wszystko o jedzeniu 
(12/13); program

10:25 Zaskocz mnie! (7/10); 
program rozrywkowy

11:00 Misja ratunkowa 
(9/10); program

11:45 SOS - Sablewska od 
stylu (9/10); program 

12:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (1/8); reality 
show

13:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (7/8); reality 
show

14:00 W czym do ślubu? 
(11/12); program

14:30 W roli głównej: 
Magdalena Boczarska 
(1/8); talk-show

15:00 Afera fryzjera (6/12); 
program rozrywkowy

15:45 Pani gadżet (20/22); 
magazyn poradnikowy

16:15 Pani gadżet (19/22); 
magazyn poradnikowy

16:45 Misja ratunkowa (10); 
program rozrywkowy

17:30 Warsztat urody (8); 
program rozrywkowy

18:15 Misja Pies (12); 
program rozrywkowy

18:45 Misja Pies (5/12); 
program rozrywkowy

19:15 Sablewskiej sposób 
na... (8/10); program

19:45 Sablewskiej sposób 
na... (9/10); program

20:15 Zakupy dla 
nieznajomego (13/26); 
program rozrywkowy

21:20 Spójrz mi w oczy 
(4/4); serial dokumentalny

22:30 Bajeczne życie 
milionerów (10/15); serial 
dokumentalny

23:00 Bajeczne życie 
milionerów (11/15); serial 
dokumentalny

23:30 Luksusowi projektanci 
2 (5/8); serial 
dokumentalny

0:30 Randkowicze w 
Australii (5/8); reality 
show

1:35 Oddział dla grubasów 
(9/10); serial 
dokumentalny

2:05 W roli głównej: Marcin 
Prokop (6/7); talk-show

2:35 W roli głównej: 
Bogusław Linda (5/8); 
talk-show

3:05 Wiem, co jem (10/16); 
magazyn poradnikowy

3:35 Wiem, co jem (14/16); 
magazyn poradnikowy

4:05 Wiem, co jem (4/16); 
magazyn poradnikowy

4:35 Wiem, co jem (8/16); 
magazyn poradnikowy

06:00 Piłka nożna - 
Mistrzostwa Świata Kobiet 
do lat 20: Finał

08:10 Kapitan Tsubasa
08:45 Kapitan Tsubasa
09:15 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - New Haven - 1/2F 
12:55 Kajakarstwo 

- Mistrzostwa Świata - 
Montemor o Velho - dz. 2

14:45 Mistrzostwa 
Europejskie 2018 - 
Glasgow/Berlin - Polskie 
medale

15:50 Lekkoatletyka 
- Memoriał Kamili 
Skolimowskiej

18:25 Studio TVP Sport
19:00 Kajakarstwo 

- Mistrzostwa Świata - 
Montemor o Velho - dz. 2

20:20 Studio TVP Sport
21:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - New Haven - Finał
23:05 Sportowa Sobota
23:45 Boks Megafight - 

Lovemore N’Dou vs. Paul 
Malignaggi; magazyn; 
USA (2017)

01:45 Kajakarstwo 
- Mistrzostwa Świata - 
Montemor o Velho - dz. 2

03:15 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - New Haven - Finał

05:15 Sportowa Sobota

06:00 wojsko – polskie.pl; odc. 
24; reportaż

06:20 Mój zwierzyniec; odc. 11
06:30 1200 Muzeów; odc. 11 - 

Muzea parafialne; reportaż
06:55 Listy do PRL – u – Koń by 

się uśmiał; felieton
07:05 Astronarium; magazyn
07:30 Pogoda
07:35 Turystyczna Jazda
07:50 Spotkania w świecie 

ciszy; magazyn
08:15 Podróże z góralem; seria 

V; odc. 11; magazyn
08:25 Kamień, nożyce, papier – 

Murale; cykl reportaży
08:40 Teraz Ryby; odc. 21
09:00 Jan bez sceny; film 

dokum.; Polska (2018)
10:02 Studio 3; program
11:00 Słodka kuchnia pszczółek; 

magazyn kulinarny
11:15 Kwadrans w ogrodzie
11:30 Aktualności Flesz
11:36 Relacje; mag. ekonom.
11:58 POGODA
12:05 Pieskie życie Kasi
12:25 Rok w ogrodzie
12:45 Listy do PRL – u – Koń by 

się uśmiał; felieton
12:55 Ostoja; odc. 186; magazyn
13:25 Fundusze Europejskie – 

jak to działa? - flesz; odc. 8
13:30 Fundusze Europejskie – 

jak to działa?; odc. 8; mag.
13:40 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Skarbiec
13:50 Pogoda
14:00 Rycerze uśpionego 

miasta; reportaż
14:20 Spotkania w świecie 

ciszy; magazyn
14:45 Mój zwierzyniec; odc. 11
15:00 Mój zwierzyniec; odc. 12
15:15 Pogoda
15:20 Nie inaczej...; reportaż
15:40 wojsko – polskie.pl; odc. 

24; reportaż
16:05 Lato nad Wartą; felieton
16:15 Tygodnik polityczny
16:45 Dziennik regionów
17:00 Na walizkach; reportaż
17:15 Kamień, nożyce, papier – 

Murale; cykl reportaży
17:31 POGODA
17:34 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 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 POGODA
21:35 Tygodnik polityczny
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:35 Jan bez sceny; film 

dokum.; Polska (2018)
23:45 Astronarium; magazyn
00:15 Rok w ogrodzie
00:35 Lato nad Wartą; felieton
00:45 Turystyczna Jazda
01:00 Mój zwierzyniec; odc. 11
01:10 Mój zwierzyniec; odc. 12
01:30 Spotkania w świecie 

ciszy; magazyn
02:00 Tygodnik polityczny
02:30 Teraz Ryby; odc. 21
02:50 1200 Muzeów; odc. 11 - 

Muzea parafialne; reportaż
03:20 wojsko – polskie.pl; odc. 

24; reportaż
03:45 Jan bez sceny; film 

dokum.; Polska (2018)
04:45 Lato nad Wartą; felieton
05:00 Dziennik Regionów
05:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 25 
sierpnia; felieton

07:00 Rosja. Podróże z 
Jonathanem Dimbleby”m 
– Daleko od Moskwy; 
odc. 5; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2008)

08:05 Regiony z Historią – 
Marki – historia miasta; 
cykl dokumentalny

08:30 Podróże z historią; 
s.I; odc. 2 Jak zostać 
husarzem?; cykl dokum.; 
Polska (2015)

09:00 Znak Orła; odc. 
11 Będziecie go mieli 
1331; serial historyczno-
przygodowy TVP

09:35 Znak Orła; odc. 
12; serial historyczno-
przygodowy TVP

10:05 Okrasa łamie przepisy 
– Pstrąg

10:35 Blok – Blok – 
LITERATURA; serial 
dokum. TVP; Polska

11:35 Młodzi pytają o 
Sierpień; film dokum.; 
Polska (2014)

12:20 Sprint przez historię 
Przemysława Babiarza

12:50 Dzikie konie 
kanadyjskich Gór 
Skalistych; film dokum.; 
Francja (2008)

13:50 Szerokie tory – 
Jeden dzień z życia 
bojówkarza organizacji 
neofaszystowskiej w 
Moskwie; reportaż

14:25 Wielka Gra; teleturniej
15:25 Spór o historię – 21 

sierpniowych postulatów; 
debata

16:05 Gala Zamość
17:05 Pogrom czy mord?; 

film dokum.; Polska (2016)
17:40 Powstanie 

Warszawskie dzień po 
dniu; odc. 25; felieton

17:50 Na kłopoty... 
Bednarski; odc. 2/7; serial 
TVP

18:55 Zwyczajny bohater; 
film dokum.; Polska (2005)

19:50 Wojownicy czasu – 
Łomianki, czyli na pomoc 
Warszawie; cykl reportaży

20:30 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 7/7; serial 
TVP

21:45 Dziewczyna bez 
twarzy; film dokum.; 
Polska (2018)

22:25 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 6; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

23:30 Aksamitni terroryści; 
Czechy (2013); reż.:Pavol 
Pekark, Ivan Ostrochovsk

01:10 Fuks; komedia 
sensacyjna; Polska (1999); 
reż.:Maciej Dutkiewicz; 
wyk.:Agnieszka Krukówna, 
Maciej Stuhr, Janusz 
Gajos, Adam Ferency, 
Stanisława Celińska, 
Tomasz Dedek, Gabriela 
Kownacka, Dariusz Kordek

6:00 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga

8:10 Atleci; magazyn 
sportowy 

8:40 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Francja - 
Rosja

10:50 Magazyn kolarski
11:20 Siatkówka mężczyzn; 

Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Kanada

13:30 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; studio

14:00 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Francja

16:00 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; studio

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Rosja - 
Kanada

19:45 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Katowice 
- GKS 1962 Jastrzębie

22:15 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Tychy - 
Garbarnia Kraków

2:00 Boks; Gala w 
Międzyzdrojach

4:00 Sporty walki; UFC Fight 
Night: Gaethje vs. Vick; 
waga lekka: Justin Gaethje 
- James Vick
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05:05 Galeria; odc. 150; 
serial obyczajowy TVP

05:35 Galeria; odc. 151; 
serial obyczajowy TVP

06:05 Słownik polsko@
polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (385)

06:35 wojsko – polskie.pl; 
odc. 25; reportaż

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

08:00 Tydzień
09:10 Ziarno
09:40 Janosik; odc. 12/13 

- Pobili się dwaj górale; 
serial TVP

10:35 Janosik; odc. 13/13 - 
Zdrada; serial TVP

11:25 Sekrety mnichów - 
Cnoty i zalety; rozmowa

11:50 Między ziemią a 
niebem; magazyn

12:00 Anioł Pański; Watykan 
(2018)

12:15 Między ziemią a 
niebem; magazyn

13:00 BBC w Jedynce 
–  Wielka odwilż w 
Yellowstone; cz. 2 
Wiosna; Wielka Brytania 
(2017); reż.:Lucy Bowden

14:05 Sonda 2 (86) 
- Ptaki; program 
popularnonaukowy

14:35 Opole na bis; koncert
15:15 Nieznane serce; cz. 2; 

film obyczajowy; Niemcy 
(2015); reż.:Giles Foster; 
wyk.:Greg Wise, Carolina 
Vera, Gedeon Burkhard, 
Jane Syemour

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz (12); 

teleturniej muzyczny
18:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3838; teleturniej 
muzyczny

19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Pensjonat nad 

rozlewiskiem; odc. 
12; serial TVP; Mirka z 
Maciejem rozpoczynają 
procedurę adopcyjną. 
Róża z Karolem angażują 
się w urządzanie pokoju 
dla Jowity. Na Rozlewisko 
niespodziewanie 
przyjeżdża Agata, była 
kochanka Kuby…

21:00 Pensjonat nad 
rozlewiskiem; odc. 13; 
serial TVP

21:55 Zakochana Jedynka – 
Wojna domowa; komedia; 
Wielka Brytania, Kanada 
(2008)

23:40 Piąta pora roku; 
Polska (2012)

01:30 Gra tajemnic; dramat; 
USA (2014)

03:30 Carrie; horror; USA 
(2013); reż.:Kimberly 
Peirce; wyk.:Julianne 
Moore, Chloë Grace 
Moretz, Gabriella Wilde

05:15 Słowo na niedzielę – 
Błogosławiony zapach

05:30 Koło fortuny; odc. 165 
ed. 4; teleturniej

06:05 Na dobre i na złe; odc. 
708 Na wirażu; serial TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1377; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda Flesz

10:40 Rodzinne oglądanie 
– Podwodna planeta; 
odc. 4 W głębi lądu; 
serial dokumentalny; 
USA (2016); reż.:Darek 
Sepiełło, Darek Sepioło

11:40 Gwiazdy w południe – 
Winnetou; cz. 3 - Ostatnia 
bitwa; serial; Niemcy 
(2015); reż.:Philipp 
Stölzl; wyk.:Wotan Wilke 
Möhring, Nik Xhelilaj, 
Jürgen Vogel

14:00 Familiada; odc. 2454; 
teleturniej

14:30 Koło fortuny; odc. 166 
ed. 4; teleturniej

15:15 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (12) ed 11; zabawa 
quizowa

16:50 Bake off – Ale przepis
17:10 Na dobre i na złe; odc. 

709 Dziękuję; serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion; 

odc. 168; teleturniej
19:30 Rodzinka.pl; s.XI; 

odc. 222 „Ale nam tu 
dobrze” sezon 11; serial 
komediowy TVP

20:05 Wiedeń dla Kiepury
21:05 Wiedeń dla Kiepury
22:05 The Good Doctor; odc. 

13; serial obyczajowy; 
USA (2017)

22:55 The Good Doctor; odc. 
14; serial obyczajowy; 
USA (2017)

23:50 Kino bez granic – Nine 
– Dziewięć; musical; USA 
(2009); reż.:Rob Marshall; 
wyk.:Daniel Day-Lewis, 
Marion Cotillard, Penélope 
Cruz, Nicole Kidman

01:55 Dwaj bracia; film 
przygodowy; Wielka 
Brytania, Francja (2004); 
reż.:Jean-Jacques  
Annaud; wyk.:Guy Pearce, 
Jean-Claude Dreyfus, 
Freddie Highmore, 
Philippine Leroy Beaulieu

03:50 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XV;, odc. 
17/18; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2014)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków (10); 
serial animowany. Syn 
wodza wikingów Czkawka 
i jego przyjaciele nadal 
zajmują się tresurą 
ziejących ogniem bestii. 
Tymczasem wyspie Berk 
zagraża biały smok.

8:15 Jeźdźcy smoków (11); 
serial animowany

8:45 Tarzan; film animowany, 
USA 1999

10:35 Wspólna chata; 
komedia, USA 2012. 
Matka trojga 
dorastających dzieci 
wyjeżdża do pracy do 
innego miasta. Opiekę nad 
swoimi pociechami 
powierza swoim rodzicom.

