
– Po realizacji naj-
bardziej strategicz-
nych i największych 
inwestycji drogowych, 
chcemy położyć na-
cisk na drogi lokalne 
– dojazdowe i osiedlo-
we - przede wszystkim 
z uwzględnieniem 

dróg gruntowych – mówi prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk. 
Jedna z testowanych metod wy-
korzystywana jest obecnie na uli-
cy Polnej. Działanie to poprzedzo-
ne zostało kilkumiesięcznymi ba-
daniami, które pozwoliły wskazać 
optymalne rozwiązania budowla-
ne z wykorzystaniem innowacyj-

nych technologii budowlanych.  
– To budowa testowa. Sprawdzi-
my, czy efekty, które są przewidy-
wane, uda się uzyskać. Jeżeli te-
sty wypadną pozytywnie to 
w przyszłym roku będziemy mieć 
technologię, która będzie dwa ra-
zy tańsza od tej tradycyjnej. 

Ciąg dalszy na str. 3

Od soboty 2200 do 500 w poniedziałek

Zakaz handlu zostanie wydłużony?
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Zakaz handlu również w so-
boty? To możliwe! NSZZ „So-
lidarność” twierdzi, że przepi-
sy wymagają nowelizacji i do-
maga się zmian. Chce, aby za-
kaz handlu rozpoczynał się 
w sobotę o 22:00, a kończył 
w poniedziałek o 5:00 rano. 

Doba mająca 31 godzin
Od wejścia w życie ustawy 

o ograniczeniu handlu w nie-
dziele minęło niecałe pół roku. – 
Obecnie nadal trudno o jedno-
znaczną ocenę tego, jaki to mia-
ło wpływ na handel w tym okre-
sie. Ocena cały czas jest zabu-
rzona przez samą konstrukcję 
ograniczenia w bieżącym roku – 
ponieważ dopóki nie obejmuje 
ono wszystkich niedziel, bardzo 
trudno jest w pełni ocenić jego 
wpływ na branżę – informuje 
Maciej Ptaszyński, dyrektor ge-
neralny Polskiej Izby Handlu. 
Sygnały docierające do instytucji 
wskazują wyraźnie, że w naj-
mniejszych sklepach, które mo-
gą być prowadzone przez same-
go właściciela obroty w niedziele 
niehandlowe co prawda rosną, 
ale przez agresywne kampanie 
zagranicznych dyskontów rekla-
mujących się przed weekendem 
obroty w tych sklepach w piątki 
i soboty spadają tak bardzo, że 

niedzielny wzrost nie jest 
w skompensować strat z po-
przednich dni. I mimo że efekt 
zakazu handlu w niedziele nie 
jest jeszcze znany, „Solidarność” 
już domaga się zmian. Pod ko-
niec września skierowała do Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej pismo z prośbą 
o nowelizację ustawy. Wśród 
propozycji jest rozszerzenie za-
kazu handlu o część soboty i po-
niedziałku. Zgodnie z propozycją 
pomysłodawców sklepy miałyby 

być zamykane w sobotę po go-
dzinie 22:00, a otwierane dopie-
ro w poniedziałek o 5:00. Skąd 
takie rozwiązanie? „S” twierdzi, 
że w ten sposób będzie można 
walczyć z właścicielami sklepów, 
którzy przed niedzielą handlową 
zamykają sklepy w sobotę 
o godz. 24, a otwierają zaraz po 
północy z niedzieli na poniedzia-
łek. Zdaniem pomysłodawców 
takie rozwiązanie nie uderzy 
w klientów. Może jedynie wpły-
nąć na ograniczenie kupowania 

alkoholu przez osoby agresywne 
i pijane. Pomysł budzi ogromne 
kontrowersje. Polska Organiza-
cja Handlu i Dystrybucji zwraca 
uwagę na to, że za sprawą takie-
go rozwiązania osoby pracujące 
w handlu miałyby wydłużoną 
dobę pracowniczą do 31 godzin. 
Według pracodawców takie trak-
towanie jednego sektora jest 
dyskryminacją wobec innych. 
Co ciekawe, minister Elżbieta 
Rafalska przyznaje otwarcie, że 
prace nad nowelizacją ustawy 

trwają i część propozycji „Soli-
darności” z pewnością zostanie 
uwzględniona. 

Franczyza  
na cenzurowanym

„S” domaga się również do-
precyzowania przepisów doty-
czących między innymi sklepów 
działających na podstawie fran-
czyzy. - Wskazuje się tam: „fran-
czyzobiorcy są objęci zakazem 
o którym mowa w Ustawie, po-
nieważ prowadzą działalność go-
spodarczą na cudzy rachunek”. 
Jest to stwierdzenie wprowadza-
jące w błąd oraz pokazujące 
kompletne oderwani autorów te-
go pisma od realiów rynku – 
podkreśla Waldemar Nowakow-
ski, prezes Polskiej Izby Handlu. 
- Tego typu zarzuty wynikają je-
dynie z braku wiedzy i zrozumie-
nia, czym naprawdę są systemy 
franczyzowe. Każdy sklep działa-
jący we franczyzie, to działający 
na własny rachunek polski 
przedsiębiorca, który płaci po-
datki w Polsce – wyjaśnia. Jego 
zdaniem, uderzenie we franczyzę 
umocni i tak silną już przewagę 
dyskontów. Małe sklepy mogą 
konkurować z dyskontami, bo 
łączą się w grupy zakupowe i sie-
ci franczyzowe. 

Ciąg dalszy na str. 3

Uwaga

Fałszywe e-maile z ZUS
Dostałeś e-mail od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rzekomo zaległych składkach? To 

oszustwo! Zakład nie komunikuje się ze swoimi klientami za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej.

Ciąg dalszy na str. 3

1,2 mln złotych

Pieniądze na 
termomodernizację
Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remon-

tów została przyjęta przez rząd. Ma ona pozwolić na uruchomie-
nie pilotażowego programu termomodernizacji jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł cie-
pła. Jego budżet   w latach 2019-24 wyniesie ok. 1,2 mld złotych.

Ciąg dalszy na str. 18

Bez adresu zamieszkania

Wiemy, jak będzie 
wyglądać nowe 

„prawko”!
Ministerstwo Infrastruktury opublikowało nowy wzór prawa 

jazdy. Zgodnie z resortowym pomysłem z dokumentu ma znik-
nąć adres zamieszkania.

Ciąg dalszy na str. 19

Częstochowa

Nowoczesne technologie  
na lokalne drogi

Miejski Zarząd Dróg i Transportu jest w trakcie wdrażania nowych technologii do utwardza-
nia ulic, które mają nawierzchnię gruntową. Miasto chce postawić na tego rodzaju technologie 
ze względu na ich racjonalność ekonomiczną, szybkość wykonania i dobre parametry wytrzy-
małościowo-jakościowe.
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Uwaga

Fałszywe e-maile 
z ZUS

253,4 podstawa x104 mm

WĘGIEL
KOKS, 
BIOMASA

Zenmar Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1

42-530 Dąbrowa G.

Sprzedaż detaliczna oraz hurtowa

oferujemy 

NAJNIŻSZE 
CENY 
w okolicy

węgiel ORZECH I
węgiel ORZECH II
węgiel KOSTKA
EKOGROSZEK
miały węglowe
koks koksik
koks 10-235
koks 20-40
koks 40-60

do 10 km

transport 

GRATIS! 

32 260 06 46
560 627 007
ZENMAR.EU

Dokończenie ze str. 1
Niestety oszuści podszywa-

jący się pod Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych ponownie 
nasili swoje działania. Do Za-
kładu dzwonią osoby infor-
mując o dziwnych mailach, 
w których jako nadawca figu-
ruje właśnie Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. W temacie 
wiadomości wpisana jest fra-
za „Zaległe składki”, zaś w sa-
mym mailu prośba o potwier-
dzenie odebrania wiadomo-
ści. Na szczęście klienci zwró-
cili uwagę na nieprawidłowy 
adres mailowy ZUS, który był 
w stopce maila. Stopka, poza 
prawidłowym adresem cen-
trali ZUS, zawierała bowiem 
adres skrzynki mailowej opar-
ty o domenę rządową tj. „gov.
pl”, tymczasem tak strona 
www.zus.pl, jak i adresy ma-
ilowe pracowników ZUS nie 
funkcjonują w oparciu o do-
menę rządową. 

Przypominamy, ZUS nie 
wysyła do swoich klientów 
korespondencji mailowej. 
Kontakt elektroniczny ze stro-

ny Zakładu możliwy jest jedy-
nie w sytuacji gdy klient po-
siada profil na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS 
i wyraził zgodę na taką formę 
kontaktu. 

- Ostrzegamy,  by w żad-
nym przypadku nie odpowia-
dać na maile, które teoretycz-
nie pochodzą z Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, ani nie 
otwierać zawartych w tej ko-
respondencji załączników. 
Korespondencja tego typu ma 
bowiem najczęściej na celu 
zainfekowanie komputera lub 
uzyskanie dostępu do danych 
wrażliwych, które zapisane są 
w jego pamięci. – mówi Beata 
Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa śląskiego.

W sytuacji, w której ktokol-
wiek z klientów ma wątpliwo-
ści co do nadawcy otrzymanej 
korespondencji, prosimy 
o kontakt z najbliższą placów-
ką Zakładu lub Centrum Ob-
sługi Telefonicznej pod nume-
rem: 22 560 16 00. 

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
Częstochowa

Nowoczesne technologie  
na lokalne drogi

Dokończenie ze str. 1
Dzięki temu – za te same pienią-

dze – będziemy w stanie zrealizo-
wać dwa razy więcej drogowych in-
westycji – podkreśla prezydent.  
Na 700-metrowym odcinku ul. Po-
lnej – kosztem ok. 400 tys. zł –  
trwają właśnie prace zlecone przez 
Miejski Zarząd Dróg i Transportu. 
- Najprościej mówiąc, wykorzystu-
jemy istniejące podłoże, dodajemy 
cement oraz specjalny środek, któ-
ry wiąże z nim grunt. Następnie 
specjalną maszyną przerabiamy 
istniejącą konstrukcję drogi grun-
towej – wyjaśnia Piotr Kurkowski, 
dyrektor MZDiT.

Po odczekaniu tygodnia na 

związanie podbudowy, na drodze 
ułożona zostanie cienka asfaltowa 
mieszanka, a na wiosnę – jeśli na-
wierzchnia dobrze zniesie zimowe 
miesiące – drogę pokryje warstwa 
ścieralnego dywanika. Zastosowa-
nie testowanej metody pozwoli 
zdecydowanie szybciej – i za znacz-
nie mniejsze pieniądze – obniżyć 
odsetek kilometrów dróg grunto-
wych, w szczególności w dzielni-
cach peryferyjnych (Częstochowa 
ma obecnie ok. 653 km dróg pu-
blicznych, z czego 180 km stano-
wią drogi gruntowe). 

Według analiz prowadzonych w 
ostatnich miesiącach na zlecenie 
MZDiT zastosowanie tej technolo-

gii utwardzania przy drogach do-
jazdowych czy osiedlowych – z 
przewagą ruchu samochodów oso-
bowych - jest uzasadnione. Wa-
runkiem są rowy odwadniające, 
ponieważ ta metoda nie zakłada 
oczywiście budowy kanalizacji 
deszczowej. 

MZDiT będzie analizować odcin-
ki, na których zastosowane zosta-
ną nowe rozwiązania. Jeśli przewi-
dywania o ich skuteczności się 
sprawdzą, a przez zimę nie będzie 
działo się nic niepokojącego, to z 
początkiem sezonu budowlanego 
– czyli na wiosnę – prace powinny 
ruszyć na dużo szerszą skalę.

Katarzyna Gwara

Od soboty 2200 do 500 w poniedziałek

Zakaz handlu zostanie wydłużony?
Dokończenie ze str. 1

– W przypadku zamawiania 
większej ilości towarów wzrastają 
możliwości negocjacyjne, w gru-
pie można zaopatrzyć się w lep-
szych cenach niż w pojedynkę. 
Franczyza to nie tylko ceny ale i 

know how, szkolenia i wsparcie 
marketingowe. Należy bardzo wy-
raźnie podkreślić, że każdy przed-
siębiorca działający w ramach 
franczyzy działa na własny ra-
chunek, co między innymi po-
twierdza fakt, że ponosi on ryzyko 

prowadzenia działalności gospo-
darczej. Wszelkie tezy sugerują-
ce, że franczyzobiorcy prowadzą 
działalność na cudzy rachunek 
mijają się z prawdą – podsumo-
wuje.

Katarzyna Gwara

http://www.zus.pl/


MOPS

Tydzień otwartych 
drzwi
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Policjanci z Koziegłów

Nie czekali na strażaków

Związek Inwalidów Wojennych

Krzyże dla wspierających

Live MPK

Przyjazdy i odjazdy
W Lublińcu

Altankowi 
włamywacze

Do 16 października w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej i Częstochowskim 
Centrum Wsparcia Rodziny 
będą czekać specjaliści, któ-
rzy udzielą wszelkich infor-
macji o pieczy zastępczej. 

Akcję zainaugurowano w śro-
dę w Alei NMP, obok Ławeczki 
Władysława Biegańskiego. Był to 
pierwszy dzień otwarty – jedyny 
w plenerze - i pierwsze rozmowy 
z częstochowiankami i często-
chowianami na temat pieczy ro-
dzinnej, a także okazja do wrę-
czania przechodniom zaproszeń 
na indywidualne spotkania.

Poszukiwanie kolejnych osób, 
które chciałyby stworzyć rodziny 
zastępcze to bardzo ważne zada-
nie. Na takie rodziny czekają bo-
wiem dzieci, które nie mogą   wy-
chowywać się w rodzinie biolo-
gicznej, na skutek różnego ro-
dzaju kryzysów i trudności. W 
takiej sytuacji opiekę nad nimi 
przejmuje placówka opiekuńczo-
-wychowawcza lub właśnie ro-
dzina zastępcza. Żadna, nawet   
najlepsza instytucja, nie jest w 
stanie zabezpieczyć potrzeb 

emocjonalnych dzieci w takim 
stopniu jak rodzina.

W Częstochowie wsparcie ro-
dziców zastępczych jest bardzo 
ważne. W tym roku przyjęto 
uchwałę, dzięki której znacząco 
podniesiono w mieście stawki 
wynagrodzenia dla rodziców za-
stępczych zawodowych i osób 
prowadzących rodzinne domy 
dziecka. Obecnie pensje rozpo-
czynają się od kwoty 2.700 zł do 
3.400 tys. zł - w zależności od ro-
dzaju pieczy rodzinnej i ilości 
wychowywanych dzieci.

MOPS prowadził już wiele ak-
cji promujących rodzicielstwo 
zastępcze, były to m.in. konfe-
rencje, happeningi, konkurs lite-
racki i plastyczny, przejazdy za-
bytkowym tramwajem, a w ze-
szłym roku zorganizowano wy-
stawę plenerową na placu Bie-
gańskiego. Tym razem Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej i 
Częstochowskie Centrum 
Wsparcia Rodziny zapraszają 
mieszkanki i mieszkańców do 
udziału w spotkaniach w ra-
mach Częstochowskiego Tygo-
dnia Otwartych Drzwi.

Katarzyna Gwara

Policjanci patrolujący nocą 
ulice Poraja, zostali powiado-
mieni o pożarze budynków. 
Mundurowi z Koziegłów nie 
czekając na przyjazd straża-
ków, sami podjęli akcję ratun-
kową. Szybkie działanie poli-
cjantów zasługuje na słowa 
uznania, bo ogień rozprze-
strzeniał się błyskawicznie 
i liczyła się każda sekunda. Na 
szczęście nikomu nic się nie 
stało.

O północy, z niedzieli na po-

niedziałek dyżurny myszkow-
skiej komendy został powiado-
miony o pożarze budynków w Po-
raju. Na miejsce od razu skiero-
wał policyjne patrole. Jako pierw-
si, jeszcze przed przybyciem stra-
żaków, zjawili się policjanci z Ko-
ziegłów. Okazało się, że trzy bu-
dynki stoją w płomieniach. Mun-
durowi nie zawahali się i natych-
miast podjęli działania ratunko-
we. Po upewnieniu się, że w bu-
dynkach nie ma już żadne osób, 
zaczęli ratować zwierzęta gospo-
darstwa domowego. Następnie 

pomogli wyciągnąć samochód, 
który stał w przybudówce. Stróże 
prawa wynosili również na ze-
wnątrz przedmioty gospodarstwa 
domowego. Sytuacja była bardzo 
niebezpieczna - wiatr szybko 
przenosił ogień na sąsiednie bu-
dynki. Niewiele myśląc, poli-
cjanci z Koziegłów chwycili wia-
dra z wodą i podjęli akcję gaśni-
czą. Kontynuowali ją do mo-
mentu przybycia straży pożar-
nej. W pożarze na szczęście nikt 
nie ucierpiał. 

Katarzyna Gwara

W Częstochowie odbył się 
10. Okręgowy Zjazd Delega-
tów Związku Inwalidów Wo-
jennych RP Częstochowa. 
Podczas uroczystości wręczo-
ne zostały odznaczenia.

Delegat Zarządu Głównego 
ZIW Warszawa Eugeniusz Mi-
chał Andrzejewski udekorował 
Krzyżem 100-lecia ZIW osoby 
wspierające związek. Odznacze-
nia otrzymali: ksiądz kapelan 
Stanisław Rozpondek, prezydent 
miasta Krzysztof Matyjaszczyk, 
Starostwa Powiatu Częstochow-
skiego Krzysztof Smela, dyrektor 
geodezji A. Banasiak, Harc-
mistrz Związku Harcerstwa Pol-
skiego Halina Pałka oraz prze-
wodniczący Stowarzyszenia Sza-
rych Szeregów Edward Szostak. 

Zebranie poprowadził Włady-

sław Chabrowski. Wybrano Za-
rząd Okręgu ZIW Częstochowa – 
prezesem nadal pozostał Tade-
usz Muszyński. - Będziemy prze-
strzegać statutu i rozporządzeń 

Zarządu Głównego ZIW Warsza-
wa, a także współpracować ze 
Związkami Kombatanckimi i in-
nymi organizacjami patriotycz-
nymi – mówił.  Katarzyna Gwara

Częstochowskie MPK wpro-
wadza kolejne udogodnienie 
dla pasażerów – tym razem 
stworzone zostało narzędzie, 
dzięki któremu pasażerowie 
posiadający urządzenia z do-
stępem do internetu,  mogą 
śledzić interesujące ich linie 
MPK, sprawdzić realny czas 
przyjazdu i odjazdu na po-
szczególnych przystankach, 
a także typ pojazdu, którym 
będą podróżować. Live MPK, 
jako element powstającego 
w mieście Systemu Dyna-
micznej Informacji Pasażer-
skiej, jest dostępny poprzez 
stronę live.mpk.czest.pl. 

Prosta i intuicyjna
– Starając się przekonać 

mieszkanki i mieszkańców do 
publicznej komunikacji, wpro-
wadzamy kolejne udogodnienia 
– mówi prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. - Mam nadzieję, że 
tego typu rozwiązanie pozwoli 
lepiej zaplanować podróż ko-
munikacją miejską i więcej 
osób będzie chciało z niej sko-
rzystać – dodaje. Narzędzie jest 
bardzo proste i intuicyjne – nie 
potrzebujemy do tego żadnej 
aplikacji. Wystarczy wejść na 
stronę www.live.mpk.czest.pl 

– Chcieliśmy stworzyć coś, co 
będzie jak najprostsze w obsłu-
dze, a jednocześnie zapewni 
maksimum informacji –  wyja-

śnia współtwórca aplikacji Ka-
mil Świtała z częstochowskiego 
MPK. – Zastosowane przez nas 
rozwiązanie zapewnia kompaty-
bilność   z różnymi urządzenia-
mi i systemami operacyjnymi. 
Wystarczy przeglądarka i do-
stęp do internetu. Mamy na-
dzieję, że dzięki temu z naszego 
narzędzia skorzysta więcej osób, 
w tym także przyjezdnych. 

Dzięki stronie możemy spraw-
dzić najbliższe – rzeczywiste – 
odjazdy z przystanku, na którym 
się znajdujemy, dowiedzieć się 
jakim typem taboru realizowany 
jest dany kurs (marka, model, 
oraz wyposażenie pojazdu takie 
jak np: biletomat), śledzić pozy-
cję GPS pojazdu, sprawdzić roz-
kład jazdy dla wybranej linii, 
a także poinformować o możli-
wych opóźnieniach. – Liczę, że 

z biegiem czasu uda się funk-
cjonalność tej aplikacji jeszcze 
poszerzyć i w tę mobilną część 
systemu informacji pasażer-
skiej, włączyć np. rowery miej-
skie – zaznacza prezydent.

W przyszłości w aplikacji będą 
pojawiać się komunikaty nada-
wane od dyspozytora, informują-
ce o utrudnieniach na drogach 
takich, jak wypadki lub korki.  
Już wkrótce na wiatach przy-
stankowych pojawią się kody 
QR, po zeskanowaniu których 
pasażer bezpośrednio zostanie 
przekierowany do widoku naj-
bliższych odjazdów z przystan-
ku, na którym się znajduje.  Sys-
tem charakteryzuje się aktuali-
zacją danych w czasie rzeczywi-
stym, co w praktyce oznacza że 
pasażer może śledzić na żywo 
aktualną sytuację na drogach.

Cyfrowe tablice
Przy tej okazji warto wspo-

mnieć, że w najbliższych cza-
sie przy 50 przystankach auto-
busowych i tramwajowych na 
terenie miasta, zostaną za-
montowane cyfrowe tablice 
zmiennej treści, które stworzą 
zintegrowany System Dyna-
micznej Informacji Pasażer-
skiej. Każda tablica będzie wy-
świetlać 6 najbliższych odjaz-
dów. Będą się też pojawiać na 
nich komunikaty dotyczące 
czasowych utrudnień w ruchu 
oraz alarmy w sytuacjach 
szczególnych lub stanie zagro-
żenia. Dodatkowo, z tablic bę-
dą mogły korzystać osoby nie-
dowidzące lub niewidome. 
W jaki sposób? Tablice będą 
wyposażone w głosowe zapo-
wiedzi o najbliższych odjaz-
dach. Ich uruchomienie będzie 
możliwe za pomocą przycisku 
znajdującego się na słupie ta-
blicy lub zdalnie, za pomocą 
pilota. W ramach projektu zo-
stanie zakupionych 1000 pilo-
tów, które zostaną przekazane 
osobom niedowidzącym i nie-
widomym, którzy są mieszkań-
cami naszego miasta. System 
będzie otwarty i przygotowany 
do dalszej rozbudowy oraz po-
tencjalnego zwiększenia liczby 
tablic – na kolejnych przystan-
kach MPK.

Katarzyna Gwara

Lublinieccy kryminalni 
zatrzymali dwóch nastolat-
ków podejrzanych o włama-
nia do altanek na terenie 
ogródków działkowych. Stró-
że prawa odzyskali skradzio-
ne przedmioty i ustalają, 
czy ostatnie włamania to je-
dyne przestępstwa na kon-
cie zatrzymanych. O ich dal-
szym losie zdecyduje proku-
rator.

Od kilkunastu dni lubli-
nieccy policjanci poszukiwali 
sprawców włamań do altanek 
znajdujących się na terenie 
ogródków działkowych w Lu-
blińcu. 

Kryminalni zabezpieczyli 
pozostawione na miejscach 
zdarzeń ślady i rozpytali 
świadków. 

Zebrany materiał pozwolił 
na „namierzenie” i zatrzyma-
nie złodziei, którymi okazali 
się dwaj mieszkańcy Lublińca 
w wieku 18 i 17 lat. 

Włamywacze wpadli w ręce 
stróżów prawa w rejonie ulicy 
Częstochowskiej. Zatrzymani 
trafili do policyjnego aresztu. 

Śledczy odzyskali skradzio-
ne z altanek elektryczne narzę-
dzia ogrodnicze. Włamywacze 
usłyszeli zarzuty i o ich dal-
szym losie zdecyduje prokura-
tor. Grozi im 10 lat więzienia.

Katarzyna Gwara

Specjaliści czekają w dwóch lokalizacjach:
Miejski Ośrodek Pomocy   Społecznej w Częstochowie

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel. 34 372 42 24 lub końcówki /21 /19

www.mops.czestochowa.pl
Częstochowskie Centrum   Wsparcia Rodziny

ul. Jasnogórska 34, 42-217 Częstochowa
tel. 502 985 101

www.dlarodziny.com

http://www.live.mpk.czest.pl/
http://www.mops.czestochowa.pl/
http://www.dlarodziny.com/


PIĄTEK-NIEDZIELA, 12-14 PAŹDZIERNIKA 2018 5.

Przełomowe odkrycie uczonych z Cambridge w walce z nietrzymaniem moczu

To był prawdziwy szok. 173 uczestniczki 
pierwszych w historii testów nowego 
odkrycia prof. Maxa Randalla nie mogły 
uwierzyć w to, co widzą.

o 30 dniach testów kobiety 
całkowicie pozbyły się pro-
blemu z nietrzymaniem mo-
czu. Udało im się to bez ope-

racji i bez dodatkowych ćwiczeń. 
Według danych spektakularna me-
toda brytyjskiego uczonego ma 97% 
skuteczności. 

Oznacza to, że uczestniczki cał-
kowicie pokonały wysiłkowe nie-
trzymanie moczu, dzięki czemu 
problem zniknął nawet podczas du-
żego wysiłku. Zredukowały parcie 
na cewkę moczową, co spowodowa-
ło o 93% rzadsze wizyty w łazience. 
Wyeliminowały nadwrażliwość pę-
cherza, co 4-krotnie wydłużyło czas 
między oddawaniem moczu. A także 
wzmocniły mięśnie dna miednicy, 
dzięki czemu możliwe jest 10-krot-
nie dłuższe wytrzymanie z pełnym 
pęcherzem.

Dla przeciętnego  
człowieka wydaje  
się to niemożliwe
Przeciętny człowiek pomyśli, 
że to niemożliwe. Jednak z nauko-
wego punktu widzenia to normal-
ne zdolności regeneracyjne, które 
ma organizm każdego człowieka. 
Trzeba tylko wiedzieć, jak pobudzić 
ludzkie ciało do działania. Prof. Max 

Randall: ,,Odkryliśmy pewne natu-
ralne substancje aktywne, które 
oddziałują na poziomie nanoko-
mórkowym. Opóźniają podział te-
lomerów w komórkach. Dzięki temu 
komórki starzeją się ponad 9-krotnie 
wolniej. Organizm zaczyna wracać 
do dawnej formy, pracuje na najwyż-
szych obrotach (tak, jak za czasów 
młodości) i automatycznie likwi-
duje problem nietrzymania moczu.  
Te substancje aktywne potrafią 
wzmocnić mięśnie dna miednicy 

o 50% i 4-krot-
nie zmniejszyć 
n a d w r a ż l i -
wość pęcherza 
na poziomie na-
nokomórkowym. 
Dzięki temu 
n i e t r z y m a n i e 
moczu zosta-
je zahamo-
wane po ok. 4 
tygodniach ku-
racji. Aby meto-
da była dostęp-
na dla każdego, 
w pr ow a d z i ł em 
ją w postaci ak-
tywnych, bio-
s t y mu l u j ą c y c h  
tabletek”.

Odkrycie prof. Randalla  
wchodzi na rynek
Formuła w postaci tabletek biosty-
mulujących stała się bardzo popu-
larna w całej Europie. W Polsce jest 
dostępna wyłącznie w sprzedaży te-
lefonicznej klubu seniora (nie można 
jej kupić w sklepach). Technologia jej 
produkcji nie jest tania. Ale dzięki 
specjalnej refundacji uczestnictwa 

w klubie seniora, ograniczona licz-
ba osób może skorzystać z niej aż 
o 70% taniej. Zamawianie jest bez-
pieczne, ponieważ nie trzeba wcze-
śniej nic płacić – dopiero u listonosza 
w momencie otrzy-
mania przesyłki. Ilość 
opakowań jest ogra-
niczona – decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Wiele osób niesłusznie sądzi, że nie-
trzymanie moczu to typowo kobie-
cy problem. Owszem, dwukrotnie 
częściej przytrafia się on paniom, 
ale dotyczy też mężczyzn! Poza tym 
wielu lekarzy nie potrafi wskazać 
przyczyn dolegliwości. Nie wiedzą, 
że za nietrzymanie moczu odpo-
wiedzialne są osłabione mięśnie 
dna miednicy. Chorzy, zamiast po-
mocy, dostają… witaminy i zostają  
z niczym. To błąd, ponieważ w ta-
kiej sytuacji należy działać szybko! 
Nie można czekać na odległą wizytę 
u lekarza, ponieważ problem będzie 
tylko się pogłębiał.

Nie spodziewałem się, że to spotka akurat mnie. Żyję 
zdrowo, nie palę, waga w normie – a jednak straciłem 
kontrolę nad swoim pęcherzem. Na spodniach pojawia-
ły się plamki, było mi okropnie wstyd! Chciałem iść do 
urologa, zrobić coś z tym jak najszybciej, ale termin do-
stałem na 3 miesiące wprzód. Zacząłem szukać, trafiłem na 
tabletki biostymulujące. Po 48 godzinach stosowania widziałem 
pierwsze efekty. W 2 tygodnie zapomniałem o problemie!

Edward (64 lat), Piotrków Trybunalski

„Szok i frustracja”

PRZED kuracją
Słabe mięsnie kontrolujące Silne mięśnie kontrolujące

PO kuracji

Główną przyczyną nietrzymania moczu jest 
osłabienie mięśni dna miednicy. Metoda bio-
stymulująca prof. Maxa Randalla pozwala 
w naturalny sposób je wzmocnić. Po lewej 
pęcherz moczowy z osłabionymi mięśniami 
dna miednicy, po prawej mięśnie pracujące 
właściwie po kuracji prof. Randalla.

„Ta metoda usuwa 97% przyczyn 
nietrzymania moczu, całkiem  
likwiduje problem w 4 tygodnie”Prof. Max Randall,  

Cambridge

P

Problem z nietrzymaniem moczu miałam przez ostatnie 10 lat. 
Lekarze nie potrafili nic na to poradzić. To był potworny wstyd. 
Doszło już do tego, że bałam się wyjść z domu. Kichnięcie mogło 

spowodować, że pęcherz nie wytrzyma. Metoda prof. Maxa Ran-
dalla spadła mi z nieba. Już pierwszego dnia poczułam jak pęcherz 

się uspokaja, czuję się swobodniej i pewniej. Po tygodniu skończyło 
się popuszczanie, a każdego kolejnego dnia byłam w stanie wytrzymać 

dłużej i dłużej bez chodzenia do łazienki. Wreszcie nie muszę się wstydzić.

