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

Reforma procedury karnej

Czeka nas rewolucja w sądach
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało reformę Kodeksu postępowania karnego.
Proponowane
rozwiązania
mają posłużyć usprawnieniu,
uproszczeniu i przyspieszeniu
postępowań przed sądem.
Koniec mówienia do pustej
sali
Sędziowie nie będą ogłaszać
wyroków i postanowień na posiedzeniu, na które nikt się nie
stawił. Dziś trzeba to robić, nawet jeśli poza sędzią nie ma nikogo na sali. Ten kuriozalny
obowiązek ma zniknąć. Jeżeli na
ogłoszeniu wyroku lub postanowienia nikt się nie stawi, można
będzie uznać je za ogłoszone.
Przejrzyste uzasadnienie na
formularzu
Uzasadnienia wyroków będę
sporządzane na specjalnym formularzu, według ściśle określonych zasad. Dzięki temu mają
stać się one zrozumiałe i przejrzyste.
Koniec z odczytywaniem
tomów akt
Sędziowie nie będą musieli

wymieniać na rozprawach
wszystkich protokołów i dokumentów będących dowodami.
Dziś mają taki obowiązek, co w
przypadku skomplikowanych
spraw, gdy na stół sędziowski
trafiają setki tomów akt, w

ogromny sposób wydłuża postępowania o tygodnie czy nawet miesiące. Nowy przepis zakłada, że z chwilą zamknięcia
przewodu sądowego, wszystkie
protokoły i dokumenty będące
dowodami, uznaje się za ujaw-

Edukacja przez karanie

Będzie podatek od cukru?
Jak bumerang powraca pomysł, aby nałożyć dodatkowe podatki na artykuły spożywcze zawierające cukier. Ministerstwo Finansów nie ukrywa, że rozważa taki pomysł... Jeśli uda się go przeforsować, więcej możemy zapłacić nie tylko za słodycze, ale także słodzone napoje, pieczywo
cukiernicze, a nawet jogurty.

Wypadek pod Częstochową

Ciąg dalszy na str. 2

Osobówka zderzyła się z karetką
Poważny wypadek w Białej.
Tuż przed Częstochową kierowca skody favorit zderzył
się czołowo z karetką pogotowia. Cztery osoby trafiły do
szpitala.
Do zdarzenia doszło w czwartek (13.09.) tuż przed
godziną 13.00. Kierowca skody jechał w
kierunku Kamyka,
karetka z kolei w kierunku naszego miasta.
Ciąg dalszy na str. 2

nione bez odczytywania.

Zwolnienie lekarskie nie
zablokuje procesu
Ogromnym problemem powodującym wydłużanie się postępowań w sądach są kombi-

nacje ze zwolnieniami lekarskimi. Sąd wyznacza termin rozprawy, na który przyjeżdżają
liczni świadkowie czy biegli,
nieraz z odległych miejscowości, a nawet z zagranicy. Na
rozprawie obrońca nieoczekiwanie składa zwolnienie lekarskie oskarżonego. Uniemożliwia to prowadzenie rozprawy,
zmusza świadków do ponownego przyjazdu. Sąd musi wyznaczyć kolejną czasochłonną
rozprawę, a budżet państwa
wykłada pieniądze na zwrot
kosztów dojazdu, noclegów i
utraconego zarobku świadków
czy biegłych. Zdaniem resortu
to dziś częsta metoda obstrukcji sądowej, na której korzystają przestępcy i ich nieetyczni
przedstawiciele procesowi. Po
reformie taki proceder zostanie
zdecydowanie ukrócony. Bez
względu na przyczynę nieobecności stron, będzie można
przesłuchać świadków i przeprowadzić inne dowody zaplanowane na dany termin rozprawy.
Ciąg dalszy na str. 3

Jest umowa

Rusza budowa
kolejnego odcinka A1
Podpisana została umowa na realizację kolejnego odcinka
autostrady A1, od Radomska do granicy z województwem śląskim. To jeden z pięciu brakujących fragmentów pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Przypomnijmy, że na dwa z nich podpisano w lipcu umowy z wykonawcami. Trwa także budowa pozostałych odcinków A1 w woj. śląskim, od w. Częstochowa Północ (wraz z obwodnicą) do Pyrzowic.
Ciąg dalszy na str. 5

Od przyszłego roku

Płaca minimalna
w górę
2250 zł (brutto) wyniesie w przyszłym roku płaca minimalna. W górę pójdzie też stawka godzinowa – będzie ona
wynosić 14,70 zł.
Ciąg dalszy na str. 3
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Życie Częstochowy
to nie tylko gazeta

18-latkowi grozi więzienie

Podczas libacji podpalił... kolegę

Zaskakujący finał imprezy.
18-latek wyciągnął puszkę ze
sprayem, skierował strumień
w kierunku znajomego i odpalił! 40-latek doznał poważnych obrażeń w postaci rozległych poparzeń. Prokurator
i sąd wkrótce zadecydują
o zastosowaniu wobec za-

trzymanego środka zapobiegawczego.

Do komisariatu w Kłomnicach wpłynęła informacja
o podpaleniu człowieka. Jak się
okazało, kilku mężczyzn spotkało się na obrzeżach jednej

z wiosek w gminie Rędziny, aby
wspólnie spożywać alkohol.
W pewnym momencie, 18-latek
zaatakował swojego znajomego.
Skopał go i przewrócił na ziemię. Wtedy agresor wyciągnął
puszkę ze sprayem, skierował
strumień w jego stronę i odpalił
zapalniczką. 40-latek zaczął się
palić. W jego ugaszeniu pomógł
inny współbiesiadnik. Obrażenia ciała okazały się bardzo poważne - poszkodowany doznał
licznych i rozległych oparzeń
ciała.
Policjanci zatrzymali 18-latka. Zebrany w sprawie materiał
dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu uszkodzenia ciała. Przestępstwo to
jest zagrożone karą 5 lat pozbawienia
wolności.
Śledczy
z Kłomnic i prokurator z Prokuratury Rejonowej w Częstochowie wnioskują o zastosowanie
tymczasowego aresztu wobec
podejrzanego.
kg

Edukacja przez karanie

Będzie podatek od cukru?
Dokończenie ze str. 1

Jesień będzie obfitować w wiele wydarzeń, które organizuje
Życie Częstochowy i Powiatu. Jesteśmy nie tylko lokalnym
dziennikiem informacyjnym, którego celem jest dostarczanie
Państwu aktualnych wiadomości z miasta i regionu, ale również agencją eventową i teatralną.
W październiku odbędzie się organizowany przez nas spektakl
„Nikt nie jest doskonały” – komedia Simona Williamsa z doborową obsadą. Sztuka ta święciła tryumfy na deskach wielu teatrów całego świata, a już 6 października o godz. 18:00 będą
mogli zobaczyć ją Państwo w Klubie Politechnik. Po tym spektaklu przyjdzie czas na najnowszą komedię Marka Rębacza – „Basia sama w domu”. Tę zabawną i świąteczną opowieść, idealną
na zimową porę, będzie można zobaczyć 14 grudnia o 19:30
również w „Politechniku”.
Życie Częstochowy i Powiatu jako agencja eventowa organizuje ponadto wiele wydarzeń takich jak targi oraz kiermasze świąteczne. Wielkimi krokami zbliżają się między innymi Targi Budowlane. Jeśli więc planujecie budowę domu, remont, chcecie
urządzić ogród to koniecznie odwiedźcie 27-28 października
C.H. Auchan w Poczesnej. To doskonała okazja, aby porozmawiać ze specjalistami, doradzić się i podjąć najlepsze rozwiązania.
Zaraz po Targach Budowlanych – 3 i 4 listopada zaplanowaliśmy
kolejną edycję Targów Ślubnych w Galerii Jurajskiej. Szeroka i
różnorodna oferta wystawców pozwoli znaleźć nie tylko inspirację przy organizowaniu ślubu i wesela. Naszymi flagowymi wydarzeniami są też Targi Motoryzacyjne oraz Festiwal Piwa.
W tym roku moja działalność została doceniona przez prezydenta miasta – otrzymałam statuetkę Promotorka Częstochowy 2018 w kategorii media.
Aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, które dla Was
organizujemy, czytajcie naszą gazetę, śledźcie portal i profil na
facebooku. Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was i dzięki Wam.
Teresa Szajer

Potrzebujesz pomocy? Nie potrafisz
poradzić sobie z jakimś problemem?
Zgłoś się do nas! Wspólnie znajdziemy
wyjście z kłopotliwej sytuacji.

O tym, że cukier szkodzi zdrowiu chyba nie trzeba nikogo
przekonywać. Jego nadmierne
spożywanie skutkuje przede
wszystkim otyłością. To z kolei
może prowadzić do wielu chorób cywilizacyjnych – jak na
przykład cukrzyca, czy choroby
krążenia. Z analiz wynika, że
w zeszłym roku średnio każdy
Polak zjadł go 44,5 kg, najwięcej
od 28 lat. Na osobę jest to spożycie większe niż roczna konsumpcja wieprzowiny (39,8 kg)
czy drobiu (26,9 kg) i niewiele
mniejsze niż owoców (53 kg).

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem do walki o zdrowie – oczywiście poza metodami
miękkim takimi, jak edukacja
i lansowanie zdrowego trybu życia – jest specjalne opodatkowanie naliczane od zawartości
szkodliwych składników, takich
jak cukier, sól czy niektóre
tłuszcze. W Europie takie rozwiązanie stosują m.in. na Węgrzech, w Niemczech, Francji,
Wielkiej Brytanii, państwach
skandynawskich, a od tego roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Nad pomysłem od kilku lat dyskutuje się również w Polsce. Jak

na razie jednak nic z tego nie
wynika. Przymiarki do opodatkowania śmieciowego jedzenia
MF robiło już cztery lata temu.
Wtedy mówiono głównie o słodzonych napojach gazowanych.
Teraz temat ponownie powrócił.
Zarówno resort finansów, jak
i zdrowia nie ukrywają, że chcą
prowadzić analizy w tej kwestii.
Na razie jednak nie ma żadnych
konkretnych rozwiązań. Nie są
też prowadzone prace legislacyjne, które dotyczyłyby opodatkowania wybranych grup produktów żywnościowych.
kg

Wypadek pod Częstochową

Osobówka zderzyła się z karetką
Dokończenie ze str. 1

W pewnym momencie mieszaniec Częstochowy zjechał na
przeciwny pas ruchu i zderzył się
czołowo z pojazdem uprzywilejowanym, którym jechały trzy osoby - kierowca, ratowniczka medyczna oraz pacjentka. Sytuacja
była o tyle dramatyczna, że karetka zapaliła się. Na szczęście

została błyskawicznie ugaszona.
Z relacji świadków wynika, że ratowniczka medyczna – jeszcze
przed przyjazdem kolejnego ambulansu – udzielała pomocy
sprawcy zdarzenia. Jako hipotezę można więc przyjąć, że mężczyzna zasłabł i wtedy utracić
panowanie nad samochodem.
kg

TVN konta WOŚP

Częstochowianin stworzył
puchar na Wielki Mecz
Od 2001 roku telewizja
TVN organizuje Wielki Mecz,
z którego pieniądze przeznaczone są na pomoc potrzebującym. Również w tym roku,
9 września na stadionie przy
ul. Łazienkowskiej w Warszawie, kadra TVN oraz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy stanęły do charytatywnej

rozgrywki. Zwycięska drużyna otrzymała puchar, który
wykonał częstochowianin.
Tomasz Sieniawski, na co
dzień jest ratownikiem GOPR, w
2010 zgłosił się do konkursu na
najlepszy projekt trofeum. Przygotował on wiele projektów jednak wszystkie łączył element ser-

ca. Projekt, który wybrano przedstawia serce, w którego środek
wpisano piłkę nożną. Od 7 lat
częstochowianin ma swój symboliczny, lecz równocześnie znaczący wkład w to szlachetne wydarzenie. Tego roku puchar trafił
do rąk drużyny Jurka Owsiaka,
która pokonała ekipę TVN 4:2 w
rzutach karnych.
Karolina Włodek

AKTUALNOŚCI
Reforma procedury karnej

Ścisłe przestrzeganie terminów
Wniosek dowodowy (np. dokument, powołanie świadka)
złożony po terminie będzie co do
zasady odrzucony. Wyjątkiem
ma być jedynie sytuacja, gdy dowód będzie przesądzał o odpowiedzialności karnej sprawcy,
co jest konsekwencją prymatu
zasady prawdy materialnej
w procesie. Dziś spóźnione złożenie wniosku dowodowego nie
rodzi żadnych konsekwencji.
- Zmiana tej sytuacji jest konieczna. Nie wolno tolerować
praktyki, która przeradza się
w obstrukcję procesową. Zgłaszanie po terminie wniosków
dowodowych to dziś częsta
sztuczka prawnicza, służąca
przewlekaniu procesów - przekonuje ministerstwo.
Rezygnacja z niepotrzebnych przesłuchań
- Poważnym obciążeniem dla
policji i prokuratury w dochodzeniach i śledztwach jest dziś
konieczność przesłuchiwana
wszystkich pokrzywdzonych
w sprawach dotyczących setek,
a nawet tysięcy osób – twierdzi
resort sprawiedliwości. Chodzi
na przykład o sprawy oszustw
internetowych, piramid finansowych, lichwiarzy czy wprowadzenia do sprzedaży całej serii
wadliwych towarów. W takich
przypadkach setny czy tysięczny
pokrzywdzony nie wprowadza
do postępowania żadnych nowych faktów, a jedynie powiela
już ustalone wiadomości. - Rezygnacja z obowiązku przesłuchiwania wszystkich pokrzywdzonych z pewnością przyczyni
się do usprawnienia i przyspieszenia postępowań przygotowawczych, a także zapobiegnie
zbędnemu przesłuchiwaniu pokrzywdzonych – przekonuje.
Odczytanie zeznań zamiast
przesłuchania
Żeby nie przewlekać rozpraw,
sąd będzie mógł zaniechać bezpośredniego
przesłuchania
świadków, o których wiadomo,
że nie wniosą do sprawy nic
istotnego. Chodzi np. o sytuacje,

gdy świadek może co najwyżej
potwierdzić okoliczności, które
nie budzą wątpliwości i zostały
potwierdzone. Wtedy w zupełności wystarczy odczytanie na rozprawie zeznań takiego świadka
złożonych przed prokuratorem.
Równowaga sądów dwóch
instancji
Do zatorów często dochodzi
w sądach drugiej instancji, które przy obecnych przepisach
często muszą prowadzić sprawy
niemal od początku. Zmiany
przewidują ograniczenie w powoływaniu na etapie apelacji nowych świadków, czy dowodów
w postaci dokumentów. Będzie
to dopuszczalne tylko wtedy,
gdy strona wnosząca apelację
nie mogła wnieść o przeprowadzenie dowodu przed sądem
pierwszej instancji (np. świadek
był za granicą) lub fakt, którego
chce dowieść, nie mógł być
przedmiotem pierwotnego postępowania.
Równomierny rozkład pracy
Jednocześnie reforma wzmacnia rolę sądów apelacyjnych.
Będą mogły skazać oskarżonego, którego winę sąd pierwszej
instancji uznał, ale warunkowo
umorzył postępowanie. Sąd apelacyjny będzie też mógł samodzielnie zaostrzyć karę poprzez
wymierzenie dożywotniego pozbawienia wolności. Obecnie
najwyższa kara, jaką może wymierzyć, to 25 lat więzienia, a jeżeli uzna za zasadne orzeczenie
kary dożywocia, może jedynie
skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji. - Zmiany wprowadzą równowagę i zapewnią równomierne rozłożenie pracy między sądami pierwszej i drugiej
instancji – zapewnia resort.
Pismo z sądu do skrytki
pocztowej
Każdy będzie mógł wskazać
skrytkę pocztową do skutecznego doręczenia pism sądowych.
To ułatwienie zarówno dla powiadamianych osób (np. stron
postępowania, poszkodowanych, świadków), jak dla same-
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Czeka nas rewolucja w sądach
Dokończenie ze str. 1
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go sądu. Obecnie wszystkie doręczenia muszą być dokonane
do rąk własnych odbiorcy, przekazane domownikowi lub pozostawione do odbioru w urzędzie
pocztowym.
Ułatwienie dla niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne i obłożnie chore nie będą już miały
problemu z odbiorem pism sądowych. Nowe przepisy umożliwią im upoważnienie dowolnie
wybranej osoby do odbioru korespondencji na poczcie.
- To rozwiązanie likwiduje bariery w dostępie do wymiaru
sprawiedliwości i usprawnia postępowania uzasadnia resort.

Sąd od sądzenia, a nie od
śledztwa
Do sądów nie będą już trafiać
sprawy niewyjaśnione pod wieloma względami na etapie śledztwa, kierowane przez oskarżycieli posiłkowych. - Dziś tak się
dzieje, a przyczyną nie jest opieszałość prokuratorów, lecz złe
procedury. Według obecnych
przepisów, gdy prokuratura
dwukrotnie odmówi wszczęcia
postępowania przygotowawczego albo dwukrotnie je umorzy,
bo nie dopatrzy się przestępstwa, pokrzywdzony nabywa
uprawnienia oskarżyciela posiłkowego i może wystąpić z aktem
oskarżenia. Wtedy sąd musi
sam, bez udziału śledczych, wyjaśniać, czy rzeczywiście zostało
popełnione przestępstwo. Proponowana zmiana ogranicza takie sytuacje – zaznacza resort.
W skrócie chodzi o to, by sędziowie zajmowali się orzekaniem
o winie i karze, a nie wchodzili
w procesową rolę śledczych.
Dlatego od powtórnej odmowy
wszczęcia albo powtórnego
umorzenia postępowania przygotowawczego pokrzywdzonemu
będzie przysługiwać zażalenie
do prokuratora nadrzędnego.
Dopiero, gdy ten utrzyma w mocy postanowienie, poszkodowany będzie mógł sam zamienić się
w oskarżyciela, a sprawa trafi do
sądu.
kg

Płaca minimalna
w górę
Dokończenie ze str. 1

Zgodnie z rozporządzeniem
przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019
r. będzie wynosić 2250 zł w 2018 r. jest to 2 100 zł, więc
oznacza to wzrost o 7,1 proc.
i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.
Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Elżbieta
Rafalska, twierdzi, że zaproponowana kwota 2250 zł pozwala zachować relacje minimalnego wynagrodzenia do przeciętnego. - W sytuacji, kiedy

rosną wynagrodzenia, jesteśmy we wzrośnie gospodarczym, nie chcemy, żeby przeciętne wynagrodzenie uciekało
– mówi. Resort twierdzi, że
z analiz rynku pracy wynika,
że wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. nie
wpływała negatywnie na popyt
na pracę.
Pracownik z minimalnym
wynagrodzenie będzie otrzymywał na rękę 1634 zł. Wraz
ze wzrostem płacy minimalnej
w 2019 roku, wzrośnie także
minimalna stawka godzinowa
z 13,70 zł do 14,70 zł. Na rękę
będzie to 12 zł (umowa o dzieło), 9 zł(przy umowie zleceniu).
kg

Podstawa godna naśladowania

Uderzył starszego mężczyznę
i zabrał mu telefon.
Zareagował...10-letni chłopiec
Ogromną odwagą wykazał
się 10-letni chłopiec, który
był widząc zakrwawionego
mężczyznę, zaalarmował
strażników miejskich. Jak
się okazało, 78-latek padł
ofiarą rozboju.
Podczas patrolowania Placu
Orląt Lwowskich do strażników miejskich podszedł
10-letni chłopiec i poinformował, że przed chwilą widział,
jak do pobliskiej klatki schodowej wchodził zakrwawiony
mężczyzna. - Strażnicy miejscy poszli we wskazane miejsce i po śladach krwi na podłodze, dotarli do mieszkania
poszkodowanego.
Zastali
w nim mężczyznę z obrażeniami twarzy i licznymi śladami
krwi na ubraniu - mówi Artur
Kucharski, rzecznik prasowy

straży miejskiej. 78-latek
oznajmił, że został pobity
przez mężczyznę, który wyjął
mu również z kieszeni telefon
komórkowy, a następnie wyrzucił go na trawnik.
Częstochowscy strażnicy
miejscy mając rysopis sprawcy rozpoczęli poszukiwania.
Po kilkunastu minutach zauważyli przy Placu Orląt
Lwowskich mężczyznę, który
odpowiadał rysopisowi. Funkcjonariusze ujęli 35-latka.
Chwilę później otrzymali informację od poszkodowanego,
że ujęty mężczyzna to sprawca rozboju.
35-latek został przewieziony przez strażników miejskich
na VI KP. Musi liczyć się z odpowiedzialnością za swój
czyn.
kg
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Podpis po pół roku

Podwyżki
dla rezydentów
Minister zdrowia podpisał
rozporządzenie w sprawie
płac dla lekarzy rezydentów.
Młodzi medycy większe pieniądze wynegocjowali z szefem resortu zdrowia już pół
roku temu.
Wysokość miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarzy i stomatologów odbywających szkolenie specjalizacyjne
w trybie rezydentury zależy od
dziedziny medycyny i od okresu
specjalizacji.
W przypadku lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w 20 dziedzinach:
anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna,
chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna ratunkowa, medycyna
rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia kliniczna, onkologia i hematologia
dziecięca, ortodoncja, patomorfologia, pediatria, psychiatria,
psychiatria dzieci i młodzieży,
radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, wysokość
zasadniczego wynagrodzenia
miesięcznego będzie następująca: w pierwszych dwóch latach
zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 4.700 zł, a w przypadku zakwalifikowania do jej
odbywania w drugim postępo-

waniu kwalifikacyjnym w 2017
r. oraz w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 r.
– 4.875 zł, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury
– 5.300 zł.
Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w pozostałych dziedzinach medycyny w ramach rezydentury w
pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury
wynosi 4.000 zł, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 4.500 zł.
Młodzi medycy nie są jednak
zadowoleni z takiego obrotu
sprawy. Zapowiadają kolejne
protesty. Ich zdaniem ponad
pół roku oczekiwania na podpisanie jednego dokumentu, to
dowód niekompetencji resortu
zdrowia - rezydenci pierwsze
podwyżki mieli dostać już w lipcu. Politykom zarzucają też stosowanie różnego rodzaju nieuczciwych chwytów i poniżające traktowanie młodych lekarzy. Nie podoba im się również
dwuletnie oczekiwanie na nowe zasady dla stażystów zarabiających 2250 zł brutto i przymuszanie rezydentów do pracy
w danym szpitalu przez dwa lata, nawet jeśli podwyżki pobierać będą zaledwie przez trzy
miesiące.
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pacjentów mających nieproporcjonalne rysy twarzy, lipoatrofię jarzmową i zapadnięte kości policzkowe.

POPRAW JĘDRNOŚĆ
SKÓRY TWARZY!
Z upływem lat skóra traci jędrność i elastyczność. Staje się wiotka i
cienka. Jest to efekt naturalnego procesu starzenia. Problem zmarszczek i niedoskonałości jest szczególnie widoczny na twarzy, która z wiekiem nabiera smutnego i zmęczonego wyrazu. Skutecznym, a zarazem
bezpiecznym rozwiązaniem może być lifting wolumetryczny!
Na czym polega zabieg wolumetrii twarzy, oraz dla kogo jest
zalecany?
Lifting wolumetryczny jest to nieinwazyjny zabieg z zakresu medycyny
estetycznej. Polega na wstrzyknięciu w skórę twarzy preparatu na bazie trójwymiarowej macierzy kwasu hialuronowego, charakteryzującego
się dużą gęstością, plastycznością oraz lepkością. Ciekawą propozycją
są też preparaty zawierające kwas polimlekowy, a także hydroksyapatyt wapnia, które mają na celu stymulację produkcji własnego kolagenu
przez organizm. W przypadku osób posiadających odpowiednio dużą
ilość tkanki tłuszczowej, do wypełnienia można użyć także własnych
komórek.
Zabieg wolumetrii twarzy umożliwia przywrócenie jej właściwego kształtu, a także odpowiednich proporcji. Modeluje twarz, umożliwia uzyskanie
odpowiedniej objętości w okolicach skroni i policzków. Kwas hialuronowy
stosowany podczas zabiegu nawilża skórę, pomaga spłycić zmarszczki
oraz bruzdy. Zabieg wolumetryczny z powodzeniem może być stosowany
u osób pragnących wymodelować rysy twarzy, powiększyć usta, a nawet
skorygować kształt nosa, czy objętość okolic policzkowych.
Lifting wolumetryczny można wykonać zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Polecany jest szczególnie osobom, u których wraz z wiekiem
pojawiła się zwiotczała skóra, zapadnięta skóra pod oczami, a także u

Jak przebiega zabieg liftingu wolumetrycznego?
Zabieg ten polega na wprowadzeniu za pomocą igły lub kaniuli
preparat zawierający wysoko usieciowany, gęsty kwas hialuronowy. Wstrzykuje się go do tkanki podskórnej lub pod mięśnie. Można go także podać poprzez niewielkie nacięcie w obrębie owłosionej skóry głowy. Iniekcje w problematycznych obszarach, takich
jak żuchwa czy podbródek sięgają kości. Najczęściej przy pomocy
wypełniacza uzupełnia się zapadnięte policzki, okolice skroniowe,
żuchwę oraz podbródek.
Podczas liftingu wolumetrycznego można zastosować znieczulenie miejscowe, jednak nie jest to zwykle konieczne. Wiele preparatów dostępnych na rynku zawiera w swoim składzie lidokainę,
która ma działanie znieczulające i poprawia komfort zabiegu. W
trakcie wykonywanego liftingu pacjent może odczuwać jedynie
niewielki dyskomfort i uczucie rozpierania, natomiast natychmiastowy efekt odmłodzenia z pewnością przysłoni niezbyt dokuczliwe
odczucia. Jest to prosty, nieinwazyjny zabieg, który często z powodzeniem zastępuje lifting operacyjny.
Jak przygotować się do liftingu wolumetrycznego?
Przed zabiegiem należy unikać spożywania alkoholu ze względu na to, że rozszerza on naczynia krwionośne. Również z tego
powodu nie należy przyjmować aspiryny oraz innych leków na basie kwasu acetylosalicylowego. U kobiet lifting wolumetryczny nie
powinien być wykonywany podczas menstruacji, przez wzgląd na
zwiększone dolegliwości bólowe. Po przeprowadzonym zabiegu
przez okres 2-3 tygodni należy unikać kąpieli słonecznych, solarium, a także sauny.
Czy istnieją przeciwwskazania do wykonania liftingu
wolumetrycznego?
Jak każdy zabieg, nawet ten nieinwazyjny, lifting wolumetryczny
nie jest wskazany dla każdego. Nie powinien być wykonywany w
okresie ciąży i laktacji, u pacjentów cierpiących na choroby autoimmunologiczne, nowotwory oraz bielactwo. Przeciwwskazaniem jest
także zapalenie skóry oraz opryszczka. Z zabiegu powinny także
zrezygnować osoby, które mają predyspozycje do przerostu blizn.

Liftingu wolumetrycznego nie należy się jednak bać. Lekarz
specjalista na wizycie konsultacyjnej przeprowadzi kwalifikację do
zabiegu, a także odpowie na wszelkie pytania i rozwieje wątpliwości. Jest to metoda nieinwazyjna, skierowana do większości osób,
które chcą poprawić
wygląd i zachować
młodość na dłużej.

MEDYCYNA ESTETYCZNA, CHIRURGIA PLASTYCZNA
Centrum Medyczne Alfamedica, ul. Kilińskiego 166, 34 314 71 07

www.alfamedica.med.pl

AKTUALNOŚCI
Myszków

Policjanci ruchu drogowego
otrzymali wezwanie na ulicę Kościuszki w Myszkowie do kolizji.
Kierujący motorowerem marki romet, na skutek nieprawidłowo wy-

konanego manewru skrętu w lewo, zderzył się z prawidłowo jadącym fiatem. Jak się okazało,
50-letni sprawca był pijany. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Jakby tego
było mało, po sprawdzeniu w policyjnych systemach, wyszło na jaw,
że wobec kierującego jednośladem
orzeczony został sądowy zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów
za podobne przewinienie. Mężczyzna odpowie za jazdę „na podwójnym gazie” pomimo orzeczonego
zakazu oraz spowodowanie kolizji
drogowej. Grożą mu 3 lata więzienia.
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Akcja polskich kierowców

Ujmuję 2 oczka, gdy ktoś mnie
wyprzedza
„Ujmuję 2 oczka, gdy ktoś
mnie wyprzedza” – takie jest
hasło przewodnie akcji polskich kierowców samochodów
ciężarowych. Inicjatywa polega na wzajemnym szacunku
i uprzejmości na drogach,
zwłaszcza podczas wyprzedzania.
Organizatorzy chcą zwrócić
uwagę na problem długiego wyprzedzania się ciężarówek. Jak
sama nazwa akcji wskazuje, kierowcy zachęcają do zwalniania 2
km/h, co ułatwiłoby sytuację na
drodze. Organizatorzy promują
swoje działania na portalach

społecznościowych. „Nie bądźmy
egoistami na drodze!” - apelują.
Do wydarzenia na Facebooku
dołączyło ponad 700 osób, powyżej tysiąca jest zainteresowanych. Inicjatywa przysłuży się
nie tylko kierowcom tirów, lecz
także samochód osobowych.
Jest to pewnego rodzaju odpowiedź na prowadzoną od początku sierpnia akcję „TIR”, która
polegała na wzmożonych kontrolach policji na drogach ekspresowych oraz autostradach. „Ujmuję 2 oczka, gdy ktoś mnie wyprzedza” rozpoczęła się 3 września.
Karolina Włodek

Twierdzi, że wypłaci zwrot
podatku. Okradł...
Dwie częstochowianki padły ofiarą oszusta. Mężczyzna
podawał się za pracownika
biura podawczego. Twierdził,
że ma do wypłacenia zwrot
z podatku. Prosił też o rozmienienie pieniędzy. Kiedy
seniorki wychodziły do drugiego pokoju poszukać portfela, ten plądrował mieszkanie.

Częstochowski oficer dyżurny otrzymał zgłoszenia dwóch
kradzieży. Jak się okazało do
mieszkania 87-latki z Parkitki
zadzwonił mężczyzna twierdząc, że jest pracownikiem biura podawczego i ma do zwrotu
nadpłacony podatek. Seniorka
wpuściła go do środka, a wtedy
rzekomy urzędnik poprosił
o rozmienienie banknotu 200
zł. Kiedy kobieta wyszła do pokoju po pieniądze, ten splądrował mieszkanie i szybko z niego
wyszedł. Wtedy też 87-latka zorientowała się, że została okradziona. Łupem złodzieja padło
650 zł. W ten sam sposób 3 tys.
zł straciła 82-letnia mieszkanka
Tysiąclecia.
Rysopis mężczyzny:
Wysoki, ok. 175-180 cm,
wiek 35-40 lat, szczupłej budowy ciała, miał na sobie spodnie
dresowe, jasną bluzę i jasną
czapkę z daszkiem.
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc w ustaleniu danych mężczyzny, prosimy

Jest umowa

Odcinek Radomsko - granica województw,
roboczo nazywany odcinkiem D, jest najkrótszym (7 km) fragmentem budowy autostrady
A1 Tuszyn - Częstochowa. Jego budową zajmie się Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
INTERCOR z Zawiercia, a koszt prac budowlanych to ok. 338,2 mln zł. Czas realizacji to
32 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych: 15 grudnia - 15 marca).
Istniejąca dwujezdniowa droga zostanie
gruntownie przebudowana. Kierowcy będą
mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu w każdym kierunku (do Piotrkowa Trybunalskiego
a dalej do Tuszyna dwa pasy ruchu). Betonowa nawierzchnia zapewni dużą trwałość.
Ocenia się, że bez poważniejszych zabiegów
remontowych trasa powinna służyć 30 - 40
lat.
Ukończenie budowy autostrady A1 pozwoli na bezpieczne i szybkie skomunikowanie
południa Polski z portami trójmiejskimi,
a tym samym ułatwi dostęp do nich także naszym południowym sąsiadom: Czechom, Słowakom i Węgrom. Przyczyni się także do rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym.
A1 od Tuszyna do obwodnicy Częstochowy
będzie miała ok. 81 km, łączny koszt realizacji to ok. 3,7 mld zł (w tym m.in.: prace budowlane, odszkodowania za nieruchomości,
nadzór). Trasa została podzielona na 5 odcinków realizacyjnych:
l
Odcinek A - węzeł Tuszyn - węzeł
Piotrków Trybunalski Południe, długość ok.
15,9
km
30 lipca 2018 r. podpisano umowę z konsorcjum Budimex i Strabag (wartość 478,9 mln
zł);

o zgłaszanie się do najbliższej
jednostki policji. Można również
anonimowo przekazać informację pod numerem alarmowym
997 lub 112.
- Apelujemy do wszystkich
mieszkańców o zachowanie
szczególnej ostrożności. Uniknąć podobnej sytuacji pomoże
przestrzeganie kilku prostych
zasad. Najważniejsze, aby nie
wpuszczać nieznanych osób do
mieszkania, a później nie pozostawiać ich bez nadzoru – podkreśla podkom. mgr Marta Ladowska, oficer prasowy częstochowskich stróżów prawa.
Sprawcy dokonują kradzieży
wykorzystując nieuwagę gospodarzy. Pamiętajmy więc:
l
w przypadku, gdy ktoś
podaje się za pracownika administracji, urzędnika, gazownika, hydraulika lub przedstawiciela organizacji charytatywnej,
Unii Europejskiej itp. zanim
wpuścimy go do mieszkania,
zadzwońmy do organizacji, na
którą się powołuje i zapytajmy,
czy taki człowiek miał nas odwiedzić w danym dniu. Najlepiej też zadzwonić do kogoś zaufanego i powiadomić o takiej
wizycie. Należy pamiętać, że
w większości przypadków wizyty takie poprzedzone są odpowiednim komunikatem, ogłoszeniem, np. na klatce schodowej lub poinformowaniem przez
spółdzielnię albo wspólnotę

mieszkaniową. Należy także zachować ostrożność przy zawiadomieniach telefonicznych, ponieważ może do nas zadzwonić
oszust
l
podchodźmy ostrożnie
do nagłej wizyty lub telefonu od
kolegów, znajomych sprzed lat
lub członków rodziny, z którymi
nie utrzymujemy żadnego kontaktu. Najczęściej są to oszuści,
którzy chcą wejść do mieszkania i dokonać kradzieży
l
często osoby te proszą
o okazanie określonych dokumentów, rozmienienie pieniędzy lub możliwość pozostawienia informacji dla sąsiadki.
W czasie gdy udajemy się po dokument, portfel lub długopis –
wchodzą do mieszkania i dokonują kradzieży
l
w wielu przypadkach
oszuści działając we dwóch podają się, np. za kominiarzy,
elektryków i proszą o sprawdzenie przewodów kominowych,
wentylacyjnych, kuchenki, instalacji elektrycznej, liczników
itp. W tym czasie jedna z osób
rozmawia z domownikiem,
a druga okrada mieszkanie
l
dosyć częstą praktyką
oszustów jest podawanie się za
obnośnych sprzedawców. Podczas prezentacji oferowanego do
sprzedaży towaru jeden „ sprzedawca” rozmawia z klientem
a drugi penetruje mieszkanie.
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Lekcje z ZUS

Rusza budowa kolejnego
odcinka A1
Dokończenie ze str. 1
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Policja poszukuje oszusta

Pijany, z zakazem i... promilami
Ponad promil alkoholu w organizmie miał 50-latek, którego
zatrzymali myszkowscy policjanci. Mężczyzna w takim stanie postanowił wsiąść na motorower. Chyba przeliczył się ze
swoimi możliwościami, bo... doprowadził do kolizji. Jak się
jeszcze okazało, obowiązywał
go zakaz sądowy prowadzenia
wszelkich pojazdów. W efekcie
grożą mu 3 lata więzienia.
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Emerytura to bzdura?

l
Odcinek B - w. Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk, ok. 24,2 km
12 lipca 2018 r. wybrano najkorzystniejszą
ofertę, trwa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, po jej zakończeniu nastąpi podpisanie umowy (planowane
we wrześniu);
l
Odcinek C - Kamieńsk - Radomsko,
ok.
16,7
km
25 lipca 2018 r. wybrano najkorzystniejszą
ofertę, trwa kontrola uprzednia, po jej zakończeniu nastąpi podpisanie umowy (planowane we wrześniu);
l
Odcinek D - Radomsko - gr. woj.,
ok.
7
km
30 sierpnia 2018 r. podpisano umowę
z przedsiębiorstwem INTERCOR (wartość
338,3 mln zł);
l
Odcinek E - gr. woj. łódzkiego - w.
Częstochowa Północ, ok. 16,9 km
23 lipca 2018 r. podpisano umowę na realizację z firmą POLAQUA (wartość 596,5 mln zł).
Na 2019 r. zostało zaplanowane oddanie
do ruchu autostrady A1 w woj. śląskim. Trasa od obwodnicy Częstochowy do Pyrzowic,
o długości ok. 57,7 km i łącznej wartości ok.
2,6 mld zł (w tym m.in.: prace budowlane, odszkodowania za nieruchomości, nadzór), została podzielona na 4 odcinki realizacyjne:
l
Odcinek F - Częstochowa Północ Częstochowa Blachownia, ok. 21,3 km,
l
Odcinek G - Częstochowa Blachownia - Częstochowa Południe, 4,7 km,
l
Odcinek H - Częstochowa Południe
- Woźniki, ok. 16,7 km,
l
Odcinek I - Woźniki - Pyrzowice,
ok. 15,2 km.
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Od czego zależy przyszła emerytura? Po co się ubezpieczamy?
Jak założyć własną firmę? Na te
i wiele innych pytań młodzież będzie mogła znaleźć odpowiedź biorąc udział w „Lekcjach z ZUS’’. To
już piąta edycja projektu edukacyjnego skierowana do uczniów
szkół ponadpodstawowych.
„Lekcje z ZUS” to cykl czterech
spotkań. Podczas każdego z nich
uczniowie dowiedzą się, czym są
ubezpieczenia społeczne, jakie świadczenia należą się ubezpieczonym, na
czym polega reforma emerytalna i jak
założyć własną firmę. Nauczyciele
zgłaszający szkołę do projektu zostaną wyposażeni przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w materiały dydaktyczne, scenariusze lekcji, zadania
i ćwiczenia angażujące młodzież,
a także w opracowania multimedialne, przygotowane z myślą o młodych
odbiorcach.
- Informacje zawarte w „Lekcjach
z ZUS” nie są nazbyt szczegółowe,
skupiają się raczej na logice systemu,
a nie na liczbach i procentach. Liczymy na to, że realizacja tych czterech
tematów pozwoli uczniom zaznajomić
się z zasadami działania systemu
ubezpieczeń społecznych, a kiedy już
rozpoczną swoją aktywność zawodową staną się świadomymi ubezpieczonymi - mówi Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Treści zawarte w projekcie odpowiadają wymaganiom stawianym
w podstawie programowej zarówno

w przedmiocie wiedzy o społeczeństwie, podstawie przedsiębiorczości,
jak i wielu innych związanych z ekonomią czy przedmiotami zawodowymi. - Lekcje te mogą być także pewnym urozmaiceniem godzin wychowawczych czy też godzin do dyspozycji nauczyciela. Dodatkowo można je
wykorzystać jako projekt edukacyjny,
co niewątpliwie poszerzy ofertę edukacyjną szkół - dodaje Kopczyńska.
Zdobytą wiedzę z ubezpieczeń społecznych uczniowie będą mogli zweryfikować podczas olimpiady „Warto
wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
społecznych”. Na laureatów finału
czekają cenne nagrody i indeksy na
uczelnie wyższe.
Piąta edycja projektu realizowana
od września tego roku. Zainteresowani udziałem w „Lekcjach z ZUS” więcej informacji mogą uzyskać pod numerem tel. 502 009 477 lub za pośrednictwem poczty e-mail: rzecz.
czestochowa@zus.pl. Więcej informacji www.zus.pl/edukacja
kg

6.