12:50 Skarb narodów; film 
przygodowy, USA 2004

15:40 W rytmie serca (23); 
serial obyczajowy. 
Prokurator Siedlecki grozi 
Wilczyńskiemu, że 
doprowadzi do skazania 
jego przyjaciela, doktora 
Zycha. Maria przeprasza 
Roberta, że zerwała z nim 
tuż...

16:50 W rytmie serca (24); 
serial obyczajowy. 
Weronika - po tym, jak 
odkryła, że spodziewa się 
dziecka - jest bliska 
załamania. Jej tajemnicę 
poznaje tylko Szarek. 
Adam...

17:50 Nasz nowy dom (59); 
reality show. We 
Strzyżynie na Mazowszu w 
maleńkim domku 
letniskowym mieszka pan 
Wojciech z synami. 
Rodzinę czeka zima bez 
ogrzewania i łazienki....

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Słoneczna Stacja (7); 

magazyn. Elżbieta 
Romanowska i Rafał 
Maserak odwiedzą kurorty 
nad polskim morzem oraz 
na Warmii. Pokażą, jak 
bezpiecznie i aktywnie 
spędzić wakacje....

20:05 Festiwal „Magiczne 
zakończenie wakacji z 
Polsatem i RMF FM” 
Kielce 2018 (2); 
widowisko

23:05 Weekend; komedia 
sensacyjna, Polska 2010

1:45 Marsjanin; film SF, 
Wielka Brytania/USA 2015

4:50 Kabaretowa Ekstraklasa 
(54); program rozrywkowy 
dla fanów polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i Neo-
Nówki.

5:15 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:40 Mango; telezakupy
7:55 Nowa Maja w ogrodzie 

(25/39); magazyn 
poradnikowy. Prowadząca 
odkrywa kolejne 
wyjątkowe ogrody - nie 
tylko polskie, ale też 
europejskie. Ich 
właściciele podzielą się 
sposobami 
zagospodarowania 
zielonych terenów...

8:25 Akademia ogrodnika 
(25); magazyn ogrodniczy. 
Jak należy dbać o krzewy, 
co zrobić, by przygotować 
się do wiosennych 
porządków oraz które...

8:30 Dzień Dobry Wakacje; 
magazyn

11:00 Dorota inspiruje (7); 
reality show. Wystrój 
mieszkania to wizytówka 
jego lokatorów. Dobrze 
wiedzą o tym Anita i 
Daniel. Para nie cierpi 
spędzać czasu w 
salonie....

12:00 Co za tydzień; 
magazyn informacyjny

12:40 Rocky i Łoś Superktoś; 
komedia przygodowa, 
Niemcy/USA 2000

14:35 Naga broń 33 1/3; 
komedia, USA 1994

16:25 Kraina jutra; film 
fantasy, Hiszpania/USA 
2015. Licealistka i 
wynalazca trafiają do 
zaawansowanego 
technologicznie świata. 
Czeka ich niebezpieczna 
misja.

19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:00 Con Air: Lot 

skazańców; film 
sensacyjny, USA 1997. Na 
pokładzie więziennego 
samolotu, którym 
podróżuje Cameron, 
wybucha bunt.

22:15 Omen; horror, USA 
2006. Adoptowany w 
tajemnicy chłopiec okazuje 
się wcieleniem szatana.

0:30 Kuchenne rewolucje: 
Chrzanów, Stare Mury 
(3); program rozrywkowy. 
Jacek zamienił dobrze 
prosperującą firmę na 
restaurację. Nie 
przypuszczał, jak ciężka 
jest praca restauratora. 
Latem Stare mury 
prosperowały dobrze, 
jednak...

1:35 Uwaga!; magazyn 
reporterów

1:55 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

06:00 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2014; 
odc. 19

06:55 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2014

07:50 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2014

08:45 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

09:40 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1990

10:25 Obłędny rycerz; 
przygodowy, USA 2001

12:55 Najpiękniejsze baśnie: 
Księżniczka na ziarnku 
grochu; familijny, Niemcy 
2010

14:10 7 krasnoludków. 
Historia prawdziwa; 
familijny, Niemcy 2004. 
Za górami, za lasami, 
beztroskie życie wiedzie 
7 krasnoludków: Prezes, 
Knedel, Czak, Szczycik, 
Dołek, Młotek i Loczek. 
Żyją sobie we własnym 
towarzystwie, z dala od 
problemów, związanych z 
kobietami. Aż tu nagle...

16:20 Kabaretowa noc pod 
gwiazdami - Lidzbark 
Warmiński; Polska 2048

20:00 John Wick; akcja, 
USA 2014. John Wick 
był najlepszym płatnym 
zabójcą w Stanach, 
ale dla ukochanej żony 
wycofał się z biznesu. Po 
jej śmierci nie dane mu 
będzie w spokoju przeżyć 
żałoby…

22:00 Mechanik: Prawo 
zemsty; akcja, USA 
2011. Arthur Bishop 
jest wykwalifikowanym 
mechanikiem – specem 
od mokrej roboty. 
Należący do elity 
zabójców, perfekcyjnie 
eliminuje wyznaczone 
cele. W życiu kieruje się 
żelaznymi zasadami…

23:35 Uwikłana; akcja, USA 
2016

00:30 Dyżur; factual, Polska 
2009; odc. 9

00:55 Dyżur; factual, Polska 
2009; odc. 10

01:25 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 9

01:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 4

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 6

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 7

06:00 Bulionerzy; odc. 74 
- Wdomowzięcie; serial 
komediowy TVP

06:30 Bulionerzy; odc. 75 
- Zwyczajni ludzie; serial 
komediowy TVP

07:05 Dom; odc. 22/25 - 
Miłość to tylko obietnica; 
serial TVP

08:50 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 8/12; serial 
komediowy TVP

09:45 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 9/12; serial 
komediowy TVP

10:40 Ranczo; s.I; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP; Polska (2006)

11:45 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
150 „Kosmos” sezon 6; 
serial komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; s.VI; 
odc. 151 „Zima, zima...
ach to TY!” sezon 6; serial 
komediowy TVP

12:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
152 „O miłości i zimniej 
wodzie” sezon 6; serial 
komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.I; 
odc. 13 - Wypadek; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; s.I; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

15:25 Ranczo; s.I; odc. 3 - 
Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

16:25 Ranczo; s.I; odc. 
4 - Otrzeźwienie; serial 
obyczajowy TVP

17:30 Ja wam pokażę!; 
komedia; Polska 
(2006); reż.:Denis Delic; 
wyk.:Grażyna Wolszczak, 
Maria Niklińska, Marta 
Lipińska, Krzysztof 
Kowalewski, Hanka 
Bielicka, Cezary Pazura, 
Paweł Delag, Agnieszka 
Pilaszewska

19:35 Na sygnale; odc. 193 
„Złamane serce”; serial 
fabularyzowany TVP

20:05 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 14 - Powołanie; serial 
kryminalny TVP

20:55 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 15 - Piętno; serial 
kryminalny TVP

21:55 Ranczo; s.I; odc. 
5 - Wieść gminna; serial 
obyczajowy TVP

23:00 Ranczo; s.I; odc. 
6 - Racja gminy; serial 
obyczajowy TVP

24:00 Wyjazd integracyjny; 
komedia; Polska (2011)

01:40 Korona królów; odc. 
47; telenowela histor. TVP

02:15 Korona królów; odc. 
48; telenowela histor. TVP

02:45 Trzeci oficer; odc. 
5/13; serial TVP

03:45 Komisariat; odc. 17 
Meta; serial TVP

04:15 Komisariat; odc. 18 
Psychopata; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; 
s.XII; odc. 230; serial 
komediowy TVP

06:15 Rozrywka Retro 
– Kabaret „Szpak”. 
Wieczór 2, jesienny

07:25 Zakochaj się w Polsce; 
odc. 50 Wielokulturowy 
Nurt Bugu; magazyn

07:55 Dwójka z Trójką czyli 
Telewizyjno - Radiowy 
Wieczór Kabaretowy

08:55 Koło fortuny; odc. 157 
ed. 4; teleturniej

09:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Piotr 
Szczepanik; /cz. 1/; 
reportaż

10:15 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Kabaret 
Ani Mru Mru (1)

11:05 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /4/ - 
Wspomnienia z Wiednia; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

11:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Piotr 
Szczepanik; /cz. 2/; 
reportaż

12:20 Okrasa łamie przepisy 
– Na klopsy do Iławy

12:50 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 36; cykl dokum.

13:30 Z Andrusem po Galicji 
– Kraków

14:20 Big Music Quiz (10); 
teleturniej muzyczny

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /34/ - „Chłopcy 
radarowcy” - Andrzej 
Rosiewicz

15:25 Zakupy pod kontrolą 
(10); reality show

15:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Piotr 
Szczepanik; /cz. 1/; 
reportaż

16:30 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /4/ - 
Wspomnienia z Wiednia; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

17:15 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Piotr 
Szczepanik; /cz. 2/; 
reportaż

17:40 Olga Lipińska 
zaprasza (3); talk-show

18:30 U Pana Boga za 
miedzą; komedia; Polska 
(2009)

20:35 Kierunek Kabaret – 
Zapowiedź jest ważna!; 
/1/

21:35 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 12) - Rodzinne 
wakacje; widowisko

22:40 Ludzik, czyli One 
Man Show (5); program 
rozrywkowy

23:10 Koło fortuny; odc. 156 
ed. 4; teleturniej

23:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach - 
Szczecin 2012

02:55 Rozrywka Retro 
– Kabaret „Szpak”. 
Wieczór 2, jesienny; 
program rozrywkowy

5:10 Ukryta prawda (316); 
serial paradokumentalny

6:10 Mango; telezakupy
8:15 Żony Hollywood (5); 

program rozrywkowy. 
Święto Niepodległości w 
USA obchodzone jest 4. 
lipca. Każda z bohaterek 
programu spędza ten 
dzień na swój własny 
sposób. Eva...

9:15 Żony Hollywood (6); 
program rozrywkowy. 
17-letni Nicolas wkracza w 
dorosłość. Mimo że 
Rodrigo nie jest jego 
ojcem, zobowiązuje się 
przygotować nastolatka do 
roli mężczyzny. Nicolas...

10:15 Columbo 2 (3); serial 
kryminalny

11:50 Columbo 2 (4); serial 
kryminalny

13:55 Dziewczyny z drużyny 
5: Walcz do końca; 
komedia, USA 2009

16:05 Beethoven 6: Wielka 
ucieczka; film familijny, 
USA 2008. Niezdarny 
bernardyn zostaje 
zaangażowany do 
komediowej produkcji.

18:15 Akademia policyjna 3: 
Ponowne szkolenie; 
komedia, USA 1986

20:00 Superseans: Lara 
Croft Tomb Raider: 
Kolebka życia; film 
przygodowy, Holandia/
Niemcy/Japonia/Wielka 
Brytania/USA 2003. 
Superbohaterka musi 
powstrzymać siły 
zagrażające światu.

22:25 Płonąca pułapka; 
dramat sensacyjny, USA 
2004. Uwięziony w 
płonącym budynku strażak 
wspomina swoje życie.

0:55 Lucyfer (7); serial 
kryminalny. Lucifer 
porzuca piekło i otwiera 
luksusowy piano bar w 
Los Angeles. Poznaje 
detektyw Decker, której 
pomaga w rozwiązywaniu 
zagadek kryminalnych....

1:55 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:05 Druga strona medalu: 
Henryka Krzywonos (5); 
talk-show. Henryka 
Krzywonos, legendarna 
motornicza uznawana za 
inicjatorkę strajku 
komunikacji w Gdańsku w 
1980 roku.

4:40 Druga strona medalu: 
Anja Rubik (6); talk-show. 
Anję Rubik zawojowała 
wielki świat mody. Z 
pochodzącą z Polski 
gwiazdą współpracują 
najwięksi projektanci.

5:25 Wychować i nie 
zwariować (7); program 
rozrywkowy

5:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (9); reality 
show

6:55 Sablewskiej sposób 
na... (9/10); program 
rozrywkowy

7:25 Pomysłowe wesela 
(2/10); program 
rozrywkowy

7:55 Wojny salonów 
piękności (13/20); reality 
show

9:00 Apetyt na miłość 
(11/12); program 
rozrywkowy

10:00 Afera fryzjera (9/12); 
program rozrywkowy

10:45 Afera fryzjera (6/12); 
program rozrywkowy

11:30 Co nas truje; program 
rozrywkowy

12:15 SOS - Sablewska od 
stylu (10-ost.); program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (8); reality show

13:45 W czym do ślubu? 
(12); program rozrywkowy

14:15 Zaskocz mnie! (7/10); 
program rozrywkowy

14:50 Warsztat urody (8); 
program rozrywkowy

15:35 Pomysłowe wesela 
(3/10); program 
rozrywkowy

16:10 Misja Pies (1/12); 
program rozrywkowy

16:40 Mój gruby trener 
(9/10); program 
rozrywkowy

17:40 Mój gruby trener (10); 
program rozrywkowy

18:45 Wiem, co jem, i 
wiem, co kupuję (4/12); 
magazyn poradnikowy

19:30 Co nas truje; program 
rozrywkowy

20:15 Pani gadżet (19/22); 
magazyn poradnikowy

20:45 Pani gadżet (20/22); 
magazyn poradnikowy

21:15 Życie bez wstydu 
(10/12); reality show

22:15 Apetyt na miłość (12); 
program rozrywkowy

23:15 Miłość w XXI wieku; 
film dokumentalny

0:15 W roli głównej: 
Magdalena Boczarska 
(1/8); talk-show

0:45 66 naj... (3/7); program 
rozrywkowy

1:15 66 naj... (4/7); program 
rozrywkowy

1:45 W roli głównej: Tatiana 
Okupnik (1/8); talk-show

2:15 W roli głównej: Magda 
Mołek (7-ost.); talk-show

2:45 W roli głównej: Natalia 
Kukulska (6/8); talk-show

3:15 Wiem, co jem (11/16); 
magazyn poradnikowy

3:45 Wiem, co jem (15/16); 
magazyn poradnikowy

4:15 Wiem, co jem (5/16); 
magazyn poradnikowy

4:45 Wiem, co jem (9/16); 
magazyn poradnikowy

06:00 Mundial 2018: - 1/8F: 
Belgia - Japonia

08:10 Kapitan Tsubasa
08:40 Kapitan Tsubasa
09:20 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - New Haven - Finał
11:05 Sportowy weekend w 