Krystyna (43 lat), Terespol  

„Pozbyłam się wstydu!”

„Życie zaczyna się na emeryturze? Moje zaczęło się kończyć. 
Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymałabym w takim stanie. 
Na szczęście, trafiłam na te biostymulujące tabletki – świa-

tełko w tunelu dla wszystkich, którzy stracili już nadzieję na 
poprawę swojego zdrowia.” 

Barbara (71 lat), Cieszyn

„Przestałam wstawać w nocy”

Okiem eksperta:

Zadzwoń:  71 300 34 81
Pon. - pt.: 8:00-20:00,  sob. i niedz. 9:00-18:00  

(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

SPECJALNA REFUNDACJA 
DLA PIERWSZYCH 150 OSÓB!

Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią 

do 19 października 2018 r., przysługuje specjalna refundacja! 

Otrzymasz wówczas preparat prof. Randalla za udział w klubie 

seniora za jedyne  323  97 zł (przesyłka GRATIS)!

TYLKO do
19 października70%taniej!



Projekt ministerstwa

Kasa dla aptek
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Policja

Z myślą o bezpieczeństwie 
rowerzystów

Krew dla ofiar wypadków

Kropla bezpieczeństwa

12 października

Światowy Dzień Reumatyzmu

Wiceminister zdrowia Ja-
nusz Cieszyński i Prezes Na-
czelnej Izby Aptekarskiej 
Elżbieta Piotrowska-Rut-
kowska ogłosili projekt 
wsparcia finansowego dla 
aptek. Ma on pomóc w ter-
minowym wdrożeniu projek-
tu e-recepty.

Przypomnijmy, część placó-
wek aptecznych znalazła się w 
trudnej sytuacji finansowej 
uniemożliwiającej znaczne in-
westycje w nowoczesny sprzęt 
IT, niezbędny do wdrożenia 
e-recepty.  

Ministerstwo Zdrowia zapro-
ponowało aptekarzom możli-
wość podwójnego uznania za 
koszt tych wydatków, które zo-
stały od początku 2018 roku po-
niesione przez daną aptekę na 
sprzęt IT oraz oprogramowanie. 
Wsparcie finansowe dotyczyć bę-
dzie sprzętu potrzebnego do ob-
sługi e-recepty, czyli kompute-
rów, monitorów, a także opro-
gramowania. Katalog produktów 
w najbliższym czasie zostanie 
doprecyzowany.  

Plan wsparcia finansowego 
zakłada możliwość pomocy dla 
wszystkich aptek, które w 2018 

Komenda Miejska Policji w 
Częstochowie przyjęła zapro-
szenie do współpracy od spo-
łecznego konsultanta do 
spraw komunikacji rowerowej. 
Efektem prowadzonych dzia-
łań ukierunkowanych na po-
prawę bezpieczeństwa 
niechronionych użytkowni-
ków ruchu drogowego jest 
cykl spotów profilaktycznych, 
w których cennych porad i 
wskazówek udzielają często-
chowscy policjanci.

- Częstochowska policja pro-
wadzi szereg działań mających 
na celu poprawę bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Obszarem 
stale monitorowanym przez 
mundurowych jest bezpieczeń-
stwo niechronionych użytkowni-
ków ruchu drogowego – mówi 
podkom. mgr Marta Ladowska, 
oficer prasowy częstochowskich 
policjantów. Tylko w tym roku 

na częstochowskich drogach do-
szło do 3 wypadków, w których 
śmierć ponieśli rowerzyści. Bar-
dzo często do zdarzeń z udziałem 
kierujących jednośladami do-
chodzi przez nieznajomość prze-
pisów ruchu drogowego. - Z my-
ślą właśnie o tej grupie osób Łu-
kasz Kot - społeczny konsultant 
do spraw komunikacji rowero-
wej przy Urzędzie Miasta Często-
chowy postanowił stworzyć cykl 
filmów edukacyjnych. W ramach 
współpracy, zaprosił do udziału 
w nich częstochowskich poli-
cjantów – dodaje. W każdym ze 
spotów najważniejsze zagadnie-
nia związane z ruchem rowerzy-
stów komentuje mł. asp. Sabina 
Chyra – Giereś. W pierwszym 
odcinku wystąpił też asp. Da-
mian Bachniak, którego pasją 
jest kolarstwo górskie i szosowe. 
Filmiki będzie można śledzić na 
stronie częstochowskiej policji. 

Katarzyna Gwara

Policjanci zapraszają do 
Częstochowy wszystkich, 
którzy chcą oddać krew. 30 
października na Placu Bie-
gańskiego zaparkuje Ambu-
lans Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa. Wszystko to w ra-
mach akcji „Oddaj krew dla 
ofiar wypadków”, zorganizo-
wanej przez Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Częstochowie.

Krew lub jej składniki może 
oddać osoba, która:

l odpowiada wymaganiom zdro-
wotnym pozwalającym na 
ustalenie na podstawie badań 
lekarskich i badań laboratoryj-
nych, że każdorazowe pobra-
nie krwi nie spowoduje ujem-
nych skutków dla jego stanu 
zdrowia lub stanu zdrowia 
przyszłego biorcy w szczegól-

ności na skutek występowania 
przeciwwskazań stałych lub 
czasowych do pobrania krwi;

l przedstawi dokument tożsa-
mości ze zdjęciem, adresem za-
mieszkania oraz numerem PE-
SEL (np. dowód osobisty, pra-
wo jazdy, paszport, legitymację 
szkolną lub studencką, ksią-
żeczkę ubezpieczeniową), nato-
miast w przypadku obcokra-
jowców odpowiednik PESEL 
bądź identyfikator dokumentu;

l posługuje się językiem pol-
skim w mowie i piśmie w stop-
niu umożliwiającym bez osób 
trzecich na zrozumienie treści 
kwestionariusza oraz samo-
dzielne udzielenie odpowiedzi 
podczas wywiadu lekarskiego, 
ponadto jej dane, jeżeli są do-
stępne, powinny znajdować 
się w centralnym rejestrze 
mieszkańców Polski;

l jest w wieku od 18 do 65 lat

n osoba powyżej 65 roku ży-
cia może oddać krew po co-
rocznym uzyskaniu zgody 
lekarza w centrum krwio-
dawstwa,

n dawca pierwszorazowy po 
60 roku życia może oddać 
krew po uzyskaniu zgody le-
karza rodzinnego;

l waży powyżej 50 kg;
l temperatura jej ciała, która 

mierzona jest pod pachą nie 
powinna przekraczać 37°C;

l przeszła pozytywnie badanie 
lekarskie poprzedzające po-
branie krwi od kandydata na 
dawcę krwi lub od dawcy krwi, 
obejmujące: wywiad medycz-
ny oraz skrócone badanie 
przedmiotowe.
Krew można będzie oddać 30 

października 2018 r. w godz. 
10.00 – 16.00 na Placu Biegań-
skiego w Częstochowie.

Katarzyna Gwara

12 października – jak co ro-
ku – obchodzimy Światowy 
Dzień Reumatyzmu. To do-
skonała okazja, aby podnieść 
społeczną świadomość na te-
mat schorzeń reumatycznych.

Choroby reumatyczne  (po-
tocznie  reumatyzm) to grupa 
chorób charakteryzujących się 
przewlekłymi zmianami zapalny-
mi w obrębie  tkanki łącznej, 
spowodowanymi najczęściej re-
akcją  autoimmunologiczną. Ob-
jawiają się często zmianami cho-
robowymi w stawach i kościach, 
dając objawy bólowe i w skraj-
nych przypadkach ograniczenie 

ruchomości stawów, aż do całko-
witego ich usztywnienia. Słowem 
„reumatyzm” lub też „gościec” 
najczęściej określa się w mowie 
potocznej  reumatoidalne zapale-
nie stawów.  Potocznie nazywany 
„reumatyzm” to właściwie około 
200 różnych chorób, które ata-
kują układ ruchu, w tym prze-
ważnie stawy. Późno zdiagnozo-
wana i źle leczona choroba może 
w ciągu kilku lat doprowadzić do 
niepełnosprawności, pozbawia-
jąc pacjentów możliwości pracy 
zawodowej, a nawet samodziel-
nego funkcjonowania. 

Celem Światowego Dnia Reu-
matyzmu jest propagowanie wie-

dzy na temat chorób reumatycz-
nych i podnoszenie świadomości 
na temat ich skutków. Wczesne 
wykrycie choroby i poddanie się 
właściwej terapii spowalnia roz-
wój choroby, łagodzi jej objawy i 
daje pacjentowi większe szanse 
na sprawne funkcjonowanie. 

Przy tej okazji Częstochowskie 
Stowarzyszenie Reumatyków i 
ich Sympatyków zaprasza w każ-
dą drugą środę miesiąca do cy-
klicznych spotkań. - Spotykamy 
się w świetlicy przy szpitalu PCK 
o godzinie 15.00. Razem idzie się 
lepiej! Nie zwlekaj i zgłoś się już 
dziś – zachęcają przedstawiciele. 

Katarzyna Gwara

roku dokonały zakupu sprzętu 
IT i płacą podatki w Polsce, po-
nieważ wsparcie dotyczy możli-
wości odliczenia pewnych kwot 
od podatku. Wstępnie określo-
ne zostały też założenia, które 
mówią, że jeden przedsiębiorca 
może dodatkowo odliczyć 19% 
podatku od zakupu sprzętu 
komputerowego za kwotę 3500 
zł na jedno stanowisko kompu-
terowe. Tego odliczenia może 
dokonać na 4 stanowiska w jed-
nej aptece i maksymalnie na 4 
apteki.  

Maksymalne kwoty 
odliczenia:

l stanowisko komputerowe 
w aptece – 3500 zł

l 4 stanowiska w aptece – 14 
000 zł

l 4 apteki – max. 56 000 zł
l wsparcie finansowe – 19%  

Przykładowa symulacja 
korzyści:

u Zakładając, że 1 apteka dys-
ponuje 4 stanowiskami kom-
puterowymi, a 1 komputer 
kosztuje 3500 zł, aptekarz in-
westuje 4 x 3500 zł, czyli 14 
tys. zł, zwrot jaki może uzy-
skać z tego tytułu wynosi do 
2700 zł.  

u Przy założeniu, że właściciel 1 
apteki, dysponuje 1 stanowi-
skiem komputerowym, inwe-
stuje w sprzęt 3500 zł, dodat-

kowy zwrot wyniesie do 700 zł.
u Przy maksymalnym poziomie 

rocznych zakupów dla 1 przed-
siębiorcy (56 000 zł), dodatko-
wy zwrot wyniesie nawet 
11 000 zł.
W założeniu rozwiązanie ma 

zlikwidować bariery informa-
tyczne dla przedsiębiorców ap-
tecznych, znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej. - 
Odzyskane dzięki wsparciu fi-
nansowemu pieniądze ułatwią 
im solidne przygotowanie do wy-
zwań 2019 r., takich jak np. se-
rializacja – zakup skanerów, 
czytników kodów kreskowych 
2D itp. - twierdzi resort zdrowia. 
Czy tak się stanie? Przekonamy 
się wkrótce. Datą krańcową sko-
rzystania z proponowanego 
wsparcia jest 31 grudnia 2018 r.

Katarzyna Gwara

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tkanka_?czna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autoimmunizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reumatoidalne_zapalenie_stawów
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reumatoidalne_zapalenie_stawów
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RÓŻNORODNOŚĆ 
POŻYCZKOBIORCÓW 

Z  preferencyjnych  Pożyczek  Rewita-
lizacyjnych  mogą  skorzystać  śląskie  jed-
nostki  samorządu  terytorialnego,  spół-
ki  komunalne,  przedsiębiorcy,  związki 
i  stowarzyszenia,  lokalne grupy działania, 
wspólnoty,  spółdzielnie  mieszkaniowe 
i towarzystwa budownictwa społecznego, 
organizacje  pozarządowe,  instytucje  kul-
tury,  a  także kościoły  i  związki wyznanio-
we. Jasne i proste warunki, możliwość ka-
rencji w spłacie (do 12 miesięcy), a także 
brak dodatkowych opłat i prowizji oraz ni-
skie  oprocentowanie  (aktualnie  od 0,3%) 
w skali roku1 – to elementy, które mocno 
wyróżniają tę pożyczkę na tle innych.

LEPSZE OTOCZENIE, 
LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA 

Zakres  projektów  możliwych  do 
wsparcia  w  formie  pożyczki  obejmuje 
kompleksowe  przedsięwzięcia  rewitali-
zacyjne,  które  ujęte  zostały w  obowiązu-
jących  Programach  rewitalizacji.  Galerie, 
teatry, sale koncertowe, kina, centra kon-
ferencyjne, kawiarnie, księgarnie, bibliote-
ki multimedialne  i  itp. –  to  tylko przykła-
dy  inwestycji,  na  które  można  otrzymać 
wsparcie.  Co  więcej,  w  odnowionych 
obiektach przestrzeni można stworzyć wa-
runki  dla  działalności  komercyjnej,  takiej 

jak np. powierzchnie biurowe czy punkty 
handlowo-usługowe. 

Przedsięwzięcia  rewitalizacyjne mogą 
obejmować także odnowę powojskowych 
i  poprzemysłowych  obszarów,  po  to  aby 
wykreować  tam  nowe  funkcje  np.  edu-
kacyjne,  rekreacyjne,  sportowe,  kultural-
ne  czy gospodarcze  (włącznie  z  komplek-
sowym  przygotowaniem  terenów  pod 
działalność  gospodarczą).  To  jednak  nie 
wszystko. Wsparciem objęte mogą zostać 
także  inwestycje z  zakresu odnowy miast 
dotyczące  rewitalizacji  starych  i  zdegra-
dowanych  obszarów,  charakteryzujących 
się  brakiem  dostępu  do  wysokiej  jakości 
usług, powierzchni biurowej dla MŚP, czy 
infrastruktury rekreacyjno-sportowej. 

GDZIE SZUKAĆ 
WSPARCIA? 

Mogłoby  się  wydawać,  że  pozyska-
nie pożyczki unijnej wiąże  się  z  trudnymi 
i  żmudnymi  formalnościami  i długim cza-
sem  oczekiwania.  Nic  bardziej  mylnego! 
Wnioski  o  pożyczkę  przyjmuje  Bank  Go-
spodarstwa Krajowego Region Śląski. Moż-
na je składać aż do wyczerpania środków. 

Przed  złożeniem  wniosku  o  pożycz-
kę, należy skontaktować się z BGK. Nabór 
wniosków  realizowany  będzie  w  trybie 
otwartym  i  ciągłym,  trwającym  co  naj-
mniej do czasu wyczerpania środków prze-
znaczonych na pożyczki. 

Zmień swoje najbliższe otoczenie 
z pożyczką rewitalizacyjną!
Prawie 200 mln złotych – tyle właśnie wynosi pula środków na przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014–2020 (RPO WSL 2014–2020). Kto może ubiegać się o wsparcie, jaki 
jest zakres projektów, do kogo należy się zgłosić – odpowiadamy w poniższym 
materiale. 

1. Ostateczna wysokość oprocentowania jest elementem decyzji Komitetu Inwestycyjnego.

Wnioski  o  udzielenie  pożyczki, 
sporządzone zgodnie ze wzorem 
określonym przez BGK i dostęp-
nym  na  stronie  www.bgk.pl/
pozyczka-rewitalizacyjna  należy 
przesyłać  pocztą  za  zwrotnym 
potwierdzeniem  odbioru,  bądź 
przesyłką  kurierską,  lub  dostar-
czać bezpośrednio  na adres:

BANK GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO

Region Śląski
ul. Podchorążych 1
40-043 KATOWICE
tel. 0 32 602 94 00
fax 0 32 254 02 64
katowice@bgk.pl

Pytania dotyczące naboru wnio-
sków  oraz  zasad  ubiegania  się 
o  pożyczkę  można  kierować 
również do:

BANK GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO
Departament 

Programów Europejskich
Al. Jerozolimskie 7, 
00-955 Warszawa
tel.: 22 522 94 10, 
faks: 22 522 91 94

pozyczkarewitalizacyjna@bgk.pl

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od indywidualnej oceny ryzyka kredytowego. 
Materiał powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 



W Częstochowie ponad 600

Będą mieszkania z rządowego 
programu
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Sprawdź

Co można na chorobowym? 
Zespół konny

Pierwszy egzamin 
bez problemów

Nielegalne składowisko w Blachowni

Ponad 100 ton odpadów

Sanktuarium

Jasna Góra  
z nowym kustoszem

Regionalny Fundusz Gospo-
darczy w Częstochowie planuje 
przystąpienie do realizacji in-
westycji w ramach rządowego 
programu „Mieszkanie Plus”. 
Miejscem inwestycji mają być 
tereny położone w dzielnicy 
Grabówka, przy ul. Wiolinowej, 
o łącznej powierzchni 5.6217 
ha. Nieruchomości stanowią 
własność Skarbu Państwa. 

Regionalny Fundusz Gospodar-
czy jest podmiotem należącym do 
Skarbu Państwa. W sumie ma po-
wstać 616 mieszkań, usytuowa-
nych w ośmiu czterokondygnacyj-
nych, podpiwniczonych budyn-
kach wielorodzinnych. W obiek-
tach przewidziano również po-

wierzchnie usługowe i komercyj-
ne. Na terenie osiedla planowane 
są place zabaw i miejsca rekreacji. 
- Celem usprawnienia komunika-
cji indywidualnej na osiedlu, kon-
cepcja urbanistyczna obejmuje 
pełne zabezpieczenie mieszkań-
ców w miejsca parkingowe – za-
znacza Daria Pietrzak, Specjalista 
w Dziale Sprzedaży i Marketingu 
RFG. - Przewiduje się również 
kompleksowe działania zmierzają-
ce do poprawy komunikacji pu-
blicznej na osiedlu – dodaje.

RFG aktualnie jest w trakcie 
uzyskiwania decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania te-
renu. - Przy ulicy Wiolinowej, po 
stronie zachodniej, w bezpośred-
nim sąsiedztwie działek, znajdują 

się dwa budynki mieszkalne wielo-
rodzinne, co w świetle obowiązują-
cych przepisów oznacza gwarancję 
otrzymania pozytywnej decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu – wyjaśnia  Da-
ria Pietrzak. Spółka podjęła już 
działania w stronę organizacji za-
bezpieczenia finansowego inwe-
stycji. Jak na razie sprawdzono 
możliwości pozyskania środków 
od podmiotów państwowych zaan-
gażowanych w program „Mieszka-
nie Plus”. Poza tym RFG podpisa-
ła list intencyjny ze spółką Bank 
Gospodarstwa Krajowego Nieru-
chomości S.A., dotyczący współ-
pracy przy realizacji programu 
„Mieszkanie Plus”.

Katarzyna Gwara

Jesteś na chorobowym? 
Sprawdź co można, a czego 
absolutnie nie wolno robić na 
zwolnieniu lekarskim! Pamię-
taj, że pracodawca i ZUS mają 
prawo sprawdzić, jak spędza-
my swój czas, Dlatego też pod-
czas wystawiania zaświadcze-
nia, musimy podać lekarzowi 
adres, pod którym faktycznie 
będziemy przebywać. To wła-
śnie w to miejsce mogą udać 
się kontrolerzy. 

Pytania i wątpliwości
A co wydarzy się dalej, zależy 

od wpisu we wskazaniach lekar-
skich na zwolnieniu i w jaki spo-
sób się do tego stosuje pacjent w 
momencie kontroli. Wciąż krąży 
wiele opowieści o tym, co może-
my, a czego nie powinniśmy ro-
bić przebywając na zwolnieniu 
lekarskim. Czy będąc chorym 
mogę wyjść z domu? Czy na czas 
choroby mogę zamieszkać z ro-
dzicami, czy muszę pozostać pod 
stałym adresem zameldowania? 
Jak muszę zachowywać się, aby 
nie dopuścić się nieprawidłowe-
go wykorzystania zwolnienia le-
karskiego? Co oznacza 1 i 2 wpi-
sana na zwolnieniu lekarskim w 
rubryce „wskazania lekarskie”? 
To tylko część pytań i wątpliwo-
ści, które trafiają do ZUS w 
związku z wystawianiem zwol-
nienia o czasowej niezdolności. 

Magiczne 48 godzin
– Pracownik, który otrzyma 

od lekarza zaświadczenie lekar-
skie o czasowej niezdolności do 

pracy, ma obowiązek powiado-
mić o tym swojego pracodawcę w 
ciągu 48 godzin. Ten czas po-
zwoli pracodawcy na szybkie 
znalezienie zastępstwa do wyko-
nywania obowiązków chorego 
pracownika. Wówczas nie zosta-
nie zachwiana praca w firmie, a 
bardzo ważne jest aby zachować 
dobre relacje – twierdzi Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS w województwie 
śląskim. Tyle samo czasu na po-
danie przyczyny swojej nieobec-
ności ma pracownik, przebywa-
jący na długotrwałym zwolnie-
niu, przy końcu trwania obecne-
go zasiłku chorobowego.

Odmelduj się
Podczas wystawiania zaświad-

czenia, musimy podać lekarzowi 
adres, pod którym faktycznie bę-
dziemy przebywać. Przy jakiej-
kolwiek zmianie miejsca naszego 
pobytu podczas zwolnienia, je-
steśmy zobowiązani poinformo-
wać o tym płatnika zasiłku (mo-
że to być ZUS lub nasz praco-
dawca). - Jeśli podczas leczenia 
zaistnieją przesłanki do zmiany 
miejsca pobytu, np. wymaga te-
go nasz stan zdrowie i potrzebu-
jemy opieki rodziny, oczywiście 
możemy to zrobić bez względu 
na wskazania lekarskie. Musimy 
jednak o tym fakcie, jak najszyb-
ciej powiadomić płatnika nasze-
go zasiłku – zaznacza  Beata 
Kopczyńska.

Zarówno pracodawca, jak i 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych mogą przeprowadzić kon-

trolę wykorzystania zwolnienia 
lekarskiego. - Kontrolerzy uda-
dzą się pod adres wskazany na 
zwolnieniu. Jeżeli mamy wpisa-
ną „1” we wskazaniach lekar-
skich, musimy bezwarunkowo 
przebywać w domu. Jedynym 
usprawiedliwieniem naszej nie-
obecności może być wizyta u le-
karza, pobyt w szpitalu czy wizy-
ta w aptece. Mając wpisany sym-
bol „2”, możemy udać się na 
spacer, do sklepu po podstawo-
we produkty czy do apteki. Jeże-
li lekarz wypisał choremu recep-
tę, to ma on obowiązek wykupić 
niezbędne leki i stosować się do 
zaleceń odnośnie ich dawkowa-
nia - wyjaśnia. 

Żadnych prac i wyjazdów
Przy tej okazji przypominamy, 

że niedopuszczalne jest wykony-
wanie jakichkolwiek prac re-
montowych i zarobkowych. Poza 
tym nie można również wyjeż-
dżać na wakacje. W przypadku 
wykrycia nieuczciwości pracow-
nika, jego pracodawca jest upo-
ważniony do odebrania mu pra-
wa do zasiłku, a nawet do zwol-
nienia dyscyplinarnego. - Musi-
my pamiętać, że przebywanie na 
zwolnieniu lekarskim w związku 
z chorobą, to nie tylko same pra-
wa to również obowiązki, któ-
rych musimy przestrzegać. Nie 
ma również znaczenia, czy lekarz 
wystawi nam zwolnienie w for-
mie elektronicznej, czy papiero-
wej - obowiązują te same zasady 
– podsumowuje.

Katarzyna Gwara

Policyjni jeźdź-
cy z częstochow-
skiego zespołu 
konnego przeszli 
egzamin I stopnia, 
sprawdzający ich 
umiejętności. Po-
konując przeszko-
dy, musieli wyka-
zać się sporymi 
umiejętnościami. 
Mundurowi zali-
czyli wszystkie za-
dania kontrolne, 
jakim zostali pod-
dani. Dzięki temu 
będą teraz mogli 
wspomagać in-
nych policjantów 
w patrolowaniu te-
renów leśnych 
i dróg o małym natężeniu.

W Częstochowie odbył się eg-
zamin I stopnia, któremu pod-
dani zostali sierż. szt. Marcin 
Natkańczyk na koniu Blue Ba-
ker i st. sierż. Korneliusz Ko-
złowski na koniu Bonzo. Był to 
sprawdzian umiejętności jeź-
dzieckich policjantów i posłu-
szeństwa ich koni. Obaj jeźdźcy 
dołączyli do częstochowskiego 
zespołu konnego w tym roku. 
Policjanci przeszli test spraw-
ności użytkowej, pokonując 
nietypowe przeszkody, w tym 
płonące przedmioty. Do oceny 
umiejętności policjantów powo-
łano specjalną komisję, której 

przewodniczyli koordynatorzy 
z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach - nadkom. Mar-
cin Siewiert i asp. szt. Adam 
Chmel, a także nadkom. Artur 
Włodarski – Naczelnik Wydzia-
łu Prewencji KMP w Częstocho-
wie oraz Katarzyna Kulpińska - 
lekarz weterynarii. Pozytywne 
zakończenie egzaminów ozna-
cza – dla policyjnych jeźdźców - 
gotowość do służby w miej-
scach o słabym natężeniu ru-
chu i na terenach leśnych.

Jednocześnie mundurowi roz-
poczęli proces szkoleniowy, 
zmierzający do zdania egzaminu 
II stopnia, uprawniający do za-
bezpieczania imprez masowych. 

Katarzyna Gwara

W Blachowni odkryto niele-
galne składowisko odpadów 
sprowadzanych z zagranicy. 
Mogą one stanowić zagrożenie 
– poinformował Śląski Oddział 
Straży Granicznej, który ujaw-
nił miejsce składowania. Śled-
czy zabezpieczyli podejrzaną 
substancję i przekazano ją do 
badań

Funkcjonariusze Śląskiego Od-
działu Straży Granicznej dokonali 
odkrycia na terenie jednej z pose-

sji. Składowisko może stanowić 
zagrożenie – zgromadzonymi od-
padami jest substancja, która wy-
dziela silny i gryzący zapach. Po-
dejrzewa się, że nie pochodzi ona 
w Polski, a innego kraju Unii Eu-
ropejskiej. 

Śledczy zabezpieczyli ponad 
100 ton tych odpadów. Za trans-
graniczne przemieszczanie oraz 
składowanie niebezpiecznych od-
padów wbrew obowiązującym 
przepisom grozi kara do 8 lat po-
zbawienia wolności. 

Śledztwo zostało wszczęte. 
W działaniach na terenie skła-
dowiska brał udział Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowi-
ska oraz Państwowa Straż Po-
żarna. Substancja została za-
bezpieczona, aby nie zagrażała 
środowisku i ludzkiemu zdro-
wiu. Badania próbek mają wy-
kazać, czy jest ona w istocie nie-
bezpieczna i czy stanowi niebez-
pieczeństwo. 

Paula Nogaj

Jasnogórskie sanktu-
arium ma  nowego kusto-
sza. Został nim mianowany 
o. Waldemar Pastusiak. Za-
stąpił on na tej funkcji o. 
Ignacego Rękawka, który 
był kustoszem Jasnej Góry 
przez ponad 22 lata.

– Stał na straży tego 
wszystkiego, co dzieje się na 
Jasnej Górze będąc odpowie-
dzialnym za liturgię, za po-
rządek, za przyjmowanie 
grup, za cały rozkład codzien-
nego programu na Jasnej 
Górze, tak, żeby każdy pąt-
nik, każda grupa, każda piel-
grzymka miała swój czas 
i miejsce do tego, żeby spo-
tkać się z Bogiem i Matka 
Najświętszą – podsumował 
posługę o. Ignacego Rękawka 
nowy kustosz o. Waldemar 
Pastusiak, w rozmowie z Ra-
diem Jasna Góra.  

Pierwszym zadaniem ku-
stosza Jasnej Góry jest przede 
wszystkim troska o to miej-
sce, a więc o Kaplicę Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej, 
a także o bazylikę. - Oprócz 
tego, że trzeba zadbać o całą 
liturgię, o to, żeby wszystko 
było jak należy, to także zaj-
mujemy się przyjmowaniem 
wszystkich grup, ustalaniem 
terminów, zgłoszeniami po-
szczególnych pielgrzymek, 
czy tych autokarowych, czy 
tych pieszych tak, żeby każdy 

miał swój czas na spotkanie 
z Matką Najświętszą, bądź to 
w Kaplicy Cudownego Obra-
zu, bądź w bazylice, bądź 
w różnych miejscach, w któ-
rych na Jasnej Górze sprawo-
wana jest Eucharystia, bo 
czasami tych grup, które 
w jednakowym czasie chcia-
łyby sprawować Eucharystię 
jest wiele, więc trzeba nad 
tym wszystkim czuwać – opo-
wiadał o obowiązkach.

– Można byłoby językiem 
żartobliwym nazwać, że to 
jest trochę jak zawiadowca 
stacji. Pamiętając, że za ku-
stoszem stoi cały sztab ludzi, 
bo to nie jest możliwe, żeby 
jedna osoba ogarnęła to 
wszystko, co dzieje się na Ja-
snej Górze – podkreślał nowy 
kustosz o. Waldemar Pastu-
siak - Kustosz zajmuje się 
rozpisywaniem Mszy św., ale 
także przydzielaniem intencji 
mszalnych. Wiemy, że na Ja-
snej Górze tych intencji jest 
sporo i trzeba to właściwie 
wszystko poukładać, 
uwzględniając tych, którzy 
czasem dzwonią w bardzo 
pilnych sprawach, kiedy wa-
żą się losy ludzkiego życia. 
Ale trzeba powiedzieć, że 
w tym wszystkim bardzo po-
zytywnym akcentem jest też 
wiele pięknych świadectw 
przy okazji składanych inten-
cji – zaznaczał.

oprac. Katarzyna Gwara
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Anja Rubik na filmowym 
festiwalu

Ta wiadomość powinna 
ucieszyć wszystkich miłośni-
ków dobrego kina. W najbliż-
szy weekend odbędzie się V 
Częstochowski Festiwal Fil-
mowy im. Braci Krzemiń-
skich „Moja Mała Ojczyzna”. 
W programie zaplanowano  
fabuły, dokumenty, wystawy 
i spotkania z ciekawymi ludź-
mi. Częstochowianie będą 
mogli porozmawiać między 
innymi z Sylwestrem Chęciń-
skim, twórcą „Samych swo-
ich” oraz ze znaną na całym 
świecie modelką Anją Rubik. 