PIĄTEK-NIEDZIELA, 14-16 WRZEŚNIA 2018

Powitanie Szkoły

Od Zarządu Województwa Śląskiego

Z uśmiechem na twarzy Stypendia dla najzdolniejszych
i z wiatrem we włosach
Zarząd Województwa Śląskiego przyznał 30 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów z naszego województwa. Wsparcie finansowane będzie wypłacane w 10 transzach.

Ponad 200 osób wzięło udział
w rajdzie na powitanie szkoły. Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze „Stokrotka” działające przy
Szkole Podstawowej nr 11 w Częstochowie wraz z Regionalnym Oddziałem PTTK organizuje to wydarzenia
od 25 lat!

– Rajd „Powitanie Szkoły” jest wielkim świętem wszystkich młodych turystów z Częstochowy i okolic, którzy
zmierzają na metę trasami przygotowanymi przez opiekunów „Stokrotki” mówi Agata Niemiec, opiekun SKKT
„Stokrotka”. W tegorocznej edycji wydarzenia uczestniczyło ponad 200
osób!
Zaplanowano dwie trasy – Pierwsza
miała prowadzić z Blachowni z rejonu
Urzędu Gminy przez Błaszczyki do
Źródła Św. Huberta, a potem na Cisie,
skąd turyści mieli być przewiezieni do
Szkoły Podstawowej nr 11, gdzie znajdowała się meta rajdu. Druga trasa
miała wieść z ul. Wielkoborskiej przez
Lisiniec, Gnaszyn Górny również do
Szkoły Podstawowej nr 11. Niestety
w sobotę pogoda pokrzyżowała plany.
W związku z bardzo obfitymi opadami

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami
naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Musi także uzyskać w ostatnim roku
deszczu, uczestnicy rajdu nie przeszli
całych tras, jedynie niewielki ich odcinek – relacjonuje Agata Niemiec. Na
szczęście pogodzie nie udało się na dobre popsuć planów organizatorom. Po
przybyciu na metę, na uczestników imprezy czekała niespodzianka – kawałek
jubileuszowego ciasta dla każdego młodego turysty.
Tradycyjnie odbyły się też konkursy
sprawnościowe i plastyczne. Zamiast
grilla, nastoletni piechurzy skosztowali,
niemal jak z wojskowego garnka, przepysznej kiełbaski. – Przeprowadzona została również loteria fantowa przygotowana przez PTTK oraz udostępniono
kronikę „Stokrotki”, do której wpisywali
się uczestnicy rajdu, dokumentując
swój udział w tak ważnym turystycznym
wydarzeniu – dodaje opiekun SKKT.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową plakietkę, która symbolizowała 25-lat funkcjonowania Rajdu „Powitanie Szkoły”. Nad organizacją wydarzenia czuwają od lat Agata Niemiec
i Lech Tota. Inicjatorką wędrówek była
natomiast Janina Strzyżewska, pierwsza opiekunka koła.
kg

szkolnym średnią ocen 4,80 oraz udokumentować wszystkie wybitne osiągnięcia.
Na rok szkolny 2018/2019 Zarząd
przeznaczył łącznie na stypendia kwotę
114 000 złotych. Stypendium wynosi 3
800 zł i będzie przekazywane uczniom
w 10 transzach - od września roku do
czerwca przyszłego roku.
Uroczyste wręczenie Stypendiów odbędzie się 19 września w Sali Kolumnowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego, przy ul. Dąbrowskiego 23
w Katowicach.
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Do 300+

W Częstochowie nie trzeba
dopłacać
Świadczenie 300 zł, które miało pomóc rodzicom w zakupach podręczników i przyborów szkolnych, wywołało
spore zamieszanie. Część z nich zastanawiało się bowiem, czy w związku z
tym nie będzie musiało jednak płacić
za książki, które do tej pory były darmowe. Postanowiliśmy przyjrzeć się
tej kwestii. Na szczęście w częstochowskich podstawówkach takie praktyki nie są stosowane.
Przypomnijmy, od 1 lipca tego roku rodzice mogą korzystać z programu „Dobry
start”, który umożliwia otrzymanie 300
złotych na wyprawkę dla dziecka. Dotarły do nas sygnały od zaniepokojonych rodziców, który obawiali się opłat za książki. Po zweryfikowaniu tej informacji, w
częstochowskich placówkach mogą oni
być całkowicie spokojni. Świadczenie nie
ma żadnego wpływu na otrzymywanie

całkowicie bezpłatnych materiałów edukacyjnych.
Uczniowie szkół podstawowch mogą
cieszyć się więc darmowymi podręcznikami finansowanymi z budżetu państwa
oraz dodatkowymi środkami wypłacanymi przez państwo, dzięki którym rodzice
mogli kupić na przykład wyprawkę swoim pociechom.
Jedynym przedmiotem, którego nie
obejmuje dofinansowanie podręczników
jest religia. Dlaczego? Bo to rodzice indywidualnie decydują czy ich dziecko będzie uczęszczało na lekcje z tego przedmiotu. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na ciekawą tendencję – z analiz wynika, że z roku na rok rodzice wydają coraz
mniej na artykuły szkolne dla swoich pociech. W tym roku łączny koszt najtańszej wyprawki szkolnej mieści się w granicach 350-400 złotych.
Karolina Włodek

Praktyka czyni ratownika
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego otworzyła Centrum Symulacji Medycznej. Dzięki temu studenci mogą zetknąć się
z identycznymi warunkami i sytuacjami, z którymi będzie miał do czynienia w przyszłości.
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego otworzyła Centrum Symulacji Medycznej. Dzięki temu studenci mogą zetknąć się z identycznymi warunkami i sytuacjami, z którymi będzie miał do czynienia w przyszłości.
Z analiz wynika, że niepożądane działania
związane z procesem leczenia są główną
przyczyną zgonów. Z powodu błędów lekarzy co roku umiera kilkadziesiąt tysięcy osób.
Okazuje się, że takie przypadki przewyższają
liczbę zgonów związanych z uważanymi za
współczesne plagi wypadkami komunikacyjnymi, rakiem piersi oraz AIDS. Błędy medyczne generują koszty, które sięgają kilkudziesięciu miliardów dolarów rocznie.
Tradycyjny model, który obowiązywał
dotychczas w medycynie opierał się na zasadzie mistrz i uczeń. Polegał na nauce na
pacjentach zgodnie z zasadą: zobacz, zrób,
naucz następnego. Zmiana organizacji pracy w szpitalach spowodowała rozerwanie
więzi pomiędzy szkolącymi a szkolonymi.
Konieczne zatem było wprowadzenie nowego modelu kształcenia.
Kilka lat temu wprowadzono zaawansowane techniki symulacyjne przy szkoleniach
pilotów. Zaowocowało to ograniczeniem incydentów oraz katastrof lotniczych, a także
stało się bodźcem, aby wprowadzić podobne metody do edukacji medycznej.
Dzięki temu po raz pierwszy uczący się
mogli ćwiczyć w realistycznych, ale też bez-

piecznych warunkach. Symulatory nowej
generacji są zbudowane na bazie skomputeryzowanych robotów - manekinów i oferują ogromne możliwości, aby uzyskać kliniczną biegłość bez niebezpieczeństwa
spowodowania powikłań.
Symulacja to trening oraz metoda edukacji, jaka jest oparta na sprzężeniu zwrotnym, w jej trakcie uczący ćwiczy w warunkach, które są maksymalnie zbliżone do naturalnych. Poprawne działania są nadzorowane oraz skontrolowane nie tylko przez instruktora, ale również przez skomputeryzowany system, jaki dokumentuje działania,
które są podejmowane przez ćwiczącego
oraz przekazuje w rzeczywistym czasie fizjo-

logiczne konsekwencje. Według aktualnego
stanu wiedzy symulacja to najdoskonalsza
metoda edukacji. Dziś połowa amerykańskich uczelni medycznych posiada ośrodki
symulacji, które umożliwiają kreowanie realistycznych metod leczenia tak, aby nie
stwarzać zagrożenia dla pacjenta.
Idąc tym tokiem myślenia Wyższa Szkoła
Planowania Strategicznego otworzyła Centrum Symulacji Medycznej. Stworzone zostały tu warunki identyczne z realistycznymi. To przecież ratownik jako pierwszy ma
kontakt z pacjentem i to on często musi postawić trafną diagnozę, którą później ewentualnie zweryfikuje lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. O życiu i zdrowiu czło-

wieka decyduje jednak przeważnie tych kilka pierwszych minut. Symulacje pozwalają
na popełnianie błędów, na których najlepiej
się przecież uczyć. Zetknięcie się z konkretną sytuacją sprawia, że stres bierze górę i po
prostu coś umyka. Symulacja pozwala na
błędy i daje możliwość ich poprawy. Każdy
ze scenariuszy jest monitorowany i nagrywany. W tym celu Centrum jest wyposażone w multimedia: kamery, mikrofony, rzutnik, ekrany oraz reżyserkę. Wszystko można później odtworzyć i omówić.
W CSM znajdują się specjalistyczne fantomy osób dorosłych, dziecka kilkuletniego
i niemowlęcia. W sali symulacyjnej (imitującej SOR) są 4 stanowiska do resuscytacji.
W kolejnych salach dydaktycznych przeznaczonych do debrifingu odtwarza się już zarejestrowane symulacje. Istotną częścią jest
również innowacyjny kokpit dyspozytorski,
który pozwala prowadzić symulację pracy
dyspozytora medycznego. Mobilną część
CSM stanowi w pełni wyposażony ambulans. Doświadczona kadra – specjaliści medycyny ratunkowej, instruktorzy ratownicy
medyczni oraz tak doskonale zorganizowane zaplecze dydaktyczne gwarantują
kształcenie na najwyższym poziomie. Ratownik medyczny znajduje pracę nie tylko
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Zespole Ratownictwa Medycznego ale także
w Państwowej Straży Pożarnej, oraz innych
służbach mundurowych.
Katarzyna Wąchała – Glinka
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Zostaną słabe lub chore

Nie wszystkie bociany odlecą
Rokrocznie niewielka
ilość bocianów zamiast
odlecieć,
postanawia
przezimować w Polsce.
Najczęściej są to okazy
osłabione lub okaleczone,
choć zdarzyć się może,
że i zdrowy ptak podejmie decyzję o pozostaniu.
To zachowanie, które
zdecydowanie odbiega od
normy, charakterystycznej dla
tego gatunku i badacze mają
różne teorie na ten temat. Wymienia się m.in. zaburzenia instynktu migracji lub... ćwiczenie
nowej strategii. Czy w istocie
najodważniejsze bociany świadomie próbują przetrwać i przyzwyczaić się do trudnych warunków pogodowych? Mogą mieć
w tym jeden istotny cel: pierwszeństwo w wyborze najlepszego
gniazda. Gdy zostaną na miejscu, będą mieć pewność, że wybiorą to najbardziej odpowiednie. To cena warta narażania się
na niebezpieczeństwo wędrówki.
Zjawisko to może się nasilać
ze względu na łagodniejsze zimy,
a także coraz bardziej powszechnymi metodami wykorzystywania przez bociany antropologicznych źródeł pokarmu – np. składowisk śmieci lub miejscach podobnych, gdzie często wyrzucone są resztki jedzenia.
Czy wiemy, jak się zachować,
gdy zobaczymy bociana, który
podjął decyzję o przezimowaniu?
Nie należy pomagać wtedy, gdy
jesteśmy w stanie ocenić, że ten
dostojny ptak jest osobnikiem

zdrowym, który nie wykazuje
oznak zranienia lub choroby.
Może zdarzyć się, że swoją nachalną pomocą, przyczynimy się
do szkody. Trudno jest złapać
osobniki, które są silne i zdrowe,
a ich próba ucieczki może wiązać
się z dużą utratą energii, którą
normalnie powinny przeznaczyć
na szukanie jedzenia. Tym samym możemy również spłoszyć
bociana z miejsca, z którym był
zaznajomionym. Taki ptak może
uciec wycieńczony i nie mieć sił,
aby szukać pożywienia w innym,
nieznanym sobie miejscu.
Podejmowanie wyłapywania
bocianów jesienią jest więc związane z dużym ryzykiem. Należy
pamiętać, żeby podchodzić do
tego ostrożnie i z rozwagą. Istnieje wiele organizacji, które w takich sytuacjach służą swoją pomocą. Warto o nich pamiętać.
Często jednak zdarza się tak, że
ludzie widząc bociana w okresie
jesienno-zimowym, za wszelką
cenę próbują schwytać ptaka,
aby mu pomóc. Nie zawsze są
świadomi zagrożenia, do jakiego
mogą się przyczynić.
Bociany radzą sobie coraz lepiej, ale w najtrudniejszym okre-

sie, gdy zima faktycznie da
się we znaki i zarówno ziemia i zbiorniki wodne będą
zamarznięte, można podkładać pokarm – najlepiej
na oczach bociana. Mogą to
być surowe, niewielkie ryby
lub mięso z drobnymi kośćmi. Ważne jest, aby zakończyć dokarmianie, gdy tylko mrozy ustąpią. Przyzwyczajanie ptaków do siebie
nie jest najlepszym pomysłem, jeżeli chcemy zachować
harmonię w naturze.
Należy starać się, aby bocian
mógł zachowywać się naturalnie. Jego nieufność względem
człowieka często pozwala mu
przetrwać.
Pomocy z pewnością potrzebują bociany, które wykazują
się wyraźnymi problemami –
mogą być osłabione, chore lub
kalekie. W takiej sytuacji nie
mają one sił, aby podejmować
wędrówki i latać. Interwencja
człowieka jest więc wskazana,
aby nie skazać takiego osobnika na pewną śmierć. Tutaj należy zgłosić się do ośrodków rehabilitacji zwierząt i ptasich
azyli – wszędzie tam, gdzie ptaki mogą dostać szansę na to,
aby w spokoju przezimować.
Jeżeli zobaczymy taki przypadek w naszej okolicy, śmiało
można zwrócić się z tym do
Urzędu Gminy, który powinien
pomóc w zorganizowaniu oględzin przez weterynarza specjalistę. Wtedy takie zwierzę transportują specjaliście do odpowiedniego ośrodka, gdy uznają,
że interwencja jest potrzebna.

Akcja FOŚiGW

Jak świętować
ekologicznie?

9 września w całym kraju
rozdano około 100 tys. sadzonek drzew, a aby otrzymać jubileuszową sadzonkę ze specjalnym certyfikatem, wystarczyło
przynieść w wyznaczone miejsca surowce wtórne: plastikowe
butelki PET, puszki aluminiowe
lub zużyte baterie. Akcja „100
tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018”
miała charakter ogólnokrajowy
i została objęta Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Kolumnę opracowała: pn

oraz włączona do oficjalnych
wydarzeń sygnowanych logotypem „Niepodległa”. Ekologiczna
akcja z okazji niezwykle ważnej,
setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości pozwoliła zwrócić uwagę na fakt,
że można świętować w sposób,
który będzie również dobry dla
środowiska. W końcu dbanie
o przyrodę, która nas otacza,
jest jednym z przejawów patriotyzmu. Tego typu przedsięwzięcia nie tylko dają możliwość
upamiętnienia ważnego wydarzenia, ale przede wszystkim
przynoszą wymierne korzyści
ekologiczne. Takie rozwiązania
możemy stosować sami przy
mniejszych, prywatnych uroczystościach. W końcu zamiast
pokazu fajerwerków, można zasadzić trochę drzew lub podarować sadzonki zamiast oklepanych upominków.

Rozpoczął się

Program „Czyste
Powietrze”

4 września rozpoczął
się cykl spotkań informacyjnych w ramach
programu „Czyste Powietrze”. Jego celem
jest poprawa efektywności energetycznej zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację
i wymianę palenisk –
źródeł ciepła.

Ogromną rolę w zanieczyszczaniu powietrza bierze spalanie
odpadów i słabej jakości opału
w domowych, często przestarzałych piecach. Aby zmienić tę sytuację, należy pomóc mieszkańcom domów jednorodzinnych –
program „Czyste Powietrze” ma
być odpowiedzią na te potrzeby.
Program będzie realizowany
w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych,
z czego finansowanie w formie
dotacji to 63,3 mld zł, a w formie
pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł.
Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. Zdobyć będzie można od 40
proc. aż do 90 proc. dofinansowania – wszystko zależy od dochodu,
jaki jest osiągany przez potencjalnych beneficjentów. Osoby z najniższymi zarobkami, będą mogły
liczyć na największe dotacje na realizacje przedsięwzięć finansowanych w ramach programu.
Zakłada się, że w ramach programu termomodernizacji zosta-

nie poddanych ponad 3 mln domów. Jakie przedsięwzięcia będą
podlegały dofinansowaniu? M.
in. wymiana źródeł ciepła starej
generacji opalanych węglem na:
węzły cieplne, kotły na paliwo
stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego,
kotły gazowe kondensacyjne
i pompy ciepła.
Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie
odnawialnych źródeł energii
cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Wyżej wymienione dotyczą domów już istniejących, ale właściciele nowo budowanych budynków również mogą liczyć na
wsparcie w postaci dofinansowania na zakup i montaż: węzłów
cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.
Z programu mogą skorzystać
osoby fizyczne, które posiadają
prawo własności lub są właścicielami budynków.

Konkurs

Młodzieżowe Przesłanie
Klimatyczne dla przyszłości
Konkurs Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości, organizowany przez
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej jest realizowany w ramach projektu Młodzieżowy
Kongres Klimatyczny Poznań
2018. Karty zgłoszeniowe
można nadsyłać do 28 września.

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz Wojewódzkimi Funduszami zorganizowała akcję
„100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski”. Patriotyczno-ekologiczna akcja
zakończyła się dużym sukcesem.
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Kongres ma na celu zachęcenie młodzieży szkół średnich do
sformułowania i wyrażenia własnego zdania dotyczącego zmiany
klimatycznej, a także oczekiwań,
jakie mają względem rządzących
w tej kwestii za pomocą przesłania, przygotowanego w ramach
konkursu. Ponadto organizatorzy
zakładają, że w ten sposób zwiększą świadomość ekologiczną społeczności lokalnych.
Zgłoszenia do udziału można
nadsyłać do 28 września, a już
24 października odbędzie się finał, podczas którego uczestnicy
będą mogli się zaprezentować.
Możliwości jest wiele – zespół,

który zamierza wziąć udział, może wybrać formę przemówienia i
prezentacji, a także plakatu, filmy etc.
Organizatorzy liczą na kreatywność i pomysłowość! Kongres odbywać się będzie podczas
Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM.
Wstępnej oceny i klasyfikacji
zgłoszonych Przesłań dokona
Kapituła Konkursu, do której
należą przedstawiciele Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i naukowcy.
Prezentacji swoich Przesłań
będzie mogło dokonać aż 10 zespołów z całego kraju. Zostaną
wybrane te, które Kapituła oceni
jako najlepsze. Przy okazji prezentacji, odbędą się również wykłady naukowe i debaty, które
dotyczyć będą wpływu zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze.
Najlepsze wystąpienia zostaną
nagrodzone środkami finanso-

wymi, przekazanymi na rzecz
szkoły. Przesłania mogą dotyczyć zagadnień ogólnych, ale
również zawężonych, które dotyczyć będą następujących zagadnień: ochrona i kształtowanie
zasobów wodnych, ochrona ekosystemów i krajobrazów, przeciwdziałania niekorzystnemu
wzrostowi stężenia gazów szklarniowych w atmosferze, ochrona
różnorodności biologicznej i problemy terenów zurbanizowanych. Oceniana będzie zgodność
tematyki z wybranym obszarem
tematycznym, zakres przesłania
(czy odnosi się do spraw szkolnych, miejscowości, spraw globalnych, regionu), wartość merytoryczna, forma i wykorzystanie problemów lokalnych w formułowaniu Przesłania.
Kartę Zgłoszenia, która dostępna jest m.in. na stronie
WFOŚiGW w Katowicach należy
przysyłać na adres Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19,
40‑035 Katowice.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

MEDYCYNA

POGRZEBY

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

l

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

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

US£UGI
POGRZEBOWE

LOMBARDY

tel. 34 327 10 56
603 471 221

LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

SZYBKA GOTÓWKA za:

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18
Bezgotówkowe
rozliczenia!
www.styx.com.pl

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

WAGI

www.kapssc.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —

—— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n ODDAM odkurzacz. Tel. 530 485 377

n SPRZEDAM działkę budowlaną 1600 m2.
Kolonia Borek. Tel. 506 787 261

n SPRZEDAM Garnitur męski na średniej
budowy pana, rozmiar 170 - 175 cm – 50
zł. Balon na wino – 10 zł. Cztery krzesła
składane mahoń – 120 zł. Szlafrok męski – 40
zł. Akwarium małe bez rybek – 10 zł. Smycz i
obroża dla psa – 5 zł. Depilator elektryczny –
10 zł. Tel. 530 485 377

n SPRZEDAM działkę budowlaną, Lubojna.
Pow. 12077 m2. Tel. 604 611 140

n SPRZEDAM patelnię i 3 lasaniery marki
Philipiak. Tel. 504 230 153

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

n SPRZEDAM komplet obiadowo-kawowy
z kamionki, z duralexu. Tel. 504 230 153.

n SPRZEDAM dom z placem 2200 m2.
Częstochowa, ul. św. Rocha (wjazd z dwóch
stron). Idealny na działalność gospodarczą
(dzielnica biznesowa). Tel. 660 987 982
— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

— WYNAJMĘ —
n WYNAJMĘ garaż. ul. Rocha 121.
Tel. 34 362 94 27
SPRZEDAM

MEBLE / MOTORYZACJA

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

n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek
od podstaw po biały montaż. Gwarancja
solidnego i trwałego wykonania.
Tel. 578 210 640
n NAPRAWA pomp wodnych –
samochodowych, cyrkulacyjnych
hydroforowych. Tel. 669 245 082

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego typu,
OPIEKA
n Centrum Opiekuńczo-Medyczne ZATRUDNI
pielęgniarki w Częstochowie.Tel. 508 321 688
n POTRZEBNA całodobowa opiekunka do
85-letniej osoby na stałe. Tel: 793 070 712

MOBILNY
MASAŻYSTA
Oferta masaży:

■ relaksacyjny,
■ leczniczy,
■ klasyczny,
■ rozluźniający
■ rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
Masaż w twoim domu !!!
Darmowy dojazd na terenie całej
Częstochowy !!!

Tel. 607-297-362

Zarząd terenowy NSZZ
Policjantów KMP
w Częstochowie
zaprasza na kurs
AGENTÓW OCHRONY
dający specjalne
uprawnienia do pracy
na ważnych obiektach,
w grupach interwencyjnych,
w konwojach i na
monitoringu.

Tel. kontaktowy:
604 064 480
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Od zawsze angażowałem się w sprawy społeczne
leśną. Wszystkie gminy dookoła również mają sporo
odpadów leśnych, a nawet powiedziałbym leśno-komunalnych. W tej chwili się je niszczy.

Red: Gminę Przyrów ciężko nazwać gminą
turystyczną. W zdecydowanej większości
mieszkańcy utrzymują się z rolnictwa.
Robert Nowak: Nasza gmina podzielona jest w zasadzie na dwie części – południową, gdzie gleby są
słabe i tak naprawdę niewykorzystywane rolniczo
oraz zachodnią i wschodnią część, gdzie rzeczywiście mieszkańcy produkują dużo mleka i utrzymują
się z rolnictwa.
Red: Co z inwestycjami na terenie gminy?
RN: Inwestycje, które robimy wynikają z długofalowej polityki. Głownie dotyczą one infrastruktury, np.
kanalizacji lub dróg. Otrzymaliśmy siedem projektów
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę dróg i to robimy, co roku. Sporo się zmieniło,
jeżeli chodzi o nasze drogi gminne, ale także wojewódzkie, np. 786 – Wola Mokrzewska – Smyków została przebudowana łącznie z chodnikami, co poprawiło bezpieczeństwo ruchu i estetykę miejscowości.
W tej chwili trwają prace na drogach powiatowych
w Sierakowie, Woli Mokrzeskiej w kierunku Garnku,
Dąbku. Zakończą się one w październiku. Oprócz
tego zrobiliśmu pięć dróg gminnych – ulice Kolejową,
Nadrzeczną, Zieloną i Mokrą w Zalesicach, a także
drogę transportu rolnego w Zarębicach.
Red: Czy gmina jest w pełni skanalizowana?
RN: Niestety jeszcze nie. Mamy podłączonych 65
% mieszkańców, ale wciąż podłączamy kolejnych.
Obecnie ku końcowi zmierzają prace kanalizacyjne
w Sygontce. Z uwagi na rozległy obszar gminy – 80
km/2 powierzchni - mamy sporo sieci tranzytowych,
które generują dodatkowe koszty. W związku z tym
w wielu sytuacjach musimy zastanowić się, czy
budowa sieci w danej lokalizacji jest najlepszym
rozwiązaniem. Przypomnijmy, że nasza gmina ma
zaledwie 3900 mieszkańców. Na ostatniej sesji
Rada podjęła decyzję o wystartowaniu z programem przydomowych oczyszczalni ścieków dla tych
miejscowości, gdzie dojście z siecią kanalizacyjną
jest niemożliwe, albo nieuzasadnione ekonomicznie. Promocja tego programu ruszy we wrześniu.
Ustalamy jeszcze szczegóły. W planach jest również nowa oczyszczalnia ścieków.
Red: Powiedział pan o przydomowych
oczyszczalniach, a ich koszt jest spory...
Będziecie to finansować w całości, czy
w jakimś stopniu będziecie opierać się na
dotacjach?
RN: Spory, jednak z pewnością mniejszy niż wybudowanie sieci kanalizacyjnej przy małym zagęszczeniu. Przewidujemy, że wkład ludzi byłby na poziomie
10%. Pozostała kwota pochodziłaby z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i pożyczki, którą gmina zaciągnęłaby w tym Funduszu, ale
tak naprawdę dopiero przymierzamy się do tego planu. Zastanawiamy się, kto powinien administrować
taką oczyszczalnią – mieszkaniec, czy może odpłatnie zakład komunalny. Chcielibyśmy mieć pewność,
że wszystko odbywa się, jak należy. Osobiście bardziej skłaniam się ku temu, aby mieszkańcy, którzy
mieliby przydomowe oczyszczalnie, wnosili niewygórowaną opłatę eksploatacyjną.
Red: Rozumiem, że chcecie być ekologiczną gminą?
RN: Jak wiele innych gmin wystartowaliśmy teraz
w konkursie do regionalnego programu operacyjnego na dotacje do kolektorów, pompy ciepła, kotły
i fotowoltaikę. Zrobiliśmy projekt wspólnie z gminą
Olsztyn i Dąbrową Zieloną, aby zwiększyć szansę
na otrzymanie dofinansowania. Konkurencja jest
jednak spora, więc nie wiem, jak zostanie on oceniony. Chciałbym, aby się powiodło, ponieważ 85%
kosztów pokrywa regionalny program operacyjny,
a mieszkaniec tylko 15% + VAT.
Red: Proszę powiedzieć coś o oświacie.
RN: Jestem wójtem już prawie dwadzieścia lat.
Wprowadzałem jako jeden z pierwszych oświatę niepubliczną na terenie gminy, aby ratować
małe szkoły i one cały czas funkcjonują. Jedna
od 2005 roku, druga od 2007. Właściwie tylko
dzięki temu, że zostały przekształcone właśnie
w placówki niepubliczne i prowadzone są przez
stowarzyszenia, które sami założyliśmy. Demografia daje o sobie znać – liczba uczniów niestety
bardzo spadła.