TVP Sport
12:55 Kajakarstwo 

- Mistrzostwa Świata - 
Montemor o Velho - dz. 3

14:45 Sportowy weekend w 
TVP Sport

16:00 Lekkoatletyka - 
mityng „Gwiazdy na 
warszawskich fontannach”

18:20 Sportowy weekend w 
TVP Sport

19:00 Kajakarstwo 
- Mistrzostwa Świata - 
Montemor o Velho - dz. 3

20:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - New Haven - Finał

22:00 Sportowa niedziela
22:45 Lekkoatletyka - 

mityng „Gwiazdy na 
warszawskich fontannach”

01:00 Kajakarstwo 
- Mistrzostwa Świata - 
Montemor o Velho - dz. 3

02:30 Boks - KnockOut 
Boxing Night #2 - Gala 
w Rzeszowie (m.in.: 
Włodarczyk - Durdola)

05:05 Sportowa niedziela

06:00 Zakochaj się w Polsce; 
odc. 76 Chojnice; magazyn

06:20 Sekrety mnichów – 
Sposób na wychowanie

06:30 Piaski. Opowieść o 
zwykłych ludziach; reportaż

07:05 Mój zwierzyniec; odc. 11
07:15 Mój zwierzyniec; odc. 12
07:30 Pogoda 
07:35 Rączka gotuje; magazyn
08:00 Pod Tatrami
08:15 Nożem i widelcem; odc. 164
08:35 Agape; magazyn
09:00 Cud nad Wisłą; film 

dokum.; Polska (2006)
09:40 Polska z Miodkiem (98) 

Zamość, Biłgoraj; felieton
09:45 Sekrety mnichów – 

Sposób na wychowanie
10:02 Rączka gotuje
10:30 Sacrum profanum
10:47 Magazyn kulturalny
11:15 Tour de Pologne
11:30 Aktualności Flesz
11:37 Mamy sposoby; magazyn
11:55 POGODA
12:05 Głos Regionów
13:00 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 76 Chojnice; magazyn
13:30 Pogoda
13:40 Ukryte skarby – Atom, 

zakonnice i bracia von 
Krokov; cykl reportaży

14:10 Cud nad Wisłą; film 
dokum.; Polska (2006)

14:55 Mój zwierzyniec; odc. 11
15:10 Pogoda
15:15 Na plebanii w Wyszkowie 

1920; dokument fabularyz.; 
Polska (1999)

16:35 Polska z Miodkiem (98) 
Zamość, Biłgoraj; felieton

16:45 Dziennik regionów
17:00 Sekrety mnichów – 

Sposób na wychowanie
17:15 Pieskie życie Kasi
17:31 POGODA
17:35 Niedzielny fajer; program
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Film dokum.
19:58 POGODA
20:00 Ocaleni; reality show
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 POGODA
21:35 Podlasia portret podróżny
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:35 Na plebanii w Wyszkowie 

1920; dokument 
fabularyzowany; Polska 
(1999)

23:55 Lato nad Wigrami; felieton
00:05 Piaski. Opowieść o 

zwykłych ludziach; reportaż
00:30 Pod Tatrami
00:45 Pieskie życie Kasi; 

reportaż
01:05 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 76 Chojnice; magazyn
01:30 Polska z Miodkiem (98) 

Zamość, Biłgoraj; felieton
01:40 Ocaleni; reality show
02:45 Głos Regionów
03:45 Cud nad Wisłą; film 

dokum.; Polska (2006)
04:30 Mój zwierzyniec; odc. 12; 

magazyn
04:45 Pod Tatrami
05:00 Dziennik Regionów
05:35 Agape; magazyn

06:50 Był taki dzień – 26 
sierpnia; felieton

06:55 Dzikie Chiny; odc. 6 
Przypływy zmian; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

08:05 Święty Augustyn; 
odc. 4/5; serial; Włochy, 
Niemcy, Polska (2010)

08:50 Powstanie 
Warszawskie dzień po 
dniu; odc. 26; felieton

09:10 Doktor Ewa; odc. 8/9 - 
Porwanie; serial TVP

09:50 Okrasa łamie przepisy 
– Pochodzenie ma 
znaczenie

10:30 Z naturą na co 
dzień; odc. 3/6 woj. 
wielkopolskie; cykl dokum.

11:05 Z naturą na co dzień; 
odc. 4/6 woj. kujawsko - 
pomorskie; cykl dokum.

11:40 Wszystkie kolory 
świata – Armenia – 
kraina Noego; serial 
dokumentalny; Francja

12:45 Wielkie widowiska 
natury.; cz. 6. Wielka 
uczta; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

13:45 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia biznesmena 
w Azerbejdżanie

14:25 Trójka hultajska; 
film obyczajowy; Polska 
(1937)

16:25 Wielka Gra; teleturniej
17:20 Ex Libris; odc. 343; 

magazyn
17:45 Na kłopoty... 

Bednarski; odc. 3/7 - Złote 
runo; serial TVP

18:50 Ostatnie dni dyktatora: 
zakazana biografia Kim 
Dzong Ila; film dokum.; 
Francja (2010)

19:55 Jutro idziemy do kina; 
film fabularny; Polska 
(2007)

21:50 Blok – Blok – 
GENERACJE; serial 
dokumentalny TVP; Polska 
(2018); reż.:Tomasz Knitel

22:50 Cztery Pory 
Roku; Polska (1984); 
reż.:Andrzej Kondratiuk; 
wyk.:Iga Cembrzyńska, 
Krystyna Kondratiuk, 
Andrzej Kondratiuk, 
Arkadiusz Kondratiuk, 
Janusz Kondratiuk

00:15 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 6; 
cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2008); 
reż.:Laurence Rees

01:20 Wszystkie kolory 
świata – Armenia – 
kraina Noego; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008); reż.:Eric Bacos

02:20 wojsko – polskie.pl; 
odc. 23; reportaż

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Francja

8:20 Atleci; magazyn 
sportowy 

9:00 Boks; Walka o pas 
mistrzowski federacji 
WBO w Glendale; waga 
lekka: Raymundo Beltran - 
Jose Pedraza

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

12:30 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Katowice 
- GKS 1962 Jastrzębie

14:30 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Orzeł Łódź 
- Speed Car Motor Lublin

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał H. Wagnera; 
studio

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał H. Wagnera; 
mecz: Polska - Rosja

19:30 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał H. Wagnera; 
studio

20:30 Sporty walki; UFC 
Fight Night: Gaethje vs. 
Vick; waga lekka: Justin 
Gaethje - James Vick

23:30 Boks; Walka o pas 
mistrzowski federacji 
WBO w Glendale; waga 
lekka: Raymundo Beltran - 
Jose Pedraza

1:00 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał H. Wagnera; 
mecz: Polska - Rosja
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05:25 TELEZAKUPY
06:00 Elif; s.II; odc. 308; 

serial; Turcja (2014)
06:50 Wieczna miłość; odc. 

1; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:45 Agrobiznes
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 ALARM!; magazyn
09:05 Ranczo; s.III; odc. 29; 

W kleszczach terroryzmu; 
serial obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 94 - Czarownice; 
serial kryminalny TVP

11:00 Krawcowa z Madrytu; 
odc. 13; serial; Hiszpania 
(2014)

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 BBC w Jedynce 

– Wielka odwilż w 
Yellowstone; cz. 2 
Wiosna; Wielka Brytania 
(2017); reż.:Lucy Bowden

13:50 Elif; s.II; odc. 309; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:40 Komisariat; odc. 31; 

serial TVP
16:05 Wieczna miłość; odc. 

2; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 

Powstania 
Warszawskiego; felieton

17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 

3614; teleturniej muz.
17:55 Korona królów; odc. 

73; telenowela histor. TVP
18:25 Korona królów; odc. 

74; telenowela histor. TVP
18:50 Jeden z dziesięciu; 

18/104; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 24
21:00 Rolnik szuka żony; 

seria IV; odc. 10; reality 
show

22:00 Midnight Sun; odc. 
8/8; serial kryminalny; 
Szwecja, Francja (2016)

23:00 Bez tożsamości; odc. 
6  cz. 1; serial; Hiszpania 
(2016)

23:50 Czy świat oszalał? – 
Spotkanie ze Stephenem 
Hawkingiem; film 
dokum.; Wielka Brytania 
(2015)

00:50 Wojna domowa; 
komedia; Wielka Brytania, 
Kanada (2008)

02:35 Piąta pora roku
04:20 Notacje – Edmund 

Brzozowski To był 
straszny zawód, który się 
ciągnie przez lata; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 167 
ed. 4; teleturniej

06:05 O mnie się nie martw; 
s. VIII odc. 11/13; serial 
komediowy TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 
99 „Lincz”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
- w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (146)
11:25 Rodzinka.pl; s.XII; 

odc. 227 „Słońce 
Kalifornii” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1884; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 168 
ed. 4; teleturniej

13:05 Cena miłości; odc. 23; 
serial; Turcja (2011)

14:00 Bake off – Ale ciacho! 
(9) ed. 4; widowisko

15:00 Postaw na milion; s.II; 
odc. 141; teleturniej

16:00 Koło fortuny; odc. 169 
ed. 4; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2455; 
teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
66/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.VI; 

odc. 145 „Tradycyjnie 
nowoczesne święta” sezon 
6; serial komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 30; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1884; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1885; serial obyczajowy 
TVP

20:55 M jak miłość; odc. 
1376; serial TVP

21:55 Zemsta o jasnych 
oczach; odc. 4/4; serial 
obyczajowy; Francja 
(2016)

23:55 Oficerowie; odc. 
7/13 - Diagnoza; serial 
kryminalny TVP

00:50 Nine – Dziewięć; 
musical; USA (2009); 
reż.:Rob Marshall; 
wyk.:Daniel Day-Lewis, 
Marion Cotillard, Penélope 
Cruz, Nicole Kidman

03:00 Fatalna namiętność; 
dramat; USA (1997); 
reż.:Jon Avnet; 
wyk.:Richard Gere, Ling 
Bai, Bradley Whitford

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (757); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(607); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(608); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (107); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (720); 
serial paradokumentalny

11:45 Gliniarze (1); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (628); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (55); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (803); 
serial paradokumentalny

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

reporterów ukazujący 
ludzkie problemy. 
Reporterzy interweniują 
wszędzie, gdzie potrzebna 
jest pomoc.

16:35 Gliniarze (173); serial 
paradokumentalny

17:40 Sekrety rodziny (56); 
serial paradokumentalny

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

Kiepskich (254); serial 
komediowy. Kiepski całe 
dnie spędza przed 
telewizorem. Dom 
utrzymuje z pensji 
pielęgniarki jego żona 
Halina. Ich sąsiadami są 
Paździoch i Boczek.

20:05 Megahit: Marsjanin; 
film SF, Wielka Brytania/
USA 2015. Astronauta 
podejmuje desperacką 
próbę przeżycia z daleka 
od Ziemi.

23:25 Snajper: Reguły gry; 
dramat sensacyjny, USA 
2016. Jake Chandler 
(Steven Seagal) wyrusza 
do Afganistanu z misją 
ratunkową. Jej celem jest 
amerykański kongresmen, 
którego porwali talibowie. 
Podczas akcji...

1:05 Bad Boys 2; film 
sensacyjny, USA 2003

4:30 Kabaretowa Ekstraklasa 
(38-156); program 
rozrywkowy dla fanów 
polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i Neo-
Nówki.

5:45 Uwaga!; magazyn 
reporterów

6:10 Mango; telezakupy
7:25 Agent – Gwiazdy (13-

ost.); reality show
8:30 Kuchenne rewolucje: 

Bistro pod Aniołami, 
Nysa (7); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (351); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (609); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(19); serial 
paradokumentalny

12:30 Ugotowani: Warszawa 
(10); program kulinarno-
rozrywkowy

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Cena miłości 
(1020); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Ryzykantka 
(1022); serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Augustów, Greek Zorbas 
(6); program rozrywkowy

16:00 Szkoła (352); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(20); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (610); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:10 Doradca smaku; 

magazyn kulinarny. W 
ósmym sezonie ponownie 
gotuje Michel Moran - 
kucharz ceniony za 
oryginalne pomysły. Każdy 
odcinek programu to 
nowe, różnorodne dania....

20:15 Na Wspólnej (2734); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (108); 
teleturniej

21:30 Zamiana żon (5); 
program rozrywkowy

22:30 Rinke. Na krawędzi; 
pilot serialu 
dokumentalnego. Rinke 
Rooyens postanowił 
odmienić los bezdomnych. 
Przez ponad rok spotykał 
się z ludźmi, którym w 
życiu z różnych powodów 
się...

23:30 Con Air: Lot 
skazańców; film 
sensacyjny, USA 1997

1:45 Co za tydzień; magazyn 
informacyjny

2:20 Czysty Geniusz (9); 
serial medyczny. James 
stara się pomóc 
nosicielowi HIV

3:20 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:45 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016; 
odc. 11

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 130

08:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 16

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 36

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 7

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2018; 
odc. 45

14:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 29

15:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 30

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 39

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2018; 
odc. 92

20:00 Mściciel; akcja, 
Francja, Niemcy, 
Republika Południowej 
Afryki, USA 2004. Ben 
Archer postanawia odejść 
z pracy i rozpocząć 
spokojne życie z rodziną. 
W tym samym czasie 
jego żona, pracownica 
biura imigracyjnego, 
bierze pod swoją opiekę 
małą Kim, znalezioną 
wśród chińskich 
uchodźców, ściągając 
tym samym śmiertelne 
niebezpieczeństwo na 
swoją rodzinę…

21:50 Bękarty wojny; akcja, 
USA 2009. W okupowanej 
przez nazistów Francji 
oddział złożony z 
Amerykanów żydowskiego 
pochodzenia planuje 
zamach na... Hitlera.

01:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

01:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

04:30 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

04:55 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 13

05:35 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 28; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 90 
„Tajemnica lekarska”; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 
91 „Diagnoza”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Janosik; odc. 8/13 - 
Dobra cena; serial TVP

08:15 M jak miłość; s.I; odc. 
870; serial TVP

09:15 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

10:05 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
154 „Wiosno wrócisz?” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
155 „Człowiek maszyna” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

11:15 Ranczo; s.I; odc. 3 - 
Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.I; odc. 
4 - Otrzeźwienie; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 16 - Wycieczka; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 17 - Skarb; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; 
odc. 111 - Ambulans w 
potrzasku; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 
91 „Diagnoza”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.I; odc. 
5 - Wieść gminna; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.I; odc. 
6 - Racja gminy; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 29; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 18 - Jabłka; serial 
kryminalny TVP

20:30 Cesarzowa Ki; odc. 
48; serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:25 Ranczo; s.I; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; s.I; odc. 
8 - Kozy ofiarne; serial 
obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 19 - Osaczony; serial 
kryminalny TVP

00:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 20 - Ukąszenie węża; 
serial kryminalny TVP

01:30 Ekstradycja III; odc. 
2/10; serial TVP

02:35 Ekstradycja III; odc. 
3/10; serial TVP

03:40 Janosik; odc. 8/13 - 
Dobra cena; serial TVP

04:40 M jak miłość; s.I; odc. 
870; serial TVP

06:30 Okrasa łamie przepisy 
– Dziczyzna w puszczy 
Bolimowskiej; magazyn 
kulinarny

07:10 Śpiewające fortepiany 
(22)

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (54) - Co z tą 
Rosją?; widowisko 
rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 158 
ed. 4; teleturniej

09:45 The best of Hrabi; 
program rozrywkowy

10:55 Tylko jeden skecz 
– „Czeska piosenka” – 
Kabaret Ani Mru Mru; /4/; 
program rozrywkowy

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/20/; Francja (2016)

11:35 Życie to Kabaret – 
Pielgrzymka do miejsc 
śmiesznych - Kabaret Neo 
- Nówka

12:45 Życie to Kabaret – 
Kabaret Paranienormalni 
- Niebezpiecznie śmieszni; 
program rozrywkowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(23)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Najśmieszniejsi 
nad morzem - Gwiazdy 
Festiwalu Kabaretu w 
Koszalinie

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2012 Jestem 
Gwiazdą!; program 
rozrywkowy

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2012 Jestem 
Gwiazdą!; program 
rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie 
przepisy – Perliczka na 
trzy sposoby; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat (102) - 
Śmiały; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 5 Środkowa 
Dalmacja - Split (21); 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/56/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(24)

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (59) - Studenci; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Wiedeń dla Kiepury
23:25 Wiedeń dla Kiepury
00:30 Koło fortuny; odc. 157 

ed. 4; teleturniej
01:10 Niezapomniane 

Koncerty – Biesiada 
włoska (1-2); koncert

03:35 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 12) - Rodzinne 
wakacje; widowisko

04:35 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Ale cyrk

5:20 Ukryta prawda (317); 
serial paradokumentalny

6:20 Sąd rodzinny: Chłopiec 
do bicia (105); serial 
fabularno-dokumentalny

7:15 Szpital (386); serial 
paradokumentalny

8:15 Dr House 5 (16); serial 
obyczajowy

9:15 Magda M. (9); serial 
obyczajowy

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (661); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Wcześnie dojrzała (106); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (560); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (387); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 5 
(19); serial fantasy

16:55 Dr House 5 (18); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 5 (19); serial 
obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (662); 
serial paradokumentalny

20:00 Torque: Jazda na 
krawędzi; film sensacyjny, 
Australia/USA 2004

21:50 Incydent; film 
sensacyjny, USA 1997

23:50 Poniedziałek z 
dreszczykiem: American 
Horror Story (4); serial 
grozy

0:50 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

3:00 Druga strona medalu: 
Prof. Andrzej Bochenek 
(7); talk-show. Profesor 
Andrzej Bochenek, 
wybitny kardiochirurg, 
który w katastrofie pod 
Smoleńskiem stracił żonę.

3:30 Druga strona medalu: 
Izabela Sokołowska (8-
ost.); talk-show. 
Pochodząca z Gdańska 
baletnica, u której 
zdiagnozowano nowotwór 
kręgosłupa.

4:05 Druga strona medalu: 
Jolanta Szczypińska 
(1/8); talk-show. 
Pielęgniarka, która zajęła 
się polityką. Od 2004 
posłanka na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 
IV, V,...

4:35 Druga strona medalu: 
Anna Domińska z domu 
Wałęsa (2); talk-show. 
Córka Lecha Wałęsy, Anna 
Domińska. Anna m.in. 
wyjaśnia, dlaczego 
wystąpiła do sądu z 
pozwem przeciwko 
tezom...

5:25 Szkoła kulinarnych 
wyzwań (9/20); program

6:30 Wszystko o jedzeniu 
(12/13); program

7:00 Idealna niania 9 (2/12); 
reality show

7:45 Nowa Maja w ogrodzie 
(26/39); magazyn 
poradnikowy

8:15 Apetyt na miłość 
(10/12); program

9:15 Afera fryzjera (3/12); 
program rozrywkowy

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

10:45 Perfekcyjna pani 
domu 2 (4/12); program

11:45 Kuchenne rewolucje 
(3/15); program

12:45 Apetyt na miłość (12); 
program rozrywkowy

13:45 Co za tydzień; 
magazyn informacyjny

14:15 Pani gadżet (19/22); 
magazyn poradnikowy

14:50 Pani gadżet 2.0 
(10/12); magazyn

15:20 W czym do ślubu? 
(12); program rozrywkowy

15:50 W czym do ślubu? 
(9/10); program 
rozrywkowy

16:20 Pomysłowe wesela 
(3/10); program 
rozrywkowy

16:55 Ugotowani (10); 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(13); program rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (3/13); program 
rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (5/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (6/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 Cała prawda o Iron 
Majdan (4/10); serial 
dokumentalny

21:10 SOS - Sablewska od 
stylu (10-ost.); program 
rozrywkowy

21:55 Pani gadżet (20/22); 
magazyn poradnikowy

22:25 W roli głównej: 
Magda Gessler (3/7); talk-
show

22:55 Afera fryzjera (6/12); 
program rozrywkowy

23:40 Warsztat urody (8); 
program rozrywkowy

0:25 Miłość w XXI wieku; 
film dokumentalny

1:25 W roli głównej: Borys 
Szyc (6/8); talk-show

1:55 W roli głównej: Janusz 
Józefowicz (1/6); talk-
show

2:25 W roli głównej: Joanna 
Moro (3/8); talk-show

2:55 Wiem, co jem (12/16); 
magazyn poradnikowy

3:25 Wiem, co jem (16); 
magazyn poradnikowy

3:55 Wiem, co jem (6/16); 
magazyn poradnikowy

4:25 Wiem, co jem (10/16); 
magazyn poradnikowy

06:00 Mundial 2018: - 1/4F: 
Urugwaj - Francja

08:10 Kajakarstwo 
- Mistrzostwa Świata - 
Montemor o Velho - dz. 2

09:40 Kajakarstwo 
- Mistrzostwa Świata - 
Montemor o Velho - dz. 3

11:15 Piłka nożna - 
Mistrzostwa Świata Kobiet 
do lat 20: Finał

13:30 Lepiato - reportaż
14:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - New Haven - Finał
16:00 Lekkoatletyka - 

mityng „Gwiazdy na 
warszawskich fontannach”

18:15 Mundial 2018: - 
Mundial w pigułce - Gole 
faza play - off

20:25 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

21:30 Sportowy wieczór
22:05 GOL Extra - magazyn
23:45 Mundial 2018: - 1/4F 

Brazylia - Belgia
02:00 Strongman - Liga 

Mistrzów; odc. 10; relacja; 
Wielka Brytania (2017)

03:00 Boks Megafight - 
Lovemore N’Dou vs. Paul 
Malignaggi

05:05 Sportowy wieczór

06:00 Kolekcjoner; reportaż
06:20 Nie inaczej...; reportaż
06:30 Rączka gotuje; magazyn
07:00 Zaproszenie
07:20 Twarze TV Katowice
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Studio 3; program
08:30 Aktualności Flesz
09:05 O!polskie na żywo
10:15 Kamień, nożyce, papier – 

Kaligraf; cykl reportaży
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Pierwsza Dama oceanów; 

reportaż
11:10 Podróże z góralem; seria 

V; odc. 11; magazyn
11:25 Inka. Są sprawy 

ważniejsze niż śmierć; film 
dokum.

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Sacrum profanum
13:00 Turystyczna Jazda
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:39 Kronika regionu
15:05 Agape; magazyn
15:35 Tygodnik polityczny
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Bydgoszcz dała mu 

skrzydła; reportaż
17:20 Listy do PRL – u – Koń by 

się uśmiał; felieton
17:31 POGODA
17:35 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
17:45 Zwykłe – niezwykłe; cykl 

reportaży
18:00 Bilans zdrowia; magazyn
18:20 Kartki z kalendarza; 

magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Film dokum.
19:58 POGODA
20:00 Tygodnik polityczny
20:30 Bydgoszcz dała mu 

skrzydła; reportaż
20:50 Listy do PRL – u – Koń by 

się uśmiał; felieton
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Agape; magazyn
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
23:05 Telekurier
23:35 Kolekcjoner; reportaż
00:05 Bydgoszcz dała mu 

skrzydła; reportaż
00:25 Nie inaczej...; reportaż
00:40 Agape; magazyn
01:20 O!polskie na żywo
02:25 Kamień, nożyce, papier – 

Kaligraf; cykl reportaży
02:45 Pierwsza Dama oceanów; 

reportaż
03:10 Podróże z góralem; seria 

V; odc. 11; magazyn
03:25 Turystyczna Jazda
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Tygodnik polityczny

06:50 Był taki dzień – 27 
sierpnia; felieton

07:00 Cofnąć czas na 
Karskiego; film dokum.

07:25 Pre Mortem; 
dokument fabularyzowany

08:05 Ex Libris; magazyn
08:35 Wojownicy czasu – 

Łomianki, czyli na pomoc 
Warszawie; cykl reportaży

09:10 Historia Polski – 
Strajk – Punkty 1 i 2; /3/; 
reportaż

10:15 Mokotowski spacer 
z panem Eugeniuszem.; 
film dokumentalny

10:45 Sensacje XX wieku – 
No pasaran; cykl dokum.

11:25 Dzikie konie 
kanadyjskich Gór 
Skalistych; film dokum.; 
Francja (2008)

12:25 Droga; odc. 1/6; serial 
obyczajowy TVP

13:40 Dama Kameliowa; 
melodramat

15:35 Wielkie widowiska 
natury; cz. 6. Wielka uczta; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

16:30 Spór o historię – 21 
sierpniowych postulatów; 
debata

17:10 Historia Polski – film 
dokumentalny

18:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Przed 
natarciem

18:40 Flesz historii; cykl 
reportaży

19:05 Dzwony wojny; 
odc. 1/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

19:55 Historia świata 
według Andrew 
Marra; odc. 5/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

20:55 Historia świata 
według Andrew 
Marra; odc. 6/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:00 Archiwum zimnej 
wojny – Krucjata 
wolności; magazyn

22:35 Jak wygrać wojnę; 
odc. 2/3 Marsz po 
zwycięstwo; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

23:40 Gdzie jest 
Porozumienie Gdańskie?; 
film dokumentalny

00:30 Sensacje XX wieku – 
Tunele wojny, cz. 1; cykl 
dokumentalny

01:00 Sensacje XX wieku – 
Tunele wojny, cz. 2; cykl 
dokumentalny

01:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Jeńcy cz 1; 
cykl dokumentalny

02:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Przed 
natarciem

02:40 Zdzisław Najder. 
Chciałem być lotnikiem; 
film dokumentalny

6:00 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Orzeł Łódź 
- Speed Car Motor Lublin

8:30 Magazyn 
lekkoatletyczny

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Kanada

11:10 Magazyn kolarski
12:00 Piłka nożna; Fortuna 1. 

liga; mecz: GKS Katowice 
- GKS 1962 Jastrzębie

14:10 ATP World Tour 
Uncovered; magazyn 
tenisowy

15:00 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Francja

17:10 Atleci; magazyn 
sportowy 

17:45 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: Stal Mielec - 
GKS Tychy

20:30 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy

22:00 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Rosja

0:30 Sporty walki; Babilon 
MMA 5 w Międzyzdrojach; 
walka: Szymon Kołecki - 
Michał Bobrowski

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

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

POLSAT SPORT
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05:25 TELEZAKUPY
06:00 Elif; s.II; odc. 309; 

serial; Turcja (2014)
06:55 Wieczna miłość; odc. 

2; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:45 Agrobiznes
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 ALARM!; magazyn
09:05 Ranczo; s.III; odc. 

30 - Fakt prasowy; serial 
obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 95 - Śmiertelna 
fascynacja; serial 
kryminalny TVP

11:00 Krawcowa z Madrytu; 
odc. 14; serial; Hiszpania 
(2014)

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce 

– Krainy niezwykłych 
przeobrażeń. 
Nowa Anglia; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); reż.:Paul 
Bradshaw

13:50 Elif; s.II; odc. 310; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:40 Leśniczówka; odc. 24
16:05 Wieczna miłość; odc. 

3; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 

Powstania 
Warszawskiego; felieton

17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3615; teleturniej 
muzyczny

17:55 Korona królów; odc. 
75; telenowela histor. TVP

18:25 Korona królów; odc. 
76; telenowela histor. TVP

18:50 Jeden z dziesięciu; 
19/104; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 25
21:00 Rolnik szuka żony; 

seria IV; odc. 11; reality 
show

22:00 Rolnik szuka żony; 
seria IV; odc. 12; reality 
show

23:00 S. W. A. T. – 
Jednostka specjalna.; 
odc. 21; serial; USA 
(2017)

23:50 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

00:45 Boisko bezdomnych; 
film obyczajowy

02:55 Wakacje w 
Amsterdamie; film obycz.