Festiwal rozpocznie się 12 
października od wystawy „Kino-
Pasje Częstochowy”. Złożą się na 
nią eksponaty ze zbiorów Archi-
wum Państwowego w Często-
chowie, OKF „Iluzja”, Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego „Rum-
cajs”, Biblioteki Publicznej im. 
dr. Władysława Biegańskiego, 
Antykwarni-Księgarni „Niezależ-
na”, IV LO im. Henryka Sienkie-
wicza, Politechniki Częstochow-
skiej, Cinema City „Wolność”, 
Muzeum Częstochowskiego oraz 
kolekcjonerów prywatnych. 

Wszystkie będzie można oglą-
dać w ratuszu. 13 i 14 paździer-
nika Festiwal przeniesie się do 
OKF „Iluzja” przy al. NMP 64. 
Zobaczymy tam m.in. filmy „Czę-
stochowa, jakiej nie znamy” oraz 
„Dwa oblicza miasta”. W tym 
drugim filmie będzie można zo-
baczyć miasto sprzed sześćdzie-
sięciu lat, a po projekcji odbędzie 
się spotkanie z dr. Juliuszem Sę-
towskim. Z okazji ,,Urodzin Nie-
podległej”, 

13 października o godz. 16.00, 
wyświetlony zostanie z kolei film 
„Częstochowa lata 1918-1939” 
w reż. Krzysztofa Kasprzaka. Po 
seansie planowane jest spotka-
nie z twórcami oraz wykład pra-
cowników naukowych Uniwer-
sytetu Humanistyczno-Przyrod-
niczego im. Jana Długosza. 

Festiwalowi towarzyszyć będą 
również spotkania z reżyserami, 

m.in. Sylwestrem Chęcińskim, 
twórcą „Samych swoich”. 13 
października, o godz. 17.00, w 
OKF zobaczymy jego etiudy „La-
to” i „Człowiek nie umiera”. 

Na godzinę 18.30 zaplanowa-
no projekcję „Dziewczyny z Szy-
manowa” w reżyserii Magdaleny 
Piekorz, która od niedawna pełni 
funkcję dyrektora artystycznego 
w częstochowskim teatrze. 

Kontrowersyjny dokument 
przedstawia historię i rzeczywi-
stość Liceum Sióstr Niepokala-
nek w Szymanowie. Ukazuje ży-
cie uczących się w szkole dziew-
czyn, które często obfituje w ry-
gor i kontrole. Po seansie zapla-
nowano spotkanie z reżyserką. 

Niedzielę, 14 października, 
rozpoczniemy od spotkania z 
polską topmodelką, której sesje 
fotograficzne zdobią wiele mię-
dzynarodowych czasopism – 
Anją Rubik. 

Częstochowianka ma za sobą 
występy na wybiegu dla świato-
wych domów mody, m.in. dla 
Versace, Gucciego, Valentino, 
Ralpha Laurena czy Chanel. 
Oprócz kariery w świecie projek-
tantów od dłuższego czasu zaj-
muje się także edukacją seksu-
alną w Polsce. 

Na godzinę 16.30 zaplanowa-
no natomiast seans „Idealny fa-
cet dla mojej dziewczyny” w re-
żyserii Tomasza Koneckiego i 
Andrzeja Saramonowicza, z Mar-
cinem Dorocińskim i Magdaleną 
Boczarską w rolach głównych. 
To opowieść o wielkiej sile miło-
ści od pierwszego wejrzenia. 
Także po tym filmie publiczność 
będzie miała okazję spotkać się 
z jego twórcą – Andrzejem Sa-
ramonowiczem. 

Na zakończenie – o godzinie 
19.30 – zaplanowano projekcję 
filmu „Częstochowa jakiej nie 
znamy”. Zaprezentowane zo-
staną dwie wersje tej produkcji 
– zobaczymy oryginalne filmy z 
lat 60. Wstęp na wszystkie wy-
darzenia jest wolny.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
Od prezydenta

Nagrody dla nauczycieli
139 nauczycielek i nauczy-

cieli szkół, przedszkoli i in-
nych miejskich jednostek 
oświatowych otrzymało Na-
grody Prezydenta Miasta za  
osiągnięcia w pracy dydak-
tycznej, wychowawczej i  opie-
kuńczej.

Uroczystość związana z tym 
wydarzeniem odbyła się  w auli 
widowiskowej przy parafii św. 
Zygmunta przy ul. Krakowskiej.

Nagroda Prezydenta Miasta 
Częstochowy przyznawana jest 
za szczególne osiągnięcia w za-
kresie pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej, opiekuńczo-wy-
chowawczej oraz realizacji in-

nych zadań statutowych. W 
tym roku otrzymało ją 139  na-
uczycielek i nauczycieli – przy-
znano w sumie q nagrodę 
pierwszego stopnia, 13 drugie-
go, i 125 trzeciego.

Podczas uroczystości odbyły 
się też występy muzyczne mło-
dzieży z I LO im. Juliusza Sło-

wackiego, II LO im. Romualda 
Traugutta oraz IV LO im. Hen-
ryka Sienkiewicza. Goście usły-
szeli piosenki z repertuaru  
Zdzisławy Sośnickiej,  Kayah,  
Marka Grechuty,  Wojciecha 
Młynarskiego, Maryli Rodowicz 
i Adele.

Katarzyna Gwara

W ogólnopolskim konkursie

Częstochowski policjant wyróżniony
W Komendzie Wojewódzkiej 

Policji w Katowicach odbył się 
Etap Wojewódzki I Ogólnopol-
skiego Konkursu dla Policjan-
tów - Oskarżycieli Publicz-
nych. Celem zawodów było 
wyłonienie najwszechstron-
niejszego policjanta pełniące-
go funkcję oskarżyciela pu-
blicznego, który potrafi wyko-
rzystać posiadaną wiedzę 
i umiejętności na rzecz bez-
pieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Kom. Krzysztof 
Trzaskacz z częstochowskiej 
komendy zajął w konkursie 5 
miejsce.

W konkursie udział wzięli po-
licjanci zaangażowani i do-
świadczeni w zakresie pełnienia 
funkcji oskarżyciela publiczne-
go. Każdą z jednostek garnizo-
nu śląskiego reprezentował je-
den policjant. - Mundurowi ry-
walizowali w dwóch konkuren-
cjach: pisemnym teście wiedzy 
dotyczącym znajomości przepi-
sów prawa, oraz pisemnym te-
ście wiedzy z zakresu umiejęt-
ności rozwiązywania kazusów 
materialnego prawa wykroczeń 

– mówi podkom. mgr Marta La-
dowska, oficer prasowy często-
chowskich policjantów. W obu 
konkurencjach zwyciężył pod-
kom. Marcin Kikosicki z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Gliwi-
cach, który w pierwszej z nich 
okazał się bezkonkurencyjny. 
Komisarz Krzysztof Trzaskacz 
z Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie 
zajmując 5 miejsce zdobył wy-
różnienie.

Nagrody, puchary i pamiątko-
we dyplomy, w imieniu Komen-
danta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach, wręczył Naczelnik 
Wydziału Prewencji KWP w Ka-
towicach mł. insp. Radosław 
Wola. Zdobywca pierwszego 
miejsca będzie reprezentował 
śląską policję w finale krajowym, 
który odbędzie się w dniach od 
19 do 20 listopada w Centrum 
Szkolenia Policji w Legionowie.

Katarzyna Gwara

Martin Saczek 

Priorytetem dla mnie będzie zdrowie kobiet
Do wyborów samorządowych została 

już ostatnia prosta. W ubiegłym tygo-
dniu opublikowaliśmy wywiad z prezy-
dentem Krzysztofem Matyjaszczy-
kiem. W tym tygodniu natomiast, po-
stanowiliśmy zadać – drogą emailową 
– kilka pytań pozostałym pięciu kan-
dydatom ubiegającym się o prezy-
dencki fotel. Odpowiedź otrzymaliśmy 
jedynie od Martina Saczka.

Redakcja: Kogo uważa pan za swojego naj-
groźniejszego przeciwnika w  rywalizacji   
o fotel prezydenta?

Martin Saczek: Skupiam się przede 
wszystkim na własnej kampanii i komi-
tetu Otwarta Częstochowa, którego je-
stem kandydatem. Interesują nas kon-
kretne postulaty takie, jak rozwój miesz-
kalnictwa komunalnego, budowa żłob-
ków czy wprowadzenie usług asysten-
tów dla seniorów czy osób z niepełno-
sprawnościami, a nie przepychanki po-
między jednym czy drugim kandydatem. 
Z moich rozmów z mieszkankami 
i mieszkańcami miasta, wynika, że mają 
oni podobne zdanie. Więcej konkretów, 
mniej naparzanek!

Red.: Jaki ma pan pomysł na drogi lokalne? 

Czy uważa pan, że w tej kwestii   jest coś do 
zrobienia?

M.S.: Powinniśmy zadbać o jakość dróg 
w dzielnicach podmiejskich. Utwardzona 
droga do miejsca zamieszkania to nie po-
winien być luksus tylko dla wybranych. 
Moim celem jest sprawienie by na często-
chowskich drogach nie było wypadków ze 

skutkiem śmiertelnym. Nie jest to mrzon-
ka ani nierealna fantazja. Należy uspoko-
ić ruch w centrum miasta, wprowadzić 
strefę Tempo30, zachęcać ludzi do prze-
siadki do komunikacji miejskiej poprzez 
budowę nowych linii tramwajowych, pro-
jektowanie rozkładu jazdy komunikacji 
wspólnie z mieszkańcami czy budowę 
parkingów Parków i Jedź w pobliżu pętli 
tramwajowych. Należy stosować takie ele-
menty poprawiające bezpieczeństwo ru-
chu takie, jak wyniesione przejścia dla 
pieszych, progi sinusoidalne czy progi wy-
spowe. Tam, gdzie zdarzają się wypadki, 
należy przeprojektować drogę. Taką mą-
drą politykę od lata wprowadza w życie 
Jaworzno. Dzięki temu w zeszłym roku 
na jaworznickich drogach nie zginął nikt.

 
Red.: A co z częstochowską służbą zdrowia?

M.S.: Mieszkanki i mieszkańcy miasta 
zwracają często uwagę na złe traktowanie 
przez lekarzy. Uważam, że każdy powinien 
być traktowany z szacunkiem. W tym ce-
lu sfinansuję szkolenia dla lekarzy z za-
kresu komunikacji z pacjentami. Podsta-
wą dla mnie jest coroczna kontrola jakości 
opieki zdrowotnej w przychodniach i szpi-
talach prowadzona przez samorząd - 

a najważniejszy monitoring jakości świad-
czeń na oddziale ginekologiczno-położni-
czym. Częstochowa musi być wzorem dla 
innych miast w zakresie standardów oko-
łoporodowych.   Priorytetem dla mnie bę-
dzie zdrowie kobiet. Wprowadzę całodobo-
we, miejskie pogotowie ginekologiczne bez 
klauzuli sumienia. Będzie można tam 
bezpłatnie zasięgnąć porady czy uzyskać 
receptę na antykoncepcję (również awa-
ryjną). Rozszerzę gamę bezpłatnych ba-
dań prenatalnych (np. test NIFTY). Za-
pewnię kobietom opiekę laktacyjną. Po-
stawię na profilaktykę, rozszerzając obec-
ne programy. Celem będzie refundacja 
z miejskiej kasy wszystkich szczepień 
z kalendarza szczepień zalecanych. 
Chciałbym również zadbać o poprawę ja-
kości żywienia w miejskim szpitalu po-
przez zatrudnienie dietetyka i zastąpienie 
cateringu stołówką na terenie szpitala.

Red.: Czy ma pan jakąś odskocznię od kam-
panii? Dobra muzyka, wciągająca   książka, 
a może rowerowa wycieczka?

M.S.: Ciężki trening na siłowni jest czymś, 
co bardzo dobrze odstresowuje. Polecam 
każdemu – nie tylko innym kandydatom 
na Prezydenta Miasta.

Przy tej okazji przypominamy, że 15 października obchodzi Dzień 
Edukacji Narodowej. Jest on okazją do nagradzania wyróżniają-
cych się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.  Minister 
Edukacji Narodowej  wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe  
Krzyże Zasługi,  medale Komisji Edukacji Narodowej  oraz nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są 
przez  kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów 
szkół na uroczystych galach.

zdj. www.facebook.com/MartinSaczekRazem/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy?ugi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Komisji_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurator_o
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Powiatowy Konkurs

„Ekologiczna Zagroda 2018”
Podsumowanie konkursu 

i wręczenie nagród laureatom 
Powiatowego Konkursu „Eko-
logiczna Zagroda 2018” miało 
miejsce podczas XIX Dożynek 
Powiatowych w Konopiskach.

–Konkurs obejmuje wszystkie 
domostwa na terenach wiejskich 
naszego powiatu, nie tylko za-
grody, w których odbywa się to-
warowa produkcja rolnicza, ale 
również te, w których mieszkają 
ludzie wykonujący inne zawody. 

Ważna jest nie tylko estetyka 
zagród, ale ocenie podlegają rów-
nież: gospodarowanie odpadami, 
w tym usuwanie azbestu, gospo-
darowanie wodą, ograniczanie 
niskiej emisji, termomoderniza-
cja budynków, wykorzystanie 
energii ze źródeł odnawialnych, 
utrzymywanie przydomowych 
warzywników, jagodników, pa-
siek, sadów, ochrona  krajobra-
zu,   hodowla  zwierząt w tym 
drobiu, królików, kóz i innych 
zwierząt  na potrzeby własne go-
spodarstwa domowego i innych 
form wytwarzania zdrowej żyw-
ności na potrzeby rodziny, z wy-
korzystaniem metod rolnictwa 
ekologicznego – wyjaśnia Staro-
stwo Powiatowe. 

Celem tego konkursu było 
przede wszystkim promowanie 
proekologicznych praktyk. 
Skąd można było czerpać wie-
dzę? Z „Kodeksu dobrej prak-
tyki rolniczej”, którą wydało 
Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Ministerstwo 
Środowiska. 

Traktuje on o praktykach rol-
niczych przyjaznych środowi-
sku. Ich stosowanie gwarantuje 
zrównoważony rozwój w aspek-
cie rolniczych produkcji. 

Kodeks dobrej praktyki 
rolniczej

Kodeks uczy przede wszyst-
kim o ochronie wody. Jest ona 
niezwykle ważna jako zasób 
środowiska. Ponadto traktuje 
również o glebie, powietrzu, 
krajobrazu, a także możliwo-
ściach, które pozwalają przy-
czynić się do chronienia tych 
elementów. Taka edukacja 
z pewnością przyczyni się do 
poprawy warunków życia na 
obszarach wiejskich. 

Kodeks obowiązuje przede 
wszystkim tych rolników, którzy 
otrzymują dopłaty bezpośrednie. 
Nieprzestrzeganie tych zasad 
grozi poważnymi sankcjami. 

– Można zadać pytanie: a dla-
czego zasady te nie obejmują 
wszystkich zamieszkujących te-
reny wiejskie? Wszyscy zapewne 
chcielibyśmy mieszkać w czy-
stym środowisku, nikt nie życzy 
sobie mieć za sąsiada kogoś, kto 
np. aby podgrzać latem ciepłą 
wodę użytkową spala odpady, 
lub w słoneczny dzień, w porze 
kwitnienia roślin, wykonuje 
opryski chemicznymi środkami 
ochrony roślin, trując tym sa-
mym pożyteczne owady –  na-
szych sprzymierzeńców. 

Dlatego też, aby upowszech-
niać zasady dobrej praktyki rol-
niczej wśród wszystkich miesz-
kańców terenów wiejskich na-
szego regionu, Zarząd Powiatu 
Częstochowskiego ogłosił po raz 
kolejny konkurs „Ekologiczna 
Zagroda 2018” - wyjaśnia Staro-
stwo. 

Przygotowania: konferencje 
i warsztaty

W czerwcu zorganizowane zo-
stały specjalne konferencje, któ-
re traktowały o estetyce zagród, 
rolnictwie ekologicznym, stoso-
waniu się do zasad dobrej prak-
tyki rolniczej, a także wykorzy-
stania odnawialnych źródeł 
energii. Przybyli mogli posłuchać 
wykładów i obejrzeć specjalnie 
przygotowane prezentacje. 

Następnie przyszedł czas na 
warsztaty terenowe – wtedy też 
uczestnicy mieli szansę zapo-
znać się z instalacjami, jakie 
tworzy się, aby wykorzystać na 
potrzeby gospodarstw domo-
wych, odnawialne źródła ener-
gii. 7 gmin mogło przeprowa-
dzić swój etap konkursu, po-
nieważ zainteresowanych było 
więcej. Pozostałe gminy wzięły 
udział w dalszej rywalizacji, 
przedstawiając jedną zagrodę. 

Komisja konkursowa odwiedzi-
ła je wszystkie i poddała ocenie. 

Pierwsza nagroda nie została 
przyznana. Ex aequo drugie 
miejsce otrzymały dwie zagrody, 
przyznano też dwa trzecie miej-
sca. Wyróżnionych zagród było 
pięć. Innowacyjna była kwestia 
nagradzania – organizatorzy 
konsultowali z laureatami, jakie 
nagrody chcieliby otrzymać, po-
nieważ zależało im, aby były to 
nagrody „trafione”. Zostały one 
zakupione dzięki dofinansowa-
niu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

Sprzątanie świata

Każdy może pomóc
Sprzątanie świata to 

międzynarodowa kampa-
nia, która odbywa się na 
całym świecie w trzeci 
weekend września. Pole-
ga ona na zbiorowym 
sprzątaniu śmieci, które 
zalegają poza miejscami 
przeznaczonymi do ich 
składowania. 

Celem kampanii jest 
wzrost świadomości ekolo-
gicznej społeczeństwa. 
W naszym regionie wiele 
szkół wzięło udział w tej 
akcji. 

Zdjęcie: Szkoła Podsta-
wowa w Czarnym Lesie.

Kolumnę opracowała: Paula Nogaj

NO-KILL

Złów i... wypuść
NO-KILL, czyli złów i wy-

puść to specjalna praktyka 
stosowana w wędkarstwie, 
która ma na celu chronienie 
ryb. Jest wielu zwolenników 
tej techniki łowienia, ale w na-
szym kraju tworzone są rów-
nież specjalne strefy na wo-
dach, gdzie wędkarze mają 
obowiązek wypuszczać ryby 
po ich złowieniu. 

Jest to humanitarny sposób 
na rekreacyjne wędkarstwo, ale 
należy się do tego odpowiednio 
przygotować. Trzeba pamiętać, 
aby unikać w takiej sytuacji zbyt 
długiej walki z rybą na haczyku, 
która może być dla niej wycień-
czająca. Ponadto należy stoso-
wać taki sprzęt, który pozwoli 
zmniejszyć ryzyko uszkodzenia 
ryby. Są to sieci i podbieraki, 
które nie są „ścierne” dla ryb. 
W ten sposób możemy mieć pew-
ność, że rybia skóra, łuski i śluz 
nie zostanie nieodpowiednio na-
ruszony. 

Ważne są również bezzadzioro-
we haki. Ich zastosowanie zmniej-
sza szkody i skraca czas uwolnie-
nia ryby. To z kolei przyczynia się 
do zwiększenia ich przeżywalno-
ści. W Polsce ten sposób łowienia 
staje się coraz bardziej popular-
ny. Niektórzy nazywają to nowo-
czesnym wędkarstwem – inni 
podkreślają, jak ważna jest to ini-
cjatywa dla ochrony środowiska. 
W naszym kraju utworzonych 
odcinków i stref NO-KILL jest 
wiele. Gdzie w naszym regionie 
możemy je spotkać? M.in. na rze-
ce Warta od kanału Oczyszczalni 
Ścieków w Poraju do mostu 
w miejscowości Słowik, od mostu 
w miejscowości Poraj przy ul. 
Nadrzecznej do mostu w miejsco-
wości Kolonia Borek. Panuje tam 
zakaz zabierania i posiadania 
przy sobie ryb łososiowatych i li-
pienia. – Na tym odcinku obowią-
zuje stosowanie haków pozba-
wionych zadzioru – możemy 
przeczytać w zestawieniu na stro-
nie PZW Częstochowa. 

W  konkursie „Ekologiczna 
Zagroda 2018” nagrodzono 

następujące zagrody:
II miejsca:
l Stanisław Kozubek ze Zrębic
l Asteniusz Myśliwiec 

z Korzonka
III miejsca:
l Sylwia  i Piotr Miedziński 

wraz z córką Martą  
z  Pabianic

l Elżbieta i Grzegorz Mucha  
z  Łochyni

Wyróżnienia:
l Wojciech Taranowicz 

z Witkowic
l Katarzyna i Paweł Zymek  

z  Podlesia
l Angelina Konik z  Rudników 

Kolonii
l Tamara i Jerzy Zielińscy 

z Kolonii Klepaczka
l Ryszard Fuchs z Marianki 

Rędzińskiej
Za udział:
l Mirosława Pachuc  z Lgoty 

Małej
l Alfreda i Marian Błaszczyk 

z Borowców
l Elżbieta Woźniak  z Wiercicy
l Jolanta i Robert Pikiel 

z Małus Małych
l Felicja Wójcik z Wrzosowej
l Łukasz Cykowski z Łyśca
l Balbina i Janusz Długosz 

z Blachowni  
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Rozmawiamy z wójtem gminy Poczesna Krzysztofem Ujmą

O inwestycjach i przedsięwzięciach i planach na przyszłość
Redakcja: Cztery lata temu przedstawił pan 
swój program rozwoju gminy Poczesna i udało 
się go zrealizować. Co się zmieniło?

Krzysztof Ujma: Budowane są nowe chod-
niki – tylko w ostatnich czterech latach w su-
mie ok. 7 km na terenie miejscowości Bar-
gły, Brzeziny Kolonia, Michałów, Nierada, 
Kolonia Poczesna, Wrzosowa. Sukcesywnie 
remontowane są drogi i  pobocza. Obecnie 
trwają prace nad chodnikami w Hucie Starej 
A, Poczesnej, Nieradzie, Kolonii Poczesna 
i Wrzosowej. Remontowane są również dro-
gi w Nowej Wsi, Wrzosowej, Hucie Starej B, 
Słowiku, Korwinowie i  Zawodziu. Na rok 
2019 zaplanowany został remont chodnika 
i dalszej części drogi – klinkierówka w Nowej 
Wsi. Utworzyliśmy wiele parkingów m.in. na 
osiedlu w Nowej Wsi, przy cmentarzu na Za-

wodziu, przed Urzędem Gminy w Poczesnej, 
przed szkołą w Poczesnej, na osiedlu w Hu-
cie Starej B oraz we Wrzosowej. Zostały od-
budowane wały przeciwpowodziowe, chro-
niące mieszkańców gminy przed powodzia-
mi powstałymi w  konsekwencji nadmier-
nych opadów i wzbierania rzeki Warty. Mo-
dernizacja wałów będzie kontynuowana. 
Wspólnie z  gminami Poraj, Kamienica Pol-
ska oraz Urzędem Marszałkowskim opraco-
wana została koncepcja zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. Od zbiornika Poraj 
po odbudowane wały w  miejscowości Sło-
wik. Nasza gmina jest liderem tego przed-
sięwzięcia i zabiega o niezwłoczne wdroże-
nie tej inwestycji. Powstały ronda w  Zawo-

dziu i we Wrzosowej, wykonano moderniza-
cję bloków mieszkalnych na osiedlu w Hucie 
Starej B i częściowo w Nowej Wsi, wyremon-
towaliśmy kładkę na rzece Warcie w  miej-
scowości Korwinów. 

Red.: Zadbał pan także o zwiększenie bezpie-
czeństwa...

K.U.: Tak - aby zwiększyć bezpieczeństwo 
m.in. uruchomiliśmy monitoring w czterech 
sołectwach: Poczesnej, Słowiku, Hucie Sta-
rej B i Korwinowie. Mamy w planach instalo-
wanie kolejnego – według potrzeb miesz-
kańców. Ponadto znikają bariery architekto-
niczne – w Szkole Podstawowej w Poczesnej 
zamontowaliśmy platformę dla wózków in-
walidzkich, natomiast w  Szkole Podstawo-
wej w Hucie Starej B, zainstalowaliśmy win-
dę. Zadbamy z  pewnością o  to, aby w  naj-

bliższym czasie zniknęły bariery tego typu 
w  obiektach użyteczności publicznej, m.in. 
w  Szkole Podstawowej we Wrzosowej 
i w Urzędzie Gminy. W całej gminie sukce-
sywnie prowadzona jest modernizacja 
oświetlenia a  także dobudowa oświetlenia 
ulicznego. W  newralgicznych miejscach, 
czyli np. na niebezpiecznym przejściu w Nie-
radzie zainstalowaliśmy znaki ostrzegawcze. 
Postaraliśmy się również o  sygnalizację 
świetlną na trasie DK1 w  miejscowości 
Wrzosowa przy przejściu dla pieszych. W No-
wej Wsi natomiast powstały pulsujące świa-
tła. Zabiegam obecnie o  bezpieczne przej-
ście dla pieszych w Nowej Wsi przy ulicy Ko-
palnianej. 

Red.: Jakie jeszcze postulaty pan zrealizował?
K.U.: Uchwalone zostały plany zagospoda-
rowania przestrzennego praktycznie dla ca-
łej gminy – są one aktualizowane według 
potrzeb. Powstały również plany zagospo-
darowania terenów inwestycyjnych przy bu-
dowanej autostradzie A1. Udało mi się zre-
alizować postulat dostępu do szerokopa-
smowego Internetu w  całej gminie Pocze-
sna. Każdego roku pozyskiwane są fundusze 
zewnętrzne – w  tym środki z  Unii Europej-
skiej. Na terenie gminy Poczesna powstają 
nowe podmioty gospodarcze, a  co za tym 
idzie – zwiększa się liczba miejsc pracy.

Red.: Zdrowie i  opieka to jeden z  najważniej-
szych aspektów. W  gminie Poczesna sytuacja 
dotycząca tej kwestii przedstawia się napraw-
dę dobrze...

K.U.: Tak, w 2018 roku rozpoczęła się budowa 
Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Mi-
chałowie. Mieszkańcy tej części gminy będą 
przyjmowani w nowoczesnych i świetnie wy-
posażonych gabinetach lekarskich. Planuje-
my również remont Ośrodka Zdrowia we 
Wrzosowej. Ponadto myślimy o uruchomieniu 
gabinetów do rehabilitacji dla naszych miesz-
kańców. Trwają także prace adaptacyjne po-
mieszczeń w  Hucie Starej B, ponieważ już 1 
grudnia chcielibyśmy uruchomić żłobek dla 
dzieci z gminy Poczesna. Możemy pochwalić 
się prężnie działającym Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, prowadzimy szereg dzia-
łań profilaktycznych takich jak akcja Stop 
uzależnieniom, Miesiąc bez alkoholu, Waka-
cje w siodle, Zachowaj trzeźwy umysł, Propo-
nujemy zdrowy i  bezpieczny tryb życia. Na 
przestrzeni lat wdrażany jest program Senior+ 

na lata 2015-2020 – prowadzimy w tym celu 
dzienny dom Senior+, a  we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Stacja Rozwoju „Sławikor” 
realizujemy projekt „Aktywni seniorzy i zdol-
na młodzież”. To wszystko w trosce o senio-
rów i najmłodszych mieszkańców gminy Po-
czesna.

Red.: Gmina Poczesna jest gminą, która stara 
się dbać o środowisko.

K.U.: Zdecydowanie. Od 2008 roku na tere-
nie całej gminy wprowadzono Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji. Skutkował on 
wymianą tradycyjnych kotłów na ekologicz-
ne. Od 2013 roku udzielane jest dofinanso-
wanie do inwestycji związanych ze zmianą 
systemu ogrzewania na ogrzewanie proeko-
logiczne ze środków budżetu gminy. Z pro-
gramu skorzystało do tej pory ponad 500 

gospodarstw. Program jest i  będzie konty-
nuowany. Dla gospodarstw, które są zainte-
resowane realizacją programu Odnawialne 
Źródła Energii i  złożyły deklarację w  tutej-
szym Urzędzie (jest ich 500), zawnioskowa-
łem do Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
RPO Województwa Śląskiego o jego realiza-
cję. Udało mi się pozyskać środki finansowe 
z  zewnątrz, które pozwoliły wykonać sieć 
kanalizacyjną w zachodniej i centralnej czę-
ści gminy. Na dzień dzisiejszy wybudowano 
blisko 40 km sieci, a  do kanalizacji przyłą-
czyło się ponad 1700 domostw. Możemy 
pochwalić się również systemem gospodar-
ki odpadami, który przebiega bardzo dobrze 
na terenie gminy. Corocznie zwiększany jest 
poziom recyklingu frakcji odpadów komu-
nalnych. Gmina wprowadziła go już w 2007 
roku, choć ustawowo obowiązuje on od 
2012 roku. 

Red.: Jak wygląda sytuacja ze szkolnictwem?
K.U.: Pomimo reformy, jaka została wprowa-
dzona od 1 września 2017 roku, ilość przed-
szkoli w  naszej gminie nie uległa zmianie. 
Pozostało pięć takich placówek o charakte-
rze publicznym, a także jeden oddział przed-
szkolny w  Szkole Podstawowej w  Nieradzie 
i jedno przedszkole niepubliczne. Natomiast 
zespoły szkół przekształciły się w  szkoły 

podstawowe. Jedno z  gimnazjum zostało 
włączone do szkoły podstawowej. W  2018 
roku w klasach, w których liczba przekracza 
14 osób, dokonano podziału tych klas pod-
czas zajęć z  języka angielskiego. Ta dodat-
kowa godzina pracy nauczyciela opłacana 
jest budżetu gminy. Wszystkie szkoły mają 
zapewniony transport w ramach zajęć poza-
lekcyjnych, czyli na basen do Częstochowy. 
Rocznie gmina dofinansowuje z  własnego 
budżetu oświatę w wysokości 45% z ponad 
15 milionów złotych przeznaczonych w cią-
gu roku na oświatę. Mamy w szkołach klasy 
o profilu sportowym.

Red.: Zabiega pan o  rozwój sportu, kultury 
i promocję gminy...