Red: Ile placówek macie obecnie?
RN: Jedną publiczną, czyli Zespół Szkolno-Przedszkolny, który do tej pory łączył w sobie przedszkole, podstawówkę i gimnazjum, a także dwie niepubliczne, gdzie znajdują się również po dwa oddziały
przedszkolne, aby maluchy miały po prostu bliżej.
Mimo reform nie możemy dojść do zbilansowania.
Wydatki oświaty są na poziomie 3,8 mln złotych,
a subwencja wynosi 2,7 mln, więc około miliona
musimy dokładać. Te wcześniejsze decyzje, mimo
że były kontrowersyjne, okazały się dobre. Najważniejsze jest to, że placówki się zachowały, a dzieci
mają do nich blisko. Obiekty są wyremontowane,
w dobrym stanie technicznym, ponieważ gmina
ma możliwość przeprowadzać poważniejsze prace
remontowe i się ich podejmujemy. Chciałbym w najbliższym czasie przeprowadzić specjalną ankietę,
ponieważ zastanawiam się jeszcze nad uruchomieniem żłobka – to oczywiście byłoby niezwykle
przydatne, pomimo tego, że jednak byłoby to również swojego rodzaju kolejne obciążenie finansowe
dla gminy. Mamy lokal, więc jeżeli tylko mieszkańcy
wyrażą zainteresowanie pomysłem, instytucja ma
możliwość powstać.
Red: Jakie cechy ma człowiek, który jest
wójtem od 1998, czyli dwadzieścia lat?
RN: To trudne pytanie, ale myślę, że to kwestia
charyzmy. Poza tym naprawdę trzeba to lubić. Od
zawsze angażowałem się w sprawy społeczne. Już
w szkole należałem do Związku Młodzieży Wiejskiej
– tam uczyłem się być liderem. Później w czasach
studiów byłem zaangażowany w Ochotniczą Straż
Pożarną, Kluby Sportowe... Taki człowiek musi mieć
też wyrozumiałą rodzinę (śmiech). Moja żona już się
przyzwyczaiła i jakoś to znosi, ponieważ musi liczyć
się z tym, że często w weekendy muszę uczestniczyć w różnego rodzaju uroczystościach lub zebraniach. Dla rodziny jest więc tego czasu niewiele.
W tak małych gminach zwykle wójt nie ma zastępcy.
Red: W 2007 roku został pan Wójtem
Roku...
RN: Tak, to było dla mnie niezwykle miłe.
Red: Trzeba mieć wyjątkowe cechy charakteru, aby sprawić, że cztery tysiące
ludzi chce za każdym razem na pana głosować...
RN: Jeżeli ludzie uważają, że dobrze sprawuję swoją funkcję, to oddają na mnie swój głos. Nie wiem,
jak będzie przy najbliższych wyborach, ponieważ
mieliśmy trochę burzliwy okres, związany z pojawieniem się inwestora, który chce wybudować
elektrownię na biomasę rolniczą i leśną. Dla naszej
gminy byłoby to dobrym przedsięwzięciem, ponieważ mamy grunty, które mają przeznaczenie pod
przemysł. Jednak prawdopodobnie ze względu na
rok wyborczy, zrobiła się wokół tego pomysłu afera.
Twierdzono, że będziemy spalać odpady, tłuszcze,
padłe zwierzęta, że pewnie chcę mieszkańców potruć... Utknęliśmy więc na razie na etapie decyzji
środowiskowej. Trudno przewidzieć, jak to się skończy, ale uważam, że jest to bardzo dobry pomysł –
nie tylko ze względu na potencjalne miejsca pracy,
ale także rynek zbytu na biomasę przede wszystkim

Red: Gdyby złowił pan złotą rybkę, jakie
trzy życzenia by pan wypowiedział?
RN: Wiem, że to często powtarzany slogan, ale
jednak w pierwszej kolejności sobie i mieszkańcom
gminy życzę zdrowia. Poza tym zrozumienia, zgody
i większej otwartości na siebie. Zaobserwowałem,
że przez te dwadzieścia lat nasze społeczeństwo
się zmieniło – bardziej zamknęło i przez to nie ma
dobrej komunikacji. To z kolei prowadzi do pewnych
nieporozumień. Ludzi coraz bardziej interesuje tylko to, co mają przed własną furtką. Jeśli oni mają
chodnik, kanalizację to jest dobrze, ale to, że dalszy
sąsiad nie ma, to jest jego problem... Ja jako wójt
i radni musimy patrzeć z perspektywy gminy i bardzo często wybierać pomiędzy rzeczą potrzebną
i bardziej potrzebną – patrząc również przez pryzmat dotacji, które można gdzieś pozyskać. Na ten
moment od dwudziestu lat mamy najlepszy wynik
finansowy, jeśli chodzi o zadłużenie gminy. Ranking
przygotowany przez serwis samorządowy PUP
uplasował nas na trzecim miejscu od końca w powiecie, czyli gminę z najmniejszym zadłużeniem.
Będzie go jeszcze mniej ze względu na podjęte
przez nas działania. Dla porównania...

dziba jest tutaj w Przyrowie. Obecnie jestem prezesem. Pozyskaliśmy 2 mln euro na realizację strategii
i wobec tego ogłaszamy różnego rodzaju konkursy
dla wędkarzy, przedsiębiorców i gmin. Można zdobyć pieniądze na przykład na budowę zbiorników
wodnych, infrastrukturę wędkarską, turystyczną,
wypoczynkową... Skarbem naszej gminy są wody
podziemne. Mamy bardzo duże ilości dobrej jakości
wody. Prowadzone są odwierty – z naszego komunalnego, który ma ponad 200 m głębokości zatwierdzono wydajność 100 m sześciennych na godzinę,
to olbrzymia wydajność. Skład tej wody jest charakterystyczny dla wód jurajskich. W oparciu o te złoża,
przedsiębiorcy mogą śmiało inwestować.
Red: Jaka jest pana recepta na stres?
RN: Mam swój własny sposób na stres – gospodarstwo rolne. Gdy wychodzę po skończonej pracy
w urzędzie, bardzo lubię usiąść na traktorze i pojechać, aby orać, siać lub po prostu popracować
w polu. To mnie mocno uspokaja – nie słyszę wtedy
telefonów (śmiech). Poza tym lubię jeździć na rowerze i motorze. Czasami wybieram się na przejażdżki,
aby pooglądać swoje uprawy. Oprócz tego jestem
myśliwym. Wiem, że to teraz w mediach jest źle odbierane. Nie jestem jednak aż tak mocno aktywny,
ale na tyle, aby wyjść sobie do lasu na polowanie
indywidualne lub polowanie zbiorowe - porozmawiać
z kolegami i spędzić z nimi wspólnie niedzielę.
Red: I strzelać?
RN: Niekoniecznie. Wbrew opiniom, jakie krążą,
to grupa naprawdę rozsądnych ludzi. Prowadzimy
łowisko, robimy biesiady myśliwskie, od kilku lat
promujemy tutaj gwarę. To widać, że gdyby polityka
koła łowieckiego była mocno rabunkowa w stosunku do zwierzyny, to jej by po prostu nie było, a jest
coraz więcej, stając się wręcz problemem. Gdy tłumaczę moim znajomym, na czym to właściwie polega, są mocno zdziwieni.

Red: Jakie cykliczne imprezy są organizowane na terenie państwa gminy?
RN: Oprócz Dożynek, mamy kilka sportowych wydarzeń: Bieg Pro Memoria, turnieje organizowane
przez klub Piast... Również przeglądy Kół Gospodyń Wiejskich, które odbywają się co roku w innej
gminie – tam panie mogą powymieniać się przepisami i przyśpiewkami... Przyszły rok będzie dla nas
szczególny, ponieważ czeka nas 650-lecie lokacji
Przyrowa. W związku z tym planujemy już cały cykl
uroczystości, począwszy od sesji nadzwyczajnej,
ufundowania nowego sztandaru... Z kolei 8 stycznia
obchodzimy smutną rocznicę mordu na mieszkańcach Przyrowa, które miało miejsce w 1945 roku.
Zawsze odprawiana jest uroczysta msza w tym dniu.
Red: Dlaczego warto przyjechać do Przyrowa?
RN: Ze względu na grzyby, trasy rowerowe, dobre
świeże powietrze i możliwość spacerowania. Komunikacja kolejowa z Częstochowy do Przyrowa jest
całkiem niezła. Wystarczy wysiąść na stacji w Juliance i stamtąd ruszyć w stronę Przyrowa – zobaczyć odrestaurowane freski w kościółku św. Mikołaja
z 1694 roku, klasztor Aleksandrówka, rynek... Można u nas powędkować, zjeść dobrą rybę... Mamy
ośrodki noclegowe takie, jak obiekt Skałka czy Dwór
Małgorzaty w Zalesicach. Być może turystka w jakiś sposób się tu rozwinie, chociaż pewnie trudno
nam będzie konkurować z Olsztynem, czy Złotym
Potokiem, ale mamy piękne stawy, park krajobrazowy, więc coś zobaczyć można. Wyjeżdżając rowerem z Częstochowy można do nas dojechać przez
Olsztyn i Janów, a później wyruszyć do Mstowa, aby
robiąc swoistą pętlę, wrócić do miejsca docelowego.
Należymy do Związku Gmin Jurajskich, więc próbujemy się dzięki temu promować. Udało nam się dwa
lata temu z mojej inicjatywy powołać lokalną grupę
wędkarską – do niej należy dziewięć gmin, a sie-

Red: Jaką zwierzynę można spotkać
w lasach na terenie gminy?
RN: Można spotkać łosia, borsuka i oczywiście jelenia, dzika... W zeszłym roku mieliśmy orła bielika, ale
nie wiem, czy pojawił się także w tym roku. Mamy
także wilki, których obecność wpływa na łowisko,
ponieważ redukuję dużą ilość jeleniowatych. One
rozchodzą się zresztą po sąsiednich lasach – do
Koniecpola, Dąbrowy Zielonej... Jest ich coraz więcej i zaczynają się już problemy gospodarcze. Mamy
w gminie rolnika, który posiada dużą liczbę bydła
opasowego i kiedyś zadzwonił mnie poinformować,
że wilki próbowały się dobrać do jego stada.
Red: O czym pan sam chciałby nam powiedzieć?
RN: Myślę, że o Ochotniczej Straży Pożarnej, którą z pewnością należy docenić. Zawsze można
na nich liczyć w przypadku różnego rodzaju klęsk
żywiołowych – huraganów czy powodzi... W gminie mamy obecnie sześć jednostek, z czego dwie
należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i w związku z tym są doposażane w sprzęt,
mają własne obiekty, 12 pojazdów wyposażonych
w mnóstwo wody, więc pod względem zabezpieczenia operacyjnego sytuacja jest dobra. Poza tym
chciałbym się pochwalić sportem – mamy świetną
grupę turystyki rowerowej, która jest wielokrotnym
mistrzem Polski. Prowadzi ją nasz nauczyciel wychowania fizycznego – Jurek Sikorski. Grupa ta jeździ nie tylko na rajdy krajowe, regionalne, ale również zagraniczne i wraca zwykle z dużymi osiągnięciami. Na terenie gminy działa klub sportowy Piast,
który w tym roku awansował. Rozpoczęli właśnie
rozgrywki na poziomie ligi okręgowej, więc na tak
małą gminę to duży sukces. Próbujemy zachęcać
młodzież do tego sportu przy współpracy ze szkołą,
ponieważ w takich małych społecznościach jest problem z naborem. Dzieci nie jest wiele, a nie wszyscy
lubią grać w piłkę... Podobna sytuacja jest w Zespole Pieśni i Tańca Przyrowskie Nutki. Jako dzieci
uczestniczą chętnie, ale gdy dorastają, opuszczają
grupę i trzeba ją budować od początku. Niedługo,
bo w październiku, zespół ten będzie obchodzić
dwudziestolecie istnienia, więc usiłujemy zebrać tę
pierwotną grupę, która zaczynała...
Red: Życzymy powodzenia i dziękujemy
za rozmowę
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Co wiemy o gminie Przyrów
Przyrów leży w województwie śląskim w północnej części Jury, 35 km na wschód od Częstochowy i zajmuje powierzchnię 80,4 km2. Historia Przyrowa sięga XII wieku – wtedy też na terenie dzisiejszej gminy zaczęło rozwijać się osadnictwo. Pierwsza historyczna wzmianka dotyczy zapisu o wsi
Wiercica. Pochodzi ona z 1279 roku. W tym samym
czasie istniała już inna wieś – Komorowo, leżąca po
zachodniej stronie rzeki Wiercicy. Warunki do osadnictwa nie były sprzyjające: na ówczesnych terenach występowały bagna i lasy.
Dawniej na obszarze gminy przebiegała umowna
granica
dwóch
historycznych
dzielnic
– Małopolski i Wielkopolski.
– Granica między województwem krakowskim,
a województwem sieradzkim na tym terenie biegła
od Mstowa na wschód, przecinając koryto rzeki
Wiercicy w miejscu oddalonym o 5 km na północny-zachód od Przyrowa i dalej od tego miejsca
skręcając na południowy wschód ciągnęła się
wzdłuż strumienia Kanał Lodowy pozostawiając
wieś Podlesie w ziemi krakowskiej dochodziła do
rzeki Pilicy między Koniecpolem i Lelowem, a od Pilicy rozgraniczała już województwa krakowskie
z sandomierskim – możemy przeczytać w informatorze gminy.
15 marca 1369 roku król Kazimierz Wielki wydał przywilej dla Jakuba Rechcickiego z Nagłowic,
lokując tym samym miasto Przyrów na północnym
krańcu ziemi krakowskiej – jeszcze słabo zagospodarowanym i trudno dostępnym. W tym miejscu

przebiegał ważny szlak komunikacyjny, który łączył
Małopolskę z Wielkopolską. Zaczynał się w Krakowie i biegł przez Lelów, Radomsko, Sieradz, Kalisz,
Poznań lub Toruń i Prusy.
Położenie Przyrowa było korzystne z dwóch
względów: było to ostatnie miasto w Ziemi Krakowskiej na trakcie sieradzkim i pierwsze w Ziemi Krakowskiej dla przybyszów z kierunku przeciwnego.
Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, gdy zmieniono trasę głównej drogi z Krakowa do Wielkopolski.
Wtedy znaczenie Przyrowa zmalało. Przyczyniły się
do tego także zniszczenia, jakie zostały dokonane
przez Szwedów w XVII wieku i rokosz Lubomirskiego.
Wydarzenia te spowodowały, że miasto już nigdy
nie podniosło się na tyle, aby być istotnym punktem na mapie. Ponadto car Aleksander po powstaniu styczniowym 13 lipca 1869 roku wydał dekret,
który pozbawił Przyrów praw miejskich. Oficjalnym
powodem był udział w powstaniu.
Obecnie na terenie gminy możemy spotkać się
z nazwami, które odnoszą się do wydarzeń z przeszłości. Jedną z takich jest „Staw Turecki” i odnosi
się do łąki, na której dawniej istniał staw wykopany
przez jeńców tureckich. Sprowadziły ich wojska Jana III Sobieskiego, które podążając na odsiecz
Wiednia, musiały przejść przez te niełatwe, bagienne tereny. O wykopaniu stawu zdecydowali w drodze powrotnej.
Jeszcze do niedawna można było zobaczyć również pomniki przyrody, które nazywały się „Sosnami Sobieskiego”.
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LICZBA MIESZKAŃCÓW:
3786 osoby

SOŁEC TWA
Sołectwo Bolesławów
Miejscowości wchodzące
w skład sołectwa: Bolesławów.
Sołtys: Katarzyna Podsiedlik.
Sołectwo Kopaniny
Miejscowości wchodzące
w skład sołectwa: Knieja,
Kopaniny.
Sołtys: Jadwiga Turek.
w skład sołectwa: Julianka,
Sygontka.
Sołtys: Anna Kot.

Sołectwo Przyrów
Miejscowości wchodzące
w skład sołectwa:
Aleksandrówka, Przyrów.
Sołtys: Ewa Żmuda.
Sołectwo Sieraków
Miejscowości wchodzące
w skład sołectwa: Sieraków.
Sołtys: Renata Hamerla.

Sołectwo Wiercica
Miejscowości wchodzące
w skład sołectwa: Wiercica.
Sołtys: Ryszard Lamch.
Sołectwo Wola Mokrzeska
Miejscowości wchodzące
w skład sołectwa: Smyków,
Wola Mokrzeska.
Sołtys: Małgorzata Różycka.

Sołectwo Stanisławów
Miejscowości wchodzące
w skład sołectwa: Stanisławów.
Sołtys: Katarzyna Nowińska.
Sołectwo Zalesice
Miejscowości wchodzące
Sołectwo Staropole
w skład sołectwa: Zalesice.
Miejscowości wchodzące
Sołtys: Jacek Radło.
w skład sołectwa: Staropole.
Sołtys: Mariusz Knapik.
Sołectwo Zarębice
Miejscowości wchodzące
Sołectwo Sygontka
w skład sołectwa: Zarębice.
Miejscowości wchodzące
Sołtys: Marek Frukac

Atrakcje turystyczne i zabytki
Na terenie gminy można wybrać się na
spływ kajakowy rzeką Wiercicą. Rozpoczyna się on na rzece Kozyrce w miejscowości Sygontka – płynąc, w miejscowości Julianka, docieramy do rzeki Wiercica i kolejno
Wiercicą na zbiornik wodny „Julianka”
w miejscowości Zalesice. Zobaczyć można
tam unikatowe „Niebieskie Źródła”. Poza
tym to świetne miejsce na odpoczynek i relaks. Przy pomoście znajdują się bowiem widokowe altany. Dalsza wodna podróż kontynuowana jest przez Zalesice i Wiercice, aż do
Przyrowa, gdzie przy moście na ulicy Częstochowskiej trasa się kończy. Szacowany czas
spływu to 2,5 godziny.
Inną formą spędzenia wolnego czasu jest
„Quest o kueście”, czyli wyprawa ze specjalną mapą, która może poprowadzić przez
określony szlak na terenie gminy. Questing
to metoda odkrywania dziedzictwa miejsca,
polegająca na tworzeniu nieoznakowanych
szlaków, którymi można wędrować, kierując
się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na trasie odnajdujemy poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukiwanie w terenie
odpowiadającego jej miejsca. W gminie
Przyrów powstał quest przyrodniczy pt. „Quest o kueście”, trasa, której dotyczy pokazuje fragment kuesty – geograficznej granicy
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. - Zobaczymy tu między innymi wapienie – skały
budujące kuestę, jak również krajobraz ukazujący piękno Jury w jej północnej części.
Prowadzi ona przez trzy miejscowości: Juliankę, Sygontkę i Zalesice. W trakcie wędrówki będziemy mieli okazję poznać ich
uroki i zobaczyć wiele znajdujących się tam
atrakcji turystycznych i przyrodniczych –
możemy przeczytać na stronie gminy.
Będąc w gminie Przyrów warto zobaczyć
piękne, zabytkowe obiekty sakralne. Jednym z nich jest Kościół św. Mikołaja, który

wtedy król Zygmunt III. Pierwotnie była to
prowizoryczna budowla, a murowana powstała nieco później. Była ona siedzibą ojców Bernardynów, którzy przebywali w nim
przez 225 lat, aż do 1864 roku. Wtedy też
klasztor zarządzeniem władz carskich zajęło
wojsko. Dopiero w 1869 roku przeniosły się
do niego Dominikanki, których klasztor
w Piotrkowie uległ kasacji.

Środowisko
jest jednocześnie najstarszym zabytkiem na
liście gminy. Pochodząca z XVI wieku świątynia to wyjątkowy budynek, który został postawiony w miejscu wcześniejszego drewnianego kościółka. Świątynia ma charakterystyczny kształt, który wyróżnia się z specyficzną bryłą. Pobudowano ją częściowo
z białego kamienia wapiennego. Górna
część – dach, wieża oraz prezbiterium
o kształcie półkolistym zostało zbudowane
z kolei z drewna. Wnętrze i wyposażenie kościoła charakterystyczne jest dla stylu barokowego.
Drugim sakralnym obiektem, który warto
zobaczyć jest sanktuarium Świętej Anny
w Aleksandrówce. Jest to zabytkowa budowla z 1606 roku, wzorowana na bazylice
Świętego Antoniego w Padwie. Barokowy
styl na planie krzyża łączy Kaplicę Świętej
Anny i Kaplicę Świętego Franciszka. Na wieży
kościoła znajdują się ozdoby w postaci figurek franciszkańskich świętych z XVII wieku.
Z tego też okresu pochodzą również krużganki wokół dziedzińca przed kościołem.
Wnętrze z kolei datuje się na wiek XVIII –

z charakterystycznym rokokowym ołtarzem,
bogatymi zdobieniami, dekoracjami i rzeźbami świętych. Jedynie wygląd zakrystii pochodzi z wieku wcześniejszego. Ponadto
przed sanktuarium na dziedzińcu znajduje
się kamienna figura Matki Bożej z 1818 roku.
Przyrów posiada również piękny rynek,
który stanowi centralny plac miasta. Znajduje się na nim niezwykła i dobrze zachowaną
studnię, a także płaskorzeźby Wiotolda Biedronia, który był miejscowym twórcą. Przedstawiają one zabytki i ważne wydarzenia
z punktu widzenia dziejów Przyrowa. Bardzo
ważny element rynku to okazała budowla,
jaką jest kościół św. Doroty. Jest to świątynia
w neogotyckim stylu, która pochodzi z początku XX wieku. Na ołtarzu głównym zobaczyć można obraz Matki Bożej Szkaplerznej
z XVII wieku.
Innym obiektem sakralnym na terenie
gminy Przyrów jest klasztor sióstr Dominikanek Klauzurowych w Aleksandrówce. Jego fundatorem był starosta olsztyński Joachim Ocieski. Zaczął on funkcjonować
w 1609 roku – erekcje klasztoru zatwierdził

W zachodniej części gminy znajduje się
Park Krajobrazowy „Stawki”, który zajmuje
powierzchnię 1800 ha. Obejmuje on kompleks lasów olchowych, łęgowych, grądowych i borów. Park stanowi obszar przejściowy pomiędzy Wyżyną Częstochowską,
a Niecką Włoszczowską. To tereny podmokłe z łąkami i łęgowymi lasami jesionowo-wiązowymi z ostojami jodły. Tam też znajdują się siedliska rzadkich gatunków zarówno roślin, jak i zwierząt. Rezerwat „Wielki Las”, który znajduje się w obrębie Parku
stanowi kompleks wilgotnych lasów łęgowo-olchowych na podmokłym obszarze
źródliskowym i jest on ostoją bociana czarnego. Wyjątkowym zespołem rodzinnym,
który tam dominuje jest specyficzna postać podgórskiego łęgu jesionowego.
W części północno-zachodniej Parku,
swoje siedliska mają zespoły olch, łęgów,
grądów i borów jodłowo-sosnowych.
Jednym z wielu walorów krajobrazowych są tereny znajdujące się w południowej części gminy. Tam w okolicach
miejscowości Zalesice i Sygontka znajdują się czołowe wzgórza Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Widoki są więc wspaniałe nie tylko na najbliższą, ale również
dalszą okolicę.
oprac. pn

12.

REKL AMA

PIĄTEK-NIEDZIELA, 14-16 WRZEŚNIA 2018

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

MEDYCYNA

POGRZEBY

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

l

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

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

US£UGI
POGRZEBOWE

LOMBARDY

tel. 34 327 10 56
603 471 221

LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

SZYBKA GOTÓWKA za:

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18
Bezgotówkowe
rozliczenia!
www.styx.com.pl

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

WAGI

www.kapssc.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— KUPIĘ —
n KUPIĘ mieszkanie M-1 – pokój z kuchnią
w centrum Częstochowy – śródmieście. Na
pierwszym lub drugim pietrze. Tel. 34 324 05
52 (prosić Lucjana)
n KUPIĘ mały domek do spółki z drugą osobą.
Tel: 784 634 476
— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM dom z placem 2200 m2.
Częstochowa, ul. św. Rocha (wjazd z dwóch
stron). Idealny na działalność gospodarczą
(dzielnica biznesowa). Tel. 660 987 982
— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę budowlaną 1600 m2.
Kolonia Borek. Tel. 506 787 261
n SPRZEDAM działkę budowlaną, Lubojna.
Pow. 12077 m2. Tel. 604 611 140
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
— WYNAJMĘ —
n WYNAJMĘ garaż. ul. Rocha 121.
Tel. 34 362 94 27
SPRZEDAM
— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telefon NOKIA + ładowarka.
Cena 40 zł. Magnetowid ORION – 60 zł.
Tel. 530 485 377

WYNAJMĘ

lokal 100 m , atrakcyjny,
przy ul. Wilsona 8
2

tel. 34 324 90 37

MEBLE / MOTORYZACJA

— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM maszynę dziewiarską BUSCH
– nową. Tel. 34 362 94 27
n SPRZEDAM szlifierkę kątową fi 125, 900 W
z uchwytem pistoletowym, mało używaną (1
rok). Cena 50 zł. Tel. 886 486 072
n SPRZEDAM poziomicę laserową mało
używaną (komplet w pudełku). Cena 50 zł.
Tel. 886 486 072
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n ODDAM odkurzacz. Tel. 530 485 377
n SPRZEDAM Garnitur męski na średniej
budowy pana, rozmiar 170 - 175 cm – 50
zł. Balon na wino – 10 zł. Cztery krzesła
składane mahoń – 120 zł. Szlafrok męski – 40
zł. Akwarium małe bez rybek – 10 zł. Smycz i
obroża dla psa – 5 zł. Depilator elektryczny –
10 zł. Tel. 530 485 377
n SPRZEDAM patelnię i 3 lasaniery marki
Philipiak. Tel. 504 230 153
n SPRZEDAM komplet obiadowo-kawowy
z kamionki, z duralexu. Tel. 504 230 153.
USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo,
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski.
Częstochowa, ul. Wazów 62A.
Tel. 509 876 249
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek
od podstaw po biały montaż. Gwarancja
solidnego i trwałego wykonania.
Tel. 578 210 640
n NAPRAWA pomp wodnych –
samochodowych, cyrkulacyjnych
hydroforowych. Tel. 669 245 082
n NAPRAWA telewizorów nowego i starego
typu, montaż anten telewizyjnych
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42,
608 137 269

n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów
komórkowych oraz nawigacji GPS.
n PODEJMĘ opiekę nad osobą starszą.
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 663 626 576, 667 499 164
Tel. 888 14 99 69
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę.
OPIEKA
Tel. 667 499 164
n Centrum Opiekuńczo-Medyczne
ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
Tel. 508 321 688
n POTRZEBNA całodobowa opiekunka do
85-letniej osoby na stałe. Tel: 793 070 712
PRACA
— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ pracowników do prac
wykończeniowych i pomocników
budowlanych. Tel. 501 448 791
n ZATRUDNIĘ krawcową do szycia bluz z
dzianiny. Atrakcyjne warunki wynagrodzenia.
Umowa o pracę. Tel. 34 365 72 12
n PRZYJMĘ kucharza, 40zł za godzinę lub
udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb.
665013836
— SZUKAM PRACY —
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576,
667 499 164

n IDENTYFIKACJA wizualna firm. Projektowanie
graficzne, DTP. e-mail: gosiakgrafik@gmail.
com. Tel. 664 911 389
MATRYMONIALNE
n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone
mieszkanie. Piękne strony tak jak
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem chce
do siebie. Wykształcenie średnie.
Tel. 79/137 63 10
n WOLNY, lat 50, bezdzietny, wysoki, normalny,
niezależny finansowo, ciemny blondyn – pozna
panią – wiek do 50 lat, stan cywilny pani
nieistotny. Pani może posiadać dzieci. Cel –
stały związek. Tel. 660 006 217
n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna
kobietę, chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety
obojętne. Celem poznania się i zamieszkania
razem. Tel. 515 130 498

Zarząd terenowy NSZZ
Policjantów KMP
w Częstochowie
zaprasza na kurs
AGENTÓW OCHRONY
dający specjalne
uprawnienia do pracy
na ważnych obiektach,
w grupach interwencyjnych,
w konwojach i na
monitoringu.

Tel. kontaktowy:
604 064 480

AKTUALNOŚCI
Polska 15.
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Sporty motorowe

Wciąż mało
elektryków
143 tysiące samochodów
elektrycznych sprzedało się
w pierwszej połowie roku w Unii
Europejskiej – tak wynika z danych przekazanych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów ACEA.
– Do połowy 2018 roku w Unii
Europejskiej nabywców znalazło
143 tys. nowych aut elektrycznych (zasilanych wyłącznie z baterii oraz hybryd ładowanych
z gniazdka). Kolejne 35,8 tys.
kupili Norwegowie, a 3,5 tys.
Szwajcarzy. W sumie to o 43%
lepszy wyniki niż rok temu – wynika z komunikatu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów
Samochodów (ACEA). – Najwięcej europejskich rodzin i firm
(z państw UE i EFTA, a więc Norwegii i Szwajcarii) kupiło hybrydy ładowane z gniazdka (ang.
PHEV) – 50,2 tys., a nieznacznie
mniej auta w 100% elektryczne
– 43,8 tys. – informuje ACEA.
Polska w zestawieniu wciąż
zajmuje pozycję zupełnie marginalną. W pierwszym półroczu zarejestrowano u nas 672 samochody elektryczne (zasilane akumulatorem i hybrydy plug-in).
Mimo z pozoru znaczącej dynamiki, taka liczba plasuje nasz
kraj zaledwie na 15. miejscu
wśród innych państw UE. Co ciekawe, mimo że rząd promuje tego typu pojazdu to do tej pory nie
ma ani jednego w swojej flocie...

Mirecki Mistrzem Europy Środkowej!
Bartłomiej Mirecki zdobył
mistrzostwo Europy Centralnej FIA Central Europe Zone.
Częstochowianin w ostatnim
wyścigu sezonu na torze
w Brnie ukończył zawody na 3
pozycji.
Pozwoliło mu to utrzymać 15
punktową przewagę nad drugim
w klasyfikacji Węgrem - Jánosem Magyarem i sięgnąć po prestiżowy tytuł mistrza FIA CEZ.
Jednocześnie Bartek Mirecki został także mistrzem w klasyfikacji ESET V4 Cup - w klasyfikacji
Formuł F3 Trophy.
– Był to dla mnie wymagający,
ale zarazem bardzo udany sezon
– podkreśla Bartłomiej Mirecki.
- Cieszę się, że poprawiłem swój
wynik z poprzedniego sezonu,
kiedy to zostałem wicemistrzem

FIA Central Europe Zone. Finałowa runda w Brnie była decydująca, bo rywale walczyli do samego końca depcząc mi po piętach. Dzięki świetnemu przygotowaniu mojej Formuły Renault
przez mechaników BM Racing
Team, mogłem skupić się wyłącznie na rywalizacji i zdobyciu,
jak największej ilości punktów.
Udało się i jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuje mojemu zespołowi, kibicom i sponsorom! – komentuje.

Choć seria FIA CEZ dobiegła
końca, to Bartek nie kończy swojego sezonu. Jeszcze w tym miesiącu wystartuje w Wyścigowych
Samochodowych Mistrzostwach
Polski. 22-letni częstochowianin
na razie nie zdradza jednak swoich planów na najbliższy sezon. W wyścigach samochodowych
wiele zależy od budżetu, jakim się
dysponuje. Chcę jeździć, jak najwięcej i jestem gotowy na starty
na obecnym lub jeszcze wyższym
poziomie. Tak naprawdę przez

O NAS:

cały rok prowadzone są rozmowy
z potencjalnymi sponsorami, którzy mogliby dołączyć do grona
obecnych, ale to bardzo trudne.
Na pewno nie zrezygnuje ze startów i zobaczycie mnie w przyszłym roku na torach wyścigowych, ale jeszcze nie jestem
w stanie określić, w jakiej serii dodaje Bartłomiej Mirecki.
Partnerami Bartka Mireckiego
i jego zespołu BM Racing Team
w sezonie 2018 są: RANAL, SONAX Polska, RallyShop.pl i KJK-Auto. Wyniki częstochowianina
na bieżąco śledzić można na portalach społecznościowych www.
facebook.com/bmracingteam,
www.facebook.com/bartlomiejmireckiofficial oraz www.Instagram.com/bm_racing_team
i www.bartekmirecki.pl
kg

SKUP

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI
MASZYN ROLNICZYCH

ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

NAJWY¯SZE CENY!!!

TEL. 533 210 534

kg

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

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!

OPEL CORSA 1.4 E,
rok prod. 2011, kraj.,
I – wł.
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42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85
tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486
Wybrane samochody na dzień 12 września 2018 r.

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

18.900 zł

59.900 zł

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


KIA SPORTAGE
1.7 CRDI, rok prod. 2011,

33.900 zł

polski salon

n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2015,

automat, kraj., I – wł., F. VAT

n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,

n
n
n

 47.900 zł

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

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

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







49.900 zł

n
n
n
n
n
n
n
n
n

35.900 zł

5.500 zł
99.900 zł

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

n

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

42.800 zł

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi

n

navi, czujniki
99.000 zł
2.800 zł
CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
2.900 zł
DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
5.900 zł
FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2004 
6.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, zakup 2005 
22.800 zł
FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
HONDA HRV 1.6 E, rok prod. 2003
11.800 zł
16.900 zł
MAZDA 6 1.8 E, rok prod. 2007, stan b. dobry
14.900 zł
MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
I – wł. 25.900 zł
OPEL ASTRA IV 1.6 D, rok prod. 2015,
34.900 - 37.900 zł
krajowy, I - wł.
14.800 zł
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2015,
44.900 zł
163 KM, automat
OPEL INSIGNIA 1.8 E, rok prod. 2012 34.900-36.900 zł
PEUGEOT 508 2.0 HDI, rok prod. 2014,
44.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT

n RENAULT CLIO III 1.2 E, rok prod. 2006

n RENAULT CLIO III 1.5 DCi, rok prod. 2013,

10.900 zł

kraj., I – wł., F. VAT

18.900 zł

sedan, kraj., I –wł., F-ra VAT

33.800 zł

n RENAULT FLUENCE 1.5 D, rok prod. 2015,
n RENAULT MEGANE 1.5 CDTi, rok prod. 2014

31.900 zł

n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005

10.900 zł

n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2001

n SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj. 
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,

I – wł. 

5.900 zł
8.900 zł
32.900 zł

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

kraj., I – wł.

n SUZUKI SX4 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., I – wł.
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006

n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,

32.900 zł
39.900 zł
18.900 zł

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT

29.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł.

19.900 zł

n VW GOLF 1.4 E, rok prod. 2012, kraj., I – wł.
n VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,

29.900 zł

16.900 - 19.900 zł
rok prod. 2006 - 2009, 5 szt.
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 53.900 zł
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Miejska Galeria Sztuki

Na urodzinowy koncert

Werniks prezentuje swoją twórczość Galeria Jurajska poszukuje
Grupa plastyczna Werniks,
muzyków i zespołów
działająca przy Uniwersytet
Chcesz wystąpić na scenie
przed naprawdę dużą publicznością? Galeria Jurajska poszukuje młodych i ambitnych zespołów muzycznych oraz wokalistów z Częstochowy i okolic.
Będą oni mieli szansę zagrania
mini koncertu podczas 9. urodzin centrum handlowego, które odbędą się już 29 września.

Trzeciego Wieku Politechniki
Częstochowskiej, po raz kolejny prezentuje swoją twórczość. Tym razem najnowsze
prace można oglądać w Miejskiej Galerii Sztuki.