04:35 Notacje – Jadwiga 
Pietkiewicz. Moje Wilno; 
cykl dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 170 
ed. 4; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1376; serial TVP

07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 

100 „Koncert”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
- w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (147)
11:25 Rodzinka.pl; s.XII; 

odc. 228 „Miłość potrafi 
zmienić” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1885; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 171 
ed. 4; teleturniej

13:05 Cena miłości; odc. 24; 
serial; Turcja (2011)

14:00 Bake off – Ale ciacho! 
(10) ed. 4; widowisko

15:00 M jak miłość; odc. 
1376; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 172 
ed. 4; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2456; 
teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
67/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.VI; 

odc. 146 „Podejmowanie 
decyzji” sezon 6; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 31; telenowela TVP

19:40 Barwy szczęścia; odc. 
1885; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1886; serial obyczajowy 
TVP

20:55 M jak miłość; odc. 
1377; serial TVP

21:55 Fatalna namiętność; 
dramat; USA (1997); 
reż.:Jon Avnet; 
wyk.:Richard Gere, Ling 
Bai, Bradley Whitford

00:05 Babylon A. D.; film 
science fiction; Francja 
(2008); reż.:Mathieu 
Kassovitz; wyk.:Vin Diesel, 
Michelle Yeoh, Melanie 
Thierry, Gerard Depardieu

01:55 Paradoks; odc. 5 
Miłość; serial kryminalny 
TVP

02:50 Wezwanie; film TVP; 
reż.:Mirosław Dembiński; 
wyk.:Andrzej Pieczyński, 
Jadwiga Jankowska-
Cieślak, Joanna 
Sienkiewicz, Krzysztof 
Kiersznowski, Maciej 
Szary, Monika Świtaj, 
Piotr Gąsowski, Stanisław 
Brudny, Sławomir 
Orzechowski, Bartłomiej 
Topa

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (758); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(609); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(610); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (108); serial 
paradokumentalny. 
Historie opowiedziane w 
serialu wydarzyły się 
naprawdę. Zdrady, intrygi 
lub konflikty z prawem 
wywróciły do góry nogami 
życie bohaterów.

10:45 Dlaczego ja? (172); 
serial paradokumentalny

11:45 Gliniarze (2); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (629); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (56); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (804); 
serial paradokumentalny

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

reporterów ukazujący 
ludzkie problemy. 
Reporterzy interweniują 
wszędzie, gdzie potrzebna 
jest pomoc.

16:35 Gliniarze (174); serial 
paradokumentalny

17:40 Sekrety rodziny (57); 
serial paradokumentalny. 
W każdym odcinku 
widzowie poznają 
zaskakujące fakty 
dotyczące przeszłości 
bliskich jednej osoby. Na 
jaw wychodzą wstydliwe 
czy kontrowersyjne 
sytuacje, zdrady...

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

Kiepskich (255); serial 
komediowy. Kiepski całe 
dnie spędza przed 
telewizorem. Dom 
utrzymuje z pensji 
pielęgniarki jego żona 
Halina. Ich sąsiadami są 
Paździoch i Boczek.

20:05 Bad Boys 2; film 
sensacyjny, USA 2003

23:15 Ktoś całkiem obcy; 
thriller, USA 2007

1:50 Galimatias, czyli kogel-
mogel 2; komedia 
obyczajowa, Polska 1989

3:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:35 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział 

Śledczy: Cena miłości 
(1020); serial fabularno-
dokumentalny

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Ryzykantka 
(1022); serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku; 
magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
La Costa, Herby (8); 
program rozrywkowy

9:30 Szkoła (352); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (610); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(20); serial 
paradokumentalny

12:30 Ugotowani (11); 
program kulinarno-
rozrywkowy

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Dyrektorka 
(1023); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Bardzo długi nóż 
(1024); serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Campo di 
Fiori, Nowy Sącz (7); 
program rozrywkowy

16:00 Szkoła (353); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(21); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (611); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:10 Doradca smaku; 

magazyn kulinarny. W 
ósmym sezonie ponownie 
gotuje Michel Moran - 
kucharz ceniony za 
oryginalne pomysły. Każdy 
odcinek programu to 
nowe, różnorodne dania....

20:15 Na Wspólnej (2735); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (109); 
teleturniej

21:30 Dla niej wszystko; 
dramat kryminalny, 
Francja/USA 2010

0:10 Kuba Wojewódzki (14-
ost.); talk-show

1:10 Niewierni (4); serial 
obyczajowy

2:10 Mroczne zagadki Los 
Angeles 3 (14); serial 
kryminalny

3:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:35 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016; 
odc. 12

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 131

08:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 17

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 38

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 8

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 46

14:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 31

15:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 32

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2018; 
odc. 92

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2018; 
odc. 93

20:00 W obronie 
własnej; akcja, USA 
2013. Odesłany na 
emeryturę były agent 
antynarkotykowy Phil 
Broker przeprowadza się 
wraz z dorastającą córką 
do miasteczka w Luizjanie. 
Na pozór sielankowa 
miejscowość ma również 
swoją mroczną stronę…

22:00 Rewolwer; akcja, 
Francja 2005

00:05 Błękitna głębia 2: 
Rafa; akcja, USA 2009. 
Sebastiana i Dani łączy 
wspólna pasja, którą jest 
nurkowanie. Pewnego 
dnia w zamian za duże 
wynagrodzenie podejmują 
się poszukiwań skarbu 
Krzysztofa Kolumba…

02:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:45 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 7

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

05:35 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 16

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 29; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 
91 „Diagnoza”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 
92 „Potwór”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Janosik; odc. 9/13 - 
Pobór; serial TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
871; serial TVP

09:15 Mała wielka 
miłość; odc. 1/4; serial 
obyczajowy TVP; 
reż.:Łukasz Karwowski

10:10 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
155 „Człowiek maszyna” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
156 „Dżambalaja” sezon 
6; serial komediowy TVP

11:20 Ranczo; s.I; odc. 
4 - Otrzeźwienie; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.I; odc. 
5 - Wieść gminna; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 17 - Skarb; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 18 - Jabłka; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
112 - Pacjent w zalotach; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 
92 „Potwór”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.I; odc. 
6 - Racja gminy; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.I; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 30; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 19 - Osaczony; serial 
kryminalny TVP

20:30 Cesarzowa Ki; odc. 
49; serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:25 Ranczo; s.I; odc. 
8 - Kozy ofiarne; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.I; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 20 - Ukąszenie węża; 
serial kryminalny TVP

00:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 21 - Koncert; serial 
kryminalny TVP

01:25 Czas honoru; odc. 16 
„Oficer z Berlina”; s. II; 
serial TVP

02:25 Czas honoru; odc. 17 
„Serwus, panowie”; s. II; 
serial TVP

03:25 Janosik; odc. 9/13 - 
Pobór; serial TVP

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 
871; serial TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Perliczka na trzy 
sposoby

07:15 Śpiewające fortepiany 
(23)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (59) - Studenci

09:15 Koło fortuny; odc. 159 
ed. 4; teleturniej

09:50 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 12) - Rodzinne 
wakacje; widowisko

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /31/ - 
„Zakręcona” - Reni Jusis

11:10 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/21/; Francja (2016)

11:40 Życie to Kabaret 
– Kabaretowa Scena 
Dwójki przedstawia - 
Pogoda na suma (2)

13:40 Śpiewające fortepiany 
(24)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach - 
Szczecin 2012

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia wiślańsko 
cieszyńska; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat; odc. 
41 - Oaza wolności; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 6 Friuli - 
Wenecja Julijska. Triest 
(22); magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/57/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(25)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (60) - Fitness; 
widowisko rozrywkowe

22:20 The best of Ani Mru 
Mru; program rozrywkowy

23:30 Koło fortuny; odc. 158 
ed. 4; teleturniej

00:05 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki - Gwiazdy, 
gwiazdki, gwiazdeczki. 
Melodie sprzed lat; /1/ - 
Anna Jantar

00:40 Niezapomniane 
Koncerty –  VI GALA 
PIOSENKI BIESIADNEJ 
- Piosenki o mojej 
Warszawie (1); koncert

02:05 Niezapomniane 
Koncerty –  VI GALA 
PIOSENKI BIESIADNEJ 
- Piosenki o mojej 
Warszawie (2); koncert

03:10 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (15) - 
Sprzedawca; program 
rozrywkowy

04:05 KabareTOP Story – 
„Szeptanka” - Bohdan 
Smoleń

04:30 Rozrywka Retro 
– Gwiazdy Festiwali 
Sopockich; /2/ - Boney M

5:35 W-11 - Wydział 
Śledczy: Okno życia 
(1150); serial fabularno-
dokumentalny

6:20 Sąd rodzinny: Wcześnie 
dojrzała (106); serial 
fabularno-dokumentalny

7:15 Szpital (387); serial 
paradokumentalny

8:15 Dr House 5 (17); serial 
obyczajowy. Perypetie 
zespołu diagnostycznego z 
kliniki w New Jersey. 
Wybitny specjalista, dr 
Gregory House, ma opinię 
człowieka o trudnym 
charakterze.

9:15 Magda M. (10-ost.); 
serial obyczajowy. 
Sercowe perypetie 
ambitnej prawniczki 
Magdy Miłowicz oraz jej 
przyjaciół. Zakochana w 
Piotrze Magda stara się 
spełnić swoją miłość.

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (662); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Zamknij 

oczy i do przodu (107); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (561); serial 
fabularno-dokumentalny. 
Akcja rozgrywa się 
głównie na sali sądowej. 
Sędzia Wesołowska 
orzeka wyroki z 
zachowaniem procedur 
stosowanych przez polskie 
sądy.

14:55 Szpital (388); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 5 
(20); serial fantasy. 
Melinda porozumiewa się 
z duchami zmarłych. 
Pomaga im załatwić 
niedokończone sprawy, 
które dotąd nie pozwalały 
im opuścić ziemię.

16:55 Dr House 5 (20); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 5 (21); serial 
obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (663); 
serial paradokumentalny

20:00 Sensacyjny wtorek: 
Komora; dramat 
sensacyjny, USA 1996

22:20 Raport mniejszości; 
film SF, USA 2002

1:25 Sposób na morderstwo 
(1/15); serial kryminalny. 
Amerykański serial o 
grupie studentów prawa 
oraz ich genialnej profesor 
postępowania karnego. 
Bohaterowie zostają 
uwikłani w morderstwo.

2:30 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

5:20 Wiem, co kupuję 
(7/12); magazyn 
poradnikowy

5:50 Wiem, co jem, i wiem, 
co kupuję (3/12); 
magazyn poradnikowy

6:35 Co za tydzień; magazyn 
informacyjny

7:05 Wojny salonów 
piękności (13/20); reality 
show

8:10 Apetyt na miłość 
(11/12); program 
rozrywkowy

9:10 Afera fryzjera (4/12); 
program rozrywkowy

9:55 Sablewskiej sposób na 
modę (11/13); program 
rozrywkowy

10:40 Perfekcyjna pani 
domu 2 (5/12); program 
rozrywkowy

11:40 Kuchenne rewolucje 
(4/15); program 
rozrywkowy

12:40 Pani gadżet (20/22); 
magazyn poradnikowy

13:10 Pani gadżet (19/22); 
magazyn poradnikowy

13:40 Pani gadżet 2.0 
(11/12); magazyn 
poradnikowy

14:15 Gwiazdy od kuchni 2 
(2/8); program 
rozrywkowy

14:45 Walka z 
marnotrawstwem (2/4); 
serial dokumentalny

16:05 Mój gruby trener (10); 
program rozrywkowy

17:10 Misja ratunkowa (10); 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(1/14); program 
rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (4/13); program 
rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (7/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet extra; 
magazyn poradnikowy

20:55 Wiem, co jem, i 
wiem, co kupuję (5/12); 
magazyn poradnikowy

21:40 Co nas truje; program 
rozrywkowy

22:25 Zaskocz mnie! (8/10); 
program rozrywkowy

23:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (8); reality show

23:45 Apetyt na miłość (12); 
program rozrywkowy

0:45 Wyzyskać uchodźców; 
film dokumentalny, 
Norwegia

1:50 W roli głównej: 
Wojciech Mecwaldowski 
(2/6); talk-show

2:20 W roli głównej: Halina 
Młynkowa (5/8); talk-
show

2:50 Wiem, co jem (13/16); 
magazyn poradnikowy

3:20 Wiem, co jem (1/15); 
magazyn poradnikowy

3:50 Wiem, co jem (7/16); 
magazyn poradnikowy

4:20 Wiem, co jem (11/16); 
magazyn poradnikowy

06:00 Mundial 2018: - 
Kolumbia - Japonia

08:10 Mundial 2018: - 
Polska - Senegal

10:20 Lekkoatletyka - 
mityng „Gwiazdy na 
warszawskich fontannach”

12:30 Kajakarstwo 
- Mistrzostwa Świata - 
Montemor o Velho - dz. 2

14:00 Kajakarstwo 
- Mistrzostwa Świata - 
Montemor o Velho - dz. 3

15:30 4–4–2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

16:30 GOL Extra - magazyn
18:10 Piłka nożna - 

Mistrzostwa Świata Kobiet 
do lat 20: Finał

20:20 Piłka nożna - 
Pożegnanie Bastiana 
Schweinsteigera: Bayern 
Monachium - Chicago Fire

22:35 Sportowy Wieczór
23:15 Mundial 2018: - 1/4F: 

Rosja - Chorwacja
02:05 Strongman - Liga 

Mistrzów; odc. 11; relacja; 
Wielka Brytania (2017)

03:00 Piłka nożna - 
Pożegnanie Bastiana 
Schweinsteigera: Bayern 
Monachium - Chicago Fire

05:05 Sportowy Wieczór

06:00 Za kratą są zielone 
drzewa; film dokum.