K.U.: Funkcjonuje u nas Gminne Centrum 
Kultury Informacji i  Rekreacji – w  ramach 
tej instytucji działają zespoły artystyczne 
oraz pracownie, w których dzieci, młodzież 
i dorośli mogą rozwijać swoje zdolności ar-
tystyczne. W  ciągu roku organizowane są 

m.in. Dni Gminy Poczesna, Gminny Dzień 
Kobiet, Dzień Edukacji Narodowej oraz 
Gminne Dożynki. Od trzech lat zaczęliśmy 
przyznawać Sydertyty, czyli statuetki dla 
osób, które najbardziej zasłużyły się naszej 
gminie. Samorząd wydaje własną gazetę 
SPOIWO, w  której zamieszczane są infor-
macje z  gminy i  regionu. Jestem inicjato-

rem tego pisma. Pierwszy numer ukazał się 
już w 1994 roku. Byłem wtedy przewodni-
czącym Rady Gminy Poczesna. Nasza gmi-
na rokrocznie włącza się w akcję „Narodo-
we Czytanie”. Nawiązałem też współpracę 
międzynarodową. Z mojej inicatywy zosta-
ło podpisane porozumienie partnerskie 
pomiędzy Gminą Poczesna a Gminą Jaszu-
ny na Wileńszczyźnie. Promujemy gminę 
na różne sposoby. To także doskonała 
współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich, 
Stowarzyszeniami oraz Jednostkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych. W  ostat-
nich latach każda z nich została wyposażo-
na w nowy samochód, a także sukcesywnie 
doposażana w  sprzęt, który pozwoli rato-
wać ludzki i ich mienie.

Red.: W gminie Poczesna sport jest niezwykle 
ważny, prawda?

K.U.: W gminie działają prężnie kluby spor-
towe, które dofinansujemy z własnego bu-
dżetu. Z roku na rok coraz większym zainte-

resowaniem cieszy się wśród uczniów Szkol-
na Liga Sportowa. Powstała ona w 2007 ro-
ku z mojej inicjatywy. Podobnie organizowa-
na jest od 2014 roku Poczesna Jura Club – 
Mistrzostwa Samorządowców w Badminto-
nie. W 2018 roku nasza gmina była jednym 
z  organizatorów Mistrzostw Europy w  Spe-
edrowerze. W  przyszłym roku będziemy 
mieli zaszczyt być współorganizatorem Mi-
strzostw Świata w  tej dyscyplinie. Staramy 
się, aby sukcesywnie powstawały boiska, 
place zabaw i siłownie zewnętrzne. Przygo-
towana jest sieć ścieżek rowerowych  powią-
zana z naszym regionem. W 2017 roku po-
wołany został oficer rowerowy, który jest 
odpowiedzialny za za koordynacje i  rozwój 
ruchu rowerowego w naszej gminie. 

Red.: Jak przedstawiają się pana plany na 
kadencję 2018-2023?

K.U.: W  dalszym ciągu będzie prowadzona 
budowa kanalizacji. Dla części wschodniej 
gminy Poczesna jest już przygotowywana 
dokumentacja techniczna. Będę realizował 
budowę oczyszczalni w miejscowości Słowik 
dla wschodniej części gminy. Dla bezpie-
czeństwa i komfortu mieszkańców jak rów-
nież gości gminy Poczesna  kontynuowana 
będzie budowa chodników i dróg. Zagospo-

darowane zostaną tereny inwestycyjne przy 
wybudowanej autostradzie A1. Oddany zo-
stanie Ośrodek Zdrowia w  Nieradzie, prze-
prowadzimy także remont Ośrodka Zdrowia 
we Wrzosowej. Powstaną planowane przez 
nas gabinety rehabilitacyjne. W Słowiku wy-

budowa-
na zosta-
nie sala 
g i m n a -
styczna wraz 
z  częścią dy-
daktyczną. Wykona-
na już została dokumentacja projektowo-
-kosztorysowa. W  Poczesnej wybudowane 
zostanie nowe przedszkole i kryta pływalnia. 
Zrealizuję modernizację obiektu sportowe-
go w Hucie Starej B. W miejscowości Zawo-
dzie przy ulicy Kolejowej zostanie wybudo-
wany kompleks sportowo-rekreacyjny. Od-
damy do użytku Lokalne Centrum Aktyw-
ności Sołectwa Zawodzie. W Poczesnej przy 
ulicy Wolności, Bociania Górka, Stawowa 

powstanie centrum rekreacyjno-usługowo-
-handlowe. Planujemy budowę mieszkań 
w  ramach programu Mieszkanie Plus 
w miejscowości Stara Huta B. Chciałbym też 
wprowadzić pracę Urzędu w soboty, w refe-
ratach cieszących się największym zainte-
resowaniem mieszkańców gminy. Wyre-
montuję także świetlicę środowiskową 
w  Brzezinach Nowych. Będziemy kontynu-
owali modernizację osiedli mieszkaniowych 

w  miejscowościach Nowa Wieś, Wrzosowa 
i Huta Stara B. Planuję również wprowadze-
nie bezpłatnej komunikacji miejskiej. 

Red.: W takim razie nie pozostaje nam nic inne-
go, jak życzyć zrealizowania tych planów. Dzię-
kujemy za rozmowę. 



Dlaczego warto na mnie zagłosować?
Nazywam się Mariola Zielińska, mam 28 lat jestem mgr fizjoterapii oraz żoną i mamą. Star-
tuję z listy jako osoba bezpartyjna. Na co dzień prowadzę swój własny gabinet rehabilitacji 
i masażu. Od 7 lat jestem radną Rady Dzielnicy i  mieszkańcy zawsze mogli na mnie liczyć. 
Od 16 roku życia działam społecznie oraz jako wolontariuszka, już w 2008 r byłam laureatką 
Ogólnopolskiego konkursu ośmiu wspaniałych. 
Byłam jedną z pierwszych Liderek Budżetu Obywatelskiego. Dzięki naszym staraniom udało 
się wyremontować drogi, zwiększyć ilość miejsc parkingowych, utworzyć place zabaw, place 
seniorów, wyposażyć biblioteki i salki multimedialne dla młodzieży.
Szanowni Państwo
Mieszkamy niedaleko siebie, jeździmy tymi samymi drogami, stoimy w tych samych korkach 
jadąc do pracy lub wioząc swoje pociechy do szkół. Wszyscy wspólnie możemy sprawić 
żeby mieszkało i żyło nam się wygodniej i lepiej. I to Państwo będą zawsze mówić czego 
Wam brakuje lub co zrobić, żeby było jak najlepiej dla Państwa i Miasta Częstochowy.
Program Wyborczy:
l Wsparcie seniorów, utworzenie świetlic dla seniorów
l Ułatwienie dostępu do zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
l Zwiększenie ilości placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych 
l Zadbać o nowoczesną i przyjazną komunikację miejską, budowę dróg, oświetlenie ulic 

oraz chodników
l Zwiększenie ilości miejsc parkingowych 
l Budowa parków i dbanie o to by Częstochowa była jak najbardziej zielona
l Wsparcie klubów sportowych w Częstochowie, zadbanie o to by śródmiejska „Skra” Czę-

stochowa była traktowana na równi z innymi.
l Dbanie o to by głos każdego mieszkańca Częstochowy liczył się na co dzień, a nie tylko 

w dniu głosowania, zwiększenie dostępności władz miejskich dla zwykłego obywatela.
Wszystko można tylko trzeba chcieć!

Tel: 507 398 313
Poznaj swoją radną. Serdecznie wszystkich zapraszam na spotkanie 
ze mną przy dobrej kawie. 
Te spotkania są dla Państwa i dla mnie. Chcę żeby mieszkańcy znali swojego radnego 
i mieli z nim kontakt nie tylko przed wyborami ale również po wyborach. Żebyśmy ze sobą 
współpracowali i Państwa dzielnica wyglądała i była dla Państwa dostosowana jak najlepiej.
Nie chcę obiecywać, chcę działać i pomagać mieszkańcom.
17 października o godzinie 18:00 w pizzeria Arczi  
na ul. Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 22
19 października o godzinie 18:00 w Kamieniczka & ART  
na Starym Mieście, ul. Targowa 1 za kościołem św. Zygmunta.
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SZYMCZYK
Michał

KANDYDAT DO RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Błeszno - Dźbów - Gnaszyn - Kawodrza - Grabówka 
- Lisiniec - Stradom

OKRĘG  V POZYCJA 3
Wspólnie dla Częstochowyfacebook:

www.wspolniedlaczestochowy.pl

Materiał wyborczy KWW Wspólnie dla Częstochowy
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Gdzie głosować?
Do wyborów samorządowych zostało zaledwie kilka dni. Publikujemy informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach Prezydenta Miasta 
Częstochowy. Dziś na stronach 15-16 o tym, gdzie należy udać się do urn, dowiedzą się mieszkańcy z Okręgu Wyborczego nr 4 oraz z Okręgu 
Wyborczego numer 5. W kolejnym numerze zamieścimy informację dla mieszkańców z Okręgów 1,2,3. 

Katarzyna Gwara
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Zgodnie z danymi przekazanymi przez 
Komisarza Wyborczego w Częstochowie liczba 

mieszkańców w poszczególnych gminach 
powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego oraz 

w Częstochowie (mieście na prawach powiatu) 
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi:

Do Sejmiku Województwa Śląskiego 
z naszego regionu  -- miasto Częstochowa, 

powiat częstochowski, kłobucki 
i myszkowski -- wybranych zostanie pięciu 

reprezentantów

Nazwa jednostki Liczba 
mieszkańców 

gm. Blachownia 12726
gm. Dąbrowa Zielona 3972
gm. Janów 5999
gm. Kamienica Polska 5503
gm. Kłomnice 13510
gm. Koniecpol 9701
gm. Konopiska 10655
gm. Kruszyna 4883
gm. Lelów 4959
gm. Mstów 10871
gm. Mykanów 14917
gm. Olsztyn 8077
gm. Poczesna 12599
gm. Przyrów 3781
gm. Rędziny 9792
gm. Starcza 2821
m. Myszków 31036
gm. Koziegłowy 14302
gm. Niegowa 5778
gm. Poraj 10744
gm. Żarki 8452
miasto na prawach powiatu 
Częstochowa 213454

OKRĘG WYBORCZY NR 5 – CZĘŚĆ B – DZIELNICE: GRABÓWKA, LISINIEC
Nr 

obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej

121

Białostocka, Białowieska, Blachowieńska, Chabrowa, Cyrklowa, Garwolińska, Gliwicka, Kaliska, Kąkolowa, Koniecpolska, 
Lwowska od nr 179 i od nr 158 do końca, Łomżyńska od nr 1 do nr 153 i od nr 2 do końca, Makowa, Miechowska, Naftowa, 
Opoczyńska, Rybnicka, Rzeszowska, Skierniewicka, Słupska, Sudecka, Suwalska, Tatrzańska od nr 5 i od nr 6 do końca, Wejherowska, 
Wichrowa od nr 9 i od nr 8 do końca, Wielkoborska od nr 73 i od nr 66 do końca, Wigoniowa, Włoszczowska, 
Wręczycka od nr 183 i od nr 202 do końca, Zielonogórska, Żyrardowska.

Szkoła Podstawowa nr 37, 
ul. Wielkoborska 54, 
tel. 34 3629104.

122
Bieszczadzka, Bytomska, Chęcińska, Chorzowska, Cieszyńska, Dobrzyńska, Gorzowska, Górnośląska, Huculska, Kędzierzyńska, 
Lubliniecka, Lwowska od nr 1 do nr 177 i od nr 2 do nr 156, Orawska, Pienińska, Toruńska, Wałowa, Wielkoborska od nr 1 do nr 71 
i od nr 2 do nr 64, Wileńska, Wręczycka od nr 1 do nr 181 i od nr 2 do nr 200, Żuławska.

Szkoła Podstawowa nr 13, 
ul. Wręczycka 111/115, 
tel. 34 3628633.

123

Dusznicka, Fromborska, Gdańska, Giżycka, Jarosławska, Kartuska, Kaszubska, Kluczborska, Kłobucka, Kłomnicka, Koszalińska, 
Kruszwicka, Krzepicka, Legnicka, Litewska, Lubelska, Łubińska, Łużycka, Mazurska, Namysłowska, Nowosądecka, Olkuska, 
Oświęcimska, Podlaska, Podolska, Pomorska, Rudnicka, Ruska, Sandomierska, Sanocka, Sosnowiecka, Tarnowska, Tczewska, 
Warmińska, Wołyńska, Zawierciańska.

Szkoła Podstawowa nr 13, 
ul. Wręczycka 111/115, 
tel. 34 3628633.

124

Bełchatowska, Bocheńska, Bydgoska, Chochołowska, Elbląska, Inowrocławska, Jeleniogórska, Kłodzka, Kołobrzeska, Konińska, 
Limanowska, Lubuska, Łęczycka, Malborska, Mrągowska, Muszyńska, Nowotarska, Ostrołęcka, Ostrowska, Płocka, Podhalańska, 
Poznańska, Raciborska, Siedlecka, Sieradzka, Sopocka, Spiska, Starogardzka, Szczecińska, Szydłowska, Tarnobrzeska, 
Turoszowska, Wałbrzyska, Wyszyńskiego od nr 67 i od nr 62 do końca.

Szkoła Podstawowa nr 13, 
ul. Wręczycka 111/115, 
tel. 34 3628633.

125
Beskidzka, Będzińska, Gdyńska, Gminna, Gnieźnieńska, Goździków, Ikara, Kolarska, Krośnieńska, Krzemienna, Lednicka, Luba, 
Modra, Myszkowska, Przemyska, Radomska, Skwerowa, Spartańska, Tomaszowska, Tucholska, Wadowicka, Wiolinowa, Zabrzańska, 
Żywiecka.

Szkoła Podstawowa nr 29, 
ul. Św. Rocha 221, 
tel. 34 3627148.

126
Biała, Dawna, Dedala, Dzierżonia, Flisacka, Gruntowa, Heraklesa, Irysowa, Jabłonowa, Kalinowa, Kiepury, Kosów, Kredowa, Ligii, 
Odrodzenia, Pawia, Podgórna, Rybacka, Spartakusa, Średnia, Św. Kaspra Del Bufalo, Św. Pawła, Św. Rocha od nr 219 i od nr 182 
do końca, Tęczowa, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Ukryta, Winicjusza, Zakopiańska, Zatokowa, Żurawia.

Szkoła Podstawowa nr 29,
ul. Św. Rocha 221, 
tel. 34 3627148.

Uwaga:  – Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.  – Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego.

Prezydent Miasta Częstochowy
(-) Krzysztof Matyjaszczyk







Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), podaje 
do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz w wyborach Prezydenta Miasta Częstochowy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Skład: Miejskie Biuro Wyborcze w Częstochowie

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 17 września 2018 roku







Głosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie mogą wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Głosować przez pełnomocnika mogą również wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Częstochowie I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Częstochowy najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. w godzinach 700 – 2100.
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1,2 mln złotych

Pieniądze na 
termomodernizację
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Ustawa już obowiązuje

Grunty przejdą  
na własność

Dokończenie ze str. 1
– Dzięki przyjętym rozwiąza-

niom możliwe będzie sfinansowa-
nie nawet 100% kosztów wymiany 
pieców i ocieplenia domów należą-
cych do najbardziej potrzebują-
cych osób – twierdzi minister 
przedsiębiorczości i technologii Ja-
dwiga Emilewicz. 

Kto zostanie objęty 
programem?

W pierwszej kolejności wsparcie 
zostanie skierowane do miejscowo-
ści poniżej 100 tys. mieszkańców, 
wśród których są między innymi te 
umieszczone przez Światową Orga-
nizację Zdrowia w 2016 i w 2018 
roku na liście europejskich miast 
z najbardziej zanieczyszczonym po-
wietrzem. Wnioski o dofinansowa-
nie będą jednak mogły składać 
wszystkie gminy, które borykają się 
z problemem smogu spowodowa-
nego emisją zanieczyszczeń z prze-
starzałych urządzeń grzewczych 
w budynkach jednorodzinnych. 
W przypadku miast powyżej 100 
tys. mieszkańców, szczegóły pla-
nów naprawczych zostaną ustalo-
ne wspólnie z władzami miasta 
oraz z lokalnymi organizacjami po-
zarządowymi zajmującymi się kwe-
stią jakości powietrza.

Na co i w jakiej wysokości 
zostanie udzielone wsparcie?   

Dofinansowaniem zostaną ob-
jęte tzw. przedsięwzięcia nisko-
emisyjne, czyli wymiana wyso-
koemisyjnych źródeł ogrzewania 
na urządzenia spełniające stan-
dardy emisji zanieczyszczeń lub 
podłączenie do sieci ciepłowni-
czej lub gazowej przy jednocze-
snej termomodernizacji budyn-
ku. Inwestycje te będą mogły być 
sfinansowane nawet w 100%.

Współpraca rządu 
i samorządów

Realizacja pilotażowego pro-
gramu będzie wymagała ścisłej 
współpracy rządu i samorzą-
dów. Gminy zidentyfikują go-
spodarstwa domowe, których 
dotyczy problem ubóstwa ener-
getycznego. Minister właściwy 
ds. gospodarki - obecnie mini-
ster przedsiębiorczości i techno-

logii – podejmie decyzję o pomo-
cy. Po pozytywnej ocenie gmina 
oraz resort będą mogły podpisać 
porozumienie, w którym okre-
ślony zostanie zakres i charak-
terystyka przedsięwzięć nisko-
emisyjnych. To będzie podstawa 
dofinansowania. Dotacje zosta-
ną wypłacone bezpośrednio do 
gmin.

Finansowanie
Budżet na realizację przedsię-

wzięć niskoemisyjnych w ra-
mach ustawy o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów jest 
szacowany na ok. 1,2 mld zło-
tych. Część planowanych kosz-
tów inwestycji poniesie gmina. 
W przypadku miejscowości do 
100 000 mieszkańców wkład 
gminy powinien wynieść 30% 
kosztów, natomiast w przypad-
ku większych miast – powyżej 
30% kosztów. Pozostała część 
inwestycji (tj. do 70% kosztów 
przedsięwzięć niskoemisyjnych) 
zostanie sfinansowana ze środ-
ków pochodzących z budżetu 
państwa m.in. z części wpływów 
z tzw. opłaty recyklingowej.   
Środki te zostaną przekazane 
gminom po podpisaniu porozu-
mienia za pośrednictwem Fun-
duszu Termomodernizacji i Re-
montów.

Katarzyna Gwara

Z dniem 5 października 
weszła w życie ustawa o 
przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w 
prawo własności tych 
gruntów. W praktyce 
oznacza to, że od stycznia 
przyszłego roku posiada-
cze 2,5 mln mieszkań i 
domów zaczną „kupo-
wać” grunty, na których 
stoją ich nieruchomości.

Ustawa dotyczy gruntów 
zabudowanych wyłącznie 
budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi lub bu-
dynkami mieszkalnymi wie-
lorodzinnymi, w których co 
najmniej połowę liczby loka-
li stanowią lokale mieszkal-
ne. Warto podkreślić, że 
przekształcenie będzie od-
płatne. Osoby, które staną 
się z mocy prawa właścicie-
lami gruntów będą zobowią-
zane do uiszczania należno-
ści za nabycie prawa wła-
sności w formie corocznej 
opłaty przez 20 lat. Po tym 
czasie grunty przejdą na 
własność właścicieli budyn-
ków. Dla wielu osób „tech-
nicznie” niewiele się jednak 
zmieni – będą płacić, tak jak 
dzisiaj, tyle że za coś   inne-
go. Wysokość opłaty nie bę-

dzie jednak podwyższana 
i na tym polega główna ko-
rzyść uwłaszczonych osób. 
Opłaty za użytkowanie wie-
czyste są bowiem co roku 
waloryzowane, w praktyce – 
podwyższane. 

Wysokość opłat za prze-
kształcenie zostanie ustalo-
na według stanu na 1 stycz-
nia 2019 r. Samorządy będą 
mogły waloryzować te opłaty 
tylko przy zastosowaniu 
wskaźników ogłaszanych 
przez GUS.

Możliwe będzie też wnie-
sienie opłaty jednorazowo. 
Ustawa określa wysokość 
bonifikaty, jakiej właściwy 
organ może udzielić w przy-
padku wniesienia jednora-
zowej opłaty za przekształ-
cenie gruntu stanowiącego 
własność Skarbu Państwa. 
W przypadku gruntów sta-
nowiących własność jedno-
stek samorządu terytorial-
nego o udzieleniu bonifikaty 
i jej wysokości zdecyduje 
właściwa rada albo sejmik. 
Co ważne, w  załatwianiu 
formalności nie musi po-
średniczyć notariusz. Żeby 
sąd w księdze wieczystej 
wykreślił „użytkowanie wie-
czyste” i zastąpił je słowem 
„własność”, wystarczy za-
świadczenie od wójta. 

Katarzyna Gwara



Bez adresu zamieszkania

Wiemy, jak będzie wyglądać nowe „prawko”!
Dokończenie ze str. 1

Skąd pomysł na zmiany? Są 
one wymuszone przez wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego. 
Uznał on, że jeden z zapisów 
ustawy o kierujących pojazda-
mi jest niezgodny z konstytu-
cją.  Konkretnie chodzi o po-

bieranie opłaty ewidencyjne 
i opłaty za wydanie nowego do-
kumentu prawa jazdy w wy-
padku konieczności zmiany 
danych spowodowanej, np. 
zmianą nazwy ulicy przez sa-
morządy. 

Obecnie obowiązujące prze-
pisy po-
w o d u j ą , 
że każda 
z m i a n a 
m i e j s c a 
zamiesz-
kania, na-
wet w ob-
rębie jed-
nego or-
ganu wy-
dającego 
p r a w o 
jazdy, wy-
maga wy-

miany dokumentu na zawiera-
jący właściwy adres. To z kolei 
generuje koszty dla posiadaczy 
prawa jazdy, w przypadku gdy 
to oni dokonali zmiany miejsca 
zamieszkania. 

Kosztów nie ponoszą nato-
miast w momencie, gdy zmia-
ny nazwy ulicy dokonał samo-
rząd lub inny organ admini-
stracji państwowej. W tym 
przypadku ponosi je samorząd 
bądź skarb państwa. 

Trybunał Konstytucyjny 
uznał, że prawo jazdy  po-
świadcza jedynie uprawnienia 
do kierowania pojazdami. – 
Dokument ten wydawany jest 
na podstawie wniosku o wyda-
nie prawa jazdy, w którym 
wpisywany jest adres zamiesz-
kania osoby wnioskującej 
o wydanie dokumentu. 

A d r e s 
u m i e s z -
czony we 
w n i o s k u 
jest wy-
starczają-
cy zarówno 
do określe-
nia właści-
wości miej-
scowej or-
ganu, któ-
ry ma wy-
dać prawo 
jazdy jak 
również do 
podejmowania czynności admi-
nistracyjnych w stosunku do 
posiadacza prawa jazdy – czy-
tamy w projekcie. Jego autorzy 
uznali więc, że „z punktu widze-
nia obsługi administracyjnej”  
umieszczanie adresu w prawie 
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

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

 N
A

S
:

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

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

Wybrane samochody na dzień 11 października 2018 r.

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

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

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

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

 42.800 zł  

OPEL INSIGNIA 1.8 E, 
rok prod. 2012

  34.900-36.900 zł
KIA SPORTAGE  
1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon

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

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

 35.900 zł  

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

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

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

navi, czujniki 99.000 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   2.900 zł
n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2004   5.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, zakup 2005   6.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  5.700 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 

I –właśc.  39.900 zł
n HYUNDAI ATOS 1.1 E, rok prod. 2005  6.700 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,  

4x4, kraj., I – wł., F. VAT  59.900 zł  
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  

I – wł.  25.900 zł
n	 OPEL ASTRA IV 1.6 D, rok prod. 2015, 

krajowy, I - wł. 34.900 - 37.900 zł
n	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 14.800 zł
n	 OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2015, 

163 KM, automat 44.900 zł
n	 PEUGEOT 301 1.6 HDI, rok prod. 2015 32.900 zł

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

n	 RENAULT CLIO IV 1.5 DCi, rok prod. 2015 26.900 zł
n	 RENAULT CLIO III 1.2 E, rok prod. 2006 10.900 zł
n	 RENAULT CLIO III 1.5 DCi, rok prod. 2013,  

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

sedan, kraj., I – wł., F-ra VAT 33.800 zł
n	 RENAULT MEGANE 1.5 CDTi, rok prod. 2014 31.900 zł
n	 RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2001 5.900 zł
n	 RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005 10.900 zł
n	 SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł
n	 SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

I – wł.  32.900 zł
n	 SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n	 SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.900 zł
n	 SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999 3.900 zł
n	 SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015, 

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

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

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

SKUP SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH
ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

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

jazdy  „nie jest konieczne”. 
W związku z tym proponują oni, 
aby adres zamieszkania z do-
kumentu usunąć. Zaznaczają 
jednocześnie, że prawa jazdy 
wydane przed wejściem w życie 
nowych przepisów zachowają 
ważność do końca okresu obo-
wiązywania.  Autorzy zaznacza-
ją przy okazji, że w większości 
krajów Unii Europejskiej adres 
zamieszkania w prawie jazdy 
nie jest umieszczany. Ponadto 
wskazano, że brak wpisywania 
adresu zamieszkania do tych 
dokumentów obniży koszty 
„uzyskania i utrzymania” praw 
jazdy, odciąży obywateli 
i zmniejszy obciążenie wydzia-
łów komunikacji. 

Jak podkreślono w ocenie 
skutków regulacji, zmiana 
przepisów zmniejszy dochody 
wszystkich powiatów o ponad 
10,5 mln zł rocznie. Nowe do-
kumenty miałyby być wydawa-
ne od 4 marca 2019 roku. 

Katarzyna Gwara
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NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM  
ul. św. Rocha  

(wjazd z dwóch stron)  
na działalność gospodarczą.  

Tel. 660 987 982

— SPRZEDAM DOM —

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 w bloku, pow. 
48 m2, czwarte piętro, centrum zadbane, 
o przestrzennym rozkładzie. Do mieszkania 
należą: piwnica, pół boksu na strychu oraz 
garaż blaszak obok bloku. Cena 175 tys. zł. 
Tel. 796 307 890

NAUKA

— KOREPETYCJE —

n JĘZYK polski, WOS – korepetycje, 
przygotowanie do matury. Poziom podstawowy 
i rozszerzony, materiały do zajęć, nauka 
pisania wypracowań. Nauczyciel, centrum. 
www.matura.czest.pl  Tel. 796 635 001

SPRZEDAM

— 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 

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM wolnowar – urządzenie 
kuchenne, nowe – nie używane. Cena 200 zł. 
Tel. 530 485 377 

n SPRZEDAM materac podwójny do namiotu  
– 50 zł. Stolik pod komputer + krzesło – 100 
zł. Cztery krzesła składane mahoń – 120 zł. 
Szlafrok męski – 50 zł. Tel. 530 485 377

USŁUGI
n TRENER PERSONALNY – plany dietetyczne, 

plany treningowe, treningi personalne. Dominik 
Nowak. Tel. 578 364 768 

n ZESPÓŁ MUZYCZNY na zabawy, 
dansingi, wesela, uroczystości taneczne. 
Tel. 502 500 228 

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

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —

Zatrudnię pracowników 
budowlanych i/lub podwykonawców 

– prace murarskie, wykończeniowe, 
płytki, itp. Umowa o pracę. Praca na 

terenie Wrocławia i województwa 
dolnośląskiego. Możliwość darmowego 
zakwaterowania. Tylko poważne oferty.

tel. 697 12 12 71

n ZATRUDNIĘ pracowników do prac 
wykończeniowych i pomocników budowlanych. 
Tel. 501 448 791

— SZUKAM PRACY —
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576, 

667 499 164

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ medaliki, krzyżyki różańca. Przyjmę 

stare klucze i telefony komórkowe. 
Tel. 663 626 576, 667 499 164

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

ŚRODKI CZYSTOŚCI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA

Treść ogłoszenia: 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 Nr tel. ........................................................................

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ  
DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)
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Igrzyska Miejskie

Zawody szachowe szkół podstawowych
Zakończyły się zawody sza-

chowe szkół podstawowych 
w ramach Igrzysk Miejskich. 
Zgodnie z regulaminem współ-
zawodnictwa sportowego 
szkół na ten rok szkolny za-
wody te rozegrane zostały ka-
tegorii Igrzysk Dzieci czyli 
obejmujące grupę uczniów 
klas i młodszych – rocznik 
2006 i młodsi.

Druga kategoria to Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej  rocznik – 
rocznik 2003 – 2005 , kategoria 
ta obejmuje młodzież klas VII , 
VIII oraz III gimnazjum.                                                                                                                          

Zawody przeprowadzone zo-
stały w formie drużynowej , sys-
temem szwajcarskim-kontrolo-
wanym, zgodnie      z obowiązu-
jącymi   przepisami   PZSzach.

 Do następnej rundy rozgryw-
kowej czyli Zawodów Rejonowych 
awansowały 3 najlepsze drużyny 
z zawodów miejskich.                                                                                                                         

Mistrzostwa rozgrywane były 
w dniach: 2 października rozgry-
wane były mistrzostwa w ramach 
Igrzysk Dzieci czyli klasy VI 
i młodsi, a 3 października w ra-
mach Igrzysk Młodzieży Szkolnej:  
rocznik 2003 – 2005 czyli klasy 
VII, VIII, oraz III gimnazjum. 

Zawody zorganizowano dzięki 
uprzejmości dyrektor szkoły p. Be-
aty Zemły w  Szkole Podstawowej 
nr 33 w Częstochowie przy ul. 
Goszczyńskiego.  Zarówno mło-
dzież uczestnicząca w zawodach 
jak nauczyciele opiekunowie dru-
żyn byli bardzo zadowoleni   z at-
mosfery zawodów jak i doskonałe-
go przygotowania obiektu. ts

Szkoła Podstawowa 48 – II miejsce zdj. arch

IGRZYSKA DZIECI w SZACHACH – ETAP MIEJSKI
Klasyfikacja drużynowa

Miejsce Drużyna Pkt. 
Mecz.