Grupa Werniks działa przy
Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Politechniki Częstochowskiej.
Swoją działalność rozpoczęła w
roku 2004. Jej opiekunami artystycznymi byli: prof. AJD Leon
Maciej i Tadeusz Kapałka. Obecnie prowadzi ją Dagmara Jakubowska-Kaffka. Artyści – amatorzy z grupy Werniks zajmują się
malarstwem, rzeźbą, tkactwem i
ceramiką. Wspólna pasja i zaangażowanie zaowocowały już wieloma wystawami w Częstochowie
– między innymi w Regionalnym
Domu Kultury, Muzeum Częstochowskim, w OPK Gaude Mater,
Muzeum Monet i Medali, we foyer Teatru im. Adama Mickiewicza
i Filharmonii Częstochowskiej.
Stałą wystawę ich prac można też
oglądać na Wydziale Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej.
Tym razem wystawa malarzy
podzielona została na dwie czę-

ści. Do 20 września swoje
prace prezentują: Ewa Bera,
Jolanta Bujak, Danuta
Gandor, Alina Kwiatkowska, Urszula Królikowska,
Ewa Machnik, Alicja Nowak
oraz Maria Matczak. W drugiej odsłonie natomiast – od
21 września do 7 października –
swoje prace przedstawią: Krystyna Małuszyńska, Wiesława
Strzelczyk, Wanda Tkacz, Ewa
Żmudzka-Kabus, Jerzy Klimczak, Dagmara Jakubowska-Kaffka, Jan Żulik i Zygmunt Famuła. Niektórzy członkowie grupy
Werniks swoją przygodę ze sztuką rozpoczęli już dawno, inni dopiero zarażają się tą pasją. Jednak wszyscy zgodnie podkreślają, że to hobby ich uspokaja i jest
dla nich niesamowitą formą relaksu. – Nie mamy jednego, na-

rzuconego motywu przewodniego. Każdy maluje to, co mu w duszy gra – zdradza Jerzy Klimczak,
kurator wystawy. Odwiedzający
zobaczą więc pejzaże, portrety,
martwą naturę, abstrakcje...
krótko mówiąc jest na co popatrzeć. Wszystkie zaprezentowane
obrazy są niezwykłe. Znajdziemy
tam wiele różnych technik i stylów. Każda jest inna i pokazuje
inne spojrzenie na świat. Aby się
o tym przekonać, wystarczy
przyjść do Miejskiej Galerii Sztuki (Al. NMP 64).
kg

Piosenkarze i piosenkarki pop,
zespoły grające rock, hip hop, jazz
czy R&B – poszukiwani! Największe centrum handlowe w Częstochowie ogłasza wielki casting. Jego zwycięzcy będą mogli zagrać na
wielkiej scenie, która już 29 września stanie przed centrum handlowym. - Oddajemy naszą scenę
młodym, utalentowanym zespołom, a także wokalistkom i wokalistkom z ambicjami - mówi
Violetta Dziubin – Łuszczyk, marketing manager Galerii Jurajskiej.
- Szukamy muzyków, którzy grają
swój autorski materiał, mają pomysł na muzykę i swój image.
Jednym słowem – są oryginalni.
Chcemy pokazać na scenie różne
gatunki muzyczne i różne dźwięki,
a przede wszystkim talent muzyków pochodzących z naszego miasta i regionu. Nie zamykamy się
więc na poszukiwania w jednym
nurcie. Liczymy na ciekawe
brzmienia – zaznacza.
Zespoły, które zostaną wybrane do koncertu zagrają przed
gwiazdą tegorocznej imprezy jako
swoisty support. – Liczymy, że dla

wielu zespołów będzie to debiut
przed tak dużą publicznością oraz
szansa na wypromowanie siebie i
swojej muzyki. Taki też zresztą
jest cel tego nietypowego wydarzenia – mówi Dziubin-Łuszczyk.
Zespoły chcące zagrać 29 września przed Jurajską muszą spełnić jednak kilka wymagań castingowych.
Żeby być wziętym pod uwagę,
trzeba na adres demo@galeriajurajska.pl przesłać próbkę swojej muzyki np. jako mp3, link do
soundcloud lub nagranie na
YouTube, biogram zespołu lub
muzyka, zdjęcie, kilka słów od
siebie oraz kontakt zwrotny. Zgłoszenia przyjmowane są do 20
września.
– Nie organizujemy castingu w
tradycyjnym tego słowa znaczeniu, nie jesteśmy programem telewizyjnym, który będzie szlifował
talenty. Szukamy muzyków pewnych siebie, którzy już działają na
rynku, grają po klubach, na miejskich imprezach, mają już swoich
fanów – mówi.
Pomysł Jurajskiej, aby wypromować lokalnych twórców nie jest
pierwszym tego typu. Centrum
handlowe od lat wspiera, np. lokalnych malarzy, rzeźbiarzy i
twórców ludowych organizując
ich wystawy. Podczas imprez w
galerii często pojawiają się także
wokaliści związani z Częstochową,
biorący udział np. w The Voice of
Poland i Must Be The Music.
kg

OKF

Które produkcje podbiją
serca najmłodszych widzów?
Osiem produkcji - z czego
aż pięć to polskie premiery znalazło się w konkursie filmów pełnometrażowych 5.
Festiwalu Filmowego Kino
Dzieci. Widzowie kina OKF
Iluzja w Częstochowie zobaczą trzy animacje i pięć filmów aktorskich spośród,
których wybiorą najlepszy
w ogólnopolskim głosowaniu.
Festiwal potrwa od 22 do 30
września.
O tytuł najlepszego filmu 5.
Festiwalu Filmowego Kino Dzieci
oraz statuetkę Kwiatu Paproci
powalczy osiem produkcji dla
młodych widzów w wieku 4-12
lat. Pięć z nich to tytuły, które
widzowie Kina Dzieci obejrzą
w Polsce jako pierwsi. Każdemu
z konkursowych filmów przyświeca tegoroczne hasło Festiwalu – Ku nowej przygodzie.
22 września na godzinę 10.00
w OKF wyświetlona zostanie ujmująca animacja „Mirai” pokazująca siłę rodzinnego ciepła
i ogromną rolę bliskich relacji,
których budowanie wymaga ciągłej pracy nad sobą. W tym samym dniu, ale o godzinie 11.45
odbędzie się seans „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai.
Pierwsza tajemnica”. W szkole
ginie starożytna księga. Uczniowie podejmują próbę odnalezienia zguby. Czy dzieci dojdą po
nitce do kłębka do finału sprawy
i jak w rozwiązaniu zagadki pomoże im biała gołębica? 23 września o godzinie 10.00 będzie

można zobaczyć „Kapitan Morten i Królowa Pająków” – animację o potędze nieograniczonej
dziecięcej wyobraźni. Tego samego dnia o godzinie 23 zobaczymy
„Jestem William”, czyli opowieść
o niezwykłej przygodzie w małym miasteczku, z odrobiną gangsterskiego dreszczyku i małym-wielkim bohaterem, który odkrywa swoją siłę. 29 września
o godzinie 10.00 OKF wyświetli
„Pettson i Findus – najlepsza
Gwiazdka” – aktorską adaptację uwielbianych przez dzieci
książek ilustrowanych, w której
para bohaterów, kot Findus
i opiekujący się nim Pettson,
przygotowuje się do nadchodzących świąt. O 11.45 zobaczymy
„Supa Modo” – nagrodzoną
Kryształowym Niedźwiedziem na
Berlinale 2018 rozważną i delikatną filmowa próba oswojenia
tematów związanych z odchodzeniem. Ostatnie seanse zaplanowano na 30 września. O godzinie 10.00 zobaczymy „Gordon i Paddy”. Poznamy historię
przyjaźni myszki i komisarza ropucha, którzy łączą siły, by chronić mieszkańców lasu. Czy ich
spryt i rozwaga wystarczą, by
rozwiązać kolejną kryminalną
zagadkę? O godzinie 11.45 natomiast wyświetlony będzie film
„Łowcy czarownic”. To wzruszająca historia o roli rodziny
i o tym, jak dzięki uzdrawiającej
mocy bliskości i bezgranicznej
akceptacji, każdy z nas może
stać się superbohaterem.
kg
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Żużel

Siatkówka

AZS Częstochowa z licencją Włókniarz stoczy
Czarne chmury, które
wisiały przez okres wakacyjny nad klubem, zaczynają się rozchodzić. Klub
otrzymał licencję na grę
w sezonie 2018/2019
w Pierwszej Lidze Piłki
Siatkowej
Mężczyzn,
choć istniało ryzyko, że
nie zdoła wyjść z patowej
sytuacji, w jakiej się znalazł.
Pod koniec lipca zarząd spółki poinformował o problemach,
z jakimi się boryka – został
zmuszony zwrócić miastu ok.
300 tys. złotych, które poprzedni włodarze klubu otrzymali
w ramach dotacji. Przez to klub
nie mógł liczyć na miejskie
środki, które mogłyby trafić do
budżetu AZS-u, więc ruszył
z akcją crowdfundingową –
o tym pisaliśmy w poprzednich
numerach gazety.
Wszystko wskazuje na to, że
AZS Częstochowa wychodzi na
prostą. Otrzymanie licencji było
warunkiem koniecznym, aby
rozpocząć dalszą walkę o powrót do Plus Ligi. Zarząd w końcu porozumiał się z Miastem. –
Po wielu miesiącach rozmów,

Klub otrzymał decyzję na mocy
której zwrot części dotacji
w 2017 roku ma nastąpić do
końca bieżącego roku. Nie jest
to rozwiązanie najbardziej optymalne dla lubu, jednak otwiera
dla AZS-u drogę do skorzystania z tegorocznej puli miejskich
środków oraz uregulowaniem
tych kwestii na kolejne lata –
czytamy w komunikacie.
Ponadto AZS ma nadzieję, że
wygra w przetarg na Promocję
Miasta Częstochowy poprzez
zespół piłki siatkowej - Uważamy, że Promocja Miasta poprzez
AZS Częstochowa w zwycięskim sezonie 2017/2018, rozpoznawalność marki AZS
w Polsce, rosnąca frekwencja
na trybunach HSC oraz perspektywa kontynuacji ambitne-

go projektu na najwyższym
poziomie sportowym, będzie
wystarczającym wykładnikiem do wyboru oferty naszego Klubu – przekonuje
zarząd.
Zdecydowana większość
sponsorów zdecydowała się
dalej wspierać biało-zielonych w nadchodzącym sezonie. Klub zaczął informować również o tym, kto znajdzie się w kadrze.
Wiadomo już na pewno, że
na pozycji libero ponownie wystąpi Piotr Macheta. Szeregi zasili również nowy rozgrywający
– 23-letni Chono Panczew, który poprzedni sezon spędził
w Azimucie Modena, gdzie rywalizował
między
innymi
z Brudno Rezende. Do drużyny
dołączy również wychowanek
AZS-u 2020 – Krzysztof Rykała,
występujący na pozycji atakującego oraz pochodzący z Serbii
Aleksandar Nedelijković jako
nowy środkowy. Wcześniej reprezentował on PGE Skrę Bełchatów, z którą zdobył Mistrzostwo Polski. Miejmy nadzieję, że
nowy skład zrobi kolejny krok
w stronę odbudowania legendy.
pn, zdj. MK

walkę o brązowy
medal

W najbliższą niedzielę (16
września) ForBet Włókniarz
Częstochowa zmierzy się
z Betard Spartą Wrocław,
a stawką tego spotkania będzie brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski.
Zarząd poinformował na swojej
stronie internetowej, że wszyscy

kibice Lwów, którzy wybierają się
na to spotkanie mogą już zakupić
na nie bilety. Ich sprzedaż prowadzona będzie wyłącznie w siedzibie klubu w godzinach od 8:00 do
15:00 do 14 września (piątek).
Mecz rozegrany zostanie na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu
o godz. 16:30.
pn

Piłka nożna

RKS Raków zagra
ze Stalą Mielec

Mecz 10. kolejki Fortuny 1
Ligi
zostanie
rozegrany
o godz. 12:30 w niedzielę 16
września na stadionie przy ul.
Limanowskiego. Trwa przedsprzedaż biletów.
Wejściówki można nabyć
w Galerii Jurajskiej, a także

w kasie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków” w piątek i sobotę. W dniu meczu kasy biletowe będą nieczynne. Spotkanie ze
Stalą Mielec będzie z pewnością
atrakcyjne dla kibiców. RKS
wciąż jest liderem w grupie, z kolei Stal zajmuje 11 miejsce w tabeli rozgrywek. 
pn

Trekking

Rozpoczęto zapisy

Odegraj główną rolę
w kolarskim spektaklu
w Częstochowie

Częstochowski Bieg
Niepodległości

Prestiżowy start z centrum
miasta, honorowy przejazd
głównymi arteriami, emocjonujące pościgi po malowniczej
trasie po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, blask światowych gwiazd kolarstwa oraz
imponująca pula nagród 50 000
zł. Tak zapowiada się Częstochowa Trek Race – sportowe
wyzwanie dla amatorów.
Zaplanowane na weekend
15-16 września wydarzenia ma
wielkie szanse, by stać się jedną
z najbardziej spektakularnych
kolarskich imprez w całym se-

zonie. Ale nie może być inaczej,
skoro w jego organizację zaangażowany jest Trek, czyli jedna
z największych marek oraz takie nazwiska jak Jens Voigt czy
Cezary Zamana. Ten pierwszy
to niemiecki kolarz, uczestnik
największych tourów na świecie
i uwielbiany przez kibiców na
całym świecie za swoją zawziętość i wielkie serce do walki. Cezary Zamana to z kolei kolarski
mistrz Polski, triumfator Tour
de Pologne, a po zakończeniu
sportowej kariery – organizator
najciekawszych imprez dla
amatorów.

Częstochowa Trek Race potrwa dwa dni. W sobotę spotkać
się będzie można z Jensem Voigtem w częstochowskiej siedzibie
fabrykarowerów.com (ul. Łódzka
52). Otwarte będzie też Biuro Zawodów na Placu Biegańskiego
(15.00-18.00), gdzie będzie można zapisać się do wyścigu oraz
odebrać profesjonalny chip do
ultraprecyzyjnego pomiaru czasu. Zapisy trwać będą też w niedzielę (8.00 – 11.30). Swój akces
można zgłosić także internetowo
przez stronę www.tour.zamanagroup.pl.

Ruszyły zapisy na Częstochowski Bieg Niepodległości,
którego organizatorem jest
Miasto Częstochowa i Fundacja Jest Lepiej. Zawodnicy
wystartują 11 listopada 2018
punktualnie o godz. 11:11.
Organizatorzy zapraszają do
uczestnictwa w wydarzeniu
wszystkich, którzy chcą w ten
aktywny sposób upamiętnić

urodziny Niepodległej. Jest to
pierwsza edycja biegu, skierowana nie tylko do aktywnych
biegaczy, ale także wszystkich
tych, którzy swoim wysiłkiem
wymierzonym w pokonanie
10-kilometrowej trasy w samym sercu miasta, chcą oddać
hołd ludziom, którzy bez reszty
poświęcili się walce o wolność,
język i polską kulturę sto lat temu.
pn

pn

E-sport

Let’s Play Częstochowa
po raz czwarty

W Hali Sportowej Częstochowa zostanie rozegrany
ogólnopolski turniej gamingowy. To już czwarta edycja
„Let’s Play Częstochowa”,
która przyciąga zawsze rzesze fanów e-sportu. Tegoroczny turniej zostanie rozegrany w dniach 15-16 września. Widzowie mogą liczyć
na dodatkowe atrakcje.

Zawodnicy będą rywalizować aż w pięciu popularnych
grach: Counter Strike Global
Offensive, League of Legends,
PES, Heartstone i FIFA. Ta
ostatnia to niespodzianka,
która z pewnością dostarczy
zawodnikom niezapomnianych wrażeń. Pierwszego dnia
imprezy – w sobotę o 16:30 odbędzie się dodatkowo Turniej

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

Cosplayowy. Udział w tym
konkursie można zgłaszać
jeszcze do godz. 20:00 w piątek. Te osoby, które nie będą
brały udział w zawodach, będą
mogły zagrać poza Turniejem
w takie gry m.in. z serii Lego,
Yakuza 6: The Song of Life i
Naruto to Boruto Shinobi Striker.
pn
E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049
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P RO G R A M T V – P I Ą T E K 1 4 W R Z E Ś N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 322 (Elif,
bolum 136); serial; Turcja
(2014)
06:35 Wieczna miłość; odc.
15 (Kara Sevda); serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny,
Na żywo
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.IV; odc. 43 Agent; serial TVP
09:55 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 108 - Mężczyzna bez
pamięci; serial kryminalny
TVP
10:50 Jeden z dziesięciu;
9/107; teleturniej
11:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
12:00 Wiadomości, Na żywo
12:15 Agrobiznes, Na żywo
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w zagrodzie –
Skąd się bierze cukier?
12:55 Natura w Jedynce –
Afryka Południowa 2.
Królestwo kolorów; serial
dokumentalny; Francja
(2017)
14:00 Elif; s.II; odc. 323 (Elif,
bolum 137); serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:40 Magazyn śledczy Anity
Gargas; magazyn
16:05 Wieczna miłość; odc.
16 (Kara Sevda); serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:15 Kalendarium
Powstania
Warszawskiego; felieton
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3332;
telenowela TVP
18:30 Korona Królów – taka
historia…
18:55 Jeden z dziesięciu;
10/107; teleturniej
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 The Wall. Wygraj
marzenia; /37/; teleturniej
21:30 Big Music Quiz (14);
teleturniej muzyczny
22:35 Boska Florence
(Florence Foster Jenkins);
komedia; Wielka Brytania,
USA (2016); reż.:Stephen
Frears; wyk.:Meryl Streep,
Hugh Grant, Simon
Helberg, Rebecca
Ferguson
00:35 Magazyn kryminalny
997; magazyn
01:25 Ocaleni; reality show
02:30 Wolność; dramat; USA
(2014)
04:10 Film dokumentalny

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 204
ed. 4; teleturniej
06:00 Egzamin z życia; odc.
3/112; serial TVP
06:50 Anna Dymna spotkajmy się
07:20 Na sygnale; odc. 113
„Psychofanka”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (162)
11:25 Rodzinka.pl; s.I; odc.
2 - Opiekunki; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1897; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 205
ed. 4; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc. 37;
serial; Turcja (2011)
14:00 Coś dla Ciebie;
magazyn
14:30 Rodzinka.pl; odc. 239
„Jedziemy na Antypody”
sezon 12; serial
komediowy TVP
15:05 XX Festiwal Kabaretu
w Koszalinie 2014
Awantura w korporacji
16:00 Koło fortuny; odc. 271
ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2425;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 12;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Kronika PKO Bieg
Charytatywny
18:39 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 159 „Ból głowy”
sezon 7; serial komediowy
TVP
19:05 Wszystko przed nami;
odc. 44; telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1897; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1898; serial obyczajowy
TVP
20:45 O mnie się nie martw;
s.IX odc. 1/13; serial
komediowy TVP
21:45 Rodzinka.pl; odc. 240
„Może by tak żetem?”
sezon 13; serial
komediowy TVP
22:20 Kabaret Hrabi - Savoir
vivre; program kabaretowy
23:00 Pitbull. Nowe
porządki; film sensacyjny;
reż.:Patryk Vega;
wyk.:Andrzej Grabowski,
Piotr Stramowski,
Bogusław Linda, Maja
Ostaszewska, Agnieszka
Dygant, Beata Kawka,
Krzysztof Czeczot;
Dozwolone od lat 18
01:20 Uwięziona w mroku;
thriller; USA (2013)
02:55 Jest sprawa; komedia

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(634); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(635); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (121); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (734);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (15); serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (801);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2718); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (847);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn
informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (250);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (240); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2719); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
sportowy
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Świat według
Kiepskich (267); serial
komediowy. Kiepski całe
dnie spędza przed
telewizorem. Dom
utrzymuje z pensji
pielęgniarki jego żona
Halina. Ich sąsiadami są
Paździoch i Boczek.
20:05 World of Dance Polska (1); program
rozrywkowy
21:35 Lepiej późno niż
wcale (1); reality show
22:40 X-Men 2; film SF,
Kanada/USA 2003. Rząd
musi ugasić konflikt
między ludźmi a
mutantami.
1:35 Dziecko Rosemary (2);
serial grozy. Młode
małżeństwo
Woodhouse’ów
zamieszkuje w nowym
lokum. Ciężarna Rosemary
zaczyna podejrzewać, że
sąsiedzi oddają cześć
szatanowi.
3:25 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia.

TVN
05:10 Uwaga! (5432) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
10 (6/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9
(8/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2287) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (931) program obyczajowy
12:00 Szpital (820) program obyczajowy
13:00 Szkoła (583) program
14:00 19 + (284) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
6 (6/13) - program
kulinarno-rozrywkowy.
W Gnieźnie, w otoczeniu
bloków i firm
przemysłowych znajduje
się lokal „LeoLibra”.
Jego właścicielką jest
Barbara, która od zawsze
marzyła o własnej
restauracji. Miejscu miłym
i sympatycznym, gdzie
można dobrze zjeść…
15:30 Szkoła (584) program
16:30 19 + (285) - program
17:00 Szpital (821) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (932) program obyczajowy
19:00 Fakty (7562) informacje
19:35 Sport (7545) informacje
19:45 Pogoda (7542) informacje
19:50 Uwaga! (5433) program
20:00 Jurassic World - film
przygodowy, USA 2015.
Budowa parku jurajskiego
dochodzi do skutku.
Turyści z całego świata
zjeżdżają, by podziwiać
nie tylko przywrócone
do życia dinozaury, lecz
również genetycznie
zmodyfikowaną atrakcję –
Indominus rex…
22:40 Green Lantern - film
przygodowy, USA 2011.
We wszechświecie
równie olbrzymim,
co tajemniczym, od
wieków istnieje pewna
niezauważalna, lecz
potężna siła – obrońcy
pokoju i sprawiedliwości,
zwani Green Lantern
Corps…
01:00 Shrek II - komedia,
USA 2004. Ogry
też miewają kłopoty
z teściami. Shrek i Fiona
zostają zaproszeni do
Zasiedmiogórogrodu
przez sprawujących
tam niepodzielne rządy
rodziców Fiony. Obawy
Shreka potwierdzają się…
03:00 Uwaga! (5433) program
03:15 Moc Magii(TVN noc)
(250/300) - program

TV PULS
06:00 Kontrakt na miłość;
telenowela, Turcja 2016;
odc. 25
07:00 Dziesięć przykazań;
serial fabularny, Brazylia
2015; odc. 144
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; 2018; odc. 105
09:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 21. Jake jest
odpowiedzialny za
wysłanie do więzienia syna
groźnego przestępny. Ten
usiłuje się teraz na nim
zemścić.
10:00 Nash Bridges; serial
fabularny, USA 1997
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2011
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2011
13:00 Lombard. Życie pod
zastaw; 2018; odc. 59
14:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 57
15:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 58
15:55 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2011
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2011
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; 2018; odc. 105
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; 2018; odc. 106
20:00 Wasabi: Hubert
zawodowiec; akcja,
Francja, Japonia 2001.
Policjant Hubert Fiorentini
po pracy prowadzi
zwyczajne życie. Do
czasu… Pewnego dnia
otrzymuje pewną
wiadomość, która zmusza
go do natychmiastowego
wyjazdu…
21:55 Inferno: Piekielna
walka; akcja, USA 1999.
Eddie Lomax jest byłym
żołnierzem, zmęczonym
życiem. Pewnego dnia gdy
próbuje popełnić
samobójstwo, na jego
drodze pojawiają się
bandyci…
23:55 Spartakus: Zemsta;
serial fabularny, USA
2012; odc. 1
01:00 Spartakus: Zemsta;
serial fabularny, USA
2012; odc. 2
02:00 Flash; serial fabularny,
USA 2015
02:55 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2010; odc. 18
03:35 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:05 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 6
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 6

TVP SERIALE
05:35 Ja to mam szczęście!;
odc. 42; serial TVP
06:10 Na sygnale; odc. 104
„Przeznaczenie”; serial
fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 105
„Serduszko”; serial
fabularyzowany TVP
07:15 Anna German; odc.
9/10; serial biograficzny;
Rosja (2012)
08:15 M jak miłość; s.I; odc.
884; serial TVP
09:15 Dziewczyny ze Lwowa;
odc. 27; serial obyczajowy
TVP
10:05 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 168 „Będzie się
działo” sezon 7; serial
komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 169 „Prawda w oczy
kole” sezon 7; serial
komediowy TVP
11:15 Ranczo; s.II; odc. 17 Honor parafii; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; s.II; odc. 18 Europejski kandydat; serial
obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 30 - Miłość Natalii;
serial kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 31 - Spa; serial
kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe; odc.
125 - Awaria
16:10 Na sygnale; odc. 105
„Serduszko”; serial
fabularyzowany TVP
16:40 Ranczo; s.II; odc. 19 Rozwód z miłości; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.II; odc. 20 Diabelskie porachunki;
serial obyczajowy TVP
18:45 Ja to mam szczęście!;
odc. 43; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 32 - Pamięć; serial
kryminalny TVP
20:20 Cesarzowa Ki; odc. 60;
serial; Korea Połudn.
(2013)
21:15 Ranczo; s.II; odc. 21Jesienna burza; serial
obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; s.II; odc. 22 Diler pierogów; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 33 - Najpiękniejsza;
serial kryminalny TVP
00:15 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 252 - Vistula Beach;
serial kryminalny TVP
01:15 Trzeci oficer; odc.
7/13 - Twarzą w twarz;
serial sensacyjny TVP
02:10 Trzeci oficer; odc.
8/13 - Zawieszeni; serial
sensacyjny TVP
03:15 Anna German; odc.
9/10; serial biograficzny;
Rosja (2012)
04:15 M jak miłość; s.I; odc.
884; serial TVP
05:10 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 168; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:25 Familiada; odc. 2433;
teleturniej
06:55 Okrasa łamie przepisy
– W kaszubskim garnku;
magazyn kulinarny
07:35 Śpiewające fortepiany
(38)
08:40 Rodzina wie lepiej;
/70/; teleturniej
09:05 Koło fortuny; odc. 176
ed. 4; teleturniej
09:45 Kierunek Kabaret –
Być czy nie być aktorem;
/4/
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /38/ - „Batumi”
- Filipinki
10:55 Familiada; odc. 2433;
teleturniej
11:25 KabareTOP Story –
„Sęk” - kabaret Dudek
11:45 Życie to Kabaret –
Humor Wiesława
Michnikowskiego
12:50 Życie to Kabaret –
Łowcy śmiechu - Kabaret
Ani Mru Mru (1); program
kabaretowy
13:50 Śpiewające fortepiany
(39)
14:50 Kabaretowa Mapa
Polski – XVIII Mazurska
Noc Kabaretowa
Mrągowo 2016 - Moda na
swetry (1); widowisko
15:55 Kabaretowa Mapa
Polski – XVIII Mazurska
Noc Kabaretowa
Mrągowo 2016 - Moda na
swetry (2); widowisko
16:55 Kabaretowa Mapa
Polski – XVIII Mazurska
Noc Kabaretowa
Mrągowo 2016 - Moda na
swetry (3); widowisko
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Pochodzenie ma
znaczenie; magazyn
kulinarny
18:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (53) Ludożercy; cykl reportaży
19:05 Makłowicz w podróży
– Podróż 8 Portugalia „Porto” (35); magazyn
kulinarny
19:40 Rodzina wie lepiej;
/70/; teleturniej
20:15 Śpiewające fortepiany
(40)
21:20 Postaw na milion;
odc. 173; teleturniej
22:15 The Wall. Wygraj
marzenia; /14/; teleturniej
23:15 Rodzina, ach rodzina
(odc. 3) - Żona 2;
widowisko
00:10 Koło fortuny; odc. 175
ed. 4; teleturniej
00:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Festiwal
Kabaretu Koszalin 2004.
Marian i Hela - powtórka
z wesela (1-3)
03:55 Rozrywka Retro –
Kabaret Moralnego
Niepokoju: Sonata
metafizyczno rozrywkowa

TVN7
05:15 Ukryta prawda
(Niewidzialna ręka) (332) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (ZŁY
SEN) (119) - program
sądowy
07:10 Szpital (400) program obyczajowy
08:10 Dr House VI (12/22) serial obyczajowy, USA
09:10 Kryminalni (Gdzie jest
Maciek) (9/13) - serial
kryminalny
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
(Pełnia szczęścia) (675) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny
(WSCHODZĄCA
GWIAZDA) (120) program sądowy
13:55 Sędzia Anna
Maria Wesołowska
(PRZEKLĘTY) (574) program sądowy
14:55 Szpital (401) program obyczajowy
15:55 Zagubieni (11/25) serial, USA
16:50 Kryminalni (Sponsor)
(10/13) - serial kryminalny
17:55 Dr House VI (13/22)
- serial obyczajowy, USA.
House i jego zespół leczą
szkolną gwiazdę footballu,
która ma wziąć udział
w eliminacjach do ligii
NFL…
19:00 Ukryta prawda
(Podwójne życie
nieboszczyka) (676) program obyczajowy
20:00 Happy Feet: Tupot
małych stóp - komedia,
USA 2006.
Na dalekiej Antarktydzie
mieszkają królewskie
pingwiny; wszystkie
pięknie śpiewają wyrażając
w ten sposób uczucia.
Jednak młody pingwin
imieniem Mambo nie ma
głosu ani słuchu i jest
najgorszym śpiewakiem
na świecie…
22:15 Beowulf - film
przygodowy, USA 2007.
W czasach wielkich
bohaterów żyje
najmężniejszy z nich –
Beowulf. Pokonawszy
potężnego potwora
o imieniu Grendel,
Beowulf ściąga na siebie
niegasnący gniew jego
uwodzicielskiej, a zarazem
bezwzględnej matki,
która zrobi wszystko, co
w jej mocy, aby pomścić
syna…
00:40 American Horror Story
I: Murder House (7/12) serial, USA
01:35 Strzelec (1/8) - serial,
USA
02:35 Moc Magii (TVN7 noc)
(250/270) - program
04:45 Druga strona medalu
4 (5/8) - talk show –
Henryk Blida

TVN STYLE
05:45 Wiem, co jem na
diecie (6/12) - program
lifestylowy
06:15 Sablewskiej sposób
na... (2/10) - program
06:45 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 5 (2/13) program lifestylowy
07:30 Warsztat urody (8) program lifestylowy
08:15 Życie bez wstydu 6
(1/10) - reality show
09:15 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (10) - reality
show
10:00 Sablewskiej sposób
na modę 6 (11/13) program rozrywkowy
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (6/13) - program
rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje
6 (2/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Dziewczyny
z wypiekami (1/8) program
13:15 Pani Gadżet 2.0
(10/12) - magazyn
13:45 W czym do ślubu 4
(2/12) - reality show
14:15 W czym do ślubu? 3
(2/12) - reality show
14:45 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (2/8) - reality
show
15:30 Zanim Cię zobaczę
16:35 Kulisy sławy EXTRA 2
17:05 Gwiazdy prywatnie 3
(2/8) - program lifestylowy
17:35 Kuchenne rewolucje
15 (10/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:35 Mistrzowskie cięcie
2 (2/8) - program
rozrywkowy
19:35 Ugotowani 13 (3/10)
- magazyn kulinarnorozrywkowy
20:35 Zgłosić gwałt
21:45 Zrzuć nadwagę na
dobre!
22:25 Życie bez wstydu 6
(2/10) - reality show
23:25 Bajeczne życie
milionerów 3 (3/10) program rozrywkowy
23:55 Kiedy nikt nie patrzy dokument
01:00 Naga miłość (12) program rozrywkowy
02:00 W roli głównej –
Małgorzata Rozenek (1/6)
- talk show
02:30 Najsztub słucha –
Małgosia Rozenek (5/6)
- talk show
03:00 W roli głównej –
Bożena Dykiel (14/16)
- talk show
03:30 Wiem, co jem 4
(14/15) - magazyn
04:00 Wiem, co jem 2
(13/15) - magazyn
04:30 Wiem, co jem 2
(14/15) - magazyn

TVP SPORT
06:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Hiroszima - 1/4F
08:10 Zgoda na Futbol
08:30 Wioślarstwo - MŚ,
Płowdiw - Półfinały
10:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Hiroszima - 1/4F
11:00 Wioślarstwo - MŚ,
Płowdiw - Finały
12:40 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Hiroszima podsumowanie
13:55 Lekkoatletyka - ME
Berlin - podsumowanie
16:10 Strongmen - Liga
Mistrzów
17:15 Wioślarstwo Mistrzostwa Świata,
Płowdiw - Finały
18:35 Sportowy weekend w
TVP Sport
20:05 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ - Bolonia
(studio)
20:30 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ - Bolonia:
Włochy - Polska
22:45 Sportowy Wieczór, Na
żywo
23:25 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ - Bolonia:
Włochy - Polska
01:15 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Hiroszima podsumowanie
02:30 Wioślarstwo Mistrzostwa Świata,
Płowdiw - Półfinały i
Finały
04:50 Zgoda na Futbol
05:00 Sportowy Wieczór, Na
żywo

TVP3 KATOWICE

06:00 Zrób to ze smakiem
06:25 Polska z Miodkiem (103)
Czersk; felieton
06:30 Pożyteczni.pl; magazyn
07:00 Do teatru
07:30 Aktualności Flesz
07:36 Kronika regionu
07:56 Dokument w obiektywie;
magazyn
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Sprawa dla reportera
10:00 Antenowe remanenty
10:15 Mój pies i inne zwierzaki
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Wiedz i mądrze jedz;
magazyn
11:00 Antenowe remanenty
11:15 Nożem i widelcem;
magazyn kulinarny
11:25 Polacy w Bitwie o Anglię;
film dokum.
12:15 Antenowe remanenty
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
13:00 W Innym Świetle; talkshow
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Niepokonani; reportaż
15:05 Pożyteczni.pl; magazyn
15:35 Moja Praca; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Wiatr od morza; odc. 123;
magazyn
17:31 POGODA
17:35 Spotkania w świecie
ciszy; magazyn
18:00 Kronika regionu
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Pieniądz w centrum uwagi
19:25 Karty historii
POLSAT SPORT
19:58 POGODA
20:00 Moja Praca; magazyn
6:00 Badminton; DAIHATSU 20:30 Wiatr od morza; odc. 123;
YONEX Japan Open 2018;
magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
ćwierćfinały
21:16 Wieczorny magazyn
11:00 Piłka nożna; Liga
sportowy TVP Katowice
Narodów
21:28 POGODA
13:00 Siatkówka mężczyzn; 21:30 Tygodnik polityczny
22:00 Dziennik Regionów
MŚ w Bułgarii i we
22:20 Echa dnia
Włoszech; mecz fazy
22:40 Pogoda
grupowej: Portoryko 22:45 ALARM!; magazyn
Polska
23:00 Kryminalna Siódemka
15:50 Siatkówka mężczyzn; 23:20 Telekurier
23:50 Polacy w Bitwie o Anglię;
MŚ w Bułgarii i we
film dokum.
Włoszech; mecz fazy
00:35 Antenowe remanenty
grupowej: Finlandia - Kuba 00:55 Wiatr od morza; odc. 123;
18:00 Siatkówka mężczyzn;
magazyn
01:35 Sprawa dla reportera
MŚ w Bułgarii i we
02:25 Listy do PRL - u Włoszech; mecz fazy
Czujność obywatelska;
grupowej
felieton
19:20 Siatkówka mężczyzn; 02:40 Wiedz i mądrze jedz;
MŚ w Bułgarii i we
magazyn
02:55 Polska z Miodkiem (103)
Włoszech; mecz fazy
Czersk; felieton
grupowej: Bułgaria 03:00 Zakochaj się w Polsce;
Portoryko
odc. 80 Złotów; magazyn
22:00 Siatkówka mężczyzn; 03:25 Nożem i widelcem
03:45 Echa dnia
MŚ w Bułgarii i we
04:05 Agrobiznes
Włoszech; mecz fazy
04:25 Pogoda
grupowej: Portoryko 04:30 Dziennik Regionów
Polska
05:00 Telekurier
05:35 Moja Praca; magazyn
0:30 Sporty walki; KSW

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 14
września; felieton
07:00 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 24; serial TVP
08:00 Taśmy bezpieki
08:40 Marzyciele; pr. publ.
09:10 Historia Polski – Teatr
historii – Sochaczew
1939; widowisko
09:45 Zaczęło się w
Gdańsku – Honor
Żołnierza; relacja
10:15 Cyrk po sowiecku –
Trasa bez
zabezpieczenia; cz. 1; film
dokum.; Białoruś (2016)
10:45 Sensacje XX wieku –
Chińska bomba atomowa;
cykl dokumentalny
11:20 Odkryć tajemnicę –
Statek Czarnobrodego;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)
12:25 Jan Serce; odc. 9/10;
serial TVP
13:25 Historia jedzenia po
amerykańsku; odc. 3/6
(odc. 3/6); cykl dokum.;
USA (2014)
14:35 Plemienna sztuka
przetrwania 2; odc. 2/6.
Australijskie piekło (2);
cykl dokum.; USA (2016)
15:40 Genialne wynalazki;
odc. 3/4; film dokum.;
Wielka Brytania (2013)
16:35 Komunikaty Wojenne;
odc. 18; felieton
16:45 Historia Polski –
Liczył się tylko honor;
film dokumentalny
17:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. Tajemnica
kurowskiej świątyni odsłona druga
18:20 Ex Libris; magazyn
18:50 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 25; serial TVP
19:40 Polska i świat z
historią w tle –
Westerplatte – jeszcze
jedna historia; cykl report.
20:10 Piwna historia; film
dokumentalny
21:00 Helikoptery w akcji;
odc. 2/4; serial dokum.;
Wielka Brytania (2008)
22:05 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; mag.
22:40 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia artysty show
erotycznego w Kijowie;
reportaż
23:20 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 2/8
(odc. 2/8); film dokum.;
USA (2016)
00:10 Cyrk po sowiecku –
Trasa bez
zabezpieczenia; cz. 2; film
dokum.; Białoruś (2016)
00:45 Sensacje XX wieku –
Zadanie specjalne; cykl
dokumentalny
01:15 Encyklopedia II wojny
światowej – Stalingrad cz
2; cykl dokumentalny
01:55 Było, nie minęło.
Tajemnica kurowskiej
świątyni - odsłona druga
02:35 Akcja AB; film dokum.