06:45 Pod Tatrami
07:01 Kwadrans w ogrodzie
07:16 Słodka kuchnia pszczółek
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
07:45 Kronika regionu
08:05 PrzySTAŃ nad Wisłą – 

Nadwodne diademy – mosty 
rozpięte nad Wisłą; magazyn

08:30 Aktualności Flesz
09:05 Ostoja; odc. 186; magazyn
09:35 Małopolska na rowery; 

odc. 12
09:50 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii. – 
Polska swemu obrońcy

10:15 Pod Tatrami
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje; magazyn
11:15 Informator Medyczny
11:25 Za kratą są zielone 

drzewa; film dokum.
12:20 Listy do PRL – u – Koń by 

się uśmiał; felieton
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kartki z kalendarza
12:50 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
13:00 Małopolska na rowery
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
15:05 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii. – 
Polska swemu obrońcy

15:35 Spotkania w świecie 
ciszy; magazyn

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Pożyteczni.pl; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Kronika Miasta
17:47 Reportaż z regionu
18:02 EkoAgent; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Miasta Śląska
19:58 POGODA
20:00 Spotkania w świecie 

ciszy; magazyn
20:25 Pożyteczni.pl; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii. – 
Polska swemu obrońcy

22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Za kratą są zielone 

drzewa; film dokum.
00:25 Listy do PRL – u – Koń by 

się uśmiał; felieton
00:40 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii. – 
Polska swemu obrońcy

01:20 Ostoja; odc. 186; magazyn
01:45 Sandomierz w koronie; 

reportaż
02:05 Powrót do przeszłości; 

odc. 32; magazyn
02:15 Listy do PRL – u – Koń by 

się uśmiał; felieton
02:25 Pod Tatrami
02:45 Rączka gotuje; magazyn
03:10 Informator Medyczny
03:25 Małopolska na rowery
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Spotkania w świecie 

ciszy; magazyn

06:50 Był taki dzień – 28 
sierpnia; felieton

06:55 Dzwony wojny; 
odc. 1/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

07:50 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

08:20 Flesz historii; cykl 
reportaży

08:45 Historia Polski – Film 
dokumentalny

09:50 Sensacje XX wieku – 
Tunele wojny, cz. 1; cykl 
dokumentalny

10:20 Sensacje XX wieku – 
Tunele wojny, cz. 2; cykl 
dokumentalny

10:50 Spór o historię – Tajni 
sojusznicy Hitlera; debata

11:25 Z archiwum 
porucznika Broka; film 
dokumentalny

12:05 Droga; odc. 2/6; serial 
obyczajowy TVP

13:15 Wszystkie kolory 
świata – Portugalia. 
Skarb Półwyspu 
Iberyjskiego; serial dok.; 
Francja (2008)

14:20 Historia w postaciach 
zapisana – Kardynał 
Richelieu. Niebo może 
poczekać; cykl dokum.; 
Francja (2013)

16:10 Marzyciele – Rabin 
Krakowa, chwilowo w 
Warszawie; pr. publicyst.

16:40 Historia Polski – 
Strajk – Punkty 3 i 4 ; /2/; 
reportaż

17:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Rodzinna 
tajemnica

18:15 Wojownicy czasu – 
Łomianki, czyli na pomoc 
Warszawie; cykl reportaży

18:50 Dzwony wojny; 
odc. 2/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

19:45 Orzeł i chryzantema; 
film dokumentalny

21:00 Hitler i wiedza 
tajemna; film dokum.; 
Wielka Brytania (1999)

22:00 Jak było?; odc. 14; 
program publicystyczny

22:40 Spirala; dramat
00:10 „Sensacje XX wieku” 

– Astrolog; widowisko; 
Polska, Wielka Brytania 
(2015)

01:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Jeńcy cz 2; 
cykl dokumentalny

01:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Rodzinna 
tajemnica

02:10 Błękitna Armia 
1917 – 1919; dokument 
fabularyzowany; 
reż.:Leszek Wiśniewski

03:35 Z archiwum 
porucznika Broka; 
film dokumentalny; 
reż.:Krzysztof Kownas

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Kanada

8:10 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski

9:50 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Katowice 
- GKS 1962 Jastrzębie

12:00 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Orzeł Łódź 
- Speed Car Motor Lublin

14:10 Atleci; magazyn 
sportowy 

14:30 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Francja

16:40 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: Stal Mielec - 
GKS Tychy

18:50 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Rosja

21:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki 

22:00 Sporty walki; UFC 
Fight Night: Gaethje vs. 
Vick; waga lekka: Justin 
Gaethje - James Vick

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

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA
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05:25 TELEZAKUPY
06:00 Elif; s.II; odc. 310; 

serial; Turcja (2014)
06:55 Wieczna miłość; odc. 

3; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:45 Agrobiznes
07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 ALARM!; magazyn
09:05 Ranczo; s.III; odc. 31 - 

Radio interaktywne; serial 
obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 96 - Tajemnica 
lekarska; serial kryminalny 
TVP

11:00 Krawcowa z Madrytu; 
odc. 15; serial; Hiszpania 
(2014)

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce 

– Krainy niezwykłych 
przeobrażeń. Svalbard; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); reż.:Paul 
Bradshaw

13:50 Elif; s.II; odc. 311; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:40 Leśniczówka; odc. 25
16:05 Wieczna miłość; odc. 

4; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 

Powstania 
Warszawskiego; felieton

17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3616; teleturniej 
muzyczny

17:55 Korona królów; odc. 
77; telenowela historyczna 
TVP

18:25 Korona królów; odc. 
78; telenowela historyczna 
TVP

18:50 Jeden z dziesięciu; 
20/104; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 26
21:00 Korzenie; ep. 7/8; 

serial; USA (2016)
21:55 Korzenie; ep. 8/8; 

serial; USA (2016)
22:55 S. W. A. T. – 

Jednostka specjalna.; 
odc. 22; serial; USA 
(2017)

23:50 Uratowane z Potopu; 
film dokumentalny

01:20 Moja Angelika; dramat
03:00 Ucieczka z kina 

„Wolność”; film 
obyczajowy

04:35 Notacje – Antoni 
Tomiczek. Loty nad 
Warszawę; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 173 
ed. 4; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1377; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 101 
„Dobry człowiek”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
- w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (148)
11:25 Rodzinka.pl; s.XII; 

odc. 229 „Denna 
rybka” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1886; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 174 
ed. 4; teleturniej

13:05 Cena miłości; odc. 25; 
serial; Turcja (2011)

14:00 Msza św. Kościoła 
Starokatolickiego 
Mariawitów

15:00 M jak miłość; odc. 
1377; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 175 
ed. 4; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2457; 
teleturniej

17:10 Serial fabularny
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 

147 „Milcząca większość” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 32; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1886; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1887; serial obyczajowy 
TVP

20:55 Na dobre i na złe; odc. 
709 Dziękuję; serial TVP

21:55 Na sygnale; odc. 195 
„Winni niewinni”; serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – Za 
jakie grzechy; komedia; 
Kanada, USA (2008); 
reż.:Jonas Elmer; 
wyk.:Renee Zellweger, 
Harry Jr. Connick

00:20 Zemsta o jasnych 
oczach; odc. 4/4; serial 
obyczajowy; Francja 
(2016)

02:20 Glina; odc. 24/25; 
serial kryminalny TVP

03:10 Glina; odc. 25/25; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (759); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(611); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(612); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (109); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (722); 
serial paradokumentalny

11:45 Gliniarze (3); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (630); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (57); 
serial paradokumentalny

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

reporterów ukazujący 
ludzkie problemy. 
Reporterzy interweniują 
wszędzie, gdzie potrzebna 
jest pomoc.

16:35 Gliniarze (175); serial 
paradokumentalny

17:40 Sekrety rodziny (58); 
serial paradokumentalny

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

Kiepskich (256); serial 
komediowy. Kiepski całe 
dnie spędza przed 
telewizorem. Dom 
utrzymuje z pensji 
pielęgniarki jego żona 
Halina. Ich sąsiadami są 
Paździoch i Boczek.

20:05 Świat według 
Kiepskich (528); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego żony 
Haliny (Marzena Kipiel-
Sztuka) oraz ich dzieci, a 
także sąsiadów: Mariana 
(Ryszard Kotys)...

20:40 Galimatias, czyli 
kogel-mogel 2; komedia 
obyczajowa, Polska 1989

22:50 Kto pierwszy, ten 
lepszy; komedia, Niemcy/
USA 2002

0:55 Kochaj!; komedia 
romantyczna, Polska 
2016. Sawa wkrótce ma 
wyjść za mąż za Jurka. 
Sprawa komplikuje się, 
gdy spotyka aktora 
Krzysztofa. Tymczasem 
przyjaciółki organizują jej 
wieczór...

2:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:35 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział 

Śledczy: Dyrektorka 
(1023); serial fabularno-
dokumentalny

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Bardzo długi nóż 
(1024); serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku; 
magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Zajazd pod Zamkiem, 
Kętrzyn (9); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (353); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (611); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(21); serial 
paradokumentalny. 
Policjanci dostają 
wezwanie od kobiety, 
która usłyszała wołanie o 
pomoc dochodzące z 
bagażnika auta. 
Zgłaszająca podejrzewa, że 
doszło do uprowadzenia,...

12:30 Ugotowani (12-ost.); 
program kulinarno-
rozrywkowy. Do 
rywalizacji stają 
wrocławianie. Swoje 
popisowe dania przyrządzą 
m.in. stomatolog Agata 
Dulian i barman Krzysztof 
Iwach. Jedną z atrakcji 
odcinka...

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Ostatni skok 
(1026); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Sieć (1027); 
serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Samui, 
Kraków (8); program 
rozrywkowy

16:00 Szkoła (354); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(22); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (612); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:10 Doradca smaku; 

magazyn kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2736); 

serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (110); 

teleturniej
21:30 Kolekcjoner; thriller, 

USA 1997
23:50 Dla niej wszystko; 

dramat kryminalny, 
Francja/USA 2010

2:30 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:00 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016; 
odc. 13

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 132

08:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 18

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2018; 
odc. 93

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 9

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 47

14:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 33

15:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 34

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 93

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 94

20:00 Bękarty wojny; akcja, 
USA 2009. W okupowanej 
przez nazistów Francji 
oddział złożony z 
Amerykanów żydowskiego 
pochodzenia planuje 
zamach na... Hitlera.

23:25 Operacja Samum; 
akcja, Polska 1999. Syn 
byłego asa polskiego 
wywiadu - Józefa Mayera, 
zostaje pojmany i 
zamknięty w więzieniu w 
Iraku. Mayer samodzielnie 
rozpoczyna działania 
ratunkowe…

01:05 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 7

02:05 Spartakus: Bogowie 
areny; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 16

03:10 Spartakus: Bogowie 
areny; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 17

04:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:10 Niesamowite!; 
factual, Polska 2014; odc. 
17. Pan Romuald jest 
bardzo biedny i samotnie 
wychowuje trójkę dzieci, 
nie mają żadnej dalszej ani 
bliższej rodziny. Niestety, 
mężczyzna dowiaduje 
się, że ma raka i niedługo 
umrze…

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 30; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 
92 „Potwór”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 
93 „Piekło”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Janosik; odc. 10/13 
- Wszyscy za jednego; 
serial TVP

08:15 M jak miłość; s.I; odc. 
872; serial TVP

09:15 Mała wielka 
miłość; odc. 2/4; serial 
obyczajowy TVP

10:05 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
156 „Dżambalaja” sezon 
6; serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.VII; 
odc. 157 „Jajo i kura” 
sezon 7; serial komediowy 
TVP

11:15 Ranczo; s.I; odc. 
5 - Wieść gminna; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.I; odc. 
6 - Racja gminy; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 18 - Jabłka; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 19 - Osaczony; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; 
odc. 113 - Ostatnie słowo; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 
93 „Piekło”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.I; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.I; odc. 
8 - Kozy ofiarne; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 31; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 20 - Ukąszenie węża; 
serial kryminalny TVP

20:30 Cesarzowa Ki; odc. 
50; serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:25 Ranczo; s.I; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; s.I; odc. 
10 - Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 21 - Koncert; serial 
kryminalny TVP

00:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 22 - Mag; serial 
kryminalny TVP

01:25 Pitbull; odc. 24; serial 
policyjny TVP

02:25 Pitbull; odc. 25; serial 
policyjny TVP

03:25 Janosik; odc. 10/13 
- Wszyscy za jednego; 
serial TVP

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 
872; serial TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia wiślańsko 
cieszyńska; magazyn 
kulinarny

07:15 Śpiewające fortepiany 
(24)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (60) - Fitness; 
widowisko rozrywkowe

09:15 Koło fortuny; odc. 160 
ed. 4; teleturniej

09:50 Big Music Quiz (10); 
teleturniej muzyczny

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /32/ - „C’est la 
vie - Paryż z pocztówki” - 
Andrzej Zaucha

11:10 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/22/; Francja (2016)

11:40 Życie to Kabaret 
– Humor Wiesława 
Michnikowskiego; 
program satyryczny

12:45 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Kabaret 
Ani Mru Mru (1); program 
kabaretowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(25)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 35. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
2014 - Neo - Nówka i 
goście; /2/; widowisko 
rozrywkowe; .

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami 2014. 
Czego boją się Polacy? 
(1); widowisko

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami 2014. 
Jak oni straszą? (2); 
widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Czulent i ciulim

18:35 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat; odc. 
42 - Życie codzienne w 
Amazonii; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 6 Friuli - 
Wenecja Julijska. Via Julia 
- Augusta (23)

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/58/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(26)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (56) - Magia radia

22:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 1) - Dziadek

23:20 Koło fortuny; odc. 159 
ed. 4; teleturniej

23:55 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /2/ - Krzysztof 
Krawczyk

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – Biesiada pod 
żaglami (1-2); koncert

02:45 Kierunek Kabaret – 
Zapowiedź jest ważna!; 
/1/

03:45 Rozrywka Retro 
– Kabaret „Szpak”. 
Wieczór 2, jesienny; 
program rozrywkowy

5:20 Ukryta prawda (318); 
serial paradokumentalny

6:20 Sąd rodzinny: Zamknij 
oczy i do przodu (107); 
serial fabularno-
dokumentalny

7:15 Szpital (388); serial 
paradokumentalny

8:15 Dr House 5 (18); serial 
obyczajowy

9:15 Dr House 5 (19); serial 
obyczajowy

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (663); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Syndrom F92 (108); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (562); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (389); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 5 
(21); serial fantasy. 
Melinda porozumiewa się 
z duchami zmarłych. 
Pomaga im załatwić 
niedokończone sprawy, 
które dotąd nie pozwalały 
im opuścić ziemię.