∑ Pkt. 
zawodników Sz. 1 Sz. 2

1 Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie 11 20,5 4 4,5

2 Szkoła Podstawowa Nr 29 w Częstochowie 11 17,5 7 0

3 Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa w 
Częstochowie 10 18,5 5 4,5

4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Częstochowie 10 18,0 4 5

5 Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek 
w Częstochowie 8 16,0 5 4

6 Prywatna Szkoła Podstawowa SOKRATES 
w Częstochowie 7 14,5 2 5

7 Szkoła Podstawowa Nr 25 w Częstochowie 7 13,5 4 6

8 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Częstochowie 3 10,0 2 3

9 Szkoła Podstawowa nr 34 w Częstochowie 3 8,0 2 1,5

10 Szkoła Podstawowa Nr 53 w Częstochowie 0 3,5 0 1,5
Wyniki indywidualne czterech pierwszych drużyn

1 Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie 11/20,5
Osiński Maksymilian – 4,0; Powalewski Jakub – 4,5; Motyl Wojciech – 6,0; Motyl Antonina – 6,0

2 Szkoła Podstawowa Nr 29 w Częstochowie 11/17,5
Egeman Emilia – 7,0; Zakrzewski Franek – 0,0; Rogóż Filip – 3,5; Kot Marta – 7,0

3 Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa w Częstochowie 10/18,5
Kuźmiński Filip – 5,0; Sosnowski Stanisław – 4,5; Witczak Borys – 7,0; Kowalczyk Weonika – 2,0

4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Częstochowie 10/18,0
Bryła Samuel – 4,0; Adamowski Paweł – 5,0; Bryła Franciszek – 5,0; Gałuszka Agata – 4,0

Społeczna Szkoła Podstawowa 2 im. Z. Herberta STO – I miejsce zdj. arch

Prywatna Szkoła Podstawowa Lingwistyczna – III miejsce zdj. arch

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w SZACHACH – ETAP MIEJSKI 
Klasyfikacja drużynowa

Miejsce Drużyna Pkt. 
Mecz.

∑ Pkt. 
zawodników Sz. 1 Sz. 2

1 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Z. 
Herberta STO w Częstochowie 14,0 21,0 6,5 6,5

2 Szkoła Podstawowa Nr 48 w Częstochowie 10,0 17,0 5,0 5,0

3 Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa w 
Częstochowie 9,0 18,0 2,0 2,0

4 Szkoła Podstawowa Nr 41 w Częstochowie 8,0 17,0 2,0 2,0

5 Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek w 
Częstochowie 8,0 16,0 4,0 4,0

6 Szkoła Podstawowa Nr 33 w Częstochowie 7,0 17,0 6,5 6,5

7 Katolicka Szkola Podstawowa w Częstochowie 7,0 14,5 5,0 5,0

8 Szkoła Podstawowa Nr 29 w Częstochowie 4,0 10,5 1,0 1,0

9 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Częstochowie 3,0 8,0 3,0 3,0

10 Szkoła Podstawowa Nr 34 w Częstochowie 0,0 1,0 0,0 0,0

Wyniki indywidualne czterech pierwszych drużyn

1 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Z. Herberta STO w Cz-wie 14/21,0

Burdzicki Jan – 6,5; Burdzicki Stanisław – 7,0; Kuźnik Jan – 7,0; Bulanda Aleksandra – 0,5

2 Szkoła Podstawowa Nr 48 w Częstochowie 10/17,0

Skórka Radosław – 5,0; Małek Szymon – 6,0; Konieczny Antoni – 4,0; Klekot Karolina – 2,0

3 Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa w Częstochowie 9/18.0
Kutek Jakub – 2,0; Staniec Michał – 4,0; Nawracała Mateusz – 5,0; Bienek Magdalena – 7,0

4 Szkoła Podstawowa Nr 41 w Częstochowie 8/17,0
Turek Bartosz – 2,0; Guziak Przemysław – 5,0; Soluch Przemysław – 3,0; Górna Anna – 7,0
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U
mowę w tej sprawie podpisali przedsta
wiciele Zarządu Województwa Śląskiego 
marszałek Wojciech Saługa i wicemar
szałek Michał Gramatyka oraz prezes 
Parku Śląskiego Aneta Moczkowska.

- Spełnione obietnice budują wiarygodność. W ostat-
nich latach zainwestowaliśmy w Parku Śląskim prawie 
miliard złotych i po modernizacji Stadionu Śląskiego, 
Wesołego Miasteczka i Planetarium, które właśnie 
przechodzi remont, przyszedł czas na wypełnienie 
treścią pozostałych przestrzeni parku. W ciągu sied-
miu lat planujemy dwadzieścia inwestycji, które 
pozwolą odkryć Park Śląski na nowo – mówił w trakcie 
konferen cji marszałek Wojciech Saługa.

Największy park miejski w Polsce przejdzie rewitali
zację dzięki funduszom pochodzącym z inicjatywy 
finansowej Jessica. Wśród najważniejszych projek
tów znajdą się m.in. rewitalizacja parkowych alejek, 
odbudowa kolejki szynowej, rewitalizacja otoczenia 
i hali „Kapelusz”, modernizacja kanału regatowego, 

Rosarium i Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, a także 
budowa Parku Wielu Pokoleń, Centrum Bioróżnorod
ności i nowego kąpieliska, które ma zastąpić kultową 
„Falę”. Program rewitalizacji Parku Śląskiego plano
wany jest na siedem lat. W tym czasie nową jakość 
zyska nie tylko infrastruktura parku – w tym alejki 
i mała architektura, ale również najbardziej znane 
miejsca odwiedzane co roku przez tysiące gości – 
Kanał Regatowy, Duży Krąg Taneczny czy naj większe 
w Polsce Rosarium.

W Parku Śląskim ponownie udostępniony zostanie 
kompleks wodny nawiązujący do tradycji kąpieliska 
„Fala”. Dzięki funduszom „Nowa Fala” powróci do 
parku w miejscu, które będzie lepiej odpowiadać 
współczesnym potrzebom gości, z uwzględnieniem 
komfortowego dojazdu. Plan na teren po dawnej 
“Fali” zakłada stworzenie Parku Wielu Pokoleń 
 otwar tego i bezpłatnego miejsca rodzinnych 
spotkań, z atrak cjami dla seniorów oraz rodziców  
z dziećmi. Szczegóły projektu będą uzgadniane  
w naj bliższych miesiącach z mieszkańcami regionu.

NoWe otWArcie
Parku Śląskiego
Park Śląski przejdzie metamorfozę. Rewitalizacja parku 
kosztować ma 226 mln zł i będzie największym programem 
inwestycyjnym od czasu jego powstania

Aneta Moczkowska, prezes Parku Śląskiego i Wojciech Saługa, 
marszałek województwa śląskiego  podpisują umowę  na renowację Parku 
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Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji

Strażniczka miejska 
z Częstochowy na podium

Siatkówka

AZS Częstochowa  
vs BBTS Bielsko-Biała

Jubileuszowe 15. Ogólno-
polskie Mistrzostwa Polski 
w biegach przełajowych im. 
sierżanta Grzegorza Załogi 
odbyły się w miejscowości 
Hutki-Kanki koło Zawiercia. 
Częstochowska strażniczka 
miejska Agnieszka Jeż w ka-
tegorii kobiet ze służb mun-
durowych zajęła drugie miej-
sce – zyskując tym samym 
tytuł wicemistrzyni. 

Około 300 osób wzięło udział 
w zawodach. Kobietom przy-
szło rywalizować na dystansie 
7 kilometrów i 200 metrów. 
Rewelacyjny wynik osiągnęła 
reprezentantka Wyższej Szkoły 
Policyjnej w Szczytnie. świetny 
wynik – 33 minuty i 27 se-
kund. 

Na miejscu drugim znalazła 

się z kolei Agnieszka Jeż, która 
reprezentowała częstochowską 
straż miejską. Czas, jaki osią-
gnęła był niewiele gorszy. Prze-
mierzenie dystansu zajęło jej 

zaledwie 33 minuty i 39 se-
kund. 

Trzecie miejsce z czasem 34 
minuty i 37 sekund zdobyła 
również zawodniczka, reprezen-
tująca Wyższą Szkołę Policyjną 
w Szczytnie. Jednym z głów-
nych celów biegu było uczcze-
nie pamięci sierżanta Grzegorza 
Załogi. Funkcjonariusz w 2003 
roku został śmiertelnie postrze-
lony podczas służby. 

Był to niezwykle udany week-
end dla strażniczki miejskiej 
z Częstochowy. Agnieszka Jeż 
zajęła również trzecie miejsce 
w kategorii kobiet ze służb mun-
durowych podczas prestiżowego 
i ogólnopolskiego 22. Biegu 
o Nóż Komandosa. Zawody od-
były się w Kokotku i Lublińcu. 

Tauron AZS Częstochowa w 
sobotę 13 października roze-
gra mecz z BBTS Bielsko-Biała 
o godzinie 18:00 na Hali pod 
Dębowcem w Bielsko-Białej. 

Poprzedni mecz Akademicy 
przegrali w tie-breaku z KPS 

Kielce. Obecnie znajdują się 
na dziewiątym miejscu w ta-
beli. Klub z Bielska-Białej 
znajduje się natomiast na 
miejscu czwartym. Swoje po-
przednie spotkanie BBTS 
przegrał 1:3 z Gwardią Wro-
cław. 

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Siatkówka

Norwid stoczy 
pojedynek 

z Gwardią Wrocław
Mecz Exact Systems Nor-

wid Częstochowa zostanie 
rozegrany we Wrocławiu 
w sobotę 13 października 
z KS Gwardia Wrocław. Po-
czątek zaplanowano na go-
dzinę 18:00. 

Aktualnie Norwid zajmuje 
dwunaste miejsce w tabeli. Naj-
bliższe spotkanie odbędzie się 
w ramach 4. kolejki rozgrywek 
I ligi. Swój poprzedni mecz klub 
z Częstochowy przegrał z MKS 
Ślepsk Suwałki.

SPORT

Piłka nożna

Skra zagra z Widzewem
Skra Częstochowa zmie-

rzy się w najbliższą sobotę 
13 października z Widze-
wem Łódź. Początek tego 
spotkania zaplanowano na 
godzinę 19:10. Będzie to 
mecz w ramach 14. kolejki 
rozgrywek II ligi.

Spotkanie zostanie rozegrane 
na stadionie Widzewa w Łodzi 

przy ul. Piłsudskiego 138. Klub 
z Łodzi obecnie znajduje się na 
pierwszym miejscu w tabeli. To 
silny przeciwnik i z pewnością 
dla wielu będzie to faworyt spo-
tkania. Mimo to Skrzaki z pew-
nością będą chciały pokazać się 
od jak najlepszej strony, zwłasz-
cza, że morale drużyny zdecydo-
wanie się podniosły od początku 
sezonu. 

Jakub Jelonek 

Częstochowianin 
mistrzem Polski!

Jakub Jelonek – 33 letni 
częstochowianin okazał się 
najszybszy podczas zawo-
dów w chodzie sportowym w 
Wiedniu, tym samym zdoby-
wając tytuł Mistrza Polski. 
Na dystansie 50 kilometrów 
osiągnął czas 4:08:27.

Zawody w chodzie sporto-
wym  na różnych dystansach 
odbyły się w ubiegłą sobotę w 
Wiedniu. Były one organizowa-
ne przez Austriacki Związek 
Lekkiej Atletyki. Podczas nich 
wyłoniono także Mistrza Polski 
w chodzie na 50 km. O 56. ty-
tuł mistrza Polski w tej katego-
rii przystąpiło czterech cho-
dziarzy, z czego trzech zawod-
ników od początku stanowiło 
czołówkę. Byli to Rafał Feda-
czyński, który jest trzykrot-
nym mistrzem na tym dystan-
sie, Jakub Jelonek i Rafał Si-
kora, który zdobył mistrzostwo 
w 2009 roku. Fedaczyński i Si-
kora zostali zdyskwalifikowani 
za brak wyprostu nogi na 34 
kilometrze – podaje Przegląd 

Sportowy. Jakub Jelonek zo-
stał Mistrzem Polski. Różnica 
pomiędzy Jelonkiem a Grzego-
rzem Grinholcem wyniosła po-
nad 49 minut. 

Dla częstochowianina to 
pierwszy złoty medal Mi-
strzostw Polski w kategorii se-
niorów. Poprzednio dwa razy 
zdobył srebro i raz brąz, poko-
nując dystans 20 km. Już po 
raz drugi rozgrywano mistrzo-
stwa Polski w chodzie na 50 
km w Wiedniu. Pierwszy raz 
miał miejsce w 2005 roku. 

Finał Śląskiej Ligi Młodzików

Świetny występ CKS Budowlani
CKS Budowlani znaleźli się 

w gronie 12 najlepszych klu-
bów z województwa śląskiego, 
którzy rywalizowali ze sobą w 
kategorii młodzików w Rudzie 
Śląskiej podczas Finału Ślą-
skiej Ligi Młodzików. Klub z 
Częstochowy zdobył srebro.

Po ostatniej wygranej rundzie 
zawodnicy CKS-u zgromadzili na 
swoim punkcie 7790 punktów, 
zdobywając tym samym srebro. 
Pierwsze miejsce zajął MKS MO-
SM Bytom z ilością 7898 punk-
tów. Na miejscu trzecim znalazł 
się MKS MOS Płomień Sosno-
wiec z ilością 7368 punktów. 

Z zawodników CKS najlepsze 
wyniki osiągnęli:

Nina Muszyńska 200 m przez 
płotki – 30,76 sek. co w prze-
liczeniu na punkty dało klu-
bowi 169 punktów

Sztafeta chłopców 4 x 100 m w 
składzie K Simiński, J Szym-
czak, M Chruściel, R Bartło-
miejczyk za wynik 47,69 sek. 
– 156 pkt.

Sztafeta dziewcząt 4 x 100 m w 
składzie K Marczewska, A 
Toborek, A Cichocka, N Mu-
szyńska za wynik 51,77 – 
149 pkt.

Anastazja Cichocka 200 m ppł 
– 32,42 sek. – 149 pkt.

Natalia Kowalska 1000 m – 
3:05,35 min – 147 pkt.

Pozostałe wyniki lekkoatletów 

CKS:
Konrad Simiński 600 m – 

1:30,35 min – 144 pkt,
Jakub Szymczak 600 m – 

1:30,96 min – 141 pkt,
Michał Piątek 1000 m – 2:48,41 

min – 137 pkt,
Marek Chruściel 300 m – 39,47 

sek – 131 pkt,
Sztafeta dziewcząt 4 x 100 m II 

zespół w składzie A Cyruliń-
ska, G Kowalczyk, M Kopka, 
N Kowalska 53,95 sek – 127 
pkt,

Radosław Bartłomiejczyk 600 m 
– 1:34,23 min – 126 pkt,

Malwina Kopka 300 m – 45,22 
sek – 117 pkt,

Aleksandra Toborek 100 m – 
13,71 – 117 pkt,

Gabriela Kowalczyk 200 m ppł 
– 35,56 sek – 115 pkt,

Sandra Cendrowska 600 m – 
1:47,03 – 114 pkt,

Barbara Całus 200 ppł – 36,02 
sek – 111 pkt,

Anna Cyrulińska 80 m ppł. - 
14,73 sek – 108 pkt,

Aleksandra Stupała 600 m – 
1:49,53 min – 104 pkt,

Karolina Marczewska 200 ppł – 
37,25 sek – 99 pkt,

Mateusz Paplicki 100 m – 13,06 
sek – 94 pkt,

Amelia Płusa wzwyż – 130 cm – 
93 pkt,

Wiktoria Komorowska wzwyż – 
130 cm – 93 pkt,

Cyprian Ligorowski 1000 m – 
3:20,50 – 64 pkt. Kolumnę opracowała: Paula Nogaj

Mistrzostwa Polski 
w Chodzie Sportowym na 

50 km, Wiedeń 2018
Wyniki:
Pierwsze miejsce: Jakub Jelo-
nek 85 (CKS Budowlani Czę-
stochowa) 4:05:28
Drugie miejsce: Grzegorz Grin-
holc 77 (RKS Rumia) 4:54:45

Rafał Fedaczyński 80 (AZS UM-
CS Lublin) dyskwalifikacja
Rafał Sikora 87 (AZS-AWF Ka-
towice) dyskwalifikacja
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Teresa Szajer
Moje nazwisko znajdą Państwo na liście Komitetu Wspólnie dla Częstochowy, okręg V, pozycja 1.

Wszystkie dzielnice są dla mnie ważne
Dlaczego zdecydowałam się kandy-
dować? To proste! Chcę, aby wreszcie 
mieszkańcy poszczególnych dzielnic 
znali swoich radnych. Podczas rozmo-
wy z  częstochowianami okazuje się, 
że zdecydowana większość z nich nie 
ma świadomości, kto ich reprezentu-
je w Radzie Miasta. Ludzie nie wiedzą 
więc do kogo mają się zwrócić z pro-
blemami. Radny powinien być pew-
nego rodzaju pomostem łączącym 

mieszkańców z władzami miasta. Nie 
można też doprowadzać do sytuacji, 
w której faworyzuje się kilka dzielnic, 
a  o  pozostałych zapomina. Jeśli mó-
wimy o  rozwoju miasta to w  każdą 
z  nich powinno inwestować się tak 
samo.
Pochodzę z rodziny robotniczej. Moja 
mama Maria pracowała w  Wigolenie 
w  Gnaszynie, tata Władysław nato-
miast był szewcem. Urodziłam się 
w Łojkach koło Blachowni, później ro-
dzice wybudowali dom w  Gnaszynie 
i tam też chodziłam do szkoły podsta-
wowej, do liceum natomiast uczęsz-
czałam w  Dźbowie. Moja siostra 
mieszka na Stradomiu, a  część bli-
skich mi osób na Grabówce, Lisińcu i 
Błesznie. Wszystkie te dzielnice są 
więc dla mnie ogromnie ważne i zale-
ży mi, aby wspierać ich rozwój i  pro-
mocję. 
Jestem absolwentką Uniwersytetu 
Śląskiego, wydział psychologia. Spe-
cjalizację ukończyłam na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Od lat jestem zwią-
zana z częstochowskim rynkiem me-
dialnym. Prowadzę i  wydaję lokalną 
gazetę, którą macie teraz Państwo 

przyjemność czytać. Zajmuję się też 
organizacją licznych imprez oraz wy-
darzeń kulturalnych. Dzięki funkcjo-
nującego przy gazecie agencji te-
atralnej, mieszkańcy Częstochowy 
mają możliwość obejrzenia wielu 
spektakli z  udziałem gwiazd scen 
warszawskich. Ważnym elementem 
mojej działalności są też organizowa-
ne rokrocznie akcje charytatywne. 

Moje priorytety programowe  
(w dzielnicach: Błeszno, Dźbów, 
Gnaszyn-Kawodrza, Grabówka, 

Lisiniec, Stradom):

l działania na rzecz lokalnej społeczno-
ści, a  w  szczególności rodzin wielo-
dzietnych oraz matek samotnie wy-
chowujących dzieci,

l rozbudowa ścieżek rowerowych 
w dzielnicach,

l utworzenie sieci rowerów miejskich 
w dzielnicach,

l aktywizacja seniorów (bezpłatne wy-
darzenia kulturalne oraz zajęcia),

l zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
(konsultacje dotyczące zapotrzebo-
wania na miejski monitoring),

l promocja dzielnic (organizacja róż-
nych wydarzeń kulturalnych oraz 
sportowych),

l monitorowanie rozpoczętych inwe-
stycji w  poszczególnych dzielnicach 
(np. budowa gazociągu w  dzielnicy 
Gnaszyn).

Wszystkie działania będę wykonywała 
z  myślą o  wspólnocie samorządowej 
i mieszkańcach. Aby poznać ich potrzeby, 
będę systematycznie organizować spo-
tkania, na których będziemy wspólnie 
omawiać problemy i szukać rozwiązań po-
szczególnych problemów. 
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04:30 TELEZAKUPY
05:05 Elif; s.II; odc. 342; 

serial; Turcja (2014)
06:00 Wieczna miłość; odc. 

34; serial; Turcja (2015)
06:50 Jaka to melodia?; 

odc. 3900; teleturniej muz.
07:25 Audycje komitetów 

wyborczych
07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.V; odc. 63; 

serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.X; 

odc. 128; serial 
kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
8/108; teleturniej

11:30 Korona królów; odc. 
108; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Wupper – niemiecka 
Amazonka; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2017)

14:00 Elif; s.II; odc. 343; 
serial; Turcja (2014)

14:50 The Wall - kulisy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /85/; magazyn
15:50 Wieczna miłość; odc. 

35; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

16:40 Big Music Quiz - 
kulisy

16:45 Audycje komitetów 
wyborczych

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3901; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3352; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów – taka 
historia...; odc. 6; 
telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
9/108; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia; /41/; teleturniej
21:30 Big Music Quiz (18); 

teleturniej muzyczny
22:35 Invictus – 

Niepokonany; dramat; 
USA (2009)

01:00 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

01:50 Ocaleni; reality show
02:55 Dziewczęta z 

Nowolipek; dramat
04:30 Notacje – Adam 

Harasiewicz. Chopina 
należy grać w sposób 
prosty; cykl dokumentalny

04:55 Koło fortuny; odc. 249 
ed. 4; teleturniej

05:30 Egzamin z życia; odc. 
7/112; serial TVP

06:55 Anna Dymna - 
spotkajmy się

07:20 Na sygnale; odc. 133 
„Proszę pani, był 
wypadek...”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (186)
11:25 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

26 „Wielka wyprzedaż”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1917; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 250 
ed. 4; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 57; 
serial; Turcja (2011)

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:35 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; felieton

15:00 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (4); reality show

15:30 Program rozrywkowy
16:00 Koło fortuny; odc. 299 

ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2445; 

teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 32; 

serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

odc. 179 „Gdyby kózka nie 
skakała...” sezon 8; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 64; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1917; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1918; serial obyczajowy 
TVP

20:45 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

21:45 Rodzinka.pl; odc. 244 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

22:25 Uwikłanie; film 
kryminalny; Polska 
(2011); reż.:Jacek 
Bromski; wyk.:Maja 
Ostaszewska, Marek 
Bukowski, Olgierd 
Łukaszewicz, Adam 
Woronowicz, Danuta 
Stenka, Andrzej Seweryn, 
Piotr Adamczyk, Krzysztof 
Pieczyński, Krzysztof 
Stroiński, Dorota 
Pomykała

00:40 Facet od wuefu; 
komedia; USA (2007)

02:15 Gość; thriller; USA, 
Wielka Brytania (2014)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (141); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (754); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (35); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (821); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2738); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (867); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (270); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (260); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2739); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (288); serial 
komediowy

20:05 World of Dance - 
Polska (5); program 
rozrywkowy

21:35 Lepiej późno niż 
wcale (5); reality show

22:35 Inwazja: Bitwa o Los 
Angeles; film SF, USA 
2011. Do Ziemi zbliża się 
rój meteorów. 
Naukowców zaskakuje fakt 
ich nagłego pojawienia 
się, jednak są przekonani, 
że mają do czynienia z 
potężnym kataklizmem. 
Gigantyczne obiekty 
uderzają równocześnie w 
największe miasta świata. 
Staje się jasne, że to 
inwazja kosmitów…

1:00 Sceptyk; horror, USA 
2009. Bryan Becket (Tim 
Daly), czterdziestoletni 
prawnik borykający się z 
problemami małżeńskimi, 
otrzymuje w spadku po 
dalekiej krewnej starą 
wiktoriańską posiadłość. 
Nie wierzy w rozsiewane 
przez adwokata ciotki 
pogłoski, że dom jest 
nawiedzony i postanawia 
zamieszkać w nim, dopóki 
nie uda mu się go 
sprzedać. Wkrótce w 
starym domu zaczynają 
dziać się coraz bardziej 
tajemnicze rzeczy…

3:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo

05:10 Uwaga! (5460) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

11 (9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(24/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2307) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (951) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (840) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (603) - 
program

14:00 19 + (304) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 7 

(13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (604) - 
program

16:30 19 + (305) - program
17:00 Szpital (841) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (952) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7590) - 

informacje
19:35 Sport (7573) - 

informacje
19:45 Pogoda (7570) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5461) - 

program
20:00 Szybcy i wściekli V - 

film sensacyjny, 
USA 2011. Brian O’Conner 
(Paul Walker) i jego 
dziewczyna Mia Toretto 
(Jordana Brewster) 
doprowadzają do kraksy 
autobusu więziennego, 
przewożącego 26 
niebezpiecznych 
przestępców do zakładu 
karnego Lompoc. W 
wyniku zuchwałej akcji z 
transportu ucieka brat Mii 
- Dominic „Dom” Toretto 
(Vin Diesel)…

22:45 Arka przyszłości - film 
sensacyjny, USA/Korea 
Płd./Czechy/Francja 2013. 
Rok 2031. Świat przegrał 
walkę z globalnym 
ociepleniem. Na Ziemi 
zapanowała wieczna zima, 
a życie uległo zagładzie. 
Jedynymi, którzy 
przetrwali są pasażerowie 
Snowpiercera – 
pędzącego przez śnieżną 
zamieć pociągu-miasta 
poruszającego się dookoła 
globu…

01:15 Kuba Wojewódzki 13 
(6/13) - talk show

02:15 Kuchenne rewolucje 
18 (6/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

03:15 Uwaga! (5461) - 
program

03:30 Moc Magii(TVN noc) 
(278/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 164

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 68

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 125. 

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 15

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1998

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2017

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 79

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2017

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2017

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 125. 

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 126

20:00 Likwidator; akcja, USA 
2013. Szeryf Owens 
wiedzie spokojny żywot 
stróża prawa w małej 
mieścinie Sommerton 
Junction na granicy z 
Meksykiem. Nikt tutaj nie 
zna jego przeszłości, choć 
każdy się domyśla, że 
skrywa jakieś mroczne 
tajemnice. Miasteczko jest 
dla niego schronieniem 
przed wszelkimi 
kłopotami. Ale do czasu… 

22:00 Ryzykanci; akcja, USA 
1997. Jack Quinn (Jean-
Claude Van Damme) 
pracuje jako szpieg. 
Postanawia jednak 
wycofać się z interesu. 
Ostatnia misja nie 
powiodła się…

23:55 Spartakus: Zemsta; 
serial fabularny, USA 
2012; odc. 9

01:05 Spartakus: Zemsta; 
serial fabularny, USA 
2012; odc. 10

02:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

03:55 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 11

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 10; serial TVP

06:05 Na sygnale; odc. 124 
„Mecz o wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 125 
„Pierwszy pocałunek”; 
serial fabularyzowany TVP

07:10 07 zgłoś się; odc. 
14/21 - Hieny; serial TVP

08:55 M jak miłość; s.I; odc. 
904; serial TVP

09:50 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 31 - Kamyk 
zaczyna uwierać; serial 
obyczajowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
189 „Domowe zapętlenie” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

11:30 Ranczo; s.III; odc. 37 - 
Zrozumieć kobietę; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.III; odc. 38 - 
Złoty deszcz; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 50 - Sekrety i 
kłamstwa; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 51 - Talent; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
145 - Wypadek

16:15 Na sygnale; odc. 125 
„Pierwszy pocałunek”; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.III; odc. 39 - 
Szczęśliwe rozwiązanie; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.IV; odc. 40 - 
Szok poporodowy; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 11; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 52 - W kręgu 
podejrzeń; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.I; 
odc. 13 - Cel: Alex; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.IV; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IV; odc. 42 - 
Śluby i rozstania; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 53 - Samotne serca; 
serial kryminalny TVP

00:20 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 256 - Piłkarski poker; 
serial kryminalny TVP

01:20 Trzeci oficer; odc. 
11/13 - Rząd oficjalny; 
serial sensacyjny TVP

02:20 Trzeci oficer; odc. 
12/13 - Mechanizm 
zegarowy; serial 
sensacyjny TVP

03:20 07 zgłoś się; odc. 
14/21 - Hieny; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
188 „Na dwa fronty” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

06:20 Familiada; odc. 2453; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Tatarskie pierogi; 
magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(5)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/9/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 269 
ed. 5; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret; /61/ 
- Poprawna polszczyzna

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /46/ - „Niech 
żyje bal” - Maryla 
Rodowicz

10:55 Familiada; odc. 2453; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /85/ - „Za 
zdrowie pań” - Edward 
Hulewicz

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Najśmieszniejsi 
2005; widowisko

12:40 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Kabaret 
Moralnego Niepokoju (2); 
program kabaretowy

13:40 Śpiewające fortepiany 
(6)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2013 
(1); widowisko

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2013 
(2); widowisko

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2013 
(3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Grójeckie jabłka; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (73) - 
Łódź; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 14 (55) Irlandia - 
Wokół Dublina; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/9/; teleturniej

20:10 Śpiewające fortepiany 
(7)

21:20 Postaw na milion; 
odc. 177; teleturniej

22:20 The Wall. Wygraj 
marzenia; /18/; teleturniej

23:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 7) - Rodzinne 
święta; widowisko

00:15 Koło fortuny; odc. 268 
ed. 5; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów 
2011 (cz. 1-3); widowisko

03:55 Rozrywka Retro – XIII 
Przegląd Kabaretów 
PaKa w Krakowie - 
Parodie, Żarty, Parafrazy 
(1); widowisko

5:10 Ukryta prawda (356); 
serial paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: Złe geny 
(139); serial fabularno-
dokumentalny

7:05 Szpital (420); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (19/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (20/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Poniżej 
zera (3); serial kryminalny. 
Śledztwa komisarza 
Zawady odsłaniają 
problemy dobrze znane 
Polakom: obojętności 
otoczenia, bezkarności 
bandytów, bezradności 
ofiar.

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (695); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Chore 

żądze (140); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: Rzeź 
niewiniątek (594); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (421); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (6); serial 
przygodowy

16:50 Kryminalni: Karciarz 
(4); serial kryminalny

17:55 Brzydula (21/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (22/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda (696); 
serial paradokumentalny

20:00 Legenda Zorro; film 
przygodowy, USA 2005. 
Kalifornia, rok 1851. Don 
Alejandro de la Vega 
(Antonio Banderas) 
prowadzi pozornie nudne 
życie. Jego 10-letni syn 
Joaquin (Adrian Alonso) 
nie wie, że jest on 
legendarnym bohaterem 
w masce, walczącym z 
niesprawiedliwością. 
Doskonale za to zdaje 
sobie z tego sprawę 
piękna i pełna 
temperamentu żona Vegi - 
Elena (Catherine Zeta-
Jones). Kobieta ma dość 
jego pasji ratowania 
pokrzywdzonych - marzy 
o prawdziwej stabilizacji i 
spokojnych wieczorach u 
boku męża…

22:45 Inni; horror, Francja/
Hiszpania/USA 2001

0:55 American Horror Story 
(11); serial grozy. 
Psychiatra Ben i jego żona 
Vivien zamieszkują w 
starej rezydencji. Wiąże się 
z nią historia, która 
wpłynie na ich losy...

1:55 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

4:05 Druga strona medalu: 
Aneta Krawczyk (1/7); 
talk-show.

05:45 Wiem, co kupuję 
(2/12) - program 
lifestylowy

06:15 Sablewskiej sposób 
na... (6/10) - program

06:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (8/12) - 
program lifestylowy

07:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (4/10) 
- program

08:15 Życie bez wstydu 6 
(5/10) - reality show

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (1/6) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (6/12) - program 
rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
13 (9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Eks-tra zmiana
13:45 W czym do ślubu 4 

(6/12) - reality show
14:15 W czym do ślubu? 3 

(6/12) - reality show
14:45 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 6 (6/8) - reality 
show

15:30 Zanim Cię zobaczę
16:30 Kulisy sławy EXTRA 2
17:05 Gwiazdy prywatnie 3 

(6/8) - program 
lifestylowy

17:35 Kuchenne rewolucje 9 
(2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:40 Mistrzowskie cięcie 2 
(6/8) - program 
rozrywkowy

19:40 Ugotowani 13 (7/10) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

20:40 Życie z oszpeconą 
twarzą - dokument

21:45 Zrzuć nadwagę na 
dobre!

22:25 Życie bez wstydu 6 
(6/10) - reality show

23:25 Współczesna 
dziewczyna (dozwolone 
od lat 18)

23:55 W imię honoru - 
dokument

01:25 Rozbierana randka 
(9/20) - program 
rozrywkowy

02:00 W roli głównej - Piotr 
Polk (2/6) - talk show

02:30 Najsztub słucha - 
Dorota Wellman (2/6) - 
talk show

03:00 W roli głównej - 
Katarzyna Dowbor (1/8) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(1/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 3 
(9/16) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 
(10/16) - magazyn

05:50 piłka nożna- Liga 
Narodów; Polska - 
Portugalia

08:00 Turniej WTA  Pekin
10:00 set 1, gem 1-3 tenis - 

Turniej WTA   Hongkong
16:00 Swiatowe Igrzyska 

Młodzieży - la
17:30 Strongman - Liga 

Mistrzów - odc. 5; relacja;  
Wielka Brytania (2018)

18:30 Ring TVP Sport, 
Transmisja

20:15 piłka nożna - Liga 
Narodów: Chorwacja - 
Anglia Studio

20:35 piłka nożna - Liga 
Narodów: Chorwacja - 
Anglia

23:25 Sportowy Wieczór
00:05 ESL - świat esportu - 

odc. 24; magazyn;  
Niemcy (2018)

00:35 hokej na lodzie- NHL - 
skróty

01:00 hokej na lodzie NHL - 
Pittsburgh - Las Vegas

04:05 boks - Gala Chicago - 
walka wieczoru

04:55 Sportowy Wieczór

06:00 Astronarium; (36); 
magazyn

06:30 Onkoczujni; magazyn 
medyczny

07:00 Karty historii; program 
historyczny

07:30 Aktualności Flesz
07:36 Kronika regionu
07:56 Spotkania w świecie 

ciszy
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Sprawa dla reportera
10:00 Tysiące twarzy; reportaż
10:15 Mój pies i inne zwierzaki
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Wiedz i mądrze jedz; 

magazyn
11:00 Niepodległa nieodległa; 

odc. 3 Pleszów; reportaż
11:15 Nożem i widelcem
11:25 Tajemnice ludzkiego 

ciała; cz. 2; film dokum.; 
Japonia (2015)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kronika regionu
13:00 W Innym Świetle; talk-

show
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 Audycja Komitetów 

Wyborczych
17:55 POGODA
18:05 Kronika regionu
18:30 Aktualności
18:45 Rozmowa Dnia
18:55 Magazyn Meteo
19:00 Audycja Komitetów 

Wyborczych
19:30 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:55 Dokument w obiektywie; 

magazyn
20:28 POGODA
20:30 Wiatr od morza; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:30 Tygodnik polityczny
21:50 Sport w Regionach; 

magazyn sportowy
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
23:00 ALARM!; magazyn
23:20 Telekurier
23:50 Tajemnice ludzkiego 

ciała; cz. 2; film dokum.; 
Japonia (2015)

00:55 Wiatr od morza; magazyn
01:35 Sprawa dla reportera
02:25 Wiedz i mądrze jedz
02:45 Mój pies i inne zwierzaki
03:00 Zakochaj się w Polsce
03:25 Nożem i widelcem
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Moja Praca; magazyn

06:50 Był taki dzień – 12 
października; felieton

07:00 Tajemnica Enigmy; 
odc. 7/8; serial TVP

07:50 Dubler; film dokum.
08:20 Taśmy bezpieki – 

Działalność Biura B MSW
08:55 Marzyciele – Sokoły i 

Strzelcy; progr. publicyst.
09:35 Historia Polski – 

Człowiek, który zginął 
pod Ankoną

10:30 Sensacje XX wieku – 
Wojna cesarzy; cykl 
dokumentalny

11:00 Ferdynand Ruszczyc – 
Niebiosa i ziemia; cz. 1; 
film dokumentalny; 
Białoruś (2015)

11:35 Dzieje archeologii 
według Richarda Milesa; 
odc. 2/3 Poszukiwanie 
cywilizacji; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

12:40 Wielka miłość 
Balzaka; odc. 6 
Linoskoczki; serial; Polska, 
Francja (1973)

13:45 Historia jedzenia po 
amerykańsku; odc. 3/6; 
cykl dokumentalny; USA 
(2014)

15:00 Plemienna sztuka 
przetrwania 2; odc. 6/6; 
cykl dokum.; USA (2016)

15:55 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 3/8; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

17:00 Historia Polski – 
Zwykły, święty człowiek; 
film dokumentalny

18:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Do upartych 
należy zwycięstwo

18:30 Ex Libris; magazyn
18:55 Tajemnica Enigmy; 

odc. 8/8; serial TVP
19:50 My, dzieci z Lagrów; 

film dokumentalny
21:00 Tajne akta III Rzeszy; 

odc. 2/6; Wielka Brytania 
(2015)

22:00 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; mag.

22:35 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia właściciela 
szkoły tańca w Doniecku

23:10 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 6/8; 
film dokum.; USA (2016)

23:55 Książka Historyczna 
Roku

00:15 Ferdynand Ruszczyc – 
Niebiosa i ziemia cz. 2; 
film dokumentalny; 
Białoruś (2015)

00:50 Sensacje XX wieku – 
Hess; cykl dokumentalny

01:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Japonia

01:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Do upartych 
należy zwycięstwo

02:30 Chodzi nie o mnie, ile 
o lasy, góry, pola...; film 
dokumentalny

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

6:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

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

9:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

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

13:30 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

16:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Polska - 
Portugalia

18:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

20:35 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: 
Chorwacja - Anglia

22:50 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

23:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; magazyn

0:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Białoruś - 
Luksemburg

2:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League

POLSAT SPORT
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05:15 Klan; odc. 3348; 
telenowela TVP

05:35 Klan; odc. 3349; 
telenowela TVP

06:10 Audycje komitetów 
wyborczych

06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
08:00 Las bliżej nas; s.II; 

odc. 6; magazyn
08:25 Pełnosprawni; odc. 

271; magazyn dla 
niepełnosprawnych

08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres; 

magazyn
09:50 Fascynujący świat – 

Tajemnice ludzkiego 
ciała. Wzrost

10:55 Korona królów – taka 
historia...; odc. 6; 
telenowela historyczna 
TVP

11:25 Korona królów; odc. 
105; telenowela 
historyczna TVP

11:55 Korona królów; odc. 
106; telenowela 
historyczna TVP

12:25 Korona królów; odc. 
107; telenowela 
historyczna TVP

13:00 Korona królów; odc. 
108; telenowela 
historyczna TVP

13:35 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia wiślańsko 
cieszyńska; magazyn 
kulinarny

14:10 Jak to działa; magazyn
14:50 Ojciec Mateusz; serial 

kryminalny TVP
15:45 Rolnik szuka żony; 

seria V; odc. 6; reality 
show

16:45 Audycje komitetów 
wyborczych

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3902; teleturniej 
muzyczny

18:25 Drogi wolności; odc. 6 
- Kobieta idealna; serial 
TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Program katolicki
20:10 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Dziewczyny ze Lwowa; 

s.III; odc. 33; serial 
obyczajowy TVP

21:30 100 Wolność; koncert
23:00 4 Blocks; odc. 6, 

Skazany na śmierć; serial; 
Niemcy (2017); 
Dozwolone od lat 18

00:05 Invictus – 
Niepokonany; dramat; 
USA (2009); reż.:Clint 
Eastwood; wyk.:Morgan 
Freeman, Matt Damon, 
Tony Kgoroge

02:30 Jaka to melodia?; 
odc. 3902; teleturniej 
muzyczny

04:50 Koło fortuny; odc. 251 
ed. 4; teleturniej

05:25 Barwy szczęścia; odc. 
1914; serial obyczajowy 
TVP

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1915; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1387; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Pytanie na śniadanie 

Extra (187)
11:10 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem.; 
odc. (3); magazyn 
kulinarny

11:40 Nie wierzcie 
bliźniaczkom; komedia; 
USA (1997); reż.:Nancy 
Meyers, Charles Shyer; 
wyk.:Dennis Quaid, John 
Goodman, Jim Broadbent

14:00 Familiada; odc. 2482; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 300 
ed. 5; teleturniej

15:25 Rodzinka.pl; odc. 244 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

16:00 Gala wręczenia 
nagród TOTUS 2018

17:05 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

17:50 Słowo na niedzielę – 
Najgorszy wybór

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion; 

odc. 188; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 188
19:35 Lajk!
20:05 The Voice of Poland; 

IX; seria - Bitwa (11); 
widowisko muzyczne

22:25 Gość; thriller; USA, 
Wielka Brytania (2014); 
reż.:Adam Wingard; 
wyk.:Dan Stevens, Maika 
Monroe, Brendan Meyer, 
Sheila Kelley, Leland 
Orser, Lance Reddick

00:10 Jak urodzić i nie 
zwariować; komedia; USA 
(2012)

02:10 Uwikłanie; film 
kryminalny; reż.:Jacek 
Bromski; wyk.:Maja 
Ostaszewska, Marek 
Bukowski, Olgierd 
Łukaszewicz, Adam 
Woronowicz, Danuta 
Stenka, Andrzej Seweryn, 
Piotr Adamczyk, Krzysztof 
Pieczyński, Krzysztof 
Stroiński, Dorota 
Pomykała

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

9:15 My3 (61); program dla 
dzieci

9:45 My3 (62); program dla 
dzieci

10:15 Ewa gotuje (342); 
magazyn kulinarny

10:45 Nasz nowy dom (112); 
reality show. Wioleta 
wprowadziła się z dwiema 
swoimi i dwiema 
osieroconymi przez siostrę 
córkami do małego 
mieszkania. Urząd miasta 
przyznał kobiecie lokal,...

11:45 Śpiewajmy razem. All 
Together Now (6); 
program muzyczny

13:15 World of Dance - 
Polska (5); program 
rozrywkowy

14:45 Lepiej późno niż 
wcale (5); reality show

15:45 Kabaret na żywo 
według 
Paranienormalnych: 
Polska walka stulecia 
(46); program rozrywkowy

17:45 Chłopaki do wzięcia 
(109); serial dokumentalny

18:15 Chłopaki do wzięcia 
(110); serial dokumentalny

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

Kiepskich (289); serial 
komediowy. Ferdynand 
Kiepski całe dnie spędza 
przed telewizorem 
z puszką piwa w ręku. 
Dom musi utrzymywać 
z pensji pielęgniarki jego 
żona...

20:05 Madagaskar 2; film 
animowany, USA 2008. 
Grupa uciekinierów 
z nowojorskiego zoo - lew 
Alex, zebra Marty, żyrafa 
Melman i hipopotamica 
Gloria - wciąż przebywa 
na Madagaskarze. 
Przyjaciele trafili tam przez 
przypadek i w nowych 
warunkach nie czują się 
najlepiej. Najchętniej 
wróciliby do 
wielkomiejskiego 
ogrodu…

22:05 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 10 (6); program 
rozrywkowy

0:05 Za linią wroga 4; film 
sensacyjny, USA 2014. 
Oddział U.S. Navy SEALs 
ma za zadanie 
zlokalizować i zamknąć 
kopalnię uranu, który jest 
sprzedawany 
międzynarodowej siatce 
terrorystów.

2:10 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:25 Uwaga! (5461) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1098) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (702) - serial 
obyczajowy

12:50 MasterChef 7 (5/14) - 
program rozrywkowy

14:20 Ameryka Express 
(6/13) - program

16:00 Drzewo marzeń 2 
(5/9) - program

17:00 Kuchenne rewolucje 
18 (6/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:00 36,6 4 (6/12) - 
program

19:00 Fakty (7591) - 
informacje

19:25 Sport (7574) - 
informacje

19:35 Pogoda (7571) - 
informacje

19:45 Uwaga! (5462) - 
program

20:00 Mam talent 11 (6/13) 
- program rozrywkowy. 
Talentów może być wiele: 
układanie kostki Rubika z 
zamkniętymi oczami, 
mężczyzna prezentujący 
taniec brzucha, niezwykłe 
głosy, zapierające dech w 
piersiach umiejętności 
fizyczne czy nietypowe 
zdolności. Już po raz 
jedenasty jury w składzie: 
Agnieszka Chylińska, 
Małgorzata Foremniak i 
Agustin Egurrola wyruszy 
w podróż po Polsce, aby 
wyłowić te z nich, które 
wprawiają w zachwyt lub 
zdumienie, wywołują 
wzruszenie, uśmiech lub 
czasem po prostu 
wciskają w fotel…

21:45 Wiek Adaline - 
melodramat, USA/
Kanada 2015. Urodzona 
na początku XX wieku 
piękna Adaline jako 
dwudziestokilkulatka ulega 
wypadkowi, na skutek 
którego przestaje się 
starzeć. To, co wydaje się 
spełnieniem marzeń o 
nieśmiertelności, z czasem 
przynosi dramatyczne 
konsekwencje…

00:05 I stanie się koniec - 
horror, USA 1999. Jericho 
Cane (Arnold 
Schwarzenegger) jest 
byłym policjantem, 
zarabiającym na życie jako 
prywatny detektyw. 
Prowadzi rutynowe 
śledztwa. Nie przypuszcza 
nawet, że wkrótce los 
zetknie go z młodą 
dziewczyną Christine 
(Robin Tunney), od której 
zależeć będą losy świata... 

02:35 Uwaga! (5462) - 
program

02:55 Moc Magii(TVN noc) 
(279/300) - program

06:00 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2010

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1991

08:20 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; Polska; odc. 5

08:50 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; Polska; odc. 6

09:30 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 7

10:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 122

11:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 123

12:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 124

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 125. 

14:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 126

14:55 Następny proszę!; 
factual, Polska; odc. 2

15:50 Uniwersytet Potworny; 
animacja, USA 2013

18:00 Blondynka w 
koszarach; komedia, USA 
2008. Blondwłosa 
lukrowana gwiazdka 
filmowa Megan Valentine 
wierzy, że jako ulubienica 
Ameryki wieść będzie 
zawsze życie lekkie, łatwe i 
przyjemne, opromienione 
błyskami fleszy. Los 
wylewa jej na głowę kubeł 
zimnej wody…

20:00 Akt odwagi; akcja, 
USA 2012

22:10 Olimp w ogniu; akcja, 
USA 2013. Mike Banning 
to agent Secret Service. 
Mężczyzna odpowiada za 
ochronę prezydenta USA. 
Po wypadku, w którym 
ginie żona głowy państwa, 
Banning zostaje wydalony. 
Półtora roku później Biały 
Dom zostaje zaatakowany 
przez koreańskich 
terrorystów. W wyniku 
tego wydarzenia giną 
wszyscy agenci Secret 
Service, a prezydent i jego 
najbliżsi zostają 
zakładnikami. Jedyną 
szansą na ocalenie 
prezydenta staje się Mike.

00:40 Wpół do śmierci 2; 
akcja, USA 2007

02:25 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek; Polska; 
odc. 4

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:30 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 20

04:55 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

05:55 Bulionerzy; odc. 13/75 
- Grupa; serial komediowy 
TVP

06:30 Janosik; odc. 5/13 - 
Tańcowali zbójnicy; serial 
TVP

07:35 Janosik; odc. 6/13 - 
Worek talarów; serial TVP

08:25 Komisariat; odc. 42 
Troskliwa matka; serial 
TVP

08:55 Komisariat; odc. 43 
Telefon zaufania; serial 
TVP

09:30 Ranczo; s.III; odc. 32 - 
Wielkie odkrycie; serial 
obyczajowy TVP

10:30 Ranczo; s.III; odc. 33 - 
Sprawca; serial 
obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; s.VIII; 
odc. 182 „Przeprowadzka” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

12:05 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
183 „Życiowy błąd” sezon 
9; serial komediowy TVP

12:35 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
184 „Smutek 
apartamentów” sezon 9; 
serial komediowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 45  - Cena prawdy; 
serial kryminalny TVP

14:10 Ranczo; s.III; odc. 34 - 
Odsiecz; serial obyczajowy 
TVP

15:15 Ranczo; s.III; odc. 35 - 
Upadek obyczajów; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.III; odc. 36 - 
Miedź brzęcząca; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Zmiennicy; odc. 6/15 - 
Prasa szczególnej troski; 
serial TVP

18:25 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 32; serial 
obyczajowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 46 - Skradziona 
miłość; serial kryminalny 
TVP

20:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 47 - Tajemnicze 
śledztwo; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 48 - Śmierć na żywo; 
serial kryminalny TVP

22:15 Ranczo; s.III; odc. 37 - 
Zrozumieć kobietę; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; s.III; odc. 38 - 
Złoty deszcz; serial 
obyczajowy TVP

00:20 Drogi wolności; odc. 6 
- Kobieta idealna; serial 
TVP

01:25 07 zgłoś się; odc. 6/21 
- Złoty kielich z rubinami; 
serial TVP

02:40 Ekstradycja III; odc. 
9/10; serial TVP

03:50 Miasto skarbów; odc. 
12 Coś się kończy; serial 
kryminalny TVP

04:45 Rodzinka.pl; odc. 242 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

05:35 Rozrywka Retro – 
MUZYKA MAŁEGO 
EKRANU: Bogusław Mec

06:15 Rozrywka Retro – S 
jak Smoleń

06:45 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 56 Tarnów; 
magazyn

07:20 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (9)

08:10 Koło fortuny; odc. 270 
ed. 5; teleturniej

08:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2018 
TVP Rozrywka (odc. 3-4)

09:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Ballada o hydrauliku”

10:45 Andre Rieu: Welcome 
To My World - Andre 
Rieu: Witaj w moim 
świecie; s. 2; /7/ - Jak to 
się wszystko zaczęło; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

11:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2018 
TVP Rozrywka (odc. 3-4); 
reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Pieczarki z czekoladą

13:05 Podróże z historią; 
s.V; odc. 44 Czarne złoto; 
cykl dokumentalny

13:40 Sekretne życie 
zwierząt

14:20 Postaw na milion; 
odc. 177; teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /47/ - „On nie 
kochał nas” - Krystyna 
Prońko

15:20 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /87/ - „Daj mi tę 
noc” - Bolter

15:30 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (3); reality show

15:55 Paranienormalni 
Tonight (6) Dariusz 
Michalczewski

16:55 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /7/; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:50 Wielki Test. Polskie 
aktorki i aktorzy

19:30 Bake Off Junior (5)
20:25 Bake off – Ale przepis 

(5)
20:40 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów (2) - Lekarz cz. 2

21:40 KabareTOP Story; /6/ - 
„Kubeczek”

21:55 Big Music Quiz (17); 
teleturniej muzyczny

22:55 Sekretne życie 
zwierząt

23:35 Koło fortuny; odc. 269 
ed. 5; teleturniej

00:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2017 na 
bis - Z PRL do Polski; /cz. 
2/

01:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (1-2)

03:25 Rozrywka Retro – 
MUZYKA MAŁEGO 
EKRANU: Bogusław Mec

5:30 Ukryta prawda: Syn czy 
wnuk (357); serial 
paradokumentalny

6:40 Mango; telezakupy
8:45 Brzydula (13/55); serial 

komediowy
9:20 Brzydula (14/55); serial 

komediowy
9:50 Brzydula (15/55); serial 

komediowy
10:25 Brzydula (16/55); 

serial komediowy
10:55 Dziadek z przypadku 

(3/22); serial komediowy
11:25 Dziadek z przypadku 

(4/22); serial komediowy
11:55 Święta Dennisa 

Rozrabiaki; film familijny, 
Kanada/USA 2007

13:45 Heca w zoo; komedia 
romantyczna, USA 2011

15:50 Harry Potter i Książę 
Półkrwi; film fantasy, 
Wielka Brytania/USA 2009

19:00 Komediowa sobota: 
Śnięty Mikołaj 3: 
Uciekający Mikołaj; 
komedia przygodowa, 
USA 2006

20:55 Komediowa sobota: 
Seks w wielkim mieście 
2; komedia romantyczna, 
USA 2010. Zmęczona 
małżeńską rutyną Carrie 
wybiera się ze swoimi 
przyjaciółkami - Mirandą 
(Cynthia Nixon), Charlotte 
(Kristin Davis) i Samanthą 
(Kim Cattrall) - na 
wycieczkę do 
Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. Kobiety zostają 
tam zaproszone dzięki 
znajomościom Samanthy. 
Wyjazd do egzotycznego 
Abu Zabi, które jest 
jednym z najbardziej 
luksusowych miejsc na 
świecie, pozwala czterem 
kobietom z dystansem 
spojrzeć na swoje życie... 

23:55 Strumień; film 
obyczajowy, USA 2007. 
Bonhoeffer (Anthony 
Hopkins) jest dość 
osobliwym scenarzystą, 
który egzystuje w dwóch 
rzeczywistościach - realnej 
i tej wymyślonej przez 
twórczy umysł artysty. 
Wkrótce otrzymuje 
zlecenie skorygowania 
scenariusza do filmu o 
tajemniczym 
morderstwie…

2:00 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:10 Druga strona medalu: 
Anna Komorowska (2/7) 
talk-show

4:45 Druga strona medalu: 
Jan Mela (4/7) talk-show

05:10 Eksperci domowego 
budżetu 4 (6/8) - program 
dokumentalny

06:30 Kulisy sławy EXTRA 2
07:00 Magia Y (6/7) - 

program rozrywkowy
07:45 Ugotowani 13 (7/10) - 

magazyn 
08:45 Co nas truje 2 (6/12) - 

program lifestylowy
09:30 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 8 (3/12) - 
program lifestylowy

10:15 Mistrzowskie cięcie 2 
(6/8) - program

11:15 SOS - Sablewska od 
stylu (1/10) - program

12:00 Zanim Cię zobaczę
13:00 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 6 (7/8) - reality 
show

13:45 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (6/8) - reality 
show

14:30 W czym do ślubu 4 
(6/12) - reality show

15:00 Afera fryzjera 7 (6/8) - 
program rozrywkowy

15:45 Pani Gadżet 16
16:15 Pani Gadżet 16
16:45 Misja ratunkowa 2 

(7/10) - program 
rozrywkowy

17:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (5/10) 
- program

18:15 #Sława 2 (3/8) - 
program rozrywkowy

18:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (9/12) - 
program lifestylowy

19:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (10/12) - 
program lifestylowy

20:15 W roli głównej - 
Magda Gessler (3/8) - talk 
show

20:45 Gwiazdy prywatnie 3 
(6/8) - program 
lifestylowy

21:15 Sekrety gwiazd - Julia 
Roberts (4/6) - serial 
dokumentalny, USA

22:15 Zaskocz mnie! 2
22:45 Współcześni 

dwudziestolatkowie
23:25 Kulisy sławy EXTRA 2
23:55 Terapeuci Los 

Angeles (4/8) - program 
rozrywkowy

00:55 Wyglądać jak 
gwiazda (6) - program 
rozrywkowy

01:25 W roli głównej - 
Hanna Lis (5/8) - talk 
show

01:55 W roli głównej - Dr 
Marek Szczyt (3/6) - talk 
show

02:25 Najsztub słucha - 
Magdalena Cielecka (3/6) 
- talk show

02:55 W roli głównej - 
Weronika Rosati (2/8) - 
talk show

03:25 Wiem, co jem 4 
(2/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 3 
(11/16) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 3 
(12/16) - magazyn

06:00 Światowe Igrzyska 
Młodzieży Argentyna la

08:00 set 1, gem 1-3 tenis - 
Turniej WTA   Hongkong

10:00 set 1, gem 1-3 tenis - 
Turniej WTA   Hongkong

12:00 Orły Sportu
12:30 hokej na lodzi e- NHL 

- skróty
13:00 tenis stołowy - Liga 

Mistrzyń: Siarka 
Tarnobrzeg - LZ Linz

15:50 piłka nożna - Liga 
Narodów: Polska - 
Portugalia

16:55 piłka nożna - Liga 
Narodów: Polska - 
Portugalia

18:00 piłka nożna - Liga 
Narodów - meldunek

19:05 hokej na lodzi e- NHL: 
New York - Edmonton

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Światowe Igrzyska 

Młodzieży, Argentyna - 
Gimnastyka sportowa

01:15 e-sport - ESL 
Mistrzostwa Polski - finał

04:00 boks - Gala Zakopane - 
walka wieczoru

04:55 Sportowy Wieczór

06:00 Sztuka z mięsa, czyli wół 
z wolna, ale porządnie - 
2/18; magazyn

06:25 Polska z Miodkiem (118) 
Ropczyce i Chechły; felieton

06:30 Podlasia portret podróżny; 
reportaż

07:00 Audycja komitetów 
wyborczych

07:30 Pogoda
07:35 Turystyczna Jazda
07:50 Spotkania w świecie ciszy
08:15 Żywa Lekcja Historii;  

odc. 1
08:35 Sekrety mnichów – 

Wtajemniczenie; rozmowa
08:55 Szlakiem smaków; odc. 4; 

serial dokum.; Korea Połudn. 
(2014)

10:02 Film dokum.
11:00 Słodka kuchnia pszczółek
11:15 Kwadrans w ogrodzie
11:30 Aktualności Flesz
11:36 Relacje; magaz. ekonom.
11:58 POGODA
12:05 Niepokonani; reportaż
12:25 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie
12:55 OSTOJA
13:25 Pogoda
13:35 Jak to działa; odc. 163 Co 

z tym Bałtykiem?; magazyn
14:00 Niepodległa nieodległa; 

odc. 4 Podgórze; reportaż
14:20 Sezon na bobry; reportaż
14:35 Kamień, nożyce, papier  – 

Wolny rynek; cykl reportaży
14:55 Astronarium (36) - 

„Proxima b i Trappist - 1”
15:20 Pogoda
15:25 Projekt woda; odc. 1
15:45 wojsko – polskie.pl; odc. 

31; reportaż
16:15 Spotkania w świecie ciszy
16:45 Dziennik regionów
17:00 Audycja komitetów 

wyborczych
17:17 Relacje; magaz. ekonom.
17:35 POGODA
17:40 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Z kulturą
19:40 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Piosenka dla Ciebie
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 POGODA
21:35 Audycja komitetów 

wyborczych
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:35 Szlakiem smaków; odc. 4; 

serial dokum.; Korea Połudn. 
(2014)

23:45 Astronarium (36) - 
„Proxima b i Trappist - 1”

00:15 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

00:45 Turystyczna Jazda
00:55 Moja Praca; magazyn
01:30 Sezon na bobry; reportaż
01:45 Kamień, nożyce, papier  – 

Wolny rynek; cykl reportaży
02:00 Spotkania w świecie 

ciszy; magazyn
02:30 Sekrety mnichów – 

Wtajemniczenie; rozmowa
02:50 Odkrywcy zapomnianych 

historii
03:20 wojsko – polskie.pl; odc. 

31; reportaż
03:50 Szlakiem smaków; odc. 4; 

serial dokum.; Korea Połudn. 
(2014)

05:00 Dziennik Regionów

06:50 Był taki dzień – 13 
października; felieton

07:00 Wszystkie kolory 
świata – Maroko. W 
sercu tradycji; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:00 Dziedzictwo regionów 
– Płońsk miasto Ben 
Guriona; cykl reportaży

08:20 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 7 Puławy; 
magazyn

08:55 Wojna domowa; odc. 
14/15 - Nowy nabytek; 
serial komediowy TVP

09:40 Okrasa łamie przepisy 
– W krainie papryki; 
magazyn kulinarny

10:20 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 2/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

11:25 Amerykańska broń; 
odc. 7 Od wojny 
wietnamskiej do dziś; 
serial dokumentalny; 
Kanada (2013)

12:20 Planeta dinozaurów – 
Nowe olbrzymy; odc. 1/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

13:20 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia 
bezdomnego chłopca w 
Moskwie; reportaż

13:50 Podróże z historią; s.I; 
odc. 7 Winne tajemnice; 
cykl dokumentalny

14:30 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 3/3 Zwycięstwo i 
porażka; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

15:30 Spór o historię – 
Lenino między Sybirem a 
zdradą; debata

16:15 Dzieje archeologii 
według Richarda Milesa; 
odc. 2/3 Poszukiwanie 
cywilizacji; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

17:10 Marzyciele – Piłsudski 
w Krakowie; program 
publicystyczny

17:45 Czarne chmury; odc. 
9/10 - Zaręczyny; serial 
TVP

18:45 Szrajberka z 
Auschwitz; film 
dokumentalny

19:55 Wojna generałów; 
odc. 6/6 Ofensywa w 
Ardenach; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

21:00 Polskie drogi; odc. 
7/11 - Lekcja Poloneza; 
serial TVP

22:50 Trzy losy, jedna 
Polska – bracia 
Pomarańscy; film dokum.

23:50 Historia w postaciach 
zapisana – Fryderyk II, 
król Prus; cykl dokum.; 
Francja (2013)

01:40 Kochankowie Roku 
Tygrysa; film obyczajowy; 
Polska, Chiny (2005)

6:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Polska - 
Portugalia

8:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: 
Chorwacja - Anglia

10:30 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 
półfinałowy gry 
pojedynczej

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; mecz: 
AZS Koszalin - Polski 
Cukier Toruń

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Asseco Resovia Rzeszów

17:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

20:35 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Holandia 
- Niemcy

22:50 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

23:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; magazyn

0:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów

2:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Polska - 
Portugalia
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04:10 Galeria; odc. 160; 
serial obyczajowy TVP

04:30 Galeria; odc. 161; 
serial obyczajowy TVP

04:55 Klan; odc. 3350; 
telenowela TVP

05:20 Klan; odc. 3351; 
telenowela TVP

05:45 Klan; odc. 3352; 
telenowela TVP

06:10 Audycje komitetów 
wyborczych

06:35 wojsko – polskie.pl; 
odc. 32; reportaż

07:00 Cioteczka Hania; film 
dokumentalny

08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas; s.II; 

odc. 7; magazyn
09:00 Ziarno; magazyn
09:35 Weterynarze z 

sercem; /52/
10:00 Msza Święta 

kanonizacyjna bł. 
papieża Pawła VI; 
Watykan (2018), 
Transmisja

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:45 Sekrety mnichów – 

Acedia – czyli duchowe 
znużenie; rozmowa

13:10 BBC w Jedynce – 
Najmłodsi wśród 
zwierząt. Mieszkańcy 
wód; Wielka Brytania 
(2016)

14:10 Sonda 2 (92); program 
popularnonaukowy

14:45 Big Music Quiz (18); 
teleturniej muzyczny

15:50 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 33; serial 
obyczajowy TVP

16:45 Audycje komitetów 
wyborczych

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Koncert na Dzień 

Papieski
18:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3903; teleturniej 
muzyczny

19:30 Wiadomości
19:45 Drogi wolności; odc. 7 

- Niedziela palmowa; serial 
TVP

20:35 Piłka nożna - Liga 
Narodów: Polska - Włochy 
(1 poł.)