P RO G R A M T V – S O B OTA 1 5 W R Z E Ś N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:15 Klan; odc. 3328;
telenowela TVP
05:35 Klan; odc. 3329;
telenowela TVP
06:00 Klan; odc. 3330;
telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:40 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
08:00 Las bliżej nas
08:25 Pełnosprawni;
magazyn dla
niepełnosprawnych
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres;
magazyn
09:50 Fascynujący świat Na ratunek Wenecji; film
dokumentalny; Francja
(2017)
10:55 Korona Królów – taka
historia…
11:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
12:00 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
12:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
13:00 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
13:35 Okrasa łamie
przepisy; magazyn
kulinarny
14:10 Jak to działa; odc.
162; magazyn
14:40 Gen innowacyjności
15:05 Ojciec Mateusz; serial
kryminalny TVP
16:00 Rolnik szuka żony
seria V; odc. 2; reality
show
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:15 Kalendarium
Powstania
Warszawskiego; felieton
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Drogi wolności; odc. 2
- Nieśmiertelnik; serial
TVP
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Dziewczyny ze Lwowa;
s.III; odc. 29; serial
obyczajowy TVP
21:30 Hit na sobotę –
Siedmiu wspanialych;
western; USA (2016);
reż.:Antoine Fuqua;
wyk.:Denzel Washington,
Chris Pratt, Ethan Hawke,
Vincent D’Onofrio, Haley
Bennett
23:55 4 Blocks; odc. 3,
Ibrahim; serial; Niemcy
(2017); Dozwolone od lat
18
01:05 Boska Florence;
komedia; Wielka Brytania,
USA (2016)
03:00 Jaka to melodia?

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 206
ed. 4; teleturniej
05:55 Barwy szczęścia; odc.
1894; serial obyczajowy
TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc.
1895; serial obyczajowy
TVP
07:00 M jak miłość; odc.
1379; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Pytanie na śniadanie
Extra (163)
11:20 Pogoda Flesz sobota
11:35 Makłowicz w podróży
– Kanada - Quebeck (165)
Z pól i sadów; magazyn
kulinarny
12:15 Starsza pani musi
zniknąć (Duplex) 85’;
komedia; USA (2003);
reż.:Danny de Vito;
wyk.:Drew Barrymore,
Ben Stiller, Eileen Essell
14:00 Familiada; odc. 2474;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 272
ed. 5; teleturniej
15:20 Festiwal Muzyki
Tanecznej - Kielce 2018;
koncert
16:20 Słowo na niedzielę –
Wiara jak para z
samowara
16:35 Rodzinka.pl; odc. 240
„Może by tak żetem?”
sezon 13; serial
komediowy TVP
17:10 O mnie się nie martw;
s.IX odc. 1/13; serial
komediowy TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kronika PKO Bieg
Charytatywny
18:35 Postaw na milion;
odc. 184; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na
milion; odc. 184
19:35 Lajk!
20:05 The Voice of Poland
IX - Przesłuchania w
ciemno Warmia i Mazury;
widowisko muzyczne
21:10 The Voice of Poland
IX - Przesłuchania w
ciemno (5) Podkarpacie;
widowisko muzyczne
22:15 Uwięziona w mroku;
thriller; USA (2013)
23:50 Do utraty sił; dramat;
USA (2015); reż.:Antoine
Fuqua; wyk.:Jake
Gyllenhaal, Rachel
McAdams, Forest
Whitaker, Clare Foley,
Naomie Harris
02:05 Pitbull. Nowe
porządki; film sensacyjny;
Polska (2015); reż.:Patryk
Vega; wyk.:Andrzej
Grabowski, Piotr
Stramowski, Bogusław
Linda, Maja Ostaszewska,
Agnieszka Dygant, Beata
Kawka, Krzysztof Czeczot;
Dozwolone od lat 18

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
9:15 My3 (53); program dla
dzieci
9:40 My3 (54); program dla
dzieci
10:10 Ewa gotuje (338);
magazyn kulinarny
10:45 Nasz nowy dom (108);
reality show. Pan
Stanisław nie może
pracować. Utrzymanie
rodziny spadło na barki
jego żony. Małżeństwo
wychowuje dwie córki.
Dom, w którym
mieszkają,...
11:45 Śpiewajmy razem. All
Together Now (2);
program muzyczny.
Zadanie biorących udział
w programie wokalistów
to zaśpiewać tak, by
poderwać z krzeseł jak
największą liczbę jurorów,
a jest ich...
13:15 World of Dance Polska (1); program
rozrywkowy
14:45 Lepiej późno niż
wcale (1); reality show
15:45 Kabaret na żywo
według
Paranienormalnych (42);
program rozrywkowy.
Stałym gospodarzem
odcinków będzie kabaret
Paranienormalni. Satyrycy
zaproszą do studia nie
tylko kolegów po fachu,...
17:45 Chłopaki do wzięcia
(101); serial dokumentalny
18:20 Chłopaki do wzięcia
(102); serial dokumentalny
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
sportowy
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Świat według
Kiepskich (268); serial
komediowy
20:05 Kung Fu Panda 3; film
animowany, Chiny/USA
2016. Po udaje się
odnaleźć inne pandy swoją prawdziwą rodzinę.
Wyrusza wraz z ojcem do
ich sekretnej krainy.
Tymczasem w...
22:10 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo 10 (2); program
rozrywkowy. 10. edycja
show, w którym osoby z
pierwszych stron gazet
przeistaczają się w ikony
muzyki. Uczestnicy nie
tylko muszą zaśpiewać...
0:10 Polowanie na łowcę;
thriller, USA 2013
2:25 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:25 Uwaga! (5433) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry
TVN (1090) - magazyn
11:00 Na Wspólnej
Omnibus 16 (698) - serial
obyczajowy
12:50 MasterChef 7 (1/14) program rozrywkowy
14:20 Ameryka Express
(2/13) - program
16:00 Drzewo marzeń 2 (1/9)
- program
17:00 Kuchenne rewolucje
18 (2/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:00 36,6 4 (2/12) program
19:00 Fakty (7563) informacje
19:25 Sport (7546) informacje
19:35 Pogoda (7543) informacje
19:45 Uwaga! (5434) program
20:00 Mam talent 11 (2/13) program rozrywkowy
21:45 Piraci z Karaibów:
Klątwa czarnej perły
- film przygodowy,
USA 2003. Po morzach
otaczających wyspy
Karaibskie grasuje piracki
okręt Czarna Perła. Jest
on owiany straszną
legendą mówiąca, że
z miast zaatakowanych
przez Perłę nikomu nie
udało się ujść z życiem.
Perła uderza na Port
Royal i piraci porywają
córkę gubernatora,
Elizabeth. Jej śladem rusza
zakochany w niej chłopak,
Will, w towarzystwie
legendarnego pirata, Jacka
Sparrowa. Śladem piratów
rusza także narzeczony
Elizabeth, komandor
Norrington…
00:45 Jurassic World - film
przygodowy, USA 2015.
Dwadzieścia dwa
lata po wydarzeniach
z pierwszego filmu
budowa parku jurajskiego
dochodzi do skutku.
Turyści z całego świata
zjeżdżają, by podziwiać
nie tylko przywrócone
do życia dinozaury, lecz
również genetycznie
zmodyfikowaną atrakcję –
Indominus rex…
03:25 Uwaga! (5434) program
03:45 Moc Magii(TVN noc)
(251/300) - program

TV PULS
TV Puls 15-09-2018
05:00 Magnum, P.I.; serial
fabularny, USA 1985
06:00 Magnum, P.I.; serial
fabularny, USA 1985
07:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
07:50 Szalone fabryki
polskiej muzyki!; 2016;
Roch Poliszczuk
08:45 Lombard. Życie pod
zastaw; 2018; odc. 102
09:45 Lombard. Życie pod
zastaw; 2018; odc. 103
10:40 Lombard. Życie pod
zastaw; 2018; odc. 104
11:25 Lombard. Życie pod
zastaw; 2018; odc. 105
12:25 Lombard. Życie pod
zastaw; 2018; odc. 106
13:35 Powrót do przyszłości
II; przygodowy, USA
1989Kontynuacja przygód
doktora Emmeta Browna i
Maty’ego, którzy wybierają
się do przyszłości by
zapobiec zniszczeniu
przyszłej rodziny
Marty’ego. Seria
niezwykłych przypadków
sprawia, że zmienia się
przeszłość (więc także i
przyszłość) którą znali.
Marty i Doktor
postanawiają naprawić to
co zrobili, co wcale nie
jest takie proste.
15:50 Hellboy; akcja, USA
2004. Sprowadzony na
Ziemię przez geniusza zła
Rasputina, Hellboy, ma
pomóc nazistom i
doprowadzić do
zwycięstwa słabnące w II
wojnie światowej Niemcy.
Jednak demon zostaje
zagarnięty przez
Aliantów…
18:15 Książę i ja 3:
Królewski miesiąc
miodowy; komedia, USA
2008, reż. Catherine Cyran
20:00 Mechanik:
Konfrontacja; akcja,
Francja, USA 2016. Arthur
Bishop od zawsze
specjalizował się w
sprawach, które wymagały
niezwykłych umiejętności.
Znany jako najlepszy
eliminator na świecie
Bishop postanawia
zaprzestać dalszej kariery,
aby prowadzić spokojne
życie…
22:00 Armageddon;
katastrofiny, USA 1998
01:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
01:40 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
02:05 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
02:45 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
03:15 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017

TVP SERIALE
05:55 Bulionerzy; odc. 5/75 Finansista
06:35 Janosik; odc. 1/13 Pierwsze nauki; serial TVP
07:35 Janosik; odc. 2/13 Zbójnickie prawa; serial
TVP
08:25 Komisariat; odc. 34
Wspólnota serc; serial
TVP
08:55 Komisariat; odc. 35
Tajemnica; serial TVP
09:30 Ranczo; s.I; odc. 12 Honor gminy; serial
obyczajowy TVP
10:30 Ranczo; s.I; odc. 13 Wielkie wybory; serial
obyczajowy TVP
11:35 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 162 „Powrót Magdy”
sezon 7; serial komediowy
TVP
12:05 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 163 „Wspomnień
czar” sezon 7; serial
komediowy TVP
12:35 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 164 „Życie to
powieść” sezon 7; serial
komediowy TVP
13:15 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 26 - Łzy Ewy; serial
kryminalny TVP
14:15 Ranczo; s.II; odc. 14 Sztuka i władza; serial
obyczajowy TVP
15:20 Ranczo; s.II; odc. 15 Gmina to ja; serial
obyczajowy TVP
16:20 Ranczo; s.II; odc. 16Lokalna rewolucja; serial
obyczajowy TVP
17:25 Zmiennicy; odc. 2/15 Ostatni kurs; serial TVP
18:35 Dziewczyny ze Lwowa;
odc. 28; serial obyczajowy
TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 253 - Ufo; serial
kryminalny TVP
20:30 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 27 - Spowiedź; serial
kryminalny TVP
21:30 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 28 - Sekrety
klasztoru; serial
kryminalny TVP
22:25 Ranczo; s.II; odc. 17 Honor parafii; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ranczo; s.II; odc. 18 Europejski kandydat; serial
obyczajowy TVP
00:25 Drogi wolności; odc. 2
- Nieśmiertelnik
01:35 07 zgłoś się; odc. 2/21
- Wisior; serial TVP
02:40 Ekstradycja III; odc.
5/10; serial TVP
03:45 Miasto skarbów; odc.
8 Pejzaż Turnera; serial
kryminalny TVP
04:40 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 238 „Dwa w jednym”
sezon 12; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:40 Rozrywka Retro – Czar
par (2); program
06:40 Zakochaj się w
Polsce; odc. 52 Swołowo
- Europejska Wieś
Dziedzictwa Kulturowego;
magazyn
07:20 Laskowik & Malicki
Niedziela Wieczór (1)
08:05 Koło fortuny; odc. 177
ed. 4; teleturniej
08:45 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Grzegorz
Skawiński, Waldemar
Tkaczyk; /cz. 1-2/; reportaż
09:40 Życie to Kabaret – 10
- lecie kabaretu
Paranienormalni; /1/
10:45 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 1; /9/ Królewski bal; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
11:40 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Grzegorz
Skawiński, Waldemar
Tkaczyk; /cz. 1-2/; reportaż
12:35 Okrasa łamie przepisy
– Tanie i proste
gotowanie
13:05 Podróże z historią;
s.IV; odc. 40 Żuławska
depresja; cykl dokum.
13:40 Z Andrusem po Galicji
14:20 Postaw na milion;
odc. 173; teleturniej
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /39/ - „Pierwszy
siwy włos” - Marta Mirska
15:20 Herbatka z kabaretem
(17); program rozrywkowy
15:55 Paranienormalni
Tonight (2) Piotr
Chrapkowski i Sławomir
Szmal; program
16:50 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 1; /9/ Królewski bal; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
17:45 Wielki Test o
Wakacjach
19:15 KabareTOP Story; /1/ „Ucz się Jasiu”
19:30 Bake off – Ale ciacho!
20:30 Bake off – Ale przepis!
20:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (18) - Żołnierz i
fachowiec
21:50 Hity kabaretu (22) Marcinek i inne hity
Marcina Dańca
22:55 Tylko dla dorosłych –
Festiwal Ludzik. III
Mistrzostwa Polski ONE
MAM SHOW; /odc. 1/
23:30 Koło fortuny; odc. 176
ed. 4; teleturniej
00:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Wakacje z
Kabaretem - Szczecin
2014. (1-2) Wakacje Jasia
Kowalskiego
02:20 Kabaretowa Mapa
Polski – OPOLE 2016 na
bis - Waldemar Malicki i
Filharmonia Dowcipu
03:25 Rozrywka Retro – Czar
par (2)

TVN7
05:15 Ukryta prawda
(Romans sprzed lat) (333)
- program obyczajowy
06:20 Mango - Telezakupy
08:25 Żony Hollywood 3
(7/12) - program
09:25 Żony Hollywood 3
(8/12) - program
10:25 Żony Hollywood 3
(9/12) - program
11:25 Happy Feet: Tupot
małych stóp - komedia,
USA 2006
13:45 Evan wszechmogący
- komedia, USA 2007.
Zwariowana komedia
o świeżo upieczonym
senatorze, któremu
Bóg wyznaczył misję.
Evan Baxter został
właśnie wybrany do
kongresu i wraz z rodziną
przeprowadza się do
nowego domu w pobliżu
Waszyngtonu. Problemy
zaczynają się, gdy Evanowi
objawia się Bóg i każe mu
zbudować Arkę…
15:45 Harry Potter
i komnata tajemnic film przygodowy, USA/
Wielka Brytania 2002.
Młody czarodziej Harry
Potter (Daniel Radcliffe)
i jego przyjaciele, Ron
(Rupert Grint) i Hermiona
(Emma Watson),
rozpoczynają drugi rok
nauki w Hogwarcie,
słynnej szkole magii.
Wraz z początkiem roku
w szkole zaczynają dziać
się straszne i tajemnicze
rzeczy…
19:00 Terminal - komedia,
USA 2004. Historia
Viktora Navorskiego
(Tom Hanks), turysty,
który chce odwiedzić
Nowy Jork. Gdy Navorski
leci do Ameryki, w jego
ojczyźnie dochodzi do
zamachu stanu. Uwięziony
na lotnisku Kennedy’ego,
z paszportem znikąd,
Viktor nie może legalnie
przedostać się na teren
Stanów Zjednoczonych
i zmuszony jest dniami
i nocami koczować w hali
tranzytowej terminalu…
21:45 Czas na miłość
- komedia, Wielka
Brytania 2013.
00:15 Ring II - horror,
USA 2005. Aby
ratować swego syna,
Rachel (Noami Watts)
wyprowadza się ze Seattle.
Wierzy, że zło, którego
doświadczyła zostawia za
sobą…
02:35 Moc Magii (TVN7 noc)
(251/270) - program
04:45 Druga strona medalu
4 (6/8) - talk show –
Monika Palikot
05:15 Druga strona medalu
4 (1/8) - talk show –
Dariusz Krupa

TVN STYLE
05:15 Eksperci domowego
budżetu 4
06:30 Kulisy sławy EXTRA 2
07:00 Ugotowani 13 (3/10)
- magazyn kulinarnorozrywkowy
08:00 Magia Y (2/7) program rozrywkowy
08:45 Co nas truje 2 (2/12) program lifestylowy
09:30 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 7 (7/12) program lifestylowy
10:15 Mistrzowskie cięcie
2 (2/8) - program
rozrywkowy
11:15 SOS - Sablewska od
stylu 2 (2/12) - program
rozrywkowy
12:00 Zanim Cię zobaczę
13:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (3/8) - reality
show
13:45 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (2/8) - reality
show
14:30 W czym do ślubu 4
(2/12) - reality show
15:00 Afera fryzjera 7 (2/8) program rozrywkowy
15:45 Pani Gadżet 16
16:15 Pani Gadżet 16
16:45 Misja ratunkowa
2 (3/10) - program
rozrywkowy
17:30 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (1/10)
- program
18:15 #Sława 3 (3/4) program rozrywkowy
18:45 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 7 (10/12) program lifestylowy
19:30 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 7 (12) program lifestylowy
20:15 W roli głównej –
Agata Kulesza (2/6) - talk
show
20:45 Gwiazdy prywatnie 3
(2/8) - program lifestylowy
21:15 Gwiazdy Hollywood:
Grzeszki sław - dokument
22:15 Zaskocz mnie! (10) program rozrywkowy
22:45 Współcześni
dwudziestolatkowie
23:30 Kulisy sławy EXTRA 2
00:00 Luksusowi projektanci
2 (8) - reality show
01:00 Wyglądać jak
gwiazda (2/6) - program
rozrywkowy
01:30 W roli głównej –
Radosław Majdan (8)
- talk show
02:00 W roli głównej – Anja
Rubik (2/6) - talk show
02:30 Najsztub słucha –
Anna Grodzka (6) - talk
show
03:00 W roli głównej –
Sharon Stone (15/16)
- talk show
03:30 Wiem, co jem 4 (15) magazyn
04:00 Wiem, co jem 2 (15) magazyn
04:30 Wiem, co jem 3 (1/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Hiroszima - 1/2F
09:50 vIENNA life team, Na
żywo
10:00 Wioślarstwo - MŚ,
Płowdiw - Finały
12:30 vIENNA life team
12:40 Sportowy weekend w
TVP Sport, Na żywo
13:00 Podnoszenie ciężarów
- Puchar Polski kobiet,
Nowy Tomyśl
15:05 vIENNA life team
15:15 Sportowy weekend w
TVP Sport
16:50 Jeździectwo - MŚ
WKKW - USA - cross
19:00 Siatkówka mężczyzn MŚ: Polska - Finlandia
(studio)
21:30 Żużel - Mistrzostwa
Europy - Finał
22:30 Żużel - Mistrzostwa
Europy - Finał (dekoracja)
23:00 Sportowy wieczór
23:40 Siatkówka mężczyzn MŚ: Polska - Finlandia
01:25 Zgoda na Futbol
01:40 Żużel - Mistrzostwa
Europy - Finał
03:35 Wioślarstwo - MŚ,
Płowdiw - Finały
05:10 Sportowy wieczór

TVP3 KATOWICE

06:00 Wiatr od morza; magazyn
06:20 Listy do PRL - u - Świński
temat; felieton
06:30 Reportaż
07:05 Astronarium (33) „Życie
we Wszechświecie”; magazyn
07:25 Pogoda
07:35 Turystyczna Jazda
07:45 Polska z Miodkiem (103)
Czersk; felieton
07:50 Spotkania w świecie
ciszy; magazyn
08:15 Antenowe remanenty
08:35 Sekrety mnichów – Wady
i grzechy; rozmowa
08:55 Ślązacy z bombowców;
film dokum.
09:45 Antenowe remanenty
10:02 Studio 3; progr. rozrywk.
11:00 Słodka kuchnia pszczółek;
magazyn kulinarny
11:15 Kwadrans w ogrodzie
11:30 Aktualności Flesz
11:36 Relacje; mag. ekonom.
11:58 POGODA
12:00 Antenowe remanenty
12:25 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
12:55 Ostoja; odc. 152; magazyn
13:25 Pogoda
13:35 Jak to działa; odc. 158 Jak
zostać pilotem samolotu
14:00 Antenowe remanenty
14:10 Polska z Miodkiem (103)
Czersk; felieton
14:20 1 x Telenowyny/
Antenowe remanenty
14:55 Astronarium (33) „Życie
we Wszechświecie”; magazyn
15:20 Pogoda
15:25 Antenowe remanenty
POLSAT SPORT
15:45 wojsko – polskie.pl; odc.
27; reportaż
6:00 Badminton; DAIHATSU 16:05 Listy do PRL - u - Świński
temat; felieton
YONEX Japan Open 2018;
16:15 Spotkania w świecie ciszy
półfinały
16:45 Dziennik regionów
10:30 Siatkówka mężczyzn; 17:00 Rok w ogrodzie
MŚ w Bułgarii i we
17:31 POGODA
17:34 Relacje; mag. ekonom.
Włoszech; mecz fazy
grupowej: Kuba - Polska 18:00 Rączka gotuje
Aktualności
12:30 Piłka nożna; Fortuna 1. 18:30
18:52 Wieczorne wiadomości
liga; mecz: GKS Tychy sportowe
Podbeskidzie Bielsko-Biała 19:05 Magazyn Meteo
15:00 Siatkówka mężczyzn; 19:10 Z kulturą
19:40 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
MŚ w Bułgarii i we
19:58 POGODA
Włoszech; studio
20:00 Piosenka dla Ciebie;
15:50 Siatkówka mężczyzn;
koncert życzeń
21:00 Aktualności Wieczorne
MŚ w Bułgarii i we
21:16
Wiadomości sport
Włoszech; mecz fazy
weekend
grupowej: Kuba - Iran
21:28 POGODA
18:30 Siatkówka mężczyzn; 21:35 Reportaż
22:00 Dziennik Regionów
MŚ w Bułgarii i we
22:25 Pogoda
Włoszech; studio
Ślązacy z bombowców;
19:20 Siatkówka mężczyzn; 22:35
film dokum.
MŚ w Bułgarii i we
23:25 Antenowe remanenty
23:45 Astronarium (33) „Życie
Włoszech; mecz fazy
we Wszechświecie”; magazyn
grupowej: Polska 00:15 Ktokolwiek widział,
Finlandia
ktokolwiek wie; magazyn
22:00 Siatkówa mężczyzn;
00:45 Turystyczna Jazda
MŚ w Bułgarii i we
00:55 Moja Praca; magazyn
01:30 Telenowyny/Antenowe
Włoszech; studio
remanenty
23:00 Sporty walki: UFC
02:00 Spotkania w świecie ciszy
Fight Night: Hunt vs
02:30 Sekrety mnichów – Wady
Oliynyk; waga ciężka:
i grzechy; rozmowa
02:50 Antenowe remanenty
Mark Hunt - Aleksiej
03:20
wojsko – polskie.pl; odc.
Olejnik; waga półciężka:
27; reportaż
Jan Błachowicz - Nikita
03:45 Polska z Miodkiem (103)
Krylov
Czersk; felieton
03:50 Ślązacy z bombowców;
2:00 Siatkówka mężczyzn;
film dokum.
MŚ w Bułgarii i we
04:40 Antenowe remanenty
Włoszech; mecz fazy
05:00 Dziennik Regionów
grupowej: Polska 05:35 Astronarium (33) „Życie
Finlandia
we Wszechświecie”; magazyn

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 15
września; felieton
07:00 Wszystkie kolory
świata – Holandia. Bez
pośpiechu ; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
08:00 Dziedzictwo regionów
– Długosiodło ocalone
piękno przyrody; cykl
reportaży
08:20 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 3 Park
Natoliński; magazyn
08:50 Komunikaty Wojenne;
odc. 18; felieton
09:00 Wojna domowa; odc.
5/15 - Dwójka z azymutu;
serial komediowy TVP
09:35 Wojna domowa; odc.
6/15 - Trójka klasowa;
serial komediowy TVP
10:05 Okrasa łamie przepisy
– Na ryby do Gdańska;
magazyn kulinarny
10:40 Sekrety wykute w
kamieniu; odc. 6/8 Ugarit,
serce Kanaanu; serial
dokumentalny; Francja
(2005)
11:45 Amerykańska broń;
odc. 3 Broń strzelecka
wojny secesyjnej; serial
dokumentalny; Kanada
(2013)
12:40 Olbrzymy epoki
lodowcowej; odc. 3/3;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
13:45 Szerokie tory –
Szerokie tory. Katyń
14:15 Podróże z historią; s.I;
odc. 3 Na straży Gdańska;
cykl dokumentalny
14:50 W poszukiwaniu
Wikingów; odc. 3/3; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
15:55 Spór o historię –
Najazd sowiecki na
Polskę w 1939 roku;
debata
16:40 Odkryć tajemnicę –
Statek Czarnobrodego;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)
17:30 Marzyciele (premiera).
Odc. 8
18:05 Czarne chmury; odc.
1/10 - Szafot; serial TVP
19:05 Bieżeńcy 1915 – 1922
(wersja polska)
20:10 Wojna generałów;
odc. 2/6 The Battle of
Midway; cykl dokum.;
Wielka Brytania (2009)
21:10 Polskie drogi; odc.
3/11; serial TVP
22:55 A zaczęło się wszystko
na Kresach...; film dok.
24:00 Aksamitni terroryści;
Czechy (2013)
01:40 Telewizja – Historia
telewizji. Mała
stabilizacja; cykl dokum.
02:45 Druga młodość kolejki
na Kasprowy Wierch
03:25 Zmory; dramat; Polska
(1979)
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TVP1
04:25 Galeria; odc. 155;
serial obyczajowy TVP
04:45 Galeria; odc. 156;
serial obyczajowy TVP
05:10 Klan; odc. 3331;
telenowela TVP
05:40 Klan; odc. 3332;
telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@
polski - talk - show prof.
Jana Miodka
06:35 wojsko – polskie.pl;
odc. 28; reportaż
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas
09:00 Ziarno
09:35 Weterynarze z
sercem; /48/
10:05 Zakochaj się w
Polsce; odc. 85 Zamek w
Wiśniczu; magazyn
11:00 Leśniczówka; odc. 32
11:30 Leśniczówka; odc. 33
11:55 Między ziemią a
niebem; magazyn, Na
żywo
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a
niebem; magazyn
13:00 BBC w Jedynce –
Dziki Zachód W sercu
pustyni; Wielka Brytania
(2016)
14:00 Dożynki Prezydenckie
- Spała 2018; relacja, Bez
ograniczeń wiekowych,
Transmisja
15:05 Big Music Quiz (14);
teleturniej muzyczny
16:05 The Wall. Wygraj
marzenia; /37/; teleturniej
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:15 Kalendarium
Powstania
Warszawskiego; felieton
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa;
s.III; odc. 29; serial
obyczajowy TVP
18:35 Jaka to melodia?
19:20 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Drogi wolności; odc. 3
- Herbata z cukrem; serial
TVP
21:15 Rolnik szuka żony
seria V; odc. 3; reality
show
22:15 Zakochana Jedynka –
Szkoła stewardes;
komedia; USA (2003);
reż.:Bruno Barreto;
wyk.:Gwyneth Paltrow,
Candice Bergen, Rob
Lowe, Christina Applegate
23:55 Siedmiu wspanialych;
western; USA (2016);
reż.:Antoine Fuqua
02:20 Jaka to melodia?
03:15 Przez dziewięć
mostów; film TVP

TVP2
05:10 Słowo na niedzielę Wiara jak para z
samowara
05:20 Barwy szczęścia; odc.
1896; serial obyczajowy
TVP
05:55 Barwy szczęścia; odc.
1897; serial obyczajowy
TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc.
1898; serial obyczajowy
TVP
07:00 M jak miłość; odc.
1380; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Rodzinne oglądanie –
Zwierzęca klinika w sercu
dżungli; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
12:05 Gwiazdy w południe –
Rancho w dolinie;
western; USA, Wielka
Brytania (1956);
reż.:Delmer Daves;
wyk.:Glenn Ford, Ernest
Borgnine, Rod Steiger,
Valerie French, Felicia Farr
14:00 Familiada; odc. 2475;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 273
ed. 5; teleturniej
15:15 Bake Off Junior
16:10 Bake off – Ale przepis
16:25 The Voice of Poland
IX - Przesłuchania w
ciemno Warmia i Mazury;
widowisko muzyczne
17:15 The Voice of Poland
IX - Przesłuchania w
ciemno (5) Podkarpacie;
widowisko muzyczne
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe; odc.
711 Jesteśmy rodziną;
serial TVP
19:35 Zakupy pod kontrolą;
s.II; reality show
20:05 Do utraty sił; dramat;
USA (2015); reż.:Antoine
Fuqua; wyk.:Jake
Gyllenhaal, Rachel
McAdams, Forest
Whitaker, Clare Foley,
Naomie Harris
22:15 Syberiada polska;
dramat; Polska (2013);
reż.:Janusz Zaorski;
wyk.:Urszula Grabowska,
Adam Woronowicz, Paweł
Krusz, Lera Guliaieva, Igor
Gniezdilov, Jan Peszek,
Agnieszka Więdłocha,
Natalia Rybicka, Andrij
Zhurba, Dmytro Sova
00:35 Gabriel i góra; dramat;
Brazylia, Francja (2017)
02:55 Rancho w dolinie;
western; USA, Wielka
Brytania (1956)

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
9:05 Megamocny i guzik
zagłady; film animowany,
USA 2011. Megamind
zostaje obrońcą Metro
City. Rozpoczyna
działalność od wyprzedaży
gadżetów związanych ze
złem...
9:25 Samoloty; film
animowany, USA 2013
11:10 Kung Fu Panda 3; film
animowany, Chiny/USA
2016. Po udaje się
odnaleźć inne pandy swoją prawdziwą rodzinę.
Wyrusza wraz z ojcem do
ich sekretnej krainy.
Tymczasem w...
13:20 Noc w muzeum 2; film
przygodowy, Kanada/USA
2009
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo 10 (2); program
rozrywkowy. 10. edycja
show, w którym osoby z
pierwszych stron gazet
przeistaczają się w ikony
muzyki. Uczestnicy nie
tylko muszą zaśpiewać...
17:35 Nasz nowy dom (120);
reality show
18:40 Aż chce się żyć (8);
cykl reportaży
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
sportowy
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Państwo w państwie;
program publicystyczny
20:05 W rytmie serca (30);
serial obyczajowy. Dalsze
losy chirurga Adama
Żmudy (Mateusz
Damięcki), który osiadł w
Kazimierzu Dolnym i
związał się z pielęgniarką
Marią (Barbara KurdejSzatan)....
21:05 Kabaret na żywo
według
Paranienormalnych (43);
program rozrywkowy.
Stałym gospodarzem
odcinków będzie kabaret
Paranienormalni. Satyrycy
zaproszą do studia nie
tylko kolegów po fachu,...
23:05 88 minut; thriller,
Niemcy/USA 2007
1:30 Iluzja 2; thriller, Francja/
USA 2016. Mija 18
miesięcy od dnia, w
którym Czterej Jeźdźcy
przechytrzyli agentów FBI.
Dylan Rhodes powierza im
nowe zadanie. Dotyczy
ono...
4:05 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:20 Uwaga! (5434) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry
TVN (1091) - magazyn
11:00 Drzewo marzeń 2 (2/9)
- program
12:00 Co za tydzień (867) magazyn
12:40 Diagnoza 3 (2/13)
- serial
13:40 Mam talent 11 (2/13) program rozrywkowy
15:15 Top Model 7 (2/13) program rozrywkowy
16:15 Służby ratownicze (1)
- reality show
17:00 Shrek II - komedia,
USA 2004. Ogry
też miewają kłopoty
z teściami. Shrek i Fiona
zostają zaproszeni do
Zasiedmiogórogrodu
przez sprawujących
tam niepodzielne rządy
rodziców Fiony. Obawy
Shreka potwierdzają
się, przyjęcie jest raczej
chłodne, a nawet
wrogie…
19:00 Fakty (7564) informacje
19:25 Sport (7547) informacje
19:35 Pogoda (7544) informacje
19:45 Uwaga! (5435) program
20:00 MasterChef 7 (2/14) program rozrywkowy
21:30 Pułapka (2/6) - serial
22:30 Oszukać
przeznaczenie II - horror,
USA 2003.
Katastrofa lotu nr 180
ujawniła prawdę - śmierć
nie jest abstrakcyjnym
zjawiskiem, ma swoje
plany i cele. Clear Rivers
(Ali Larter) wie o tym,
dlatego ukrywa się
w bezpiecznym zaciszu
szpitala psychiatrycznego.
Kimberly Corman
(A.J. Cook) nie chce
jednak żyć w strachu
i postanawia stawić czoło
przeznaczeniu…
00:35 Jak to się robi
w Chicago - film
sensacyjny, USA 1986.
Arnold Schwarzenegger
występuje w roli
brutalnego agenta FBI
usuniętego ze służby za
stosowanie przemocy.
Jego szansą na powrót
do pracy jest zadanie
polegające na schwytaniu
szefa gangu z Chicago.
02:50 Kuchenne rewolucje
18 (2/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
03:50 Uwaga! (5435) program
04:10 Moc Magii(TVN noc)
(252/300) - program