16:55 Dr House 5 (22); serial 
obyczajowy. Perypetie 
zespołu diagnostycznego z 
kliniki w New Jersey. 
Wybitny specjalista, dr 
Gregory House, ma opinię 
człowieka o trudnym 
charakterze.

18:00 Dr House 5 (23); serial 
obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (664); 
serial paradokumentalny

20:00 Dobre kino: Płonąca 
pułapka; dramat 
sensacyjny, USA 2004. 
Uwięziony w płonącym 
budynku strażak 
wspomina swoje życie.

22:25 Z archiwum X 10 
(1/6); serial SF

23:30 Zatoka delfinów; film 
dokumentalny, USA 2009. 
Japończycy zabijają 
rocznie ponad 20 tysięcy 
delfinów. Ekipa filmowa 
ukazuje przebieg łowów, 
które w zatoce Taiji 
przybierają postać rzezi.

1:25 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

3:35 Druga strona medalu: 
Aleksander Gawronik (3); 
talk-show. Biznesmen i 
były senator Aleksander 
Gawronik. W 2004 roku 
sąd skazał go na karę 
ośmiu lat...

4:10 Druga strona medalu: 
Otylia Jędrzejczak (4); 
talk-show. Pływaczka 
Otylia Jędrzejczak. 
Wystąpiła w ‚Tańcu z 
gwiazdami’, ale nie udało 
jej się wejść do finału....

5:30 Luksusowi projektanci 
2 (5/8); serial 
dokumentalny

6:30 Nowa Maja w ogrodzie 
(26/39); magazyn 
poradnikowy

7:00 Ostre cięcie (6/12); 
program rozrywkowy

7:45 Gwiazdy od kuchni 2 
(2/8); program 
rozrywkowy

8:15 Apetyt na miłość (12); 
program rozrywkowy

9:15 Afera fryzjera (5/12); 
program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (12/13); 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna pani 
domu 2 (6/12); program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
(5/15); program 
rozrywkowy

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (8); reality show

13:35 Zaskocz mnie! (8/10); 
program rozrywkowy

14:10 Warsztat urody (8); 
program rozrywkowy

14:55 W roli głównej: 
Magda Gessler (3/7); talk-
show

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie (1/5); program 
rozrywkowy

16:50 Apetyt na miłość (12); 
program rozrywkowy

17:50 Kuchenne rewolucje 
(2/14); program 
rozrywkowy

18:50 Sablewskiej sposób 
na modę (5/13); program 
rozrywkowy

19:35 Pani gadżet (9/13); 
magazyn poradnikowy

20:05 Pani gadżet (10/13); 
magazyn poradnikowy

20:35 Wojny salonów 
piękności (13/20); reality 
show

21:40 Misja ratunkowa (10); 
program rozrywkowy

22:25 Pani gadżet (21/22); 
magazyn poradnikowy

22:55 W poszukiwaniu 
pacjentów (5/6); program 
rozrywkowy

23:25 W poszukiwaniu 
pacjentów (6); program 
rozrywkowy

23:55 Oddział dla grubasów 
(10); serial dokumentalny

0:25 Project Runway: 
Nastolatki (10); program 
rozrywkowy

1:25 W roli głównej: Natalia 
Kukulska (6/8); talk-show

1:55 W roli głównej: Marcin 
Tyszka (1/6); talk-show

2:25 W roli głównej: Marcin 
Daniec (6/8); talk-show

2:55 Wiem, co jem (14/16); 
magazyn poradnikowy

3:25 Wiem, co jem (2/15); 
magazyn poradnikowy

3:55 Wiem, co jem (8/16); 
magazyn poradnikowy

4:25 Wiem, co jem (12/16); 
magazyn poradnikowy

06:00 Mundial 2018: - 
Polska - Kolumbia

08:05 Lekkoatletyka - Puchar 
Świata: Londyn - dz 1

11:20 Piłka nożna - 
Pożegnanie Bastiana 
Schweinsteigera: Bayern 
Monachium - Chicago Fire

13:25 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Montreal: Finał

15:25 Pełnosprawni; 
odc. 264; magazyn dla 
niepełnosprawnych

15:55 Boks Megafight - 
Floyd Mayweather vs. 
Victor Ortiz

18:15 Piłka nożna - 
Pożegnanie Bastiana 
Schweinsteigera: Bayern 
Monachium - Chicago Fire

20:20 Lekkoatletyka 
- Mistrzostwa Europy - 
podsumowanie

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Mundial 2018: - 1/2F: 

Chorwacja - Anglia
02:05 Strongman - Liga 

Mistrzów; odc. 12; relacja; 
Wielka Brytania (2017)

03:00 Piłka nożna - 
Mistrzostwa Świata Kobiet 
do lat 20: Finał

05:05 Sportowy Wieczór

06:00 Ukryte skarby – Atom, 
zakonnice i bracia von 
Krokov; cykl reportaży

06:20 Kamień, nożyce, papier – 
Pamiątki z wojny; cykl report.

06:30 Pożyteczni.pl; magazyn
07:00 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 EkoAgent; magazyn
08:05 Fascynujące Śląskie; cykl 

reportaży
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Na walizkach; reportaż
10:15 Kamień, nożyce, papier – 

Pamiątki z wojny; cykl report.
10:30 Co niesie dzień
10:40 Pogoda
10:45 Kolekcjoner; reportaż
11:15 Teraz Ryby; odc. 21
11:25 Testament; film dokum.
12:15 Małopolska na rowery; 

odc. 12
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Sekrety mnichów – 

Sposób na wychowanie
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Bilans zdrowia; magazyn
15:05 I kocham to miasto; odc. 

10; felieton
15:35 Ukryte skarby – Atom, 

zakonnice i bracia von 
Krokov; cykl reportaży

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rok w ogrodzie
17:31 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki
18:00 Sierpień gniewnych ludzi 

cz. 1; reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Dokument w obiektywie
19:45 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby – Atom, 

zakonnice i bracia von 
Krokov; cykl reportaży

20:30 Rok w ogrodzie
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 I kocham to miasto; odc. 

10; felieton
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Testament; film dokum.
00:40 I kocham to miasto; odc. 

10; felieton
01:20 Głos Regionów
02:25 Kamień, nożyce, papier – 

Pamiątki z wojny; cykl report.
02:45 Kolekcjoner; reportaż
03:10 Teraz Ryby; odc. 21; mag.
03:25 Sekrety mnichów – 

Sposób na wychowanie; 
rozmowa

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:30 Ukryte skarby – Atom, 

zakonnice i bracia von 
Krokov; cykl reportaży

06:50 Był taki dzień – 29 
sierpnia; felieton

07:00 Dzwony wojny; 
odc. 2/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

07:55 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

08:50 Jak było?; odc. 14; 
program publicystyczny

09:35 Historia Polski – 
Strajk - Punkty 3 i 4 ; /2/; 
reportaż

10:40 „Sensacje XX wieku” 
– Astrolog; widowisko; 
Polska, Wielka Brytania 
(2015)

11:35 Orzeł i chryzantema; 
film dokumentalny; 
reż.:Jacek Wan

12:45 Droga; odc. 3/6 - 
Ostatnich gryzą psy; serial 
obyczajowy TVP

13:50 Wszystkie kolory 
świata – Liban. 
Ulubieniec Bliskiego 
Wschodu; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008); reż.:Eric Bacos

14:45 Film dokumentalny
15:45 Jak wygrać wojnę; 

odc. 2/3 Marsz po 
zwycięstwo; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:45 Historia Polski – 
Strajk – Koniec strajku; / 
5/; reportaż

17:20 Bez komentarza 
– Sierpień 1988; cykl 
dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Merkurego 
młodość druga

18:25 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956; cykl 
reportaży

19:00 Dzwony wojny; 
odc. 3/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

19:55 Wyjęci spod prawa; 
odc. 1/4. Ned Kelly; serial 
dokumentalny; Austria 
(2017)

21:00 Genialne 
wynalazki; odc. 1/4; 
film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013); 
reż.:Victoria Bell, Louise 
Bourner

22:00 Koło historii - 
Sokrates; cykl reportaży

22:35 Solidarność, 
Solidarność...; film TVP; 
reż.:Juliusz Machulski

00:45 Sensacje XX wieku 
– Największa tajemnica 
księcia Windsoru; dokum.

01:10 Sensacje XX wieku – 
Najwierniejszy żołnierz 
Hitlera; cykl dokument.

01:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna cz 1; cykl dokum.

02:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Merkurego 
młodość druga

02:55 Ostatni z wachlarza

6:00 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: Stal Mielec - 
GKS Tychy

8:10 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki 

9:10 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski

10:50 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Katowice 
- GKS 1962 Jastrzębie

13:00 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Francja

15:10 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

16:50 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Rosja

19:00 Atleci; magazyn 
sportowy 

19:30 Sporty walki; Z 
archiwum UFC

21:00 Boks; Walka o pas 
mistrzowski federacji 
WBO w Glendale; waga 
lekka: Raymundo Beltran - 
Jose Pedraza

23:00 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Orzeł Łódź 
- Speed Car Motor Lublin

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

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

POLSAT SPORT
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05:25 TELEZAKUPY
06:00 Elif; s.II; odc. 311; 

serial; Turcja (2014)
06:55 Wieczna miłość; odc. 

4; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:45 Agrobiznes
07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 ALARM!; magazyn
09:05 Ranczo; s.III; odc. 32 

- Wielkie odkrycie; serial 
obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 97 - Sława za wszelką 
cenę; serial kryminalny 
TVP

11:05 Krawcowa z Madrytu; 
odc. 16; serial; Hiszpania 
(2014)

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce 

– Krainy niezwykłych 
przeobrażeń. Okawango; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); reż.:Paul 
Bradshaw

13:50 Elif; s.II; odc. 312; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:40 Leśniczówka; odc. 26
16:05 Wieczna miłość; odc. 

5; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 

Powstania 
Warszawskiego; felieton

17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3617; teleturniej 
muzyczny

17:55 Korona królów; odc. 
79; telenowela historyczna 
TVP

18:25 Korona królów; odc. 
80; telenowela historyczna 
TVP

18:50 Jeden z dziesięciu; 
21/104 - Wielki finał; 
teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 27
21:00 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które 

zmieniły życie; /12/
22:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; 

odc. 207 - Dębowa Górka; 
serial kryminalny TVP

23:25 Ocaleni; reality show
00:25 wojsko – polskie.pl; 

odc. 25; reportaż
00:50 Ostatnia akcja; 

komedia sensacyjna; 
reż.:Michał Rogalski

02:30 Sprawa dla reportera
03:30 Korzenie; ep. 7/8; 

serial; USA (2016)
04:30 Korzenie; ep. 8/8; 

serial; USA (2016)

05:15 Koło fortuny; odc. 176 
ed. 4; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
709 Dziękuję; serial TVP

06:50 Podróże z 
historią; s.III; odc. 25 
Bursztynowym szlakiem; 
cykl dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 
102 „Nadzieja”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
- w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (149)
11:25 Rodzinka.pl; s.XII; 

odc. 230 „Obligatoryjne 
figle” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1887; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 177 
ed. 4; teleturniej

13:05 Cena miłości; odc. 26; 
serial; Turcja (2011)

14:00 Lubię to – kabaret 
Hrabi (1); widowisko

14:55 Na dobre i na złe; odc. 
709 Dziękuję; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 178 
ed. 4; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2458; 
teleturniej

17:10 Serial fabularny
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 

148 „Święty spokój nie 
istnieje” sezon 6; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 33; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1887; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1888; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Artystyczna 
Niepodległa

22:10 Wasza Wysokość; 
komedia; USA (2011); 
reż.:David Gordon Green; 
wyk.:James Franco, 
Natalie Portman, Danny 
McBride, Zoey Deschanel, 
Justin Theroux

23:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 237 „Giżycko w 
nowej szacie” sezon 12; 
serial komediowy TVP

00:30 Na sygnale; odc. 195 
„Winni niewinni”; serial 
fabularyzowany TVP

01:05 Film fabularny
02:50 Hypnotic Brass 

Ensemble – Warsaw 
Summer Jazz Days 2014; 
koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (760); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(613); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(614); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (110); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (723); 
serial paradokumentalny

11:45 Gliniarze (4); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (631); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (58); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (806); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:35 Gliniarze (176); serial 
paradokumentalny

17:40 Sekrety rodziny (59); 
serial paradokumentalny

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (257); serial 
komediowy. Kiepski całe 
dnie spędza przed 
telewizorem. Dom 
utrzymuje z pensji 
pielęgniarki jego żona 
Halina. Ich sąsiadami są 
Paździoch i Boczek.

20:10 Kochaj!; komedia 
romantyczna, Polska 
2016. Sawa wkrótce ma 
wyjść za mąż za Jurka. 
Sprawa komplikuje się, 
gdy spotyka aktora 
Krzysztofa. Tymczasem 
przyjaciółki organizują jej 
wieczór...

22:00 Galerianki; dramat 
obyczajowy, Polska 2009. 
Nastolatki pokazują nowej 
koleżance, na czym 
według nich polega dobre 
życie.

23:50 Beat the World. 
Taniec to moc!; film 
muzyczny, Kanada 2011. 
Trzy drużyny stają 
w szranki w odbywającym 
się w Detroit turnieju ‚Beat 
the World’. Każda grupa 
musi zaprezentować 
własne układy...

1:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:35 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział 

Śledczy: Ostatni skok 
(1026); serial fabularno-
dokumentalny

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Sieć (1027); 
serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku; 
magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Bochnia, Pizzeria 
OdNowa (10); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (354); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (612); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(22); serial 
paradokumentalny

12:30 Ugotowani (1/13); 
program kulinarno-
rozrywkowy

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Jesteś dla mnie 
najważniejsza (1028); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Włamywacz 
(1029); serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Niebieski Parasol, 
Chojnów (9); program 
rozrywkowy

16:00 Szkoła (355); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(23); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (613); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:10 Doradca smaku; 

magazyn kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2737); 

serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (111); 

teleturniej
21:30 Kuchenne rewolucje: 

Tarnów, 1.2.3. (4); 
program rozrywkowy. 
Magda i Krzysiek 
wprowadzili aż 3 karty - 
śniadania, lunch i serwis 
wieczorny. Niestety, do 
restauracji rzadko 
zaglądają klienci. Przed...

22:30 Smoking; komedia 
sensacyjna, USA 2002

0:40 Ninja 2: Cień łzy; film 
sensacyjny, USA/Tajlandia 
2013. Casey, mistrz 
ninjutsu, jest szczęśliwym 
mężem. Małżonkowie 
oczekują dziecka…

2:35 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:00 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy.

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016; 
odc. 14

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 133

08:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 19

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 94

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 10

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 48

14:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 35

15:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 36

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 94

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 95

20:00 Moja wielka grecka 
wycieczka; komedia,  
2009

22:00 Dwa miliony dolarów 
napiwku; komedia, USA 
1994. Charlie Lang jest 
policjantem w Nowym 
Jorku. Pewnego dnia, 
kiedy okazuje się, że 
brakuje mu pieniędzy 
na napiwek dla kelnerki, 
obiecuje oddać jej połowę 
wygranej na loterii…

00:00 Conan Niszczyciel; 
akcja, USA 1984. Potężna 
królowa Taramis (Sarah 
Douglas) obiecuje 
Conanowi (Arnold 
Schwarzenegger) zwrócić 
jego utraconą miłość. 
Stawia jednak jeden 
warunek…

02:00 Dyżur; factual, 
Polska 2009; odc. 11. 
W dzisiejszym odcinku 
pogotowie przywozi 
tajemniczego pacjenta. 
Twierdzi on, że się 
przewrócił, jednak jego 
obrażenia wskazują na 
ciężkie pobicie…

02:40 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

05:35 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 31; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 
93 „Piekło”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 
94 „Walka”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Janosik; odc. 11/13 
- Trudno - miłość!; serial 
TVP

08:15 M jak miłość; s.I; odc. 
873; serial TVP

09:15 Mała wielka 
miłość; odc. 3/4; serial 
obyczajowy TVP

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

10:40 Rodzinka.pl; s.VII; 
odc. 158 „Nowe życie” 
sezon 7; serial komediowy 
TVP

11:20 Ranczo; s.I; odc. 
6 - Racja gminy; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.I; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 19 - Osaczony; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 20 - Ukąszenie węża; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
114 - Taneczny układ; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 
94 „Walka”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.I; odc. 
8 - Kozy ofiarne; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.I; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 32; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 21 - Koncert; serial 
kryminalny TVP

20:25 Cesarzowa Ki; odc. 
51; serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:20 Ranczo; s.I; odc. 
10 - Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 11 
- Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 22 - Mag; serial 
kryminalny TVP

00:25 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 23 - Poza grą; serial 
kryminalny TVP

01:20 Miasto skarbów; odc. 
5 Złoto Hunów; serial 
kryminalny TVP

02:15 Miasto skarbów; odc. 
6 La Bella Principessa; 
serial kryminalny TVP

03:15 Janosik; odc. 11/13; 
serial TVP

04:05 M jak miłość; s.I; odc. 
873; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.VII; 
odc. 157; serial TVP

06:40 Okrasa łamie przepisy 
– Czulent i ciulim

07:15 Śpiewające fortepiany 
(25)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (56) - Magia radia

09:15 Koło fortuny; odc. 161 
ed. 4; teleturniej

09:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (15) - 
Sprzedawca

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /33/ - „Wars 
wita was” - Wały 
Jagiellońskie

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/23/; Francja (2016)

11:35 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Artur 
Andrus (5)

12:35 Życie to Kabaret – 
Zagrajmy w kabaret 
- Pojedynek gigantów 
czyli Ani Mru Mru kontra 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju (cz.2)

13:40 Śpiewające fortepiany 
(26)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin 
2013 (1-3)

17:55 Okrasa łamie 
przepisy – Kozie sery w 
Ogrodzieńcu; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat 
(43) - Obrzęd żaby; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 6 Friuli - 
Wenecja Julijska. Od 
podszewki (24); magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/59/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(27)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (57) - Kabaret 
Limo

22:20 Kierunek Kabaret 
– Nie zapominajmy 
o piosenkach 
kabaretowych!; /2/

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (4); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 160 
ed. 4; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (1); 
widowisko rozrywkowe

01:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (2)

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (3)

03:55 Rozrywka Retro 
– Gwiazdy Festiwali 
Sopockich; /1/ - Demis 
Roussos

5:20 Ukryta prawda (319); 
serial paradokumentalny

6:20 Sąd rodzinny: Syndrom 
F92 (108); serial 
fabularno-dokumentalny

7:15 Szpital (389); serial 
paradokumentalny

8:15 Dr House 5 (20); serial 
obyczajowy

9:15 Dr House 5 (21); serial 
obyczajowy

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (664); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Być jak 

modelka (109); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (563); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (390); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 5 
(22-ost.); serial fantasy. 
Melinda porozumiewa się 
z duchami zmarłych. 
Pomaga im załatwić 
niedokończone sprawy, 
które dotąd nie pozwalały 
im opuścić ziemię.

16:55 Dr House 5 (24-ost.); 
serial obyczajowy

18:00 Dr House 6 (1/22); 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (665); 
serial paradokumentalny

20:00 Komediowy czwartek: 
Operacja „Dunaj”; 
komedia, Czechy/Polska 
2009. Czterej pancerni, 
zamiast wziąć udział w 
inwazji, bratają się z 
mieszkańcami czeskiej 
prowincji.

22:15 Lucyfer (8); serial 
kryminalny. Lucifer 
porzuca piekło i otwiera 
luksusowy piano bar w 
Los Angeles. Poznaje 
detektyw Decker, której 
pomaga w rozwiązywaniu 
zagadek kryminalnych....

23:15 Rush (9); serial 
obyczajowy. Rush 
pomaga uratować 
noworodka, którego 
matką jest nastoletnia 
uciekinierka. Dziewczyna 
chce się zajmować swoim 
dzieckiem, ale jej ojciec, 
sędzia, nalega...

0:15 Wieczór strachu: 28 dni 
później; horror, Francja/
Wielka Brytania/USA 
2002. Młody mężczyzna 
przypadkiem unika 
zarażenia zabójczym 
wirusem.

2:40 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy. Nocny 
program interaktywny, w 
którym wróżki 
odpowiadają na pytania 
widzów dotyczące ich 
przyszłości

5:35 Wiem, co jem na 
diecie (9/12); magazyn 
poradnikowy

6:05 Wiem, co jem na 
diecie (10/12); magazyn 
poradnikowy

6:35 Mój gruby trener (9/10); 
program rozrywkowy

7:35 Warsztat urody (8); 
program rozrywkowy

8:20 Apetyt na miłość (1/12); 
program rozrywkowy

9:25 Afera fryzjera (6/12); 
program rozrywkowy

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę (13); program 
rozrywkowy

10:55 Perfekcyjna pani 
domu 2 (7/12); program 
rozrywkowy

11:55 Kuchenne rewolucje 
(6/15); program 
rozrywkowy

12:55 Afera fryzjera (6/12); 
program rozrywkowy

13:40 SOS - Sablewska od 
stylu (10-ost.); program 
rozrywkowy

14:25 Misja Pies (1/12); 
program rozrywkowy

14:55 Ostre cięcie (7/12); 
program rozrywkowy

15:40 Życie bez wstydu 
(10/12); reality show

16:40 Wszystko o jedzeniu 
(12/13); program 
rozrywkowy

17:10 Co nas truje; program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(3/14); program 
rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (6/13); program 
rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (11/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 W roli głównej: 
Magda Gessler (3/7); talk-
show

21:10 W czym do ślubu? 
(12); program rozrywkowy

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (8); reality show

22:25 Pani gadżet (22); 
magazyn poradnikowy

22:55 SOS - Sablewska od 
stylu (10-ost.); program 
rozrywkowy

23:40 Pomysłowe wesela 
(3/10); program

0:10 Leczenie przez 
internet?; film dokum.

0:45 Detektywi od zdrad 
(15/22); reality show

1:45 W roli głównej: Cezary 
Pazura (2/6); talk-show

2:15 W roli głównej: Daniel 
Olbrychski (7/8); talk-
show

2:45 Wiem, co jem (15/16); 
magazyn poradnikowy

3:15 Wiem, co jem (3/15); 
magazyn poradnikowy

3:45 Wiem, co jem (9/16); 
magazyn poradnikowy

4:15 Wiem, co jem (13/16); 
magazyn poradnikowy

06:05 Mundial 2018: - 
Japonia - Polska

08:10 Lekkoatletyka - Puchar 
Świata: Londyn - dz 2

11:20 Mundial 2018: - 1/2F: 
Francja - Belgia

13:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Cincinnati: Finał

15:45 Mundial 2018: - 
Mundial w pigułce - Gole 
faza play - off

18:00 Mundial 2018: - 3 
miejsce: Belgia - Anglia

20:10 Mundial 2018: 
- FINAŁ: Francja - 
Chorwacja

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Piłka nożna - 

Mistrzostwa Świata Kobiet 
do lat 20: Finał

01:15 Boks Megafight - 
Jermain Taylor vs Kelly 
Pawlik

03:00 piłka nożna - 
International Champions 
Cup

05:05 Sportowy Wieczór

06:30 Zakochaj się w Polsce; 
odc. 76 Chojnice; magazyn

07:01 A życie toczy się dalej... – 
Jolanta Knas

07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki
07:56 Bilans zdrowia; magazyn
08:16 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
10:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

710; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Wymarły świat; reportaż
11:00 Kamień, nożyce, papier – 

Iluzjonista; cykl reportaży
11:15 Kreatywni
11:25 Wieluń. 13 cegieł; film 

dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży
13:00 Rycerze uśpionego 

miasta; reportaż
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Szukamy skarbów
15:05 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 76 Chojnice; magazyn
15:35 wojsko – polskie.pl; odc. 

25; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium (31); mag.
17:31 POGODA
17:35 Za miastem
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Sierpień gniewnych ludzi 

cz. 2; reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Tour de Pologne
19:58 POGODA
20:00 wojsko – polskie.pl; odc. 

25; reportaż
20:30 Astronarium (31); mag.
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 76 Chojnice; magazyn
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier OPP
23:35 Wieluń. 13 cegieł; film 

dokum.
00:40 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 76 Chojnice; magazyn
01:20 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
02:25 Jedź bezpiecznie; odc. 

710; magazyn
02:45 Wymarły świat; reportaż
02:55 Człowiek renesansu; 

reportaż
03:10 Kreatywni
03:25 Rycerze uśpionego 

miasta; reportaż
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:35 wojsko – polskie.pl; odc. 

25; reportaż

06:50 Był taki dzień – 30 
sierpnia; felieton

06:55 Dzwony wojny; 
odc. 3/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

08:05 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

08:40 Polskie 100 lat
09:15 Historia Polski – 

Strajk - Koniec strajku; / 
5/; reportaż

09:45 Bez komentarza – 
Sierpień 1988; dokum.

10:20 Sensacje XX wieku 
– Największa tajemnica 
księcia Windsoru; dokum.

10:50 Sensacje XX wieku – 
Najwierniejszy żołnierz 
Hitlera; dokum.

11:25 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 1/3; serial 
dokum.; Wielka Brytania

12:30 Droga; odc. 4/6; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Sekrety wykute w 
kamieniu; odc. 4/8; serial 
dokum.; Francja (2005)

14:40 Amerykańska broń; 
odc. 1; serial dokum.; 
Kanada (2013)

15:45 Hitler i wiedza 
tajemna; film dokum.; 
Wielka Brytania (1999)

16:45 Historia Polski – 
Sierpień; film dokum.

17:30 To nie ten sierpień
17:55 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Różanystok w 
aurze tajemnic

18:25 Taśmy bezpieki
18:55 Dzwony wojny; 

odc. 4/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

19:55 Opowieść o Indiach 
– Niepodległość; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

21:05 Lusitania 18 Minutes 
that Changed the World; 
film dokum.; Wielka 
Brytania (2015)

22:00 Spór o historię – 
Powstanie Warszawskie 
– klęska bohaterów?; 
debata

22:40 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia degustatorki 
wina w Mołdawii; 
reportaż

23:20 Wyjęci spod prawa; 
odc. 1/4. Ned Kelly; serial 
dokum.; Austria (2017)

00:20 Życie po radziecku; 
odc. 5/8 Kuchnia po 
radziecku; Białoruś (2010)

00:55 Sensacje XX wieku 
– Księga szpiegów 
– Powers cz. 1; cykl 
dokumentalny

01:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna cz 2; cykl 
dokumentalny

01:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Różanystok w 
aurze tajemnic

02:25 Gdzie jest 
Porozumienie Gdańskie?; 
film dokumentalny

6:00 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Orzeł Łódź 
- Speed Car Motor Lublin

8:10 Magazyn 
lekkoatletyczny dla fanów 
królowej sportu. Aktualne 
informacje ze sportowych 
aren, wywiady z 
zawodnikami i 
lekkoatletyczne 
ciekawostki.

8:50 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Katowice 
- GKS 1962 Jastrzębie

11:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

12:00 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Kanada

14:10 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski

15:20 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: Stal Mielec - 
GKS Tychy

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Francja

20:00 Lekkoatletyka; 
Diamentowa Liga w 
Zurychu

22:30 Boks; Walka o pas 
mistrzowski federacji 
WBO w Glendale; waga 
lekka: Raymundo Beltran - 
Jose Pedraza

2:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

3:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki...
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