22:55 Zakochana Jedynka – 
Plan B; komedia 
romantyczna; USA (2010); 
reż.:Alan Poul; 
wyk.:Jennifer Lopez, Alex 
O’Loughlin, Melissa 
McCarthy, Michaela 
Watkins

00:50 Strzeż się tych zdjęć; 
thriller; USA (2015)

02:30 Jaka to melodia?; 
odc. 3903; teleturniej 
muzyczny

04:45 Słowo na niedzielę - 
Najgorszy wybór

04:50 Barwy szczęścia; odc. 
1916; serial obyczajowy 
TVP

05:25 Barwy szczęścia; odc. 
1917; serial obyczajowy 
TVP

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1918; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1388; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Rodzinne oglądanie – 

Świt ludzkości; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

11:40 Gwiazdy w południe – 
Elektryczny jeździec; film 
fabularny; USA (1980); 
reż.:Sydney Pollack; 
wyk.:Jane Fonda, John 
Saxon, Nicolas Coster, 
Robert Redford, Willie 
Nelson

13:40 Bake off – Ale przepis 
(6)

14:00 Familiada; odc. 2483; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 301 
ed. 5; teleturniej

15:30 Bake Off Junior (6)
16:25 The Voice of Poland 

IX; seria - Bitwa (11); 
widowisko muzyczne

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:25 Kronika PKO Poznań 

Maraton (PKO BP)
18:35 Na dobre i na złe; odc. 

715 Gdzie nasz dom?; 
serial TVP

19:35 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (5); reality show

20:05 Jak urodzić i nie 
zwariować; komedia; USA 
(2012)

22:00 Kino bez granic – 
Chocolat; dramat; Francja 
(2016); reż.:Roschdy Zem; 
wyk.:Omar Sy, James 
Thierree, Clotilde Hesme, 
Olivier Gourmet

00:10 Zjednoczone Stany 
Miłości; Polska, Szwecja 
(2016); reż.:Tomasz 
Wasilewski; wyk.:Julia 
Kijowska, Łukasz Simlat, 
Magdalena Cielecka, 
Andrzej Chyra, Dorota 
Kolak, Marta 
Nieradkiewicz, Tomasz 
Tyndyk, Marcin Czarnik, 
Jędrzej Wielecki

02:05 Elektryczny jeździec; 
film fabularny; USA 
(1980); reż.:Sydney 
Pollack; wyk.:Jane Fonda, 
John Saxon, Nicolas 
Coster, Robert Redford, 
Willie Nelson

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

9:00 Scooby-Doo: Światowe 
igrzyska; film animowany, 
USA 2012. Scooby, 
Shaggy, Fred, Daphne i 
Velma przygotowują się 
do udziału w 
mistrzostwach świata w 
lekkiej atletyce. Niestety 
pojawiają się problemy.

9:30 Madagwiazdka; film 
animowany, USA 2009. 
Lew Alex i jego przyjaciele 
postanawiają pomóc 
Świętemu Mikołajowi, 
który uległ wypadkowi na 
Madagaskarze.

10:00 Lilo i Stich 2: Mały 
feler Sticha; film 
animowany, USA 2005. 
Przyjaźń Stitcha i Lili 
zostaje wystawiona na 
próbę z powodu pewnego 
feleru Stitcha.

11:30 Dziennik cwaniaczka 
2; komedia, USA 2011

13:40 Madagaskar 2; film 
animowany, USA 2008

15:45 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 10 (6); program 
rozrywkowy

17:45; Nasz nowy dom 
(124); reality show

18:45 Dom pełen życia (3); 
serial komediowy

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

program publicystyczny
20:05 W rytmie serca (34); 

serial obyczajowy
21:05 Kabaret na żywo 

według 
Paranienormalnych: 
Polak w mundurze (47); 
program rozrywkowy

23:05 Ślad (7); serial 
kryminalny

0:05 Ślad (8); serial 
kryminalny

1:05 Szklana pułapka 4.0; 
film sensacyjny, Wielka 
Brytania/USA 2007. W 
całych Stanach 
Zjednoczonych trwają 
uroczyste obchody Dnia 
Niepodległości. Właśnie 
wtedy terroryści przejmują 
kontrolę nad 
komputerową centralą 
USA. Zamierzają 
opanować systemy, od 
których zależy 
funkcjonowanie całego 
kraju. Grupą dowodzi były 
pracownik Departamentu 
Obrony, Thomas Gabriel 
(Timothy Olyphant)…

3:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia.

05:20 Uwaga! (5462) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1099) - magazyn
11:00 Drzewo marzeń 2 

(6/9) - program
12:00 Co za tydzień (871) - 

magazyn
12:30 Diagnoza 3 (6/13) - 

serial
13:30 Mam talent 11 (6/13) 

- program rozrywkowy
15:05 Top Model 7 (6/13) - 

program rozrywkowy
16:05 Kot w butach - 

komedia, USA 2011
18:00 Domowe rewolucje 3 

(2/8) - program
19:00 Fakty (7592) - 

informacje
19:25 Sport (7575) - 

informacje
19:35 Pogoda (7572) - 

informacje
19:45 Uwaga! (5463) - 

program
20:00 MasterChef 7 (6/14) - 

program rozrywkowy
21:30 Pułapka (6) - serial. 

Zaginęła Zuza, jedna z 
podopiecznych domu 
dziecka. Zaintrygowana 
tematem pisarka 
postanawia odwiedzić 
placówkę pod pretekstem 
spotkania autorskiego. Jej 
uwagę zwraca Ewa…

22:30 World War Z - film 
S-F, USA 2013. Gerry 
Lane (Brad Pitt) i jego 
rodzina wpadają w 
olbrzymi korek. Lane, były 
śledczy ONZ szybko 
wyczuwa, że to z czym 
mają do czynienia nie jest 
zwykłą uliczną blokadą. Na 
niebie słychać policyjne 
śmigłowce, po ulicach 
krążą policjanci na 
motocyklach, a miasto 
pogrąża się w chaosie. 
Zabójczy wirus, który 
rozprzestrzenia się przez 
ugryzienie przemienia 
zdrowych ludzi w coś 
trudnego do 
zdefiniowania, dzikiego…

00:55 Szybcy i wściekli V - 
film sensacyjny, 
USA 2011. Brian O’Conner 
(Paul Walker) i jego 
dziewczyna Mia Toretto 
(Jordana Brewster) 
doprowadzają do kraksy 
autobusu więziennego, 
przewożącego 26 
niebezpiecznych 
przestępców do zakładu 
karnego Lompoc. W 
wyniku zuchwałej akcji z 
transportu ucieka brat Mii 
- Dominic „Dom” Toretto 
(Vin Diesel)…

03:35 Uwaga! (5463) - 
program

03:55 Moc Magii(TVN noc) 
(280/300) - program

06:00 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2010

06:55 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

07:50 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

08:45 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2015; odc. 
18

09:30 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2015; odc. 
19

10:15 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2015; odc. 
20

11:25 Księga dżungli; 
familijny, USA 1994. 
Historia chłopca, który 
został wychowany przez 
wilki, po tym jak obóz jego 
ojca zaatakował potężny 
tygrys. Lata później 
Mowgli powraca do 
cywilizacji, gdzie spotyka 
się z miłością życia - 
piękną Kitty…

13:35 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Czerwony 
Kapturek; familijny, 
Niemcy 2012

14:50 Małolaty u taty; 
komedia, USA 2003

16:40 Rycerze z Szanghaju; 
akcja, Hongkong, USA 
2003

19:00 Następny proszę!; 
factual, Polska; odc. 3

20:00 Aleksander; akcja, 
USA 2004. Aleksander 
Wielki (Colin Farrell) 
podbił 90 procent 
ówczesnego świata, zanim 
osiągnął 25 lat. Wraz ze 
swą niezwyciężoną grecką 
i macedońską armią w 
ciągu 8 lat przemierzył 35 
tysięcy kilometrów 
obfitujących w oblężenia i 
podboje, których 
ukoronowaniem było 
stworzenie gigantycznego 
imperium…

23:20 Likwidator; akcja, USA 
2013. Szeryf Owens 
wiedzie spokojny żywot 
stróża prawa w małej 
mieścinie Sommerton 
Junction na granicy z 
Meksykiem. Nikt tutaj nie 
zna jego przeszłości, choć 
każdy się domyśla, że 
skrywa jakieś mroczne 
tajemnice… 

01:25 Ukryta tożsamość; 
akcja, USA 2014; odc. 6

02:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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

03:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

05:05 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016,; odc. 51

05:40 Bulionerzy; odc. 14/75 
- Tygrys; serial 
komediowy TVP

06:15 Zmiennicy; odc. 5/15 - 
Safari; serial TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 6/15 - 
Prasa szczególnej troski; 
serial TVP

08:35 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 32; serial 
obyczajowy TVP

09:35 Ranczo; s.III; odc. 35 - 
Upadek obyczajów; serial 
obyczajowy TVP

10:35 Ranczo; s.III; odc. 36 - 
Miedź brzęcząca; serial 
obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
185 „Wszędzie dobrze, ale 
w domu najlepiej” sezon 
9; serial komediowy TVP

12:10 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
186 „Rachunki trzeba 
płacić” sezon 9; serial 
komediowy TVP

12:40 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
187 „Zero tolerancji” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 48 - Śmierć na żywo; 
serial kryminalny TVP

14:15 Ranczo; s.III; odc. 37 - 
Zrozumieć kobietę; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; s.III; odc. 38 - 
Złoty deszcz; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.III; odc. 39 - 
Szczęśliwe rozwiązanie; 
serial obyczajowy TVP

17:20 Janosik; odc. 7/13 - 
Beczka okowity; serial TVP

18:15 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

19:10 Rodzinka.pl; odc. 244 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

19:40 Na sygnale; odc. 201 
„Farciarze z ferajny”; serial 
fabularyzowany TVP

20:15 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 49 - Lot; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 50 - Sekrety i 
kłamstwa; serial 
kryminalny TVP

22:10 Ranczo; s.IV; odc. 40 - 
Szok poporodowy; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; s.IV; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

00:10 Korona królów; odc. 
61; telenowela TVP

00:40 Korona królów; odc. 
62; telenowela TVP

01:20 Drogi wolności; odc. 
6; serial TVP

02:25 Pitbull; odc. 31; serial 
policyjny TVP

03:25 Trzeci oficer; odc. 
12/13; serial TVP

04:20 Komisariat; odc. 31; 
serial TVP

04:45 Komisariat; odc. 32 
Zemsta sołtysa; serial TVP

05:35 Rozrywka Retro – 
Kabaret a sprawa polska 
(1) PaKA

06:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 57 Piotrków 
Trybunalski; magazyn

07:10 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (10)

08:05 Koło fortuny; odc. 271 
ed. 5; teleturniej

08:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Michał Szpak; 
/cz. 1/; reportaż

09:10 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Michał Szpak; 
/cz. 2/; reportaż

09:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Bo to nie ma co”

10:40 Andre Rieu: Welcome 
To My World - Andre 
Rieu: Witaj w moim 
świecie; s. 2; /8/; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

11:30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Michał Szpak; 
/cz. 1-2/; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Świeże mazurskie ryby

12:55 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 43 Kaszubskie 
życie; cykl dokumentalny

13:35 Sekretne życie 
zwierząt

14:15 Big Music Quiz (17); 
teleturniej muzyczny

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /48/ - 
„Bananowy song” - Vox

15:20 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (4); reality show

15:50 Paranienormalni 
Tonight (8) Patrycja 
Markowska; program 
rozrywkowy

16:45 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /8/; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:45 La La Poland; odc. 
(6); program rozrywkowy

18:35 Wielki test - Polska 
Muzyka Rozrywkowa

20:10 Kierunek Kabaret; /61/ 
- Poprawna polszczyzna

21:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 1) - Dziadek; 
widowisko

22:15 Soundbreaking – 
Fabryka Hitów: Rytm 4/4; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

23:15 Koło fortuny; odc. 270 
ed. 5; teleturniej

23:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2017 na 
bis - Z PRL do Polski; /cz. 
1/

00:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lidzbark 2015 - 
Kabareton pod gwiazdami; 
/1/

01:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lidzbark 2015 - 
Kabareton pod gwiazdami; 
/2/ 

03:00 Rozrywka Retro – 
Kabaret a sprawa polska 
(1) PaKA

5:45 Ukryta prawda: Zakręty 
miłości (358); serial 
paradokumentalny

6:50 Mango; telezakupy
8:55 Brzydula (17/55); serial 

komediowy
9:30 Brzydula (18/55); serial 

komediowy
10:05 Brzydula (19/55); 

serial komediowy
10:40 Brzydula (20/55); 

serial komediowy
11:15 Brzydula (21/55); 

serial komediowy
11:50 Brzydula (22/55); 

serial komediowy
12:25 Dziadek z przypadku 

(5/22); serial komediowy
12:55 Dziadek z przypadku 

(6/22); serial komediowy
13:25 Hop; film familijny, 

USA 2011. Wyspa 
Wielkanocna. Młody 
zajączek Zet ma wkrótce 
przejąć od ojca rodzinną 
firmę. Od dziecka był 
przygotowywany do tej 
roli i spędzał długie 
godziny na malowaniu 
pisanek i produkcji 
smakołyków. Zwierzak nie 
czuje się jednak dobrze w 
wyznaczonej roli i marzy o 
karierze perkusisty…

15:30 Legenda Zorro; film 
przygodowy, USA 2005

18:15 Śnięty Mikołaj 3: 
Uciekający Mikołaj; 
komedia przygodowa, 
USA 2006. Zbliża się Boże 
Narodzenie. Na biegunie 
północnym jak zwykle 
ruszają gorączkowe 
przygotowania do świąt. 
Jednak w tym roku św. 
Mikołaj (Tim Allen) ma o 
wiele więcej kłopotów. 
Jego żona, pani 
Mikołajowa, jest w 
zaawansowanej ciąży i 
przeżywa silne wahania 
nastrojów…

20:00 Superseans: Harry 
Potter i Insygnia Śmierci: 
część 1; film przygodowy, 
Wielka Brytania/USA 
2010. Po śmierci 
Dumbledore’a Harry nie 
wraca do Hogwartu. 
Zrywa też z Ginny. Wraz z 
przyjaciółmi, Hermioną i 
Ronem, ma do wykonania 
misję, którą powierzył im 
zmarły profesor…

23:05 Inni; horror, Francja/
Hiszpania/USA 2001

1:15 Sposób na morderstwo 
(8/15); serial kryminalny

2:20 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów

4:30 Druga strona medalu: 
Cherie Blair (3/7) talk-
show. Cherie Blair, żona 
byłego premiera Wielkiej 
Brytanii, opowiada m.in., 
jak udało jej się pogodzić 
karierę prawniczą z 
wychowaniem dzieci.

05:10 Terapia dla par (7/12) 
- program

06:20 Zrzuć nadwagę na 
dobre!

07:00 Apetyt na miłość 
2 (10) - program 
rozrywkowy

08:00 Projekt Lady 3 (6/12) - 
program

09:00 #Sława 2 (3/8) - 
program rozrywkowy

09:30 Misja ratunkowa 2 
(7/10) - program 
rozrywkowy

10:15 Gwiazdy prywatnie 3 
(6/8) - program 
lifestylowy

10:45 Afera fryzjera 7 (6/8) - 
program rozrywkowy

11:30 Co nas truje 2 (7/12) - 
program lifestylowy

12:15 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (6/12) - program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (7/8) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu 4 
(7/12) - reality show

14:15 Zaskocz mnie! 2
14:45 Eks-tra zmiana
15:45 Poczuj się jak 

Małgosia Rozenek (5/10) 
- program

16:30 Mistrzowskie cięcie 2 
(7/8) - program 
rozrywkowy

17:30 Eksperci domowego 
budżetu 4 (7/8) - program 
dokumentalny

18:45 Co nas truje (9/12) - 
program lifestylowy

19:30 Co nas truje 2 (7/12) - 
program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet 16
20:45 Pani Gadżet 16
21:15 Życie bez wstydu 6 

(6/10) - reality show
22:15 Zanim Cię zobaczę
23:15 Życie z oszpeconą 

twarzą - dokument
00:20 W poszukiwaniu 

pacjentów 2 (1/6) - serial 
, Irlandia

00:50 W roli głównej - 
Radosław Majdan (8) - 
talk show

01:20 W roli głównej - Piotr 
Stramowski (6/8) - talk 
show

01:50 W roli głównej - 
Maciej Musiał (4/6) - talk 
show

02:20 Najsztub słucha - 
Katarzyna Bosacka (4/6) - 
talk show

02:50 W roli głównej - 
Olivier Janiak (3/8) - talk 
show

03:20 Wiem, co jem 4 
(3/15) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 3 
(13/16) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(14/16) - magazyn

06:00 Światowe Igrzyska 
Młodzieży Argentyna, la

08:05 Kapitan Tsubasa - 
odc. 114-115; serial 
animowany;  Japonia 
(2018)

09:00 hokej na lodzie - NHL 
- skrót

10:00 set 1, gem 1-3 tenis - 
Turniej WTA   Hongkong

12:10 piłka nożna - Liga 
Narodów - meldunek

12:45 e-sport - ESL 
Mistrzostwa Polski - finał

15:10 piłka nożna - Liga 
Narodów - meldunek

15:45 żużel - Speedway 
Diamond Cup  Rzeszów

18:05 piłka nożna - Liga 
Narodów - meldunek

20:05 piłka nożna - Liga 
Narodów: Polska - Włochy 
- studio

20:35 piłka nożna - Liga 
Narodów: Polska - Włochy

22:35 piłka nożna - Liga 
Narodów: Polska - Włochy 
- studio

24:00 Sportowy Wieczór
00:30 Zakończenie dnia
02:45 tenis ziemny - Turniej 

WTA Hongkong - finał
04:25 Boks Megafight - 

James Kirkland vs. Joel 
Julio

05:15 Sportowy Wieczór

06:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

06:30 Wędrując z autyzmem; 
reportaż

06:45 Kamień, nożyce, papier  – 
Portret dziewczyny

07:00 Audycja komitetów 
wyborczych

07:35 Rączka gotuje
07:55 Pogoda
08:00 Pod Tatrami
08:15 Nożem i widelcem
08:30 Agape; magazyn
09:00 Jezioro Bodeńskie – 

ostoja dzikiej przyrody; film 
dokum.; Austria (2015)

10:02 Rączka gotuje
10:30 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
10:47 Mamy sposoby; magazyn
11:40 Aktualności Flesz
11:45 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
11:55 POGODA
12:05 Głos Regionów
13:00 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 86 Podziemne Miasto 
Osówka; magazyn

13:30 Pogoda 
13:40 Ukryte skarby; cykl report.
14:10 Mechanism – the big task 

break; film dokum.; 
Czarnogóra (2018)

14:50 Kamień, nożyce, papier z 
– Portret dziewczyny; cykl 
reportaży

15:00 Polska z Miodkiem (118) 
Ropczyce i Chechły; felieton

15:05 Pogoda 
15:15 Sekrety ojca; odc. 2; 

serial; Turcja (2016)
16:05 Pod Tatrami
16:20 Dwie stolice
16:45 Dziennik regionów
17:00 Audycja komitetów 

wyborczych
17:15 POGODA
17:20 Niedzielny fajer
18:00 MUZYCZNA PRZYSTAŃ
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 Audycja komitetów 

wyborczych
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:35 Sekrety ojca; odc. 2; 

serial; Turcja (2016)
23:25 Pod Tatrami
23:35 Dwie stolice
00:05 Wiatr od morza; odc. 128
00:30 Pod Tatrami
00:45 W Innym Świetle; talk-

show
01:05 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 86 Podziemne Miasto 
Osówka; magazyn

01:40 Ocaleni; reality show
02:45 Głos Regionów
03:45 Mechanism – the big tax 

break; film dokum.; 
Czarnogóra (2018)

04:30 Kamień, nożyce, papier  – 
Portret dziewczyny

04:40 Pod Tatrami
05:00 Dziennik Regionów
05:35 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 86

06:50 Był taki dzień – 14 
października; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Tajlandia. Kwiat 
Azji; serial dokumentalny; 
Francja (2008)

08:05 Jan Paweł II i Prymas 
Stefan Kardynał 
Wyszyński; film 
dokumentalny

09:10 Wojna domowa; odc. 
15/15 - Siła wyobraźni; 
serial komediowy TVP

09:55 Okrasa łamie przepisy 
– Perliczka na nowo 
odkryta; magazyn 
kulinarny

10:30 Historia jedzenia po 
amerykańsku; odc. 3/6 
(odc. 3/6); cykl 
dokumentalny; USA 
(2014)

11:40 Plemienna sztuka 
przetrwania 2; odc. 6/6. 
Śmiercionośna zamieć; 
cykl dokumentalny; USA 
(2016)

12:35 Earth: A New Wild; 
odc. 1/5; esej 
dokumentalny; USA 
(2013)

13:30 Książka Historyczna 
Roku

14:05 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

14:40 Niedorajda; komedia; 
Polska (1937); 
reż.:Mieczysław Krawicz; 
wyk.:Renata Radojewska, 
Adolf Dymsza, Wanda 
Jarczewska, Józef Orwid, 
Andrzej Bogucki, 
Seweryna Broniszówna, 
Michał Znicz

16:10 Wielka Gra; teleturniej
17:05 Wojownicy czasu – 

Małe Verdun, czyli 
Gorlice 1915; cykl 
reportaży

17:35 Czarne chmury; odc. 
10/10 - Pościg; serial TVP

18:45 Książka Historyczna 
Roku

19:10 Trzy losy, jedna 
Polska – bracia 
Pomarańscy; film 
dokumentalny

20:10 Tajne akta III Rzeszy; 
odc. 2/6 (odc. 1/6); Wielka 
Brytania (2015)

21:15 Prymas. Trzy lata z 
Tysiąca; dramat; Polska 
(2000); reż.:Teresa 
Kotlarczyk; wyk.:Andrzej 
Seweryn, Maja 
Ostaszewska, Zbigniew 
Zamachowski, Krzysztof 
Wakuliński, Grzegorz 
Sikora, Mariusz Benoit, 
Jerzy Trela, Henryk Talar

23:05 Wielki test z historii – 
Karol Wojtyła – Jan 
Paweł II

00:50 Bar pod młynkiem; 
film TVP; Polska (2004)

02:20 Sidła strachu; film 
dokumentalny

03:15 CEGŁA i inne nagrody 
filmowe. Opowiada 
Andrzej Wajda; film 
dokumentalny

6:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów

8:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Holandia 
- Niemcy

10:30 Atleci; magazyn dla 
wszystkich, którzy kochają 
sport. W programie relacje 
z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; mecz: 
Miasto Szkła Krosno - 
TBV Start Lublin

14:30 Żużel; Gala 
Zakończenia Sezonu Nice 
1. Ligi; mecz towarzyski: 
Północ - Południe

17:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

20:35 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Polska - 
Włochy

22:50 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

23:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; magazyn

0:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów

2:30 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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04:30 TELEZAKUPY
05:05 Elif; s.II; odc. 343; 

serial; Turcja (2014)
06:00 Wieczna miłość; odc. 

35; serial; Turcja (2015)
06:50 Jaka to melodia?; 

odc. 3901; teleturniej muz.
07:25 Audycje komitetów 

wyborczych
07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.V; odc. 64; 

serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.X; 

odc. 129; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

9/108; teleturniej
11:25 Korona królów – taka 

historia...; odc. 6; 
telenowela TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Sięgnij po wołowinę
12:55 BBC w Jedynce – 

Najmłodsi wśród zwierząt. 
Mieszkańcy wód; Wielka 
Brytania (2016)

14:00 Elif; s.II; odc. 344; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia wiślańsko 
cieszyńska

15:50 Wieczna miłość; odc. 
36; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

16:45 Audycje komitetów 
wyborczych

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3904; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3353; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

109; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

10/108; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 43
21:00 Teatr Telewizji – 

Popiełuszko
22:25 Dekalog – Jeden; film 

TVP; Polska (1988); 
reż.:Krzysztof Kieślowski

23:35 Wykluczeni; film 
dokum.; Polska (2017)

00:30 4 Blocks; odc. 6, 
Skazany na śmierć; serial; 
Niemcy (2017); 
Dozwolone od lat 18

01:40 Plan B; komedia 
romantyczna; USA (2010)

03:30 Agfa 1939; film 
dokumentalny; Niemcy, 
Polska (2014)

04:35 Notacje – Adolf 
Juzwenko. Zakład 
Narodowy im. 
Ossolińskich; cykl 
dokumentalny

05:00 Koło fortuny; odc. 252 
ed. 4; teleturniej

05:35 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 134 
„Dobre chęci”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

Extra (188)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

27 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1918; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 253 
ed. 4; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 58; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
28 „Urocze nastolatki”; 
serial komediowy TVP

15:10 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 302 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2448; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 33; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

odc. 180 „Boskie życie” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 65; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1918; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1919; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 51; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1389; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1122

21:55 Syn; ep. 4; serial; USA 
(2017)

22:50 Dzielnica bankowa; 
odc. 4/6; serial 
sensacyjny; Francja 
(2017)

23:55 Trzeci oficer; odc. 
1/13 - Dezerter; serial 
sensacyjny TVP; Polska 
(2008)

00:50 Chocolat; dramat; 
Francja (2016)

03:00 Zjednoczone Stany 
Miłości; Polska, Szwecja 
(2016)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 TV Shop; magazyn 
reklamowy

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (142); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (755); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (36); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (822); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2739); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (868); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (271); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (261); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2740); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (290); serial 
komediowy

20:10 Megahit: Szklana 
pułapka 4.0; film 
sensacyjny, Wielka 
Brytania/USA 2007. W 
całych Stanach 
Zjednoczonych trwają 
uroczyste obchody Dnia 
Niepodległości. Właśnie 
wtedy terroryści przejmują 
kontrolę nad 
komputerową centralą 
USA. Zamierzają 
opanować systemy, od 
których zależy 
funkcjonowanie całego 
kraju…

22:55 Szalony lot; dramat 
sensacyjny, Rumunia/
Wielka Brytania/USA 
2007. Podczas manewrów 
lotniczych terroryści 
uprowadzają supertajny 
samolot szturmowy X-77. 
Chcą wykorzystać go do 
zrzucenia bomby 
biologicznej. Misja 
odzyskania uprowadzonej 
maszyny powierzona 
zostaje Johnowi Sandsowi 
(Steven Seagal)…

1:00 Liga Niezwykłych 
Dżentelmenów; film 
przygodowy, Czechy/
Niemcy/Wielka Brytania/
USA 2003

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo

05:50 Uwaga! (5463) - 
program

06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (32/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Akademia ogrodnika 
(32/39) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2308) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (952) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (841) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (604) - 
program

14:00 19 + (305) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 7 

(14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (605) - 
program

16:30 19 + (306) - program
17:00 Szpital (842) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (953) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7593) - 

informacje
19:35 Sport (7576) - 

informacje
19:45 Pogoda (7573) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5464) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(25/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2762) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (196) - 
program

21:30 Top Model 7 (7/13) - 
program rozrywkowy

22:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (7/12) - 
program

23:30 World War Z - film 
S-F, USA 2013. Gerry 
Lane (Brad Pitt) i jego 
rodzina wpadają w 
olbrzymi korek. Lane, były 
śledczy ONZ szybko 
wyczuwa, że to z czym 
mają do czynienia nie jest 
zwykłą uliczną blokadą. Na 
niebie słychać policyjne 
śmigłowce, po ulicach 
krążą policjanci na 
motocyklach, a miasto 
pogrąża się w chaosie. 
Zabójczy wirus, który 
rozprzestrzenia się przez 
ugryzienie przemienia 
zdrowych ludzi w coś 
trudnego do 
zdefiniowania, dzikiego…

01:55 Co za tydzień (871) - 
magazyn

02:25 Biuro (2/6) - serial 
komediowy, USA

03:00 Uwaga! (5464) - 
program

03:25 Moc Magii(TVN noc) 
(281/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 165

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 69

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 126

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 16

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1998

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2017

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 80

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2017

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2017

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 126

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 127

20:00 Handel; akcja, USA 
2007. Przejmująca historia 
nastoletniej Meksykanki 
Adriany oraz Weroniki 
(Alicja Bachleda Curuś) – 
młodej matki emigrującej 
z Polski w celu lepszego 
życia. Obie dziewczyny 
zostają porwane na terenie 
Meksyku, a następnie 
przemycone do USA, 
gdzie rozwinięty jest 
handel żywym towarem…

22:30 Wilk wojny; akcja, 
Chiny 2015. Chiński 
żołnierz sił specjalnych 
posiadający niesamowite 
umiejętności strzeleckie 
zostaje zmuszony do walki 
z grupą uzbrojonych, 
zagranicznych 
najemników…

00:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

00:55 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek; Polska; 
odc. 4

01:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:40 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

04:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 23

04:40 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 24

05:05 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016,; odc. 52

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 11; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 125 
„Pierwszy pocałunek”; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 126 
„Mimo wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 07 zgłoś się; odc. 
15/21 - Skok śmierci; 
serial TVP

08:45 M jak miłość; s.I; odc. 
905; serial TVP

09:45 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 50 - Sekrety i 
kłamstwa; serial 
kryminalny TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
190 „Aukcja marzeń” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

11:20 Ranczo; s.III; odc. 38 - 
Złoty deszcz; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.III; odc. 39 - 
Szczęśliwe rozwiązanie; 
serial obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 51 - Talent; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 52 - W kręgu 
podejrzeń; serial 
kryminalny TVP

15:10 Na dobre i na złe; odc. 
146 - Nocny rajdowiec

16:05 Na sygnale; odc. 126 
„Mimo wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

16:35 Ranczo; s.IV; odc. 40 - 
Szok poporodowy; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; s.IV; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 12; serial TVP

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

20:15 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 14 - Mordercze lato; 
serial kryminalny TVP; 
Polska (2012)

21:15 Ranczo; s.IV; odc. 42; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IV; odc. 43 - 
Agent; serial TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 54; serial TVP

00:10 Na dobre i na złe; odc. 
715; serial TVP

01:15 Ekstradycja III; odc. 
9/10; serial TVP

02:25 Ekstradycja III; odc. 
10/10; serial TVP

03:30 07 zgłoś się; odc. 
15/21; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
189 „Domowe zapętlenie” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

06:20 Familiada; odc. 2454; 
teleturniej

06:50 Okrasa łamie przepisy 
– Grójeckie jabłka; 
magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(6)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/10/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 272 
ed. 5; teleturniej

09:40 Bake Off Junior (5)
10:40 Bake off – Ale przepis 

(5)
10:55 Familiada; odc. 2454; 

teleturniej
11:25 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /97/ - „Jimmy 
Joe” - Karin Stanek

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Najśmieszniejsi 
2005; widowisko

12:40 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Kabaret 
Moralnego Niepokoju (2); 
program kabaretowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(7)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2017 na 
bis - Z PRL do Polski; /cz. 
2/

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (1); 
program rozrywkowy

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (2); 
program rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Święto ziemniaka; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (74) - 
Na ryby; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 14 (56) Irlandia - 
Galway; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/10/; teleturniej

20:15 100 x Wolność
21:35 Kabaretowy Klub 

Dwójki (76) - Miasto czy 
wieś?; widowisko 
rozrywkowe

22:35 The Voice of Poland 
IX; seria - Bitwa (11); 
widowisko muzyczne

00:05 Koło fortuny; odc. 271 
ed. 5; teleturniej

00:45 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (3); koncert

01:45 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (4); koncert

02:50 Olga Lipińska 
zaprasza (10); talk-show

03:45 Rozrywka Retro – Czar 
par (2); program 
rozrywkowy

5:10 Ukryta prawda: Jazda 
konna (359); serial 
paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: Chore 
żądze (140); serial 
fabularno-dokumentalny

7:05 Szpital (421); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (21/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (22/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Karciarz 
(4); serial kryminalny

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda: W 

ostatniej chwili (696); 
serial paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: Biust w 
rozmiarze XXL (141); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: Wyrok 
śmierci (595); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (422); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (7/24); 
serial przygodowy

16:50 Kryminalni: Ucieczka 
(5); serial kryminalny

17:55 Brzydula (23/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (24/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda: Uparta 
(697); serial 
paradokumentalny

20:00 Jak to się robi w 
Chicago; dramat 
sensacyjny, USA 1986. 
Agent FBI, Mark Kaminsky 
(Arnold Schwarzenegger), 
zostaje wyrzucony z firmy, 
ponieważ jego 
przełożonym nie podobają 
się stosowane przez niego 
brutalne metody. Mark 
zostaje szeryfem w 
prowincjonalnym 
miasteczku, gdzie mieszka 
ze zgorzkniałą żoną Amy 
(Blanche Baker). Wkrótce 
nadarza się jednak okazja 
powrotu do dawnej 
służby…

22:15 Kości 12 (7/12); serial 
kryminalny

23:15 Harry Potter i Insygnia 
Śmierci: część 1; film 
przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 2010. Po 
śmierci Dumbledore’a 
Harry nie wraca do 
Hogwartu. Zrywa też z 
Ginny. Wraz z 
przyjaciółmi, Hermioną i 
Ronem, ma do wykonania 
misję, którą powierzył im 
zmarły profesor…

2:15 American Horror Story 
(11); serial grozy. 
Psychiatra Ben i jego żona 
Vivien zamieszkują w 
starej rezydencji. Wiąże się 
z nią historia, która 
wpłynie na ich losy...