TV PULS
05:00 Magnum, P.I.; serial
fabularny, USA 1985
06:00 Flash; serial fabularny,
USA 2015
06:50 Skorpion; serial
fabularny, USA 2015
07:45 Skorpion; serial
fabularny, USA 2015; odc.
7
08:35 Skorpion; serial
fabularny, USA 2015; odc.
8
09:30 Co ludzie powiedzą?;
serial fabularny, Wielka
Brytania 1991
10:05 Co ludzie powiedzą?;
serial fabularny, Wielka
Brytania 1991
10:50 Powrót do przyszłości
II; przygodowy, USA 1989
13:15 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Złota gęś;
familijny, Niemcy 2014
15:00 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Kopciuszek;
familijny, Niemcy 2011
16:25 Książę i ja 4: W
krainie słoni; komedia,
USA 2010
18:20 SexiPistols; akcja,
Francja 2006. . Dwie
młode i śliczne panny
postanawiają walczyć z
niesprawiedliwością na
świecie... napadając na
banki! Jedna z nich to
wykształcona dama z
dobrego domu, a druga,
to sierota o twardym
charakterze…
20:00 Gladiator; akcja, USA
2000. Generał Maximus
(Russell Crowe) zakończył
właśnie kolejną udaną
wyprawę wojenną.
Zmuszony do ucieczki
przez zazdrosnego o jego
wpływy u Cesarza
dziedzica tronu
Commodusa, Maximus
trafia do niewoli i zostaje
gladiatorem. Powraca do
Rzymu z zamiarem
pomszczenia śmierci syna
i żony…
23:10 Centurion;
przygodowy, Wielka
Brytania 2010. Jest rok
117 naszej ery. Legiony
Cesarstwa Rzymskiego
mieczem i krwią budują
chwałę Imperium…
01:10 Ukryta tożsamość;
serial akcji, USA 2014;
odc. 2
02:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
02:40 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
03:20 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:00 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 6
05:05 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 31

TVP SERIALE
05:40 Bulionerzy; odc. 6/75 Parapet Party
06:20 Zmiennicy; odc. 1/15 Ceny umowne; serial TVP
07:25 Zmiennicy; odc. 2/15 Ostatni kurs; serial TVP
08:40 Dziewczyny ze Lwowa;
odc. 28; serial obyczajowy
TVP
09:35 Ranczo; s.II; odc. 15 Gmina to ja; serial
obyczajowy TVP
10:40 Ranczo; s.II; odc. 16Lokalna rewolucja; serial
obyczajowy TVP
11:40 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 165 „Trudna miłość”
sezon 7; serial komediowy
TVP
12:15 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 166 „Podział” sezon
7; serial komediowy TVP
12:45 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 167 „Urlop
Boskich”sezon 7; serial
komediowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 28 - Sekrety
klasztoru; serial
kryminalny TVP
14:15 Ranczo; s.II; odc. 17 Honor parafii; serial
obyczajowy TVP
15:20 Ranczo; s.II; odc. 18 Europejski kandydat; serial
obyczajowy TVP
16:20 Ranczo; s.II; odc. 19 Rozwód z miłości; serial
obyczajowy TVP
17:25 Janosik; odc. 3/13 - W
obcej skórze; serial TVP
18:20 O mnie się nie martw;
s.IX; s. IX odc. 1/13; serial
komediowy TVP
19:10 Rodzinka.pl; odc. 240
„Może by tak żetem?”
sezon 13; serial
komediowy TVP
19:45 Na sygnale; odc. 197
„Próba sił”; serial
fabularyzowany TVP
20:20 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 29 - Egzamin; serial
kryminalny TVP
21:15 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 30 - Miłość Natalii;
serial kryminalny TVP
22:15 Ranczo; s.II; odc. 20 Diabelskie porachunki;
serial obyczajowy TVP
23:15 Ranczo; s.II; odc. 21Jesienna burza; serial
obyczajowy TVP
00:10 Korona królów; odc.
53; telenowela historyczna
TVP
00:40 Korona królów; odc.
54; telenowela historyczna
TVP
01:20 Drogi wolności; odc. 2
- Nieśmiertelnik
02:30 Pitbull; odc. 27; serial
policyjny TVP
03:30 Trzeci oficer; odc.
8/13 - Zawieszeni; serial
sensacyjny TVP
04:25 Komisariat; odc. 23;
serial TVP
04:50 Komisariat; odc. 24
Bomber; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:40 Rozrywka Retro –
Sceniczny Parawan
Artura I - Obrazy dla Evory
06:40 Zakochaj się w
Polsce; odc. 53 Zielona
Góra; magazyn
07:10 Laskowik & Malicki
Niedziela Wieczór (2);
widowisko rozrywkowe
08:05 Koło fortuny; odc. 178
ed. 4; teleturniej
08:40 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka
09:10 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka
09:35 Życie to Kabaret – 10
- lecie kabaretu
Paranienormalni; /2/
10:40 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 1; /10/ Moje rodzinne miasto;
cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
11:30 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka
11:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka
12:25 Okrasa łamie przepisy
– Francuskie tropy w
mazurskiej kuchni;
magazyn kulinarny
12:55 Podróże z historią;
s.IV; odc. 39 Reguły
Templariuszy; cykl
dokumentalny
13:35 Z Andrusem po Galicji
14:15 Hity kabaretu (22) Marcinek i inne hity
Marcina Dańca; program
rozrywkowy
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /40/ „Wiedziałem, że tak
będzie” - Molesta
15:20 Kabaret na lato (33) Krosny mim radosny
15:55 Paranienormalni
Tonight (3) Katarzyna
Pakosińska; program
rozrywkowy
16:55 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 1; /10/ Moje rodzinne miasto;
cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
17:45 La La Poland; odc.
(2); program rozrywkowy
18:40 Wielki Test o (o)
polskiej piosence
20:25 Kierunek Kabaret –
Być czy nie być aktorem;
/4/
21:25 Rodzina, ach rodzina
(odc. 3) - Żona 2;
widowisko
22:30 Soundbreaking:
Painting with sound; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)
23:25 Koło fortuny; odc. 177
ed. 4; teleturniej
00:05 Kabaretowa Mapa
Polski – 7 Festiwal
Kabaretu Koszalin 2001.
Teraz kabaret! (1-3)
03:10 Rozrywka Retro –
Sceniczny Parawan
Artura I - Obrazy dla Evory

TVN7
05:25 Ukryta prawda
(Dzika lokatorka) (334) program obyczajowy
06:25 Mango - Telezakupy
08:30 Żony Hollywood 3
(10/12) - program
09:30 Columbo (WYBRAC
MNIEJSZE ZŁO) (2/8) serial kryminalny, USA
11:30 Columbo (KANDYDAT
NA ZBRODNIARZA) (3/8)
- serial kryminalny, USA
13:40 Areszt domowy - film
rodzinny, USA 1996.
Najczęściej dzieci nie
godzą się na rozwód
swoich rodziców, ale
na ogół nie mogą temu
przeszkodzić. Rodzeństwo
Grover i Stacy (Kyle
Howard, Amy Sakasitz)
znalazło sposób, aby
nakłonić swych rodziców
do przemyślenia decyzji
o separacji…
15:55 Niania i wielkie
bum - film rodzinny,
USA/Francja/Wielka
Brytania 2010. Młoda
matka musi opiekować
się nie tylko swoimi,
dość niesfornymi,
dziećmi, ale jeszcze ich
kuzynami. Gromadka
dzieciaków zaczyna
przekraczać wszystkie
normy zachowania i tylko
Niania McPhee może
utemperować ich nazbyt
wybujały temperament…
18:20 Lorax - komedia,
USA 2012
20:00 Harry Potter i więzień
Azkabanu - film
przygodowy, USA/Wielka
Brytania 2004. Z pilnie
strzeżonego więzienia,
z Azkabanu, ucieka
morderca i domniemany
sługa Voldemorta, Syriusz
Black (Gary Oldman).
Harry (Daniel Radcliffe)
dowiaduje się, że Syriusz
może nastawać na jego
życie…
23:00 Mama - horror,
Hiszpania/Kanada 2013
01:10 Lucyfer (10/13) serial, USA. Lucyfer
i Chloe próbują rozwiązać
sprawę morderstwa
zamożnego restauratora.
Kiedy poznają jego syna
zaczynają podejrzewać,
że miał coś wspólnego ze
śmiercią ojca…
02:10 Moc Magii (TVN7 noc)
(252/270) - program
04:20 Druga strona medalu
4 (3/8) - talk show –
Tomasz Gollob

TVN STYLE
05:15 Terapia dla par (2/12)
- program
06:20 Zrzuć nadwagę na
dobre!
07:00 Apetyt na miłość
5 (10/12) - program
rozrywkowy
08:00 Projekt Lady 3 (2/12)
- program
09:00 #Sława 3 (3/4) program rozrywkowy
09:30 Misja ratunkowa
2 (3/10) - program
rozrywkowy
10:15 Gwiazdy prywatnie 3
(2/8) - program lifestylowy
10:45 Afera fryzjera 7 (2/8) program rozrywkowy
11:30 Co nas truje 2 (3/12) program lifestylowy
12:15 SOS - Sablewska od
stylu 2 (3/12) - program
rozrywkowy
13:00 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (3/8) - reality
show
13:45 W czym do ślubu 4
(3/12) - reality show
14:15 Zaskocz mnie! (10) program rozrywkowy
14:45 Dziewczyny
z wypiekami (3/8) program
15:15 Bajeczne życie
milionerów 3 (4/10) program rozrywkowy
15:45 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (1/10)
- program
16:30 Mistrzowskie cięcie
2 (3/8) - program
rozrywkowy
17:30 Eksperci domowego
budżetu 4
18:45 Co nas truje (5/12) program lifestylowy
19:30 Co nas truje 2 (3/12) program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 16
20:45 Pani Gadżet 16
21:15 Życie bez wstydu 6
(2/10) - reality show
22:15 Zanim Cię zobaczę
23:15 Zgłosić gwałt
00:25 Wyglądać jak
gwiazda (3/6) - program
rozrywkowy
00:55 W poszukiwaniu
pacjentów (3/6) - serial,
Irlandia
01:25 W roli głównej –
Małgorzata Foremniak
(1/6) - talk show
01:55 W roli głównej –
Joanna Brodzik (3/6)
- talk show
02:25 Najsztub słucha –
Magda Gessler (1/6) - talk
show
02:55 W roli głównej – Ewa
Minge (16) - talk show
03:25 Wiem, co jem 5 (1/10)
- magazyn
03:55 Wiem, co jem 3 (2/16)
- magazyn
04:25 Wiem, co jem 3 (3/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Hiroszima - FINAŁ
08:10 Kapitan Tsubasa
08:40 Kapitan Tsubasa
09:10 Jeździectwo - MŚ
WKKW - USA - cross
10:30 Wioślarstwo - MŚ,
Płowdiw - Finały
12:35 Tenis ziemny: Orange
Prokom Open - Szczecin Finał gry pojedynczej
14:45 Jeździectwo - MŚ
WKKW - USA - program
dowolny
18:05 Sportowy weekend w
TVP Sport
19:15 Podnoszenie ciężarów
- Puchar Polski kobiet,
Nowy Tomyśl
21:00 Sportowy wieczór
21:35 Jeździectwo - MŚ
WKKW - USA - skoki
23:45 Zgoda na Futbol
24:00 Żużel - Mistrzostwa
Europy - Finał
02:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Hiroszima - FINAŁ
03:50 Wioślarstwo - MŚ,
Płowdiw - polskie medale
04:55 Zgoda na Futbol

POLSAT SPORT
4:30 Badminton; DAIHATSU
YONEX Japan Open 2018;
finały
6:30 Badminton; DAIHATSU
YONEX Japan Open 2018;
finały
9:30 Siatkówka mężczyzn;
Mistrzostwa Świata w
Bułgarii i we Włoszech;
mecz fazy grupowej:
Polska - Finlandia
11:00 Cafe Futbol; magazyn
piłkarski. Mateusz Borek
rozmawia przy kawie ze
swoimi gośćmi na tematy
związane z piłką nożną.
12:30 Piłka nożna; Fortuna 1.
liga; mecz: Raków
Częstochowa - Stal Mielec
14:30 Żużel: Nice 1. liga
żużlowa; mecz finałowy
fazy play-off
16:50 Siatkówka mężczyzn;
Mistrzostwa Świata w
Bułgarii i we Włoszech;
mecz fazy grupowej:
Japonia - Belgia
19:20 Siatkówka mężczyzn;
Mistrzostwa Świata w
Bułgarii i we Włoszech;
mecz fazy grupowej: Kuba
- Bułgaria
21:30 Sporty walki: UFC
Fight Night: Hunt vs
Oliynyk; waga ciężka:
Mark Hunt - Aleksiej
Olejnik; waga półciężka:
Jan Błachowicz - Nikita
Krylov
1:00 Siatkówka mężczyzn;
Mistrzostwa Świata w
Bułgarii i we Włoszech;
mecz fazy grupowej

TVP3 KATOWICE
06:00 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
06:25 Polska z Miodkiem (104)
Świdnik, Świdnica; felieton
06:30 Reportaż
07:05 Wiatr od morza; odc. 124;
magazyn
07:25 Pogoda
07:35 Rączka gotuje; magazyn
kulinarny
07:55 Pod Tatrami
08:15 Nożem i widelcem;
magazyn kulinarny
08:35 Agape; magazyn
09:00 Człowiek Boga; film
dokum.
09:45 Listy do PRL - u - Świński
temat; felieton
10:02 Rączka gotuje
10:30 CREDO. Magazyn
ekumeniczny
10:47 Z kulturą
11:15 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
11:30 Aktualności Flesz
11:37 Mamy sposoby; magazyn
11:55 POGODA
12:05 Głos Regionów
13:00 Zakochaj się w Polsce;
odc. 81 Niemodlin; magazyn
13:30 Pogoda
13:40 Ukryte skarby; cykl
reportaży
14:10 Człowiek Boga; film
dokum.
15:00 Antenowe remanenty
15:05 Pogoda
15:15 Wolny strzelec; film
obyczajowy
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Reportaż
17:15 W Innym Świetle; talkshow
17:31 POGODA
17:35 Niedzielny fajer; program
rozrywkowy
18:15 Mamy sposoby; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
19:40 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Ocaleni; reality show
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport
weekend
21:28 POGODA
21:35 Reportaż
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:35 Wolny strzelec; film
obyczajowy
23:50 Antenowe remanenty
00:05 Wiatr od morza; odc. 124;
magazyn
00:30 Pod Tatrami
00:45 W Innym Świetle; talkshow
01:05 Zakochaj się w Polsce;
odc. 81 Niemodlin; magazyn
01:35 Polska z Miodkiem (104)
Świdnik, Świdnica; felieton
01:40 Ocaleni; reality show
02:45 Głos Regionów
03:45 Człowiek Boga; film
dokum.
04:40 W Innym Świetle; talkshow
05:00 Dziennik Regionów
05:35 Zakochaj się w Polsce;
odc. 81 Niemodlin; magazyn

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 16
września; felieton
06:55 Wszystkie kolory
świata – Seszele. Raj na
Oceanie Indyjskim ; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
08:05 Pasterz – Kazimierz
Kardynał Świątek; film
dokumentalny
09:10 Wojna domowa; odc.
7/15 - Polski joga; serial
komediowy TVP
10:15 Okrasa łamie przepisy
– Wołowina
dojrzewająca; magazyn
kulinarny
10:45 Historia jedzenia po
amerykańsku; odc. 3/6
(odc. 3/6); cykl
dokumentalny; USA
(2014)
11:55 Plemienna sztuka
przetrwania 2; odc. 2/6.
Australijskie piekło (2);
cykl dokumentalny; USA
(2016)
13:10 Świat z lotu ptaka;
odc. 3. Europa; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
14:15 Archiwum zimnej
wojny – Węgry 56:
zdradzone nadzieje?;
magazyn
14:40 Komunikaty Wojenne;
odc. 18; felieton
14:50 Judeł gra na
skrzypcach; film fabularny
16:25 Wielka Gra; teleturniej
17:20 Wojownicy czasu –
Turecka nawała czyli
Chocim 1621; cykl
reportaży
17:55 Czarne chmury; odc.
3/10 - Zawiść; serial TVP
19:00 Szlakiem śląskich
powstańców; film
dokumentalny
19:50 Helikoptery w akcji;
odc. 2/4; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2008)
21:00 Ostatnia akcja;
komedia sensacyjna;
Polska (2009); reż.:Michał
Rogalski; wyk.:Jan
Machulski, Marian
Kociniak, Barbara
Krafftówna, Alina
Janowska, Lech Ordon,
Witold Skaruch, Piotr
Fronczewski, Wojciech
Siemion, Karolina
Gorczyca, Antoni Pawlicki
22:40 Wielki test.
Mistrzowie uśmiechu
00:15 Czy jest tu panna na
wydaniu?; film TVP;
Polska (1977); reż.:Janusz
Kondratiuk
01:35 Bieżeńcy 1915 – 1922
(wersja polska)
02:40 Rząd Polski 1939 –
1945 cz. 2 Osaczeni; film
dokumentalny
03:45 wojsko – polskie.pl;
odc. 27; reportaż

P RO G R A M T V – P O N I E D Z I A Ł E K 1 7 W R Z E Ś N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 323;
serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc.
15; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?;
odc. 3873; teleturniej
muzyczny
07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.IV; odc. 44 Polityka i czary; serial
obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 109 - Maja przed
północą; serial kryminalny
TVP
10:50 Jeden z dziesięciu;
10/107; teleturniej
11:30 Korona królów – taka
historia...; odc. 2;
telenowela histor. TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy –
Sięgnij po wołowinę
12:55 BBC w Jedynce –
Dziki Zachód W sercu
pustyni; Wielka Brytania
(2016)
14:00 Elif; s.II; odc. 324;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy
– Morskie grillowanie
16:05 Wieczna miłość; odc.
16; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium
Powstania
Warszawskiego; felieton
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?;
odc. 3876; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3333;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
93; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
11/107; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Siatkówka mężczyzn Mistrzostwa Świata: Irak Polska
21:40 Sierpem w plecy; film
dokumentalny
22:25 Biała wizytówka; odc.
3 Pojednanie; serial
obyczajowy TVP; Polska,
Niemcy (1986)
23:35 4 Blocks; odc. 3,
Ibrahim; serial; Niemcy
(2017); Dozwolone od lat
18
00:45 Szkoła stewardes;
komedia; USA (2003)
02:20 Futbol w Rosji – tajna
broń KGB; film dokum.;
Francja (2017)
03:20 Film fabularny
04:20 Notacje – Bolesław
Filak – Na Zesłaniu; cykl
dokumentalny

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 207
ed. 4; teleturniej
06:05 O mnie się nie martw;
s.IX odc. 1/13; serial
komediowy TVP
06:55 Coś dla Ciebie;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 114
„Dziecko”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (164)
11:25 Rodzinka.pl; s.I; odc.
3 - Kieszonkowe; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1898; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 208
ed. 4; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc. 38;
serial; Turcja (2011)
14:10 Postaw na milion;
odc. 184; teleturniej
15:10 O mnie się nie martw;
s.IX odc. 1/13; serial
komediowy TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 274
ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2426;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 13;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 160 „Sprzątanie”
sezon 7; serial komediowy
TVP
19:05 Wszystko przed nami;
odc. 45; telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1898; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1899; serial obyczajowy
TVP
20:40 Kulisy serialu „Barwy
szczęścia”
20:55 M jak miłość; odc.
1381; serial TVP
21:45 Kulisy M jak miłość
21:55 Zemsta o jasnych
oczach; s.II; odc. 3/3;
serial obyczajowy; Francja
(2017)
23:45 Oficerowie; odc. 10/13
- Nieznani sprawcy; serial
kryminalny TVP
00:45 Syberiada polska;
dramat
03:05 Gabriel i góra; dramat;
Brazylia, Francja (2017);
reż.:Fellipe Barbosa;
wyk.:Joo Pedro Zappa,
Caroline Abras, Alex
Alembe

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(636); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(637); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (122); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (735);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (16); serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (802);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2719); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (848);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn
informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (251);
serial paradokumentalny.
Losy ofiar wypadków
zależą od wiedzy i
doświadczenia osób
dyżurujących pod
numerem 112.
Dyspozytorzy nie tylko
wysyłają karetkę, lecz
także...
17:00 Gliniarze (241); serial
paradokumentalny.
Sprzątaczka znajduje ciało
pracodawcy. W noc
zabójstwa w domu obecne
były trzy osoby:
skonfliktowani z ofiarą
szwagier oraz wspólnik,
a...
18:00 Pierwsza miłość
(2720); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Świat według
Kiepskich (269); serial
komediowy
20:10 Megahit: Iluzja 2;
thriller, Francja/USA 2016.
Mija 18 miesięcy od dnia,
w którym Czterej Jeźdźcy
przechytrzyli agentów FBI.
Dylan Rhodes powierza im
nowe zadanie. Dotyczy
ono...
22:55 Pewnego razu w
Meksyku: Desperado 2;
film sensacyjny, Meksyk/
USA 2002
1:10 W dolinie Elah; dramat
kryminalny, USA 2007
3:40 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:50 Uwaga! (5435) program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja
w ogrodzie 2 (28/39) magazyn ogrodniczy
07:55 Akademia ogrodnika
(28/39) - magazyn
08:00 Dzień Dobry
TVN (2288) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (932) program obyczajowy
12:00 Szpital (821) program obyczajowy
13:00 Szkoła (584) program
14:00 19 + (285) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
6 (7/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (585) program
16:30 19 + (286) - program
17:00 Szpital (822) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (933) program obyczajowy
19:00 Fakty (7565) informacje
19:35 Sport (7548) informacje
19:45 Pogoda (7545) informacje
19:50 Uwaga! (5436) program
20:10 Doradca smaku 9
(9/40) - program
20:15 Na Wspólnej
16 (2746) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (180) program
21:30 Top Model 7 (3/13) program rozrywkowy
22:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (3/12) program
23:30 Piraci z Karaibów:
Klątwa czarnej perły
- film przygodowy,
USA 2003. Po morzach
otaczających wyspy
Karaibskie grasuje piracki
okręt Czarna Perła. Jest on
owiany straszną legendą
mówiąca, że z miast
zaatakowanych przez Perłę
nikomu nie udało się ujść
z życiem. Piraci uderzają
na Port Royal i porywają
córkę gubernatora,
Elizabeth. Jej śladem rusza
zakochany w niej chłopak,
Will, w towarzystwie
legendarnego pirata, Jacka
Sparrowa. Śladem piratów
rusza także narzeczony
Elizabeth, komandor
Norrington…
02:20 Co za tydzień (867) magazyn
02:55 Czysty Geniusz (12/13)
- serial, USA. Talaikha
i Malik leczą Georgię Ray,
jedną z największych
gwiazd pop na świecie…
03:55 Moc Magii(TVN noc)
(253/300) - program

TV PULS
6:00 Kontrakt na miłość 2
(26); telenowela
7:00 Dziesięć przykazań
(145); serial kostiumowy
8:00 Zbuntowany anioł (49);
telenowela
9:00 Lombard. Życie pod
zastaw 3 (106); serial
obyczajowy
10:00 Gliniarz i prokurator 3:
Mąż i żona (22); serial
kryminalny
11:00 Nash Bridges 2:
Wycieczka (21); serial
sensacyjny
12:00 Kobra – oddział
specjalny: Królobójca (9);
serial sensacyjny
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles 8: Oblężeni
(14/24); serial sensacyjny.
Hetty samodzielnie stara
się ustalić tożsamość
podwójnego agenta.
Pozostała część ekipy
musi się przegrupować.
Wkrótce dochodzi do
uprowadzenia Kensi i...
14:00 Agenci NCIS: Los
Angeles 8: Zemsta
(15/24); serial sensacyjny
15:00 Lombard. Życie pod
zastaw 2 (60); serial
obyczajowy
15:55 Kobra – oddział
specjalny: Zespół B (10);
serial sensacyjny
17:00 Kobra – oddział
specjalny: Duchy
przeszłości (11); serial
sensacyjny
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw 3 (106); serial
obyczajowy
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw 3 (107); serial
obyczajowy
20:00 Uciec, ale dokąd?;
film sensacyjny, USA
1993
21:55; Wpół do śmierci; film
sensacyjny, Niemcy/USA
2002
23:55; Underworld; horror,
Niemcy/Wielka Brytania/
USA/Węgry 2003. Student
trafia w środek wojny
toczącej się pomiędzy
wampirami a wilkołakami.
2:40 Zobacz to!: Taki jest
świat 3 (76); program
informacyjny. Katarzyna
Niedźwiedź-Szałajko
prezentuje rozmaite
zakątki fascynującego
świata. Każdy materiał
filmowy informuje,
inspiruje, uczy i bawi, a
prowadząca opowiada o
wszystkim...
3:20; Na jedwabnym szlaku:
Chiński smok (5/10);
serial dokumentalny
3:55 Na jedwabnym szlaku:
Lekcja religii (6/10);
serial dokumentalny
4:40 Niesamowite!:
Narzeczona syna (10/25);
serial dokumentalny
5:05 Niewolnica Victoria
(32/62); serial obyczajowy

TVP SERIALE
05:40 Ja to mam szczęście!;
odc. 43; serial TVP
06:10 Na sygnale; odc. 105
„Serduszko”; serial
fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 106
„Świadek”; serial
fabularyzowany TVP
07:15 Anna German; odc.
10/10; serial biograficzny;
Rosja (2012)
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
885; serial TVP
09:15 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 253 - Ufo; serial
kryminalny TVP
10:05 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 169 „Prawda w oczy
kole” sezon 7; serial
komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; s.VIII;
odc. 170 „Trzeba dobrze
(się) prowadzić” sezon 8;
serial komediowy TVP
11:15 Ranczo; s.II; odc. 18 Europejski kandydat; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; s.II; odc. 19 Rozwód z miłości; serial
obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 31 - Spa; serial
kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 32 - Pamięć; serial
kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe; odc.
126 - Ludzki weterynarz
16:15 Na sygnale; odc. 106
„Świadek”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.II; odc. 20 Diabelskie porachunki;
serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.II; odc. 21 Jesienna burza; serial
obyczajowy TVP
18:45 Ja to mam szczęście!;
odc. 44; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 33 - Najpiękniejsza;
serial kryminalny TVP
20:20 Cesarzowa Ki; odc. 61;
serial; Korea Połudn.
(2013)
21:20 Ranczo; s.II; odc. 22 Diler pierogów; serial
obyczajowy TVP
22:25 Ranczo; s.II; odc. 23 Do dobrego lepiej
przymusić; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 34 - Skandal; serial
kryminalny TVP
00:25 Na dobre i na złe; odc.
711 Jesteśmy rodziną;
serial TVP
01:25 Ekstradycja III; odc.
5/10; serial TVP
02:35 Ekstradycja III; odc.
6/10; serial TVP
03:40 Anna German; odc.
10/10; serial biograficzny;
Rosja (2012)
04:45 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 169 „Prawda w oczy
kole” sezon 7; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
:20 Familiada; odc. 2434
06:55 Okrasa łamie przepisy
– Pochodzenie ma
znaczenie
07:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /2/ - „Kryzysowa
narzeczona” - Lady Pank
07:40 Śpiewające fortepiany
(39)
08:35 Rodzina wie lepiej;
/71/; teleturniej
09:05 Koło fortuny; odc. 179
ed. 4; teleturniej
09:45 Bake Off Junior
10:40 Bake off – Ale przepis
10:55 Familiada; odc. 2434;
teleturniej
11:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /71/ - „Aleja
gwiazd” - Zdzisława
Sośnicka
11:40 Życie to Kabaret –
Humor Wiesława
Michnikowskiego
12:45 Życie to Kabaret –
Łowcy śmiechu - Kabaret
Ani Mru Mru
13:45 Śpiewające fortepiany
(40)
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – OPOLE 2016 na
bis - Waldemar Malicki i
Filharmonia Dowcipu
15:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Wakacje z
Kabaretem - Szczecin
2014. Wakacje Jasia
Kowalskiego
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Wielkopolskie potrawy
jednogarnkowe
18:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (54) Kava - a nie kawa; cykl
reportaży
19:05 Makłowicz w podróży
– Podróż 8 Portugalia „Dolina Duoro” (36);
magazyn kulinarny
19:40 Rodzina wie lepiej;
/71/; teleturniej
20:15 Śpiewające fortepiany
(41)
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki (66) - Policjanci i
złodzieje; widowisko
rozrywkowe
22:10 KabareTOP Story; /12/
- „Pan Józek”
22:25 The Voice of Poland
IX seria - Przesłuchania w
ciemno Warmia i Mazury
23:15 The Voice of Poland
IX seria - Przesłuchania w
ciemno (5) Podkarpacie
00:05 Koło fortuny; odc. 178
ed. 4; teleturniej
00:40 Niezapomniane
Koncerty – Opole 2018 na
bis - Ja to mam szczęście.
Koncert piosenek (cz. 1-2)
02:40 Olga Lipińska
zaprasza (6); talk-show
03:30 Rozrywka Retro –
Gwiazdy Festiwali
Sopockich; /1/ - Demis
Roussos

TVN7
05:15 Ukryta prawda
(Skazana na
odpowiedzialność) (335) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny
(WSCHODZĄCA
GWIAZDA) (120) program sądowy
07:10 Szpital (401) program obyczajowy
08:10 Dr House VI (13/22) serial obyczajowy, USA
09:10 Kryminalni (Sponsor)
(10/13) - serial kryminalny
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
(Podwójne życie
nieboszczyka) (676) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (JULKA
I JEJ BRAT) (121) program sądowy
13:55 Sędzia Anna
Maria Wesołowska
(RYZYKOWNE
ROZGRYWKI) (575) program sądowy
14:55 Szpital (402) program obyczajowy
15:55 Zagubieni (12/25) serial, USA
16:50 Kryminalni (Towar)
(11/13) - serial
kryminalny. Wieczorem,
w parku przypadkowi
przechodnie odnajdują
ciało młodej kobiety.
Policyjny patolog
stwierdza, że ofiara ma
wycięte obie nerki…
17:55 Dr House VI (14/22)
- serial obyczajowy, USA.
Cały odcinek przedstawia
jeden dzień z życia szpitala
Princeton Plainsboro
widziany oczami dr
Lisy Cuddy, dziekana
tamtejszego wydziału
medycyny…
19:00 Ukryta prawda
(Geodetka) (677) program obyczajowy
20:00 Kroll - film
sensacyjny; 1991. Marcin
Kroll (Olaf Lubaszenko),
młody chłopak,
odbywający służbę
wojskową, pewnego dnia
ucieka z jednostki…
22:10 Kości (3/12) - serial,
USA
23:10 Harry Potter i więzień
Azkabanu - film
przygodowy, USA/Wielka
Brytania 2004. Z pilnie
strzeżonego więzienia,
z Azkabanu, ucieka
morderca i domniemany
sługa Voldemorta, Syriusz
Black (Gary Oldman)…
02:15 Moc Magii (TVN7 noc)
(253/270) - program
04:25 Druga strona medalu
4 (8) - talk show –
Weronika Marczuk
05:00 Druga strona medalu
(2/8) - talk show – córka
Lecha Wałęsy, Anna
Domińska z domu Wałęsa

TVN STYLE
05:25 Wiem, co jem na
diecie (7/12) - program
05:55 Ostre cięcie 3 (3/12) program
06:40 Idealna niania 8 (3/6)
- program obyczajowy
07:25 Nowa Maja
w ogrodzie 2 (29/39) magazyn ogrodniczy
07:55 Apetyt na miłość 5
(11/12) - program
08:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (1/8) - reality
show
09:40 Sablewskiej sposób
na modę 6 (12/13) program rozrywkowy
10:25 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (7/13) - program
rozrywkowy
11:25 Kuchenne rewolucje
6 (3/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:25 Zanim Cię zobaczę
13:25 Co za tydzień (867) magazyn
13:55 Pani Gadżet 16
14:25 Pani Gadżet 15 (1/22)
- magazyn
14:55 W czym do ślubu? 3
(3/12) - reality show
15:25 W czym do ślubu 4
(3/12) - reality show
15:55 Gwiazdy prywatnie 3
(2/8) - program lifestylowy
16:25 Zaskocz mnie! (10) program rozrywkowy
16:55 Ugotowani 13 (3/10)
- magazyn kulinarnorozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje
15 (11/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 7 (3/12) program rozrywkowy
19:40 Sekrety lekarzy (9/12)
- reality show
20:40 #Sława 3 (3/4) program rozrywkowy
21:10 SOS - Sablewska od
stylu 2 (3/12) - program
rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 16
22:25 Bajeczne życie
milionerów 3 (5/10) program rozrywkowy
22:55 Bajeczne życie
milionerów 3 (6/10) program rozrywkowy
23:25 Afera fryzjera 7 (2/8) program rozrywkowy
00:10 Zgłosić gwałt
01:20 W roli głównej – Piotr
Polk (2/6) - talk show
01:50 W roli głównej –
Agnieszka Szulim (4/6)
- talk show
02:20 Najsztub słucha –
Joanna Krupa (2/6) - talk
show
02:50 W roli głównej –
Tomasz Jacyków (1/17)
- talk show
03:20 Wiem, co jem 5 (2/10)
- magazyn
03:50 Wiem, co jem 3 (4/16)
- magazyn
04:20 Wiem, co jem 3 (5/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:05 Wioślarstwo Mistrzostwa Świata,
Płowdiw - Finały
07:55 Zgoda na Futbol
08:10 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ - Bolonia:
Włochy - Polska
10:15 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Hiroszima - FINAŁ
12:10 Tenis ziemny: Orange
Prokom Open - Turniej
mężczyzn PEKAO Open,
Szczecin - Finał gry
pojedynczej
14:05 Żużel - Mistrzostwa
Europy - Finał
15:45 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Polska Irlandia
16:50 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Polska Irlandia
18:00 4-4-2
19:00 Siatkówka mężczyzn Mistrzostwa Świata: Iran Polska (studio)
19:20 Siatkówka mężczyzn Mistrzostwa Świata: Iran Polska
23:00 Sportowy wieczór
23:20 Gol - Magazyn
Ekstraklasy
00:30 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ: Polska Chorwacja
02:25 Boks - Gala w
Zagrzebiu
04:15 Boks - Megafights
05:10 Sportowy wieczór

TVP3 KATOWICE

06:00 Listy do PRL - u - Dama w
Danie; felieton
06:05 Rączka gotuje; magazyn
kulinarny
06:30 Agape; magazyn
07:00 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Studio 3; program
rozrywkowy
08:30 Aktualności Flesz
09:05 O!polskie na żywo
10:15 Pod Tatrami
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Nożem i widelcem;
magazyn kulinarny
10:55 Nożem i widelcem; odc.
95; magazyn kulinarny
11:15 W Innym Świetle; talkshow
11:25 Kleeberg odszedł...
kleberczycy zostali; film
dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 CREDO. Magazyn
ekumeniczny
13:00 Antenowe remanenty
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
16:45 Dziennik regionów
17:00 Antenowe remanenty
17:31 POGODA
POLSAT SPORT
17:35 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
17:45 Słodka kuchnia pszczółek;
6:00 Żużel; Nice 1. liga
magazyn kulinarny
żużlowa; mecz finałowy
18:00 BILANS ZDROWIA
fazy play-off
18:20 Kartki z kalendarza
8:30 Piłka nożna; Fortuna 1. 18:30 Aktualności
liga; mecz: Raków
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
Częstochowa - Stal Mielec
11:00 Siatkówka mężczyzn; 19:05 Magazyn Meteo
19:15 Optyka polityka
Mistrzostwa Świata w
19:58 POGODA
Bułgarii i we Włoszech;
20:00 Tygodnik polityczny
mecz fazy grupowej
20:30 Antenowe remanenty
13:00 Siatkówka mężczyzn; 21:00 Aktualności Wieczorne
MŚ; mecz fazy grupowej: 21:16 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
Polska - Finlandia
15:00 Siatkówka mężczyzn; 21:28 POGODA
21:35 Agape; magazyn
MŚ; studio
22:00 Dziennik Regionów
15:50 Siatkówka mężczyzn; 22:20 Echa dnia
MŚ; Kuba - Portoryko
22:40 Pogoda
18:30 Siatkówka mężczyzn; 22:45 ALARM!; magazyn
23:00 Kryminalna Siódemka
MŚ; studio
Telekurier
19:20 Siatkówka mężczyzn; 23:20
23:50 Kleeberg odszedł...
MŚ; Iran - Polska
kleberczycy zostali; film
22:00 Siatkówka mężczyzn;
dokum.
MŚ; studio
00:55 Antenowe remanenty
01:35
O!polskie na żywo
23:00 Magazyn Fortuna 1.
02:40 Pod Tatrami
ligi. Podsumowanie
03:00 Nożem i widelcem;
wydarzeń kolejki na
magazyn kulinarny
zapleczu Ekstraklasy.
03:10 Nożem i widelcem; odc.
Widzowie zobaczą bramki
95 magazyn kulinarny
03:25 W Innym Świetle; talkze wszystkich meczów
show
oraz wywiady z
zawodnikami i trenerami. 03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
Nie zabraknie...
04:25 Pogoda
0:30 Żużel; Nice 1. liga
04:30 Dziennik Regionów
żużlowa; mecz finałowy
05:00 Telekurier
05:35 Tygodnik polityczny
fazy play-off

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 17
września; felieton
06:55 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 24; serial TVP
07:55 Ex Libris; magazyn
08:20 Wojownicy czasu –
Turecka nawała czyli
Chocim 1621; cykl
reportaży
09:00 Historia Polski –
Liczył się tylko honor;
film dokumentalny
10:05 Cyrk po sowiecku –
Trasa bez
zabezpieczenia.; cz. 2;
film dokumentalny;
Białoruś (2016)
10:35 Sensacje XX wieku –
Zadanie specjalne; cykl
dokumentalny
11:15 Olbrzymy epoki
lodowcowej; odc. 3/3;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
12:20 Jan Serce; odc. 10/10
- Kalina; serial TVP
14:05 Zmruż oczy; film
obyczajowy
15:45 Świat z lotu ptaka;
odc. 3. Europa; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
16:50 Spór o historię –
Najazd sowiecki na
Polskę w 1939 roku;
debata
17:35 Historia Polski – Cios
w plecy; film
dokumentalny
18:30 Flesz historii; odc.
408; cykl reportaży
18:45 Komunikaty Wojenne;
odc. 19; felieton
18:55 Było, nie minęło
(premiera)
19:30 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 25; serial TVP
20:30 Defilada zwycięzców;
film dokumentalny
21:25 Marzyciele – Dietl,
Zyblikiewicz, Leo;
program publicystyczny
22:00 Archiwum zimnej
wojny – Twórczość na
wygnaniu; magazyn
22:35 Pancerni pogromcy
Hitlera; odc. 2/2; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
23:40 Pseudonim Anoda;
spektakl teatralny
00:55 Sensacje XX wieku –
Beria – historia
bezprawia; cz. 1; cykl
dokumentalny
01:30 Sensacje XX wieku –
Beria – historia
bezprawia; cz. 2; cykl
dokumentalny
02:00 Encyklopedia II wojny
światowej – Charles de
Gaulle; cykl dokumentalny
02:30 Było, nie minęło
03:00 Towarzysz Wiesław od
agitatora do dyktatora;
film dokumentalny
04:05 Powstanie
Warszawskie dzień po
dniu; odc. 48; felieton

P RO G R A M T V – W TO R E K 1 8 W R Z E Ś N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:40 Elif; s.II; odc. 324;
serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc.
16; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?;
odc. 3876; teleturniej
muzyczny
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.IV; odc. 45 Wymiana
międzypokoleniowa; serial
obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 110 - Doping; serial
kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu;
11/107; teleturniej
11:25 Korona królów; odc.
93; telenowela histor. TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy –
Sięgnij po wołowinę
12:55 Natura w Jedynce –
Afryka Południowa 3.
Dzikie wybrzeża; serial
dokumentalny; Francja
(2017)
14:00 Elif; s.II; odc. 325;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Opole 2018 na bis;
/22/; koncert
16:05 Wieczna miłość; odc.
17; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium
Powstania
Warszawskiego; felieton
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?;
odc. 3877; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3334;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
94; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
12/107; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Siatkówka mężczyzn Mistrzostwa Świata:
Bułgaria - Polska
21:40 Kompania X; s.I; odc.
2; serial; Kanada (2015)
22:35 Generał MacArthur;
dramat; USA (1977)
00:55 1968MM – Rok 68 w
formacie 8 milimetrów;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
02:00 Spokój; film TVP;
Polska (1976)
03:35 Oddam dziecko w
dobre ręce; film
dokumentalny; Francja
(2016)
04:35 Notacje – Waldemar
Winkiel. Obrazy z wojny;
cykl dokumentalny

TVP2
05:30 Koło fortuny; odc. 209
ed. 4; teleturniej
06:05 M jak miłość; odc.
1381; serial TVP
07:00 Boże, ku
wspomożeniu wejrzyj;
reportaż
07:20 Na sygnale; odc. 115
„Kara”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (165)
11:25 Rodzinka.pl; s.I; odc.
4 - Siła argumentu,
argument siły; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1899; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 210
ed. 4; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc. 39;
serial; Turcja (2011)
14:10 Postaw na milion;
odc. 148; teleturniej
15:10 M jak miłość; odc.
1381; serial TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 275
ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2427;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 14;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 161 „Zależności”
sezon 7; serial komediowy
TVP
19:05 Wszystko przed nami;
odc. 46; telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1899; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1900; serial obyczajowy
TVP
20:40 Kulisy serialu „Barwy
szczęścia”
20:55 M jak miłość; odc.
1382; serial TVP
21:45 Kulisy M jak miłość
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:05 Świat bez fikcji –
Doktor „Dobre
Samopoczucie” – Elvis i
dr Nick; Wielka Brytania
(2015)
23:55 Rodzinka.pl; odc. 240
„Może by tak żetem?”
sezon 13; serial
komediowy TVP
00:30 Zemsta o jasnych
oczach; s.II; odc. 3/3;
serial obyczajowy; Francja
(2017)
02:25 Paradoks; odc. 8
Profil; serial kryminalny
TVP
03:15 Magazyn Ekspresu
Reporterów

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(638); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(639); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (123); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (736);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (17); serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (803);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2720); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (849);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn
informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (252);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (242); serial
paradokumentalny.
Wychowankowie zakładu
poprawczego padają
ofiarami zatrucia
arszenikiem. Kierownictwo
placówki jest nieufne
wobec Kuby i Natalii.
Detektywi podejrzewają, że
opiekunowie młodzieży...
18:00 Pierwsza miłość
(2721); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Świat według
Kiepskich (270); serial
komediowy
20:05 Ślad (1); serial
kryminalny. We Wrocławiu
działa porywacz i zabójca
dzieci. Organista nie
zostawia żadnych śladów,
czyniąc policję bezradną.
Kiedy zostaje odnaleziona
piętnasta ofiara...
21:05 Ślad (2); serial
kryminalny. CWŚ pracuje
nad sprawą zabójstwa
siedemnaściorga dzieci.
Wszystkie zostały
wcześniej porwane. Znana
jest przyczyna śmierci
tylko jednej z ofiar. Za...
22:05 W dolinie Elah;
dramat kryminalny, USA
2007
0:50 Gliniarz z Beverly Hills;
komedia sensacyjna, USA
1984
3:05 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5436) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
10 (7/13) - program
kulinarno-rozrywkowy.
W zabytkowej części
Chełma, w piwnicach
starej kamienicy mieści się
restauracja Gęsia szyja.
Początkowo restauracja
cieszyła się powodzeniem
wśród klientów, jednak
ostatnimi czasy sale
świecą pustkami,
a zamiast zapachu
jedzenia w ceglanych
murach restauracji czuć
tylko piwniczną woń…
07:50 Doradca smaku 9
(9/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2289) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (933) program obyczajowy
12:00 Szpital (822) program obyczajowy
13:00 Szkoła (585) program
14:00 19 + (286) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
6 (8/13) - program
kulinarno-rozrywkowy.
Na lubelskiej starówce
można odnaleźć różne
smaki, można też wybrać
się w podróż daleką
i bliską. Zachęca do tego
restauracja Orient Express,
która swoją nazwą
nawiązuje do historii, ale
także do literatury…
15:30 Szkoła (586) program
16:30 19 + (287) - program
17:00 Szpital (823) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (934) program obyczajowy
19:00 Fakty (7566) informacje
19:35 Sport (7549) informacje
19:45 Pogoda (7546) informacje
19:50 Uwaga! (5437) program
20:10 Doradca smaku 9
(10/40) - program
20:15 Na Wspólnej
16 (2747) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (181) program
21:30 Diagnoza 3 (3/13)
- serial
22:30 Kuba Wojewódzki 13
(3/13) - talk show
23:30 Superwizjer (1135) magazyn reporterów
00:05 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (3/12) program
01:05 36,6 4 (2/12) program
02:05 Niewierni (7/10) serial, USA
03:05 Uwaga! (5437) program
03:30 Moc Magii(TVN noc)
(254/300) - program

TV PULS
6:00 Kontrakt na miłość 2
(27); telenowela
7:00 Dziesięć przykazań
(146); serial kostiumowy
8:00 Zbuntowany anioł (50);
telenowela
9:00 Lombard. Życie pod
zastaw 3 (107); serial
obyczajowy
10:00 Gliniarz i prokurator 3:
Ofiara (23); serial
kryminalny
11:00 Nash Bridges 2: Za
kratkami (22); serial
sensacyjny
12:00 Kobra – oddział
specjalny: Zespół B (10);
serial sensacyjny
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles 8: Zemsta
(15/24); serial sensacyjny.
Agenci ścigają się z
czasem, by uratować
uprowadzoną Kensi. Nie
wiedzą, komu naprawdę
mogą zaufać. Jeden z
detektywów pada ofiarą...
14:00 Agenci NCIS: Los
Angeles 8: Stary numer
(16/24); serial sensacyjny.
Zespół bada sprawę
uprowadzenia rezydenta
domu spokojnej starości.
Mieszkańców ośrodka
nachodziła para oszustów,
która wyłudzała od nich
pieniądze. Callen ma...
15:00 Lombard. Życie pod
zastaw 2 (61); serial
obyczajowy
15:55 Kobra – oddział
specjalny: Duchy
przeszłości (11); serial
sensacyjny
17:00 Kobra – oddział
specjalny (1); serial
sensacyjny
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw 3 (107); serial
obyczajowy
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw 3 (108); serial
obyczajowy
20:00 Centurion; dramat
przygodowy, Wielka
Brytania 2010
21:55 Gladiator; dramat
historyczny, USA 2000
1:05 Zobacz to!: Na
jedwabnym szlaku:
Chiński sport to zdrowie
(7/10); serial dokument.
1:45 Na jedwabnym szlaku:
Mądrość narodu (8/10);
serial dokumentalny
2:15 Na jedwabnym szlaku:
Smacznego... (9/10);
serial dokumentalny
2:50 Z archiwum policji (8);
serial dokumentalny
3:15 Z archiwum policji (10);
serial dokumentalny
3:50 Niesamowite!: Ojczym
(12/25); serial dokument.,
4:35 Niesamowite!:
Prześladowca (13/25);
serial dokumentalny
5:05 Niewolnica Victoria
(33/62); serial obyczajowy

TVP SERIALE
05:35 Ja to mam szczęście!;
odc. 44; serial TVP
06:05 Na sygnale; odc. 106
„Świadek”; serial
fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 107
„Dziwna wanna”; serial
fabularyzowany TVP
07:10 Kolumbowie; odc. 1/5
- Śmierć po raz pierwszy;
serial TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
886; serial TVP
09:15 Na dobre i na złe; odc.
711 Jesteśmy rodziną;
serial TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.VIII;
odc. 170 „Trzeba dobrze
(się) prowadzić” sezon 8;
serial komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.VIII;
odc. 171 „Manipulować
ale z uwagą” sezon 8;
serial komediowy TVP
11:20 Ranczo; s.II; odc. 19 Rozwód z miłości; serial
obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.II; odc. 20 Diabelskie porachunki;
serial obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 32 - Pamięć; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 33 - Najpiękniejsza;
serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
127 - Biała niedziela
16:15 Na sygnale; odc. 107
„Dziwna wanna”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.II; odc. 21 Jesienna burza; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.II; odc. 22 Diler pierogów; serial
obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 45; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 34 - Skandal; serial
kryminalny TVP
20:25 Cesarzowa Ki; odc. 62;
serial; Korea Połudn.
(2013)
21:25 Ranczo; s.II; odc. 23 Do dobrego lepiej
przymusić; serial
obyczajowy TVP
22:30 Ranczo; s.II; odc. 24 Siła władzy; serial
obyczajowy TVP
23:30 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 35 - Zakładnik; serial
kryminalny TVP
00:25 O mnie się nie martw;
s.IX; s. IX odc. 1/13; serial
komediowy TVP
01:25 Czas honoru; odc. 19
„Wojna i miłość”; s. II - ;
serial TVP
02:25 Czas honoru; odc. 20
„Ślad na fotografii”; s. II;
serial TVP
03:25 Kolumbowie; odc. 1/5
- Śmierć po raz pierwszy;
serial TVP
04:30 M jak miłość; s.I; odc.
886; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:25 Familiada; odc. 2435;
teleturniej
06:55 Okrasa łamie przepisy
– Wielkopolskie potrawy
jednogarnkowe; magazyn
kulinarny
07:35 Śpiewające fortepiany
(40)
08:40 Rodzina wie lepiej;
/72/; teleturniej
09:05 Koło fortuny; odc. 180
ed. 4; teleturniej
09:45 Rodzina, ach rodzina
(odc. 3) - Żona 2;
widowisko
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /37/ - „Sen o
Warszawie” - Czesław
Niemen
10:55 Familiada; odc. 2435;
teleturniej
11:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /106/ - „Kiedy
powiem sobie dość” ONA
11:40 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki przedstawia Najśmieszniejsi 2005;
widowisko
12:40 Życie to Kabaret –
Łowcy śmiechu - Kabaret
Moralnego Niepokoju;
program kabaretowy
13:45 Śpiewające fortepiany
(41)
14:50 Kabaretowa Mapa
Polski – 7 Festiwal
Kabaretu Koszalin 2001.
Teraz kabaret!; widowisko
rozrywkowe
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Mazurskie pasztety
18:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (55) Vanuatu; cykl reportaży
19:05 Makłowicz w podróży
– Podróż 8 Portugalia „Zielone Minho” (37)
19:40 Rodzina wie lepiej;
/72/; teleturniej
20:15 Śpiewające fortepiany
(42)
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (67) - UFO;
widowisko rozrywkowe
22:10 KabareTOP Story; /3/ „Wiosna”
22:20 Bake Off Junior
23:15 Bake off – Ale przepis
23:35 Koło fortuny; odc. 179
ed. 4; teleturniej
00:10 Gwiazdy, gwiazdki,
gwiazdeczki. Melodie
sprzed lat - Alibabki
00:40 Niezapomniane
Koncerty – IV Gala
Piosenki Biesiadnej.
Biesiada Śląska; koncert
03:10 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (18) - Żołnierz i
fachowiec; program
rozrywkowy
04:10 Rozrywka Retro – Czar
par; program rozrywkowy

TVN7
05:30 W-11 Wydział Śledczy
(Królowe internetu) (1153)
- program kryminalny
06:15 Sąd rodzinny (JULKA
I JEJ BRAT) (121) program sądowy
07:10 Szpital (402) program obyczajowy
08:10 Dr House VI (14/22) serial obyczajowy, USA
09:10 Kryminalni (Towar)
(11/13) - serial kryminalny
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
(Geodetka) (677) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny
(TAJEMNICZE
PORWANIE) (122) program sądowy
13:55 Sędzia Anna
Maria Wesołowska
(NIECHCIANE
SĄSIEDZTWO) (576) program sądowy
14:55 Szpital (403) program obyczajowy
15:55 Zagubieni (13/25) serial, USA
16:50 Kryminalni
(Kolekcjonerzy) (12/13) serial kryminalny
17:55 Dr House VI (15/22) serial obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda
(Ojcowska duma) (678) program obyczajowy
20:00 Drużyna potępionych
- film sensacyjny,
USA 2010.
Elitarna jednostka
Sił Specjalnych
zostaje wysłana do
boliwijskiej dżungli
z misją namierzenia
i wyeliminowania celu.
Jednak jej członkowie
- Clay, Jensen, Roque,
Pooch i Cougar - wkrótce
odkrywają, że to oni stali
się celem śmiertelnej
intrygi uknutej przez
potężnego wroga…
22:05 Wróg numer jeden
- film sensacyjny,
USA 2012.
Poszukiwania Osamy bin
Ladena, kontynuowane
przez dwie prezydenckie
kadencje, śledził cały
świat. Ostatecznie jednak
wystarczył niewielki
oddział CIA, by odnaleźć
wroga numer jeden…
01:20 Sposób na
morderstwo (4/15) serial, USA. Annalise
i jej studenci odkrywają
szokującą prawdę
w trakcie prowadzenia
sprawy Marren Trudeau
(Elizabeth Perkins),
założycielki i prezeski
wiodącej firmy
maklerskiej…
02:25 Moc Magii (TVN7 noc)
(254/270) - program
04:35 Druga strona medalu
(3/8) - talk show –
Aleksander Gawronik

TVN STYLE
05:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (5/14) program lifestylowy
06:10 Beauty ekspert (3/10)
- magazyn lifestylowy
06:45 Co za tydzień (867) magazyn
07:15 Misja ratunkowa
2 (3/10) - program
rozrywkowy
08:00 Apetyt na miłość
5 (12) - program
rozrywkowy
09:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (3/8) - reality
show
09:45 Sablewskiej sposób
na modę 6 (13) - program
rozrywkowy
10:30 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (8/13) - program
rozrywkowy
11:30 Kuchenne rewolucje
6 (4/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:30 Pani Gadżet 16
13:00 Pani Gadżet 16
13:30 Życie bez wstydu 6
(2/10) - reality show
14:30 #Sława 3 (3/4) program rozrywkowy
15:00 Domowe triki Goka
(19/20) - program
16:00 Terapia dla par (3/12)
- program
17:10 Afera fryzjera 7 (2/8) program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje
15 (12/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 7 (4/12) program rozrywkowy
19:40 Sekrety lekarzy
(10/12) - reality show
20:40 Mistrzowskie cięcie
2 (3/8) - program
rozrywkowy
21:40 Co nas truje 2 (3/12) program lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 3
(3/8) - program lifestylowy
22:55 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (3/8) - reality
show
23:40 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (1/10)
- program
00:30 Gwiazdy Hollywood:
Grzeszki sław - dokument
01:30 W roli głównej – Dr
Marek Szczyt (3/6) - talk
show
02:00 Najsztub słucha –
Agnieszka Szulim (3/6)
- talk show
02:30 W roli głównej –
Tomasz Kot (5/6) - talk
show
03:00 W roli głównej –
Joanna Senyszyn (2/17)
- talk show
03:30 Wiem, co jem 5 (3/10)
- magazyn
04:00 Wiem, co jem 3 (6/16)
- magazyn
04:30 Wiem, co jem 3 (7/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:05 Żużel - Mistrzostwa
Europy - Finał
07:55 Zgoda na Futbol
08:05 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ: Polska Chorwacja
10:00 Podnoszenie ciężarów
- Puchar Polski kobiet,
Nowy Tomyśl
11:45 Wioślarstwo - MŚ,
Płowdiw - polskie medale
12:55 4-4-2
13:55 Gol Ekstra
15:05 Retro TVP Sport
17:00 Siatkówka mężczyzn MŚ: Iran - Polska
19:00 Siatkówka mężczyzn MŚ: Bułgaria - Polska
(studio)
19:20 Siatkówka mężczyzn MŚ: Bułgaria - Polska
21:25 Siatkówka mężczyzn MŚ: Bułgaria - Polska
(studio)
22:00 Sportowy Wieczór, Na
żywo
22:45 Siatkówka mężczyzn MŚ: Bułgaria - Polska
00:45 Wioślarstwo - MŚ,
Płowdiw - Finały
04:10 Boks - Gala w
Zagrzebiu (walka
wieczoru Hrgovic Mansour)
05:05 Zgoda na Futbol
05:15 Sportowy Wieczór, Na
żywo

TVP3 KATOWICE

06:00 Polska z Miodkiem (105)
Hrubieszów; felieton
06:00 Zakochaj się w Polsce;
odc. 81 Niemodlin; magazyn
06:30 Było, nie minęło - kronika
zwiadowców historii. - Jest
taka relacja
07:01 Kwadrans w ogrodzie
07:16 Słodka kuchnia pszczółek;
magazyn kulinarny
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
07:45 Kronika regionu
08:05 Spotkania w świecie
ciszy; magazyn
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Ostoja; odc. 152; magazyn
09:35 Las bliżej nas s.II; odc. 1;
magazyn
10:15 Turystyczna Jazda
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rok w ogrodzie
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Cios w plecy; film dokum.
12:20 Polska z Miodkiem (105)
Hrubieszów; felieton
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kronika Miasta
12:50 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
13:00 Niepokonani; reportaż
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Marcin i jego zwierzaki
15:05 Było, nie minęło - kronika
zwiadowców historii. - Jest
taka relacja
15:35 Życie jest jak bana; report.
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Pożyteczni.pl; magazyn
17:31 POGODA
POLSAT SPORT
17:35 Kronika Miasta
17:47 Pieniądz w centrum uwagi
6:00 Siatkówka mężczyzn;
18:02 EkoAgent; magazyn
Mistrzostwa Świata w
18:30 Aktualności
Bułgarii i we Włoszech;
18:52 Wieczorne wiadomości
Polska - Finlandia
sportowe
8:30 Magazyn Fortuna 1. ligi 19:05 Magazyn Meteo
19:15
Piłkarska 3; magazyn
10:00 Puncher Extra Time;
19:58 POGODA
magazyn dla fanów
20:00 Życie jest jak bana; report.
sportów walki
20:30 Pożyteczni.pl; magazyn
11:00 Siatkówka mężczyzn; 21:00 Aktualności Wieczorne
MŚ; mecz fazy grupowej 21:16 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
13:00 Siatkówka mężczyzn; 21:28
POGODA
MŚ; Iran - Polska
21:35 Było, nie minęło - kronika
15:00 Siatkówka mężczyzn;
zwiadowców historii. - Jest
taka relacja
MŚ; studio
15:50 Siatkówka mężczyzn; 22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
MŚ; Finlandia - Iran
22:40 Pogoda
18:30 Siatkówka mężczyzn; 22:45 ALARM!; magazyn
23:00 Kryminalna Siódemka
MŚ; studio
19:20 Siatkówka mężczyzn; 23:20 Telekurier
23:50 Cios w plecy; film dokum.
MŚ; Bułgaria - Polska
00:45 Polska z Miodkiem (105)
22:00 Siatkówka mężczyzn;
Hrubieszów; felieton
MŚ; studio
00:55 Pożyteczni.pl; magazyn
22:30 Siatkówka mężczyzn; 01:35 Ostoja; odc. 152; magazyn
02:00 Las bliżej nas s.II; odc. 1
MŚ; Serbia - Rosja
02:40 Turystyczna Jazda
1:00 Siatkówka mężczyzn;
03:00 Rok w ogrodzie
MŚ; Bułgaria - Polska. W 03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
spotkaniu kończącym
04:05 Agrobiznes
rywalizację w grupie D
04:25 Pogoda
Biało- Czerwoni zmierzą
04:30 Dziennik Regionów
się ze współgospodarzami 05:00 Telekurier
MŚ
05:35 Życie jest jak bana; report.

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 18
września; felieton
06:55 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 25; serial TVP
07:55 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 43
08:25 Flesz historii; cykl
reportaży
08:50 Historia Polski – Cios
w plecy; film dokum.
09:50 Sensacje XX wieku –
Beria – historia
bezprawia; cz. 1-2; cykl
dokumentalny
10:55 Spór o historię –
„Sowiety wkroczyły”;
debata
11:30 Matecznik
11:50 Dorastanie; odc. 1/7 1972; serial TVP
13:00 Wszystkie kolory
świata – Tunezja.
Gwiazda Afryki; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
14:05 Historia w postaciach
zapisana – Elżbieta II;
cykl dokumentalny;
Francja (2013)
15:55 Marzyciele – Dietl,
Zyblikiewicz, Leo;
program publicystyczny
16:30 Komunikaty Wojenne;
odc. 22; felieton
16:40 Historia Polski – Trzy
dni w przedsionku piekła;
film dokumentalny
17:25 Powstanie
Warszawskie dzień po
dniu; odc. 49; felieton
17:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Śladem lokalnej
pamięci
18:15 Wojownicy czasu –
Bolszewika goń, goń, goń
czyli Komarów 1920; cykl
reportaży
18:50 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 26; serial TVP
20:05 Polska góra była ich
redutą – Kostiuchnówka
1916; film dokumentalny
21:00 Nieznana historia
Wielkiej Armady; odc.
2/3; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2015)
22:00 Jak było?; program
publicystyczny
22:40 Zmory; dramat
00:30 Sensacje XX wieku –
Beria – historia
bezprawia; cz. 3; cykl
dokumentalny
01:00 Sensacje XX wieku –
LUKA; cykl dokumentalny
01:35 Encyklopedia II wojny
światowej –
Berchtesgaden; cykl
dokumentalny
02:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Śladem lokalnej
pamięci
02:35 Błękitna Armia 1917 –
1919; dokument
fabularyzowany

P RO G R A M T V – Ś RO DA 1 9 W R Z E Ś N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 325;
serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc.
17; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?;
odc. 3877; teleturniej muz.
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.IV; odc. 46;
serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 111; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu;
12/107; teleturniej
11:30 Korona królów; odc.
94; telenowela histor. TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce –
Najbardziej utalentowani
wśród zwierząt. Sprytne i
sprytniejsze; cykl dokum.;
Niemcy (2016)
14:00 Elif; s.II; odc. 326;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Zakochaj się w
Polsce; odc. 54; magazyn
16:05 Wieczna miłość; odc.
18; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium
Powstania
Warszawskiego; felieton
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?;
odc. 3878; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3335;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
95; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
13/107; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka; odc. 33
20:55 Liga Mistrzów - 1
kolejka (1 kolejka); Wielka
Brytania (2018
22:55 Liga Mistrzów - skróty
(skróty); Wielka Brytania
(2018)
00:20 Bez tożsamości; odc.
7 ; cz. .2; serial; Hiszpania
(2016)
01:00 Kompania X; s.I; odc.
2; serial; Kanada (2015)
01:50 wojsko – polskie.pl;
odc. 28; reportaż
02:20 Generał MacArthur;
dramat wojenny; USA
(1977); reż.:Joseph
Sergent; wyk.:Greagory
Peck, Marj Dusay, Ed
Flanders
04:30 Notacje – Maria Drue.
Krakowska baletnica w
sowieckim Lwowie; cykl
dokumentalny

TVP2
05:30 Koło fortuny; odc. 211
ed. 4; teleturniej
06:05 M jak miłość; odc.
1382; serial TVP
07:00 Pamięci Żydów z
Włodawy; reportaż
07:20 Na sygnale; odc. 116
„Szlachetna zemsta”;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (166)
11:25 Rodzinka.pl; s.I; odc.
5 - Dziewczyna Tomka;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1900; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 212
ed. 4; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc. 40;
serial; Turcja (2011)
14:10 Postaw na milion;
odc. 149; teleturniej
15:05 M jak miłość; odc.
1382; serial TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 276
ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2428;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 15;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 162 „Powrót Magdy”
sezon 7; serial komediowy
TVP
19:00 Wszystko przed nami;
odc. 47; telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1900; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1901; serial obyczajowy
TVP
20:35 Kulisy serialu „Na
dobre i na złe”; / „Na
sygnale”
20:50 Na dobre i na złe; odc.
712 T jak tato; serial TVP
21:50 Na sygnale; odc. 198
„Złota karetka”; serial
fabularyzowany TVP
22:30 Kino relaks - Wielki
podryw; komedia; USA
(2001); reż.:David Mirkin;
wyk.:Sigourney Weaver,
Jennifer Love Hewitt, Ray
Liotta, Gene Hackman
00:40 O mnie się nie martw;
s.IXodc. 1/13; serial
komediowy TVP
01:40 Świat bez tajemnic –
Niebieski film; film
dokumentalny
02:15 Doktor „Dobre
Samopoczucie” –
Michael Jackson i dr
Murray; Wielka Brytania
(2015)
03:10 Codzienna 2 m. 3;
odc. 5; serial komediowy
TVP
03:40 Codzienna 2 m. 3;
odc. 6; serial komediowy
TVP

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(640); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(641); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (124); serial
paradokumentalny.
Historie opowiedziane
w serialu wydarzyły się
naprawdę. Zdrady, intrygi
lub konflikty z prawem
wywróciły do góry nogami
życie bohaterów.
11:00 Dlaczego ja? (737);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (18); serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (804);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2721); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (850);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn
informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (253);
serial paradokumentalny.
Losy ofiar wypadków
zależą od wiedzy
i doświadczenia osób
dyżurujących pod
numerem 112.
Dyspozytorzy nie tylko
wysyłają karetkę, lecz
także...
17:00 Gliniarze (243); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2722); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Świat według
Kiepskich (35); serial
komediowy
20:00 Świat według
Kiepskich (531); serial
komediowy
20:30 Śpiewajmy razem. All
Together Now (3);
program muzyczny.
Zadanie biorących udział
w programie wokalistów
to zaśpiewać tak, by
poderwać z krzeseł jak
największą liczbę jurorów,
a jest ich...
22:05 Gliniarz z Beverly
Hills; komedia sensacyjna,
USA 1984
0:20 Plan lotu; thriller, USA
2005
2:40 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo,
w którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5437) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
10 (8/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9
(10/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2290) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (934) program obyczajowy
12:00 Szpital (823) program obyczajowy
13:00 Szkoła (586) program
14:00 19 + (287) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
6 (9/13) - program
kulinarno-rozrywkowy.
Tymbark, niewielka wioska
położona w centralnej
części Beskidu
Wyspowego, słynna dzięki
sokom i nektarom, tu
produkowanym. Mało kto
wie, że obok zakładów
przetwórstwa owocowego
znajduje się restauracja
„Zajazd pod Jodłową
Górą”…
15:30 Szkoła (587) program
16:30 19 + (288) - program
17:00 Szpital (824) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (935) program obyczajowy
19:00 Fakty (7567) informacje
19:35 Sport (7550) informacje
19:45 Pogoda (7547) informacje
19:50 Uwaga! (5438) program
20:10 Doradca smaku 9
(11/40) - program
20:15 Na Wspólnej
16 (2748) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (182) program
21:30 Ameryka Express
(3/13) - program
23:05 Zmierzch - horror,
USA 2008. 17-letnia
Isabella Swan (Kristen
Stewart) przeprowadza
się do małego,
ponurego miasteczka
w stanie Washington,
w którym mieszka
jej ojciec. Tutaj Bella
poznaje tajemniczego,
przystojnego Edwarda
Cullena (Robert
Pattinson). Chłopak ma
nadludzkie zdolności - nie
można mu się oprzeć, ale
i nie można go rozgryźć…
01:25 Mroczne zagadki Los
Angeles (17/19) - serial,
USA
02:30 Uwaga! (5438) program
03:00 Moc Magii(TVN noc)
(255/300) - program

TV PULS
6:00 Kontrakt na miłość 2
(28); telenowela
7:00 Dziesięć przykazań
(147); serial kostiumowy
8:00 Zbuntowany anioł (51);
telenowela
9:00 Lombard. Życie pod
zastaw 3 (108); serial
obyczajowy
10:00 Gliniarz i prokurator 3:
Moje serce należy do taty
(24); serial kryminalny
11:00 Nash Bridges 2:
Fałszerze (23); serial
sensacyjny
12:00 Kobra – oddział
specjalny: Duchy
przeszłości (11); serial
sensacyjny
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles 8: Stary numer
(16/24); serial sensacyjny
14:00 Agenci NCIS: Los
Angeles 8: Prowodyrka
(17/24); serial sensacyjny
15:00 Lombard. Życie pod
zastaw 2 (62); serial
obyczajowy
15:55 Kobra – oddział
specjalny (1); serial
sensacyjny
17:00 Kobra – oddział
specjalny (2); serial
sensacyjny
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw 3 (108); serial
obyczajowy
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw 3 (109); serial
obyczajowy
20:00 S.W.A.T. Jednostka
specjalna; film
sensacyjny, USA 2003
22:15 Maczeta; film
sensacyjny, USA 2010
0:20 Wikingowie 4 (10/20);
serial historyczny. Dalsze
losy króla Ragnara
Lodbroka (Travis Fimmel).
Dzielny wojownik doznał
poważnych obrażeń
podczas oblężenia Paryża.
We Francji pozostał Rollo,
któremu...
1:15 Spartakus: Zemsta:
Większe dobro (3); serial
historyczny. W Rzymie
wciąż trwa bunt
gladiatorów. Gajusz
Klaudiusz Glaber udaje z
armią do Kapui. Liczy na
spacyfikowanie
zdesperowanych
niewolników.
2:15 Spartakus: Zemsta: Z
pustymi rękoma (4);
serial historyczny
3:50 Zobacz to!: Na
jedwabnym szlaku: Park z
niespodziankami (10ost.); serial dokumentalny
4:25 Taki jest świat 3 (76);
program informacyjny.
Katarzyna NiedźwiedźSzałajko prezentuje
rozmaite zakątki
fascynującego świata
5:05 Niewolnica Victoria
(34/62); serial obyczajowy