3:15 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

05:25 Wiem, co kupuję 
(3/12) - program 
lifestylowy

05:55 Ostre cięcie 3 (7/12) - 
program

06:40 Idealna niania 8 (1/6) 
- program obyczajowy

07:25 Nowa Maja w 
ogrodzie (33/40) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Apetyt na miłość 3 
(1/12) - program 
rozrywkowy

08:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (2/6) - reality 
show

09:40 Sablewskiej sposób 
na modę (7/12) - program 
rozrywkowy

10:25 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (1/13) - program 
rozrywkowy

11:25 Kuchenne rewolucje 
13 (10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:25 Zanim Cię zobaczę
13:25 Co za tydzień (871) - 

magazyn
13:55 Pani Gadżet 16
14:25 Pani Gadżet 15 (5/22) 

- magazyn
14:55 W czym do ślubu? 3 

(7/12) - reality show
15:25 W czym do ślubu 4 

(7/12) - reality show
15:55 Gwiazdy prywatnie 3 

(6/8) - program 
lifestylowy

16:25 Zaskocz mnie! 2
16:55 Ugotowani 13 (7/10) - 

magazyn kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 9 
(3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (7/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 3 
(1/12) - reality show

20:40 #Sława 2 (3/8) - 
program rozrywkowy

21:10 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (6/12) - program 
rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 16
22:25 Eks-tra zmiana
23:25 Afera fryzjera 7 (6/8) - 

program rozrywkowy
00:10 Życie z oszpeconą 

twarzą - dokument
01:15 W roli głównej - 

Agnieszka Chylińska (7/8) 
- talk show

01:50 W roli głównej - Filip 
Chajzer (5/6) - talk show

02:20 Najsztub słucha - 
Margaret (5/6) - talk show

02:50 W roli głównej - Anna 
Mucha (4/8) - talk show

03:20 Wiem, co jem 4 
(4/15) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 3 
(15/16) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 (16) - 
magazyn

06:05 Światowe Igrzyska 
Młodzieży - Argentyna - 
LA

08:00 PN - Liga Narodów - 
Polska - Włochy

11:20 Tenis Hongkong finał
13:05 e- sport - ESL - MP
15:00 PN - Liga Narodów - 

Chorwacja - Anglia
17:05 PN - Liga Narodów  - 

Polska - Włochy
19:15 4–4–2
19:40 4–4–2
20:15 piłka nożna - Liga 

Narodów: Hiszpania - 
Anglia - studio

20:35 piłka nożna - Liga 
Narodów: Hiszpania - 
Anglia

23:25 Sportowy Wieczór
00:05 Światowe Igrzyska 

Młodzieży - Argentyna - 
Gimnastyka sportowa

02:00 Żużel - Speedway 
Diamnod Cup

04:00 Boks - Gala w 
Londynie

05:00 Sportowy Wieczór

06:00 Wiatr od morza; odc. 128; 
magazyn

06:30 Agape; magazyn
07:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Kinderlager Pogrzebin; 

film dokum.
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
11:00 Nożem i widelcem; odc. 

120 - Karkówka z warzywami; 
magazyn kulinarny

11:15 W Innym Świetle; talk-
show

11:30 Werka; film dokum.; 
Polska (2014)

12:25 Polska z Miodkiem (119) 
Drezdenko; felieton

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Sacrum profanum
13:00 Rolnik z pasją; odc. 3; 

magazyn
13:05 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 Audycja komitetów 

wyborczych
17:55 POGODA
18:00 BILANS ZDROWIA
18:20 Kartki z kalendarza
18:30 Aktualności
18:47 Wieczorne wiadomości 

sportowe
18:56 Magazyn Meteo
19:00 Audycja komitetów 

wyborczych
19:31 Optyka polityka
20:28 POGODA
20:30 Onkoczujni; magazyn 

medyczny
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Twój Wybór
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:45 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:00 ALARM!; magazyn
23:20 Telekurier
23:50 Werka; film dokum.; 

Polska (2014)
00:40 Pod Tatrami
00:55 Onkoczujni; magazyn 

medyczny
01:35 O!polskie na żywo
02:40 Rolnik z pasją; odc. 3
02:55 Nożem i widelcem
03:10 Nożem i widelcem; odc. 

120; magazyn kulinarny
03:25 W Innym Świetle; talk-

show
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Tygodnik polityczny

06:50 Był taki dzień – 15 
października; felieton

07:00 Tajemnica Enigmy; 
odc. 8/8; serial TVP

07:50 Ex Libris; magazyn
08:20 Wojownicy czasu – 

Małe Verdun, czyli 
Gorlice 1915; cykl report.

09:00 Historia Polski – 
Zwykły, święty człowiek; 
film dokum.; Polska (2005)

10:05 Sensacje XX wieku – 
Hess; cykl dokumentalny

10:35 Ferdynand Ruszczyc – 
Niebiosa i ziemia; cz. 2; 
film dokumentalny; 
Białoruś (2015)

11:15 Planeta dinozaurów – 
Nowe olbrzymy; odc. 1/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011); 
reż.:Mark Sherman, Phil 
Dobree

12:20 Wielka miłość 
Balzaka; odc. 7 
Wyzwolony; serial; Polska, 
Francja (1973)

13:25 Prymas. Trzy lata z 
Tysiąca; dramat; Polska 
(2000); reż.:Teresa 
Kotlarczyk; wyk.:Andrzej 
Seweryn, Maja 
Ostaszewska, Zbigniew 
Zamachowski, Krzysztof 
Wakuliński, Grzegorz 
Sikora, Mariusz Benoit, 
Jerzy Trela, Henryk Talar, 
Mariusz Jakus, Joanna 
Orzeszkowa

15:20 Earth: A New Wild; 
odc. 1/5; esej 
dokumentalny; USA 
(2013); reż.:Matthew Dyas

16:20 Spór o historię – 
Władcy polscy: Bolesław 
III Krzywousty; debata

16:55 Historia Polski – Jan 
Paweł II i Jego przyjaciel; 
film dokum.; Polska (1999)

18:00 Było, nie minęło 
(premiera)

18:30 Flesz historii; odc. 
412; cykl reportaży

18:50 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 1/12; serial 
TVP; Polska (2008)

19:45 Historia w postaciach 
zapisana – Fryderyk II, 
król Prus; cykl dokum.; 
Francja (2013)

22:00 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

22:35 Marzyciele – Piłsudski 
w Krakowie; progr. publ.

23:05 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 4; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

00:10 Habemus Papam; film 
dokum.; Polska (2004)

01:05 Sensacje XX wieku – 
Pucz Janajewa; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

02:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Piramidy XX 
wieku; cykl dokumentalny; 
Polska (1995)

02:35 Było, nie minęło
03:15 Akcja AB; film dokum.; 

Polska (2014)

8:10 Trans World Sport; 
magazyn sportowy 
poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

9:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów

9:10 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Świata w 
Japonii; mecz 3. rundy 
fazy grupowej

12:10 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Świata w 
Japonii; mecz 3. rundy 
fazy grupowej

14:20 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Polska - 
Włochy

16:30 magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy

17:00 Puncher Extra Time; 
magazyn dla fanów 
sportów walki

18:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

20:35 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Hiszpania 
- Anglia

22:50 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

23:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; magazyn

0:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów

2:30 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

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

POLSAT SPORT
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05:05 Elif; s.II; odc. 344; 
serial; Turcja (2014)

06:00 Wieczna miłość; odc. 
36; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

06:50 Jaka to melodia?; 
odc. 3904; teleturniej 
muzyczny

07:25 Audycje komitetów 
wyborczych

07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.V; odc. 65 - 

Pakt z czartem; serial 
obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.X; 
odc. 130 - Trzeci człowiek; 
serial kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
10/108; teleturniej

11:30 Korona królów; odc. 
109; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w zagrodzie – 

Jagnięcina – zdrowa 
alternatywa

12:55 Natura w Jedynce – 
Wyspy czasów Odyseusza 
– Odyseja wysp 1 
Powstałe z ognia; Niemcy 
(2017); reż.:Matt 
Hamilton, Paul Reddish

14:00 Elif; s.II; odc. 345; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Leśniczówka; odc. 43
15:50 Wieczna miłość; odc. 

37; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

16:45 Audycje komitetów 
wyborczych

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3905; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3354; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
110; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
11/108; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 44
21:00 Koncert
22:05 Kompania X; s.I; odc. 

6; serial; Kanada (2015)
22:55 Port lotniczy 1977; 

film akcji; USA (1977)
00:55 Czy świat oszalał? – 

Ostatni w Aleppo; film 
dokum.; Dania (2017)

02:10 Urodzony po raz 
trzeci; film TVP

03:50 Master Plan; film 
dokumentalny; Łotwa 
(2016); reż.:Juris 
Pakalnins

05:00 Koło fortuny; odc. 254 
ed. 4; teleturniej

05:35 M jak miłość; odc. 
1389; serial TVP

07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 135 

„Koniec zabawy”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

Extra (189)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

29 „Dzień ojca”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1919; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 255 
ed. 4; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 59; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
30 „Muzykoterapia”; serial 
komediowy TVP

15:10 M jak miłość; odc. 
1389; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 303 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2449; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 34; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

odc. 181 „Sprzedane” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 66; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1919; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1920; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 52; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1390; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1123

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – 
Zaczęły odrastać nam 
skrzydła; film 
dokumentalny

23:55 Rodzinka.pl; odc. 244 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:30 Syn; ep. 4 (ep. 4); 
serial; USA (2017)

01:25 Paradoks; odc. 12 
Kokaina; serial kryminalny 
TVP

02:20 Magazyn Ekspresu 
Reporterów (powtórka)

03:25 E – papierosy. 
Wybawienie czy 
zagrożenie?; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 TV Shop; magazyn 
reklamowy

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (143); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (756); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (37); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (823); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2740); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (869); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (272); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (262); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2741); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (291); serial 
komediowy

20:05 Ślad (9); serial 
kryminalny

21:05 Ślad (10); serial 
kryminalny

22:05 Liga Niezwykłych 
Dżentelmenów; film 
przygodowy, Czechy/
Niemcy/Wielka Brytania/
USA 2003. Rok 1899. W 
różnych częściach świata 
dochodzi do tajemniczych 
ataków z wykorzystaniem 
zaawansowanej 
technologicznie broni. 
Napady te mogą stać się 
zarzewiem 
ogólnoświatowego 
konfliktu. Okazuje się, że 
za chaosem i zniszczeniem 
stoi nieobliczalny Fantom. 
Planuje zatopienie 
Wenecji, w której ma się 
odbyć konferencja z 
udziałem polityków…

0:35 A więc wojna; komedia 
romantyczna, USA 2012

2:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5464) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

11 (10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Reda, „Dzikie wino”. 
Restauracja „Dzikie wino” 
to okazała i rodzinna 
inwestycja, którą 
wymyśliła matka 
dorosłych dzieci Asi i 
Marcina, i żona pana 
Stanisława…

07:50 Doradca smaku 9 
(25/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2309) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (953) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (842) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (605) - 
program

14:00 19 + (306) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

7 (15) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
niewielkim, ale 
malowniczym Sanoku rok 
temu rodzinną restaurację 
– Stary Kredens otworzyło 
małżeństwo, Maria i Piotr. 
Ponieważ wcześniej 
prowadzili kuchnie z 
masowym jedzeniem, 
teraz chcieli stworzyć coś 
wykwintnego, 
szczególnego, dla 
pojedynczego gościa. 
Miało być światowo, 
gustownie i elegancko…

15:30 Szkoła (606) - 
program

16:30 19 + (307) - program
17:00 Szpital (843) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (954) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7594) - 

informacje
19:35 Sport (7577) - 

informacje
19:45 Pogoda (7574) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5465) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(26/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2763) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (197) - 
program

21:30 Diagnoza 3 (7/13) - 
serial

22:30 Kuba Wojewódzki 13 
(7/13) - talk show

23:30 Superwizjer (1139) - 
magazyn reporterów

00:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (7/12) - 
program

01:05 36,6 4 (6/12) - 
program

02:05 Masters Of Sex (1/12) 
- serial, USA

03:25 Uwaga! (5465) - 
program

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(282/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 166

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 70

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 127

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 17

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1998

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2017

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 81

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2017

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 127

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 128

20:00 Ryzykanci; akcja, USA 
1997. Jack Quinn (Jean-
Claude Van Damme) 
pracuje jako szpieg. 
Postanawia jednak 
wycofać się z interesu…

21:55 Street Fighter: 
Legenda Chun-Li; akcja, 
Indie, Japonia, Kanada, 
USA 2009. Chun Li jest 
piękną, ale i niebezpieczną 
kobietą, która postanawia 
odbić ojca z rąk okrutnych 
i bezwzględnych 
bandytów. Czy ma 
szansę?

23:50 Twister; katastroficzny, 
USA 1996. Grupa 
naukowców rusza w 
pościg za najgroźniejszym 
tornadem w historii 
Ameryki. Muszą stanąć 
oko w oko z cyklonem. 
Rozpoczyna się gra o 
wysoką stawkę.

02:05 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek; Polska; 
odc. 4

02:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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

03:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

4:00 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

04:40 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 25

05:05 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016,; odc. 53

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 12; serial TVP

06:05 Na sygnale; odc. 126 
„Mimo wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 127 
„Himalaje”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 07 zgłoś się; odc. 
16/21 - Ślad rękawiczki; 
serial TVP

08:40 M jak miłość; s.I; odc. 
906; serial TVP

09:35 Na dobre i na złe; odc. 
715 Gdzie nasz dom?; 
serial TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
191 „Giełda wspomnień” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

11:15 Ranczo; s.III; odc. 39 - 
Szczęśliwe rozwiązanie; 
serial obyczajowy TVP

12:15 Ranczo; s.IV; odc. 40 - 
Szok poporodowy; serial 
obyczajowy TVP; Polska 
(2009); reż.:Wojciech 
Adamczyk; wyk.:Ilona 
Ostrowska, Arkadiusz 
Nader, Cezary Żak, Paweł 
Królikowski, Grzegorz 
Wons, Jacek Kawalec, 
Artur Barciś

13:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 52 - W kręgu 
podejrzeń; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 53 - Samotne serca; 
serial kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
147 - Grzybowy przysmak

16:10 Na sygnale; odc. 127 
„Himalaje”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; s.IV; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; s.IV; odc. 42 - 
Śluby i rozstania; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 13; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 54 - Zaklęty rewir; 
serial kryminalny TVP

20:15 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 15 - Nieme krzyki; 
serial kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.IV; odc. 43 - 
Agent; serial obyczajowy 
TVP

22:15 Ranczo; s.IV; odc. 44 - 
Polityka i czary; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 55 - Spływ; serial 
kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

01:15 Czas honoru; odc. 23 
„Niemiecka ruletka”; s. II; 
serial TVP

02:10 Czas honoru; odc. 24; 
s. II; serial TVP

03:10 07 zgłoś się; odc. 
16/21; serial TVP

04:35 M jak miłość; s.I; odc. 
906; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2455; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Święto ziemniaka

07:35 Śpiewające fortepiany 
(7)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/11/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 273 
ed. 5; teleturniej

09:45 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 1) - Dziadek; 
widowisko

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /45/ - „Ktoś 
między nami” - Anna 
Jantar, Zbigniew Hołdys

10:55 Familiada; odc. 2455; 
teleturniej

11:30 KabareTOP Story – 
„Song porzuconej” - 
kabaret Hrabi

11:50 Życie to Kabaret – 
Hrabi Dracula (1-2)

13:40 Śpiewające fortepiany 
(8)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2017 na 
bis - Z PRL do Polski; /cz. 
1/

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lidzbark 2015 - 
Kabareton pod gwiazdami; 
/1/; widowisko 
rozrywkowe; 

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lidzbark 2015 - 
Kabareton pod gwiazdami; 
/2/; widowisko 
rozrywkowe; 

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Mięsne przysmaki... z 
warzyw; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (75) 
Jedzenie dżungli; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 14 (57) Irlandia - 
Cork; magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/11/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(9)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (78) - Fast food 
czy slow food?; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Bake Off Junior (6)
23:15 Bake off – Ale przepis 

(6)
23:30 Koło fortuny; odc. 272 

ed. 5; teleturniej
00:05 Gwiazdy, gwiazdki, 

gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Polskie 
Gwiazdy i The Beatles

00:40 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2018 na 
bis - Piosenka Ci nie da 
zapomnieć. Przeboje 
stulecia (cz. 1-2)

02:35 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (2) - Lekarz; cz. 
2; program rozrywkowy

03:35 Rozrywka Retro – 
MUZYKA MAŁEGO 
EKRANU: Bogusław Mec

5:25 W-11 - Wydział 
Śledczy: Porwanie Toli 
(1157); serial fabularno-
dokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: Biust w 
rozmiarze XXL (141); 
serial fabularno-
dokumentalny

7:05 Szpital (422); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (23/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (24/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Ucieczka 
(5); serial kryminalny

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda: Uparta 

(697); serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: Rola 
życia (142); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: Dziewczyna 
Afrykańczyka (596); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (423); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (8/24); 
serial przygodowy

16:50 Kryminalni: Temat z 
Norwida (6); serial 
kryminalny

17:55 Brzydula (25/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (26/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda: 
Nieoczekiwana zdrada 
(698); serial 
paradokumentalny

20:00 Red Eye; thriller, USA 
2005. Lisa Reisert (Rachel 
McAdams), szefowa 
recepcjonistek hotelu w 
Miami, wraca z pogrzebu 
babci w Dallas. Boi się 
latać, jest przerażona 
perspektywą spędzenia 
nocy w samolocie…

21:50 Kino oldschool: Ojciec 
chrzestny; dramat 
sensacyjny, USA 1972. 
Sierpień 1945 roku. Cała 
rodzina Corleone i ich 
przyjaciele zgromadzili się, 
aby świętować powrót z 
wojny Michaela Corleone 
(Al Pacino) oraz ślub jego 
siostry Connie (Talia 
Shire). Na uroczystość 
przybyli m.in. ich bracia - 
Sonny (James Caan) i 
Fredo (John Cazale) oraz 
prawnik rodziny, Tom 
Hagen (Robert Duvall). 
Według niepisanego 
prawa, w tak radosny 
dzień, przyjaciele mafijnej 
rodziny mogą prosić 
seniora rodu o pomoc…

1:25 Sposób na morderstwo 
(9/15); serial kryminalny

2:30 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości

05:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (10/14) - 
program lifestylowy

06:10 Beauty ekspert (7/10) 
- magazyn lifestylowy

06:45 Co za tydzień (871) - 
magazyn

07:15 Misja ratunkowa 2 
(7/10) - program 
rozrywkowy

08:00 Apetyt na miłość 3 
(2/12) - program 
rozrywkowy

09:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (3/6) - reality 
show

09:45 Sablewskiej sposób 
na modę (8/12) - program 
rozrywkowy

10:30 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (2/13) - program 
rozrywkowy

11:30 Kuchenne rewolucje 
13 (11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:35 Pani Gadżet 16
13:05 Pani Gadżet 16
13:35 Życie bez wstydu 6 

(6/10) - reality show
14:35 #Sława 2 (3/8) - 

program rozrywkowy
15:05 Eks-tra zmiana
16:05 Terapia dla par (8/12) 

- program
17:10 Afera fryzjera 7 (6/8) - 

program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 9 

(4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (8/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 3 
(2/12) - reality show

20:40 Mistrzowskie cięcie 2 
(7/8) - program 
rozrywkowy

21:40 Co nas truje 2 (7/12) - 
program lifestylowy

22:25 Gwiazdy prywatnie 3 
(7/8) - program 
lifestylowy

22:55 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (7/8) - reality 
show

23:40 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (5/10) 
- program

00:25 Sekrety gwiazd - Julia 
Roberts (4/6) - serial 
dokumentalny, USA

01:30 Najsztub słucha - 
Dorota Wellman (2/6) - 
talk show

02:00 Najsztub słucha - 
Roma Gąsiorowska (6) - 
talk show

02:30 W roli głównej - Ewa 
Chodakowska (6) - talk 
show

03:00 W roli głównej - 
Mandaryna (5/8) - talk 
show

03:30 Wiem, co jem 4 
(5/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem (1/16) - 
magazyn

04:30 Wiem, co jem (2/16) - 
magazyn

06:00 Światowe Igrzyska 
Młodzieży - Argentyna LA

08:00 e-sport ESL - MP
09:55 PN - Liga Narodów - 

Polska - Wlochy
12:00 Turniej WTA
14:00 Turniej WTA
15:45 4–4–2
16:15 4–4–2
16:45 PN - Liga narodów - 

Hiszpania - Anglia
18:45 Światowe Igrzyska 

Młodzieży Argentyna - la
23:10 Sportowy Wieczór
23:45 Światowe Igrzyska - 

Młodzieży - Gimnstyka 
sprtowa

01:30 PN - Liga narodów - 
Polska - Włochy

04:45 Sportowy Wieczór

06:00 Zakochaj się w Polsce; 
odc. 86 Podziemne Miasto 
Osówka; magazyn

06:30 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – 
Marzenie o wolności

07:01 Kwadrans w ogrodzie
07:16 Słodka kuchnia pszczółek
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
07:45 Kronika regionu
08:05 BILANS ZDROWIA
08:30 Aktualności Flesz
09:05 OSTOJA
09:35 Las bliżej nas s.II; odc. 5
09:55 Legendy regionalne – 

Tajemnice Karolinki; cz. 2; 
cykl reportaży

10:15 Turystyczna Jazda
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rok w ogrodzie
11:15 Rolnik z pasją; odc. 3
11:20 Złote ręce Rafała Wilka; 

reportaż
11:35 1819 kg wiary; film 

dokum.; Polska (2007)
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Pieniądz w centrum uwagi
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 Przestrzeń wypełniona 

miłością
15:05 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii. – 
Marzenie o wolności

15:35 Sezon na bobry; reportaż
15:45 Kamień, nożyce, papier  – 

Wolny rynek; cykl reportaży
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Audycja komitetów 

wyborczych
17:55 POGODA
17:55 Reportaż z regionu
18:30 Aktualności
18:45 Rozmowa Dnia
18:56 Magazyn Meteo
19:00 Audycja komitetów 

wyborczych
19:30 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:45 Piłkarska 3; magazyn
20:28 POGODA
20:30 Zakupy pod kontrolą s.II 

(3); reality show
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Twój Wybór
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:00 ALARM!; magazyn
23:20 Telekurier
23:50 1819 kg wiary; film 

dokum.; Polska (2007)
00:40 Pod Tatrami
00:55 Zakupy pod kontrolą; s.II 

(3); reality show
01:35 Ostoja
02:00 Las bliżej nas; s.II; odc. 5
02:20 Niepokonani; reportaż
02:40 Turystyczna Jazda
03:00 Rok w ogrodzie
03:25 Petrusewicz – historia 

subiektywna; reportaż
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Sezon na bobry; reportaż

06:50 Był taki dzień – 16 
października; felieton

06:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 1/12; serial 
TVP; Polska (2008)

07:45 Pole widzenia. 
Polskie wynalazki które 
zmieniły świat.; serial 
dokumentalny

08:10 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

08:45 Flesz historii; odc. 
412; cykl reportaży

09:15 Historia Polski – 
Mieczysław Paluch. 
Człowiek, powstaniec, 
dowódca; film dokum.; 
Polska (2015)

10:10 Sensacje XX wieku – 
Pucz Janajewa; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny; Polska 
(1998); reż.:T Kostuch

11:10 Spór o historię – 
Władcy polscy: Rozbicie 
dzielnicowe XII w.; 
debata; Polska (2016)

11:45 Diabelski pomysł; cykl 
reportaży

12:20 Komediantka; odc. 
1/9; serial TVP; Polska 
(1987)

13:25 Wszystkie kolory 
świata – Polinezja – 
perła Pacyfiku ; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008); reż.:Eric Bacos

14:30 Legenda Wieży Eiffla; 
dokument fabularyzowany; 
Francja (2005); reż.:Simon 
BROOK

16:10 Marzyciele – Piłsudski 
w Krakowie; program 
publicystyczny

16:45 Historia Polski – 
Habemus Papam; film 
dokumentalny; Polska 
(2004); reż.:Paweł Woldan

17:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Na tygrysich 
ścieżkach

18:15 Wojownicy czasu; cykl 
reportaży

18:50 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 2/12; serial 
komediowy TVP

19:40 Książka Historyczna 
Roku

19:55 Roman Dmowski; film 
dokum.; Polska (1995)

21:00 Hiszpania. Narodziny 
imperium; odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

22:00 Jak było?; program 
publicystyczny

22:40 Jan Paweł II; film 
biograficzny; Polska, 
Włochy, USA (2006)

00:55 Sensacje XX wieku
01:30 Encyklopedia II wojny 

światowej – Samobójcy; 
magazyn historyczny

02:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Na tygrysich 
ścieżkach

02:35 Okruchy śmierci i 
życia; cykl reportaży; 
Polska (2014)

6:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów

8:10 Puncher Extra Time; 
magazyn dla fanów 
sportów walki. Nie 
zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

9:10 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Świata w 
Japonii; mecz 3. rundy 
fazy grupowej

12:10 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Świata w 
Japonii; mecz 3. rundy 
fazy grupowej

14:20 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Hiszpania 
- Anglia

16:30 Magazyn koszykarski; 
poświęcony koszykarskiej 
ekstraklasie mężczyzn. 
Skróty spotkań ostatniej 
kolejki, analizy i 
zapowiedzi meczów oraz 
wywiady.

17:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Europy do lat 
21; mecz: Polska - Gruzja

19:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

20:35 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Francja - 
Niemcy

22:50 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

23:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; magazyn

0:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów

2:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Polska - 
Włochy
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05:05 Elif; s.II; odc. 345; 
serial; Turcja (2014)

05:55 Wieczna miłość; odc. 
37; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

06:50 Jaka to melodia?; 
odc. 3905; teleturniej muz.

07:25 Audycje komitetów 
wyborczych

07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VI; odc. 66 - 

Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 131 - Braterstwo 
krwi; serial kryminalny 
TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
11/108; teleturniej

11:30 Korona królów; odc. 
110; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Wyspy czasów Odyseusza 
– Odyseja wysp 2 Urok 
Księżyca; Niemcy (2017); 
reż.:Matt Hamilton, Paul 
Reddish

14:00 Elif; s.II; odc. 346; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Leśniczówka; odc. 44
15:50 Wieczna miłość; odc. 

38; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

16:45 Audycje komitetów 
wyborczych

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3906; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3355; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

111; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

12/108; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 45
21:00 Wielki Test o Polskim 

Parlamentaryzmie
22:25 Na własne oczy – 

Dominum montes – góry 
Jana Pawła II

23:35 Bez tożsamości