TVP SERIALE
05:35 Ja to mam szczęście!;
odc. 45; serial TVP
06:05 Na sygnale; odc. 107
„Dziwna wanna”; serial
fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 108
„Być jak Banach”; serial
fabularyzowany TVP
07:10 Kolumbowie; odc. 2/5
- Żegnaj Baśka; serial TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
887; serial TVP
09:15 O mnie się nie martw;
s.IX; s. IX odc. 1/13; serial
komediowy TVP
10:10 Rodzinka.pl; s.VIII;
odc. 171 „Manipulować
ale z uwagą” sezon 8;
serial komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; s.VIII;
odc. 172 „Chłopaki kontra
dziewczyny” sezon 8;
serial komediowy TVP
11:20 Ranczo; s.II; odc. 20 Diabelskie porachunki;
serial obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; s.II; odc. 21 Jesienna burza; serial
obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 33 - Najpiękniejsza;
serial kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 34 - Skandal; serial
kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe; odc.
128 - Pierwsza miłość
16:10 Na sygnale; odc. 108
„Być jak Banach”; serial
fabularyzowany TVP
16:40 Ranczo; s.II; odc. 22 Diler pierogów; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.II; odc. 23 Do dobrego lepiej
przymusić; serial
obyczajowy TVP
18:45 Ja to mam szczęście!;
odc. 46; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 35 - Zakładnik; serial
kryminalny TVP
20:20 Cesarzowa Ki; odc. 63;
serial; Korea Połudn.
(2013)
21:20 Ranczo; s.II; odc. 24 Siła władzy; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.II; odc. 25 Plan awaryjny; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 36 - Świadek; serial
kryminalny TVP
00:15 Rodzinka.pl; odc. 240
„Może by tak żetem?”
sezon 13; serial
komediowy TVP
00:50 Na sygnale; odc. 197
„Próba sił”; serial
fabularyzowany TVP
01:25 Pitbull; odc. 27; serial
policyjny TVP
02:25 Pitbull; odc. 28; serial
policyjny TVP
03:25 Kolumbowie; odc. 2/5
- Żegnaj Baśka; serial TVP
04:30 M jak miłość; s.I; odc.
887; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:25 Familiada; odc. 2436;
teleturniej
06:55 Okrasa łamie przepisy
– Mazurskie pasztety;
magazyn kulinarny
07:35 Śpiewające fortepiany
(41)
08:35 Rodzina wie lepiej;
/73/; teleturniej
09:05 Koło fortuny; odc. 181
ed. 4; teleturniej
09:45 Hity kabaretu (22) Marcinek i inne hity
Marcina Dańca; program
rozrywkowy
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /38/ - „Batumi”
- Filipinki
10:55 Familiada; odc. 2436;
teleturniej
11:30 Życie to Kabaret – 10
- lecie kabaretu
Paranienormalni; /1/
12:40 Życie to Kabaret – 10
- lecie kabaretu
Paranienormalni; /2/
13:45 Śpiewające fortepiany
(42)
14:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Wczasy z
Kabaretem - Szczecin
2013. All Inclusive;
program rozrywkowy
15:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Wczasy z
Kabaretem - Szczecin
2013. Miss turnusu;
program rozrywkowy
16:55 Kabaretowa Mapa
Polski – Wczasy z
Kabaretem - Szczecin
2013. Na letnisko czy do
wód;
17:55 Okrasa łamie przepisy
– W czarnej kuchni;
magazyn kulinarny
18:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (56) Kastom; cykl reportaży
19:05 Makłowicz w podróży
– Podróż 9 Islandia
„Rejkiavik” (38)
19:40 Rodzina wie lepiej;
/73/; teleturniej
20:15 Śpiewające fortepiany
(43)
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki (63) - Hydraulicy
22:15 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (19) Gospodyni domowa
23:10 Koło fortuny; odc. 180
ed. 4; teleturniej
23:45 Gwiazdy, gwiazdki,
gwiazdeczki. Melodie
sprzed lat - Pro Kontra
00:25 Niezapomniane
Koncerty – Poprawiny
czyli II - ga Gala Piosenki
Biesiadnej; koncert
01:30 Niezapomniane
Koncerty – Poprawiny
czyli II - ga Gala Piosenki
Biesiadnej; koncert
02:45 Kierunek Kabaret; /57/
- Magia i zabobony
03:45 Rozrywka Retro –
Sceniczny Parawan
Artura I - Obrazy dla Evory

TVN7
05:15 Ukryta prawda
(Ciemna strona
męża) (336) - program
obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny
(TAJEMNICZE
PORWANIE) (122) program sądowy
07:10 Szpital (403) program obyczajowy
08:10 Dr House VI (15/22) serial obyczajowy, USA
09:10 Kryminalni
(Kolekcjonerzy) (12/13) serial kryminalny
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
(Ojcowska duma) (678) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny
(MAŁŻEŃSKA
FIKCJA) (123) - program
sądowy
13:55 Sędzia Anna
Maria Wesołowska
(ŁYŻWA) (577) - program
sądowy
14:55 Szpital (404) program obyczajowy
15:55 Zagubieni (14/25) serial, USA
16:50 Kryminalni
(Reporterzy) (13) - serial
kryminalny. Podczas
pokazu drogocennej
biżuterii dochodzi do
zuchwałej kradzieży
eksponatów…
17:55 Dr House VI (16/22)
- serial obyczajowy,
USA. Zespół zajmuje
się przypadkiem
uczennicy liceum, która
z niewytłumaczalnych
powodów traci
przytomność w trakcie
szkolnej wycieczki…
19:00 Ukryta prawda (Próba
sił) (679) - program
obyczajowy
20:00 Opór - film wojenny,
USA 2008. Rok 1941
– Żydzi w Europie
Wschodniej padają
ofiarami masowych
mordów. Trzem braciom
Bielskim udaje się
schronić wraz z grupką
uciekinierów w gęstym
lesie, który znają od
dziecięcych lat. Na
początku starają się po
prostu przetrwać…
23:00 Z archiwum X (4/6)
- serial, Kanada. Mulder
i Scully zostają wezwani,
by zbadać sprawę
morderstwa, które jak
się wydaje, nie mogło
zostać popełnione przez
człowieka…
00:00 Kick-Ass II - film
sensacyjny, USA 2013
02:20 Moc Magii (TVN7 noc)
(255/270) - program
04:30 Druga strona medalu
(6/8) - talk show – Jacek
Olszewski

TVN STYLE
05:35 Gwiazdy od kuchni
(3/8) - program lifestylowy
06:05 Nowa Maja
w ogrodzie 2 (29/39) magazyn ogrodniczy
06:40 Zrzuć nadwagę na
dobre!
07:20 Afera fryzjera 6 (3/12)
- program rozrywkowy
08:05 Apetyt na miłość (1/8)
- program rozrywkowy
09:10 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (4/8) - reality
show
09:55 Sablewskiej sposób
na modę 7 (1/12) program rozrywkowy
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (9/13) - program
rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje
6 (5/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (3/8) - reality
show
13:30 Zaskocz mnie! (10) program rozrywkowy
14:05 Mistrzowskie cięcie
2 (3/8) - program
rozrywkowy
15:05 Eksperci domowego
budżetu 4
16:25 Magia Y (2/7) program rozrywkowy
17:10 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (1/10)
- program
17:55 Kuchenne rewolucje
15 (13/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 7 (5/12) program rozrywkowy
19:40 Sekrety lekarzy
(11/12) - reality show
20:40 Misja ratunkowa
2 (3/10) - program
rozrywkowy
21:25 Kulisy sławy EXTRA 2
21:55 Dziewczyny
z wypiekami (3/8) program
22:25 Pani Gadżet 16
22:55 Zanim Cię zobaczę
23:55 Randkowicze
w Australii (8) - program
rozrywkowy
01:00 Rozbierana randka
(3/20) - program
rozrywkowy
01:30 W roli głównej –
Maciej Musiał (4/6) - talk
show
02:00 Najsztub słucha –
Maja Ostaszewska (4/6)
- talk show
02:30 W roli głównej – Anna
Mucha (6) - talk show
03:00 W roli głównej –
Agnieszka Chylińska
(3/17) - talk show
03:30 Wiem, co jem 5 (4/10)
- magazyn
04:00 Wiem, co jem 3 (8/16)
- magazyn
04:30 Wiem, co jem 3 (9/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Hiroszima - FINAŁ
08:00 Jeździectwo - MŚ
WKKW - USA - cross
09:20 Jeździectwo - MŚ
WKKW - USA - skoki
10:30 Pełnoprawni
11:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Guangzhou - 2
runda
12:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Guangzhou - 2
runda
14:55 Jeździectwo - MŚ,
Tryon, USA - skoki eliminacje
16:15 Jeździectwo - MŚ,
Tryon, USA - skoki eliminacje
17:35 Jeździectwo - MŚ,
Tryon, USA - skoki eliminacje
19:05 Liga Mistrzów - 1
kolejka (1 kolejka); Wielka
Brytania (2018), Na żywo
22:55 Liga Mistrzów - skróty
(skróty); Wielka Brytania
(2018)
00:20 Jeździectwo - MŚ,
Tryon, USA - skoki eliminacje
02:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Guangzhou - 2 r.
03:35 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Guangzhou - 2 r.
05:00 Zgoda na Futbol
05:15 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Badminton; Turniej BWF
World Tour w Changzhou;
mecze eliminacyjne
16:10 Atleci; magazyn
sportowy dla wszystkich,
którzy kochają sport. W
programie relacje z
imprez, rozmowy z
gwiazdami, a także
praktyczne porady,...
17:00 Siatkówka mężczyzn;
Mistrzostwa Świata w
Bułgarii i we Włoszech;
mecz fazy grupowej:
Bułgaria - Polska. W
spotkaniu kończącym
rywalizację w grupie D
Biało- Czerwoni zmierzą
się ze współgospodarzami
MŚ. Polska w tym roku
już rywalizowała...
19:30 Sporty walki; UFC
Fight Night: Hunt vs.
Olejnik; walki: Mark Hunt Aleksiej Olejnik, Jan
Błachowicz - Nikita Kryłow
23:00 Siatkówka mężczyzn;
Mistrzostwa Świata w
Bułgarii i we Włoszech;
mecz fazy grupowej
1:30 Cafe Futbol; magazyn
piłkarski. Mateusz Borek
rozmawia przy kawie ze
swoimi gośćmi na tematy
związane z piłką nożną.

TVP3 KATOWICE
06:00 Listy do PRL - u Dziewczyny z PGR - u
06:05 Pożyteczni.pl; magazyn
06:30 Zakochaj się w Polsce;
odc. 81 Niemodlin; magazyn
07:00 Pieniądz w centrum uwagi
07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 EkoAgent; magazyn
08:05 Spotkania w świecie ciszy
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:15 Wypad w plener 2018 Gmina Niedźwiedź; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje; magazyn
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Pojazdy powstańczej
Warszawy cz. 2; film dokum.
12:15 Turystyczna Jazda
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Sekrety mnichów – Wady
i grzechy; rozmowa
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 BILANS ZDROWIA
15:05 Zakochaj się w Polsce;
odc. 81 Niemodlin; magazyn
15:35 Ukryte skarby; cykl report.
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki
18:00 Kopalnia reportaży
18:15 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Niepokonani; reportaż
19:26 Dokument w obiektywie
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby; cykl report.
20:30 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Zakochaj się w Polsce;
odc. 81 Niemodlin; magazyn
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 ALARM!; magazyn
23:00 Kryminalna Siódemka
23:20 Telekurier
23:50 Pojazdy powstańczej
Warszawy cz. 2; film dokum.
00:35 Sekrety mnichów – Wady
i grzechy; rozmowa
00:55 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
01:35 Głos Regionów
02:35 Wypad w plener 2018 Gmina Niedźwiedź; magazyn
02:45 Turystyczna Jazda
03:00 Rączka gotuje
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Ukryte skarby; cykl report.

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 19
września; felieton
07:00 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 26; serial TVP
08:05 Audycja logiczna; cykl
dokumentalny
08:15 Archiwum zimnej
wojny – Twórczość na
wygnaniu; magazyn
08:45 Jak było?; program
publicystyczny
09:30 Historia Polski – Trzy
dni w przedsionku piekła;
film dokumentalny
10:15 Powstanie
Warszawskie dzień po
dniu; odc. 50; felieton
10:45 Sensacje XX wieku –
Beria – historia
bezprawia; cz. 3; cykl
dokumentalny
11:15 Sensacje XX wieku –
LUKA; cykl dokumentalny
11:45 Polska góra była ich
redutą – Kostiuchnówka
1916; film dokumentalny
12:40 Dorastanie; odc. 2/7 1972 - 1973; serial TVP
13:45 Wszystkie kolory
świata – RPA –
afrykańska tęcza; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
14:40 A zaczęło się wszystko
na Kresach...; film
dokumentalny
15:40 Pancerni pogromcy
Hitlera; odc. 2/2; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
16:40 Komunikaty Wojenne;
odc. 22; felieton
16:50 Historia Polski –
Tarcza Rzeczypospolitej;
film dokumentalny
17:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Nad drutami
błękitne niebo
18:15 Śladami zbrodni i
walki 1944 – 1956 –
Łódź. Konspiracyjne
Wojsko Polskie; reportaż
18:45 Crimen; odc. 1/6;
serial historycznoprzygodowy TVP
20:00 Wyjęci spod prawa;
odc. 4/4. Kenniffowie;
serial dokumentalny;
Austria (2017)
21:00 Genialne wynalazki;
odc. 4/4; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
22:00 Fotograf partyzantów;
film dokumentalny
22:45 Virtuti; dramat
wojenny
00:45 Sensacje XX wieku –
Osaczeni odc. 1-2; cykl
dokumentalny
01:55 Encyklopedia II wojny
światowej – Daleko na
Wschodzie; cz. 1
02:25 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Nad drutami
błękitne niebo
03:00 Z życia regionu –
Bronisław Chudzyński:
Ostatnia misja; reportaż

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 2 0 W R Z E Ś N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 326;
serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc.
18; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
07:20 Jaka to melodia?;
odc. 3878; teleturniej
muzyczny
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.IV; odc. 47 W samo południe; serial
obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 112 - Podwójna
śmierć; serial kryminalny
TVP
10:50 Jeden z dziesięciu;
13/107; teleturniej
11:30 Korona królów; odc.
95; telenowela histor. TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce –
Najbardziej utalentowani
wśród zwierząt. Sztuka
uwodzenia; cykl
dokumentalny; Niemcy
(2016)
14:00 Elif; s.II; odc. 327;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 33
16:05 Wieczna miłość; odc.
19; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium
Powstania
Warszawskiego; felieton
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?;
odc. 3879; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3336;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
96; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
14/107; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 254; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /82/; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny
997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Bez tożsamości; odc.
7 ; cz. .2; serial; Hiszpania
(2016)
01:45 Sprawa dla reportera
02:45 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /82/; magazyn
03:20 Historia o proroku
Eliaszu z Wierszalina;
film TVP; Polska (1997)
04:25 Notacje – Jerzy
Krusenstern. Byłem
obrońcą Grodna; cykl
dokumentalny

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 213
ed. 4; teleturniej
05:55 Na dobre i na złe; odc.
712 T jak tato; serial TVP
06:50 Cykl medyczny Operacja zdrowie
07:20 Na sygnale; odc. 117
„Będzie dobrze”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (167)
11:25 Rodzinka.pl; s.I; odc.
6 - Co jest do jedzenia?;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1901; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 214
ed. 4; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc. 41;
serial; Turcja (2011)
14:10 Postaw na milion;
odc. 150; teleturniej
15:05 Na dobre i na złe; odc.
712 T jak tato; serial TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 277
ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2429;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 16;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.VII;
odc. 163 „Wspomnień
czar” sezon 7; serial
komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami;
odc. 48; telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1901; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1902; serial obyczajowy
TVP
20:45 Bake Off Junior
21:45 Kumple na zabój; film
fabularny; USA, Irlandia,
Niemcy (2005);
reż.:Richard Shepard;
wyk.:Pierce Brosnan, Greg
Kinnear, Hope Davis,
Philip Baker Hall
23:30 Na sygnale; odc. 198
„Złota karetka”; serial
fabularyzowany TVP
24:00 The Social Network;
film obyczajowy; USA
(2010); reż.:David Fincher;
wyk.:Jesse Eisenberg,
Andrew Garfield, Justin
Timberlake, Armie
Hammer, Max Minghella,
Josh Pence
02:10 Jak wyrwać ząb
wielorybowi; komedia;
Czechosłowacja (1977)
03:40 Grupa specjalna
„Kryzys”; odc. 3/10;
serial; Japonia (2017)
04:30 Art Noc – Mocny skład
- Europejski Stadion
Kultury Rzeszów 2017 (cz.
2); koncert

POLSAT
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(642); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(643); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (125); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (738);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (19); serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (805);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2722); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (851);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn
informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (254);
serial paradokumentalny.
Losy ofiar wypadków
zależą od wiedzy i
doświadczenia osób
dyżurujących pod
numerem 112.
Dyspozytorzy nie tylko
wysyłają karetkę, lecz
także...
17:00 Gliniarze (244); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2723); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Świat według
Kiepskich (271); serial
komediowy. Kiepski całe
dnie spędza przed
telewizorem. Dom
utrzymuje z pensji
pielęgniarki jego żona
Halina. Ich sąsiadami są
Paździoch i Boczek.
20:05 Nasz nowy dom (121);
reality show
21:10 Przyjaciółki (137);
serial obyczajowy. Dalsze
losy czterech przyjaciółek:
Anki (Magdalena
Stużyńska-Brauer), Ingi
(Małgorzata Socha), Zuzy
(Anita Sokołowska) i
Patrycji (Joanna
Liszowska).
22:10 Plan lotu; thriller, USA
2005
0:15 Chirurdzy (107); serial
obyczajowy. Losy
zaprzyjaźnionych
chirurgów pracujących w
dużym szpitalu w Seattle.
Niestety, nie dla
wszystkich los będzie
łaskawy...
1:15 Zakończenie programu
(przerwa techniczna)

TVN
05:10 Uwaga! (5438) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
10 (9/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9
(11/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2291) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (935) program obyczajowy
12:00 Szpital (824) program obyczajowy
13:00 Szkoła (587) program
14:00 19 + (288) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
6 (10/13) - program
kulinarno-rozrywkowy.
W Goczałkowicach Zdroju
znajduje się restauracja
„Matalmara”. Pod tą
nazwą kryje się tajemniczy
lokal wystrojem
nawiązujący do czasów
Ludwika XVI. Niestety
te królewskie ambicje
zamiast przyciągać gości,
wręcz ich odstraszają…
15:30 Szkoła (588) program
16:30 19 + (289) - program
17:00 Szpital (825) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (936) program obyczajowy
19:00 Fakty (7568) informacje
19:35 Sport (7551) informacje
19:45 Pogoda (7548) informacje
19:50 Uwaga! (5439) program
20:10 Doradca smaku 9
(12/40) - program
20:15 Na Wspólnej
16 (2749) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (183) program
21:30 Kuchenne rewolucje
18 (3/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:35 Saga Zmierzch:
Księżyc w nowiu - horror,
USA 2009. 17-letnia
uczennica Bella Swan
i Edward Cullen tworzą
bardzo szczęśliwą,
choć niecodzienną
parę. Ich romans trwa
do dnia feralnych
osiemnastych urodzin
dziewczyny. Po tym
wydarzeniu Cullenowie
wyjeżdżają z miasta,
zaś Edward porzuca
ukochaną. Głęboko
zraniona dziewczyna na
długie miesiące popada
w przygnębienie…
01:15 Pułapka (2/6) - serial
02:15 Kuba Wojewódzki 13
(3/13) - talk show
03:20 Uwaga! (5439) program
03:45 Moc Magii(TVN noc)
(256/300) - program

TV PULS
6:00 Kontrakt na miłość 2
(29); telenowela
7:00 Dziesięć przykazań
(148); serial kostiumowy
8:00 Zbuntowany anioł (52);
telenowela
9:00 Lombard. Życie pod
zastaw 3 (109); serial
obyczajowy
10:00 Gliniarz i prokurator 3
(25); serial kryminalny
11:00 Nash Bridges 2: Sieć
(24); serial sensacyjny
12:00 Kobra – oddział
specjalny (1); serial
sensacyjny
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles 8: Prowodyrka
(17/24); serial sensacyjny
14:00 Agenci NCIS: Los
Angeles 8: Odskocznia
(18/24); serial sensacyjny
15:00 Lombard. Życie pod
zastaw 2 (63); serial
obyczajowy
15:55 Kobra – oddział
specjalny (2); serial
sensacyjny
17:00 Kobra – oddział
specjalny: Cena przyjaźni
(3); serial sensacyjny
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw 3 (109); serial
obyczajowy
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw 3 (110); serial
obyczajowy
20:00 Agenci bardzo
specjalni; komedia
kryminalna, USA 2004
22:10 Złe mamuśki;
komedia, USA 2016
0:15 Uciec, ale dokąd?; film
sensacyjny, USA 1993
2:10 Zobacz to!: Biesiada na
cztery pory roku: Biesiada
wędkarska - karp zatorski
(2/10); serial
dokumentalny
2:50 Taki jest świat 3 (76);
program informacyjny.
Katarzyna NiedźwiedźSzałajko prezentuje
rozmaite zakątki
fascynującego świata.
Każdy materiał filmowy
informuje, inspiruje, uczy i
bawi, a prowadząca
opowiada o wszystkim...
3:40 Menu na miarę (9);
program kulinarny. Olga
Głębicka tym razem gości
u Kateriny Przybylskiej w
Grodzisku Mazowieckim.
Pochodząca z Białorusi
bohaterka odcinka
przygotowuje kolację dla
dawno...
4:15 Niesamowite!: Skuter
(14/25); serial
dokumentalny
4:40 Niesamowite!: Firma
na sprzedaż (15/25);
serial dokumentalny
5:05 Niewolnica Victoria
(35/62); serial obyczajowy

TVP SERIALE
05:35 Ja to mam szczęście!;
odc. 46; serial TVP
06:05 Na sygnale; odc. 108
„Być jak Banach”; serial
fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 109
„Bohater”; serial
fabularyzowany TVP
07:10 Kolumbowie; odc. 3/5
- A jeśli będzie wiosna...;
serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
888; serial TVP
09:20 Rodzinka.pl; odc. 240
„Może by tak żetem?”
sezon 13; serial
komediowy TVP
09:50 Na sygnale; odc. 197
„Próba sił”; serial
fabularyzowany TVP
10:20 Rodzinka.pl; s.VIII;
odc. 172 „Chłopaki kontra
dziewczyny” sezon 8;
serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.VIII;
odc. 173 „Czysto, czyściej,
czyściuteńko” sezon 8;
serial komediowy TVP
11:30 Ranczo; s.II; odc. 21 Jesienna burza; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.II; odc. 22 Diler pierogów; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 34 - Skandal; serial
kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 35 - Zakładnik; serial
kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
129 - Kawalerski wyskok
16:25 Na sygnale; odc. 109
„Bohater”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.II; odc. 23 Do dobrego lepiej
przymusić; serial
obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.II; odc. 24 Siła władzy; serial
obyczajowy TVP
18:55 Ja to mam szczęście!;
odc. 47; serial TVP
19:35 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 36 - Świadek; serial
kryminalny TVP
20:30 Cesarzowa Ki; odc. 64;
serial; Korea Połudn.
(2013)
21:30 Ranczo; s.II; odc. 25 Plan awaryjny; serial
obyczajowy TVP
22:35 Ranczo; s.II; odc. 26 Zgoda po polsku; serial
obyczajowy TVP
23:35 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 37 - Zlecenie; serial
kryminalny TVP
00:30 07 zgłoś się; odc. 3/21
- Dziwny wypadek; serial
TVP
01:30 Miasto skarbów; odc.
8; serial kryminalny TVP
02:25 Miasto skarbów; odc.
9; serial kryminalny TVP
03:20 Kolumbowie; odc. 3/5;
serial TVP
04:35 M jak miłość; s.I; odc.
888; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:25 Familiada; odc. 2437;
teleturniej
06:55 Okrasa łamie przepisy
– W czarnej kuchni;
magazyn kulinarny
07:35 Śpiewające fortepiany
(42)
08:40 Rodzina wie lepiej;
/74/; teleturniej
09:10 Koło fortuny; odc. 182
ed. 4; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (18) - Żołnierz i
fachowiec; program
rozrywkowy
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /39/ - „Pierwszy
siwy włos” - Marta Mirska
10:55 Familiada; odc. 2437;
teleturniej
11:35 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki przedstawia Formacja Chatelet „Gołoleć”; program
kabaretowy
12:40 Życie to Kabaret – N
jak Neo - nówka i
przyjaciele; program
rozrywkowy
13:45 Śpiewające fortepiany
(43)
14:50 Kabaretowa Mapa
Polski – XVIII Mazurska
Noc Kabaretowa
Mrągowo 2016 - Moda na
swetry; widowisko
15:50 Kabaretowa Mapa
Polski – XVIII Mazurska
Noc Kabaretowa
Mrągowo 2016 - Moda na
swetry; widowisko
16:55 Kabaretowa Mapa
Polski – XVIII Mazurska
Noc Kabaretowa
Mrągowo 2016 - Moda na
swetry; widowisko
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Królik lekki i smaczny;
magazyn kulinarny
18:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (57) Tabu; cykl reportaży
19:05 Makłowicz w podróży
– Podróż 9 Islandia
„Wyspa gejzerów” (39);
magazyn kulinarny
19:40 Rodzina wie lepiej;
/74/; teleturniej
20:15 Śpiewające fortepiany
(44)
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (65) - Niemcy;
widowisko rozrywkowe
22:20 Kierunek Kabaret; /58/
- Smuteczki
23:20 La La Poland; odc.;
program rozrywkowy
00:10 Koło fortuny; odc. 181
ed. 4; teleturniej
00:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Festiwal
Kabaretu Koszalin 2004.
Marian i Hela - powtórka
z wesela
03:55 Rozrywka Retro – Czar
par; program rozrywkowy

TVN7
05:15 Ukryta prawda
(Szkolny romans) (337) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny
(MAŁŻEŃSKA
FIKCJA) (123) - program
sądowy
07:10 Szpital (404) program obyczajowy.
16-latni pacjent dr Anny
jeździł na dachu windy
i uderzył się w głowę.
Chłopak zakochał się
w siostrze osiedlowego
chuligana…
08:10 Dr House VI (16/22)
- serial obyczajowy,
USA. Zespół zajmuje
się przypadkiem
uczennicy liceum, która
z niewytłumaczalnych
powodów traci
przytomność w trakcie
szkolnej wycieczki…
09:10 Kryminalni
(Reporterzy) (13) - serial
kryminalny. Podczas
pokazu drogocennej
biżuterii dochodzi do
zuchwałej kradzieży
eksponatów. Rabunek
został drobiazgowo
zaplanowany, co nie
ułatwia komisarzom
śledztwa…
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (Próba
sił) (679) - program
obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny
(KUKUŁCZE JAJO) (124) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (DLA
NIEJ) (578) - program
sądowy
14:55 Szpital (405) program obyczajowy.
15:55 Zagubieni (15/25) serial, USA
16:50 Kryminalni 2 (Balkon
z widokiem) (1/13) - serial
kryminalny
17:55 Dr House VI (17/22) serial obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda (Siła
nałogu) (680) - program
obyczajowy
20:00 Czas na miłość komedia, Wielka Brytania.
2013.
22:30 Lucyfer (11/13) serial, USA
23:30 Strzelec (2/8) - serial,
USA
00:30 Drużyna potępionych
- film sensacyjny,
USA 2010.
Elitarna jednostka
Sił Specjalnych
zostaje wysłana do
boliwijskiej dżungli
z misją namierzenia
i wyeliminowania celu…
02:35 Moc Magii (TVN7 noc)
(256/270) - program
04:40 Druga strona
medalu (8) - talk show –
Alicja Tysiąc

TVN STYLE
05:45 Pojedynek na
modę (3/10) - program
rozrywkowy
06:30 Gwiazdy prywatnie
(3/8) - program lifestylowy
07:00 Magia Y (2/7) program rozrywkowy
07:45 #Sława 3 (3/4) program rozrywkowy
08:15 Apetyt na miłość (2/8)
- program rozrywkowy
09:15 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (5/8) - reality
show
10:00 Sablewskiej sposób
na modę 7 (2/12) program rozrywkowy
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (10/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje
6 (6/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Afera fryzjera 7 (2/8) program rozrywkowy
13:30 SOS - Sablewska od
stylu 2 (3/12) - program
rozrywkowy
14:15 Misja ratunkowa
2 (3/10) - program
rozrywkowy
15:00 Dziewczyny
z wypiekami (3/8) program
15:30 Zrzuć nadwagę na
dobre!
16:10 Życie bez wstydu 6
(2/10) - reality show
17:10 Co nas truje 2 (3/12) program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje
15 (14) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 7 (6/12) program rozrywkowy
19:40 Sekrety lekarzy (12) reality show
20:40 Zaskocz mnie! (10) program rozrywkowy
21:10 W czym do ślubu 4
(3/12) - reality show
21:40 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (3/8) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 16
22:55 SOS - Sablewska od
stylu 2 (3/12) - program
rozrywkowy
23:40 Projekt Lady 3 (3/12)
- program
00:40 Project Runway:
Nastolatki 2 (3/10) program rozrywkowy
01:35 W roli głównej – Filip
Chajzer (5/6) - talk show
02:05 Najsztub słucha –
Patrycia Kazadi (5/6)
- talk show
02:35 W roli głównej – Edyta
Górniak (1/7) - talk show
03:05 W roli głównej –
Sędzia Anna Maria
Wesołowska (4/17) - talk
show
03:35 Wiem, co jem 5 (5/10)
- magazyn
04:05 Wiem, co jem 3
(10/16) - magazyn
04:35 Wiem, co jem 3
(11/16) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Mistrzostwa
Europejskie 2018 - Berlin
- Polskie medale; cz. 1
08:00 Zgoda na Futbol
08:15 Jeździectwo - MŚ,
Tryon, USA - skoki eliminacje
10:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Guangzhou - 1/4F
12:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Guangzhou - 1/4F
14:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Guangzhou - 1/4F
16:05 Jeździectwo - MŚ,
Tryon, USA - skoki eliminacje
17:30 Jeździectwo - MŚ,
Tryon, USA - skoki eliminacje
19:00 Liga Mistrzów - 1
kolejka (1 kolejka); Wielka
Brytania (2018)
21:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Guangzhou - 1/4F
23:00 Sportowy Wieczór, Na
żywo
23:45 Arena E-sport
00:20 Jeździectwo - MŚ,
Tryon, USA - skoki eliminacje
02:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Guangzhou - 1/4F
03:35 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Guangzhou - 1/4F
05:05 Sportowy Wieczór, Na
żywo

POLSAT SPORT
6:00 Badminton; Turniej BWF
World Tour w Changzhou;
mecze eliminacyjne
8:30 Badminton; Turniej BWF
World Tour w Changzhou;
mecze eliminacyjne
11:00 Badminton; Turniej
BWF World Tour w
Changzhou; mecze
eliminacyjne
13:30 Badminton; Turniej
BWF World Tour w
Changzhou; mecze
eliminacyjne
16:00 Żużel; Nice 1. liga
żużlowa; mecz finałowy
fazy play-off
18:00 Siatkówka mężczyzn;
Mistrzostwa Świata w
Bułgarii i we Włoszech;
mecz fazy grupowej
20:00 Siatkówka mężczyzn;
Mistrzostwa Świata w
Bułgarii i we Włoszech;
mecz fazy grupowej:
Bułgaria - Polska. W
spotkaniu kończącym
rywalizację w grupie D
Biało- Czerwoni zmierzą
się ze współgospodarzami
MŚ. Polska w tym roku
już rywalizowała...
22:00 Siatkówka mężczyzn;
Mistrzostwa Świata w
Bułgarii i we Włoszech;
mecz fazy grupowej
0:00 Siatkówka mężczyzn;
Mistrzostwa Świata w
Bułgarii i we Włoszech;
mecz fazy grupowej

TVP3 KATOWICE
06:00 Polska z Miodkiem (106)
Zgierz; felieton
06:00 Rączka gotuje; magazyn
06:30 Spotkania w świecie ciszy
07:01 Szukamy skarbów
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki
07:56 BILANS ZDROWIA
08:16 Kronika Miasta
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Piosenka dla Ciebie;
koncert życzeń
10:05 Polska z Miodkiem (106)
Zgierz; felieton
10:15 Jedź bezpiecznie; odc.
713; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Zrób to ze smakiem
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Mustang. Himalajska
podróż; film dokum.; Francja
(2016)
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży
13:00 Reportaż
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Kronika regionu
15:05 Spotkania w świecie ciszy
15:35 wojsko - polskie.pl; odc.
28; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Informator KZK GOP
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Karty historii
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Uwaga! Weekend
19:58 POGODA
20:00 wojsko – polskie.pl; odc.
28; reportaż
20:30 Astronarium; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Spotkania w świecie ciszy
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda-3
22:45 ALARM!; magazyn
23:00 Kryminalna Siódemka
23:20 Telekurier OPP
23:50 Mustang. Himalajska
podróż; film dokum.; Francja
(2016)
00:45 Polska z Miodkiem (106)
Zgierz; felieton
00:55 Astronarium; magazyn
01:35 Piosenka dla Ciebie;
koncert życzeń
02:30 Listy do PRL - u Dziewczyny z PGR - u
02:40 Jedź bezpiecznie; odc.
713; magazyn
03:00 Zrób to ze smakiem
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:35 wojsko – polskie.pl; odc.
28; reportaż

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 20
września; felieton
06:55 Crimen; odc. 1/6;
serial TVP
08:10 Śladami zbrodni i
walki 1944 – 1956 –
Łódź. Konspiracyjne
Wojsko Polskie; reportaż
09:00 Powstanie
Warszawskie dzień po
dniu; odc. 51; felieton
09:20 Historia Polski –
Tarcza Rzeczypospolitej;
film dokumentalny
10:10 Sensacje XX wieku –
Osaczeni odc. 1; dokum.
10:45 Sensacje XX wieku –
Osaczeni odc. 2; cykl
dokumentalny
11:25 Ostatnia bitwa
Wikingów; film dokum.;
Wielka Brytania (2013)
12:35 Dorastanie; odc. 3/7 1973 - 1975; serial TVP
13:50 Sekrety wykute w
kamieniu; odc. 7/8
Damaszek. Wieczne
miasto; serial dokum.;
Francja (2005)
14:50 Amerykańska broń;
odc. 4 Broń która podbiła
Dziki Zachód; serial
dokum.; Kanada (2013)
15:50 Nieznana historia
Wielkiej Armady; odc.
2/3; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2015)
16:50 Komunikaty Wojenne;
odc. 20; felieton
17:00 Historia Polski – Jak
orły; film dokumentalny
18:05 Taśmy bezpieki Rolnicza Solidarność
19:00 Crimen; odc. 2/6;
serial TVP
20:10 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 3/8;
film dokum.; USA (2016)
21:05 Wojna generałów;
odc. 3/6 The Battle of El
Alamein; cykl dokum.;
Wielka Brytania (2009)
22:00 Spór o historię –
Pełniący obowiązki
Polaka, czyli sowieci w
wojsku polskim; debata
22:40 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia
wychowawcy z więzienia
w Białej Cerkwi pod
Kijowem
23:20 Wyjęci spod prawa;
odc. 4/4. Kenniffowie;
serial dokumentalny;
Austria (2017)
00:20 Design po sowiecku.
Od szklanki do Biełaza;
film dokumentalny;
Białoruś (2016)
00:50 Sensacje XX wieku –
Osaczeni; cz. 3
01:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Daleko na
Wschodzie; cz. 2; dokum.
01:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Przebudzona
pamięć
02:30 A zaczęło się wszystko
na Kresach...; film
dokum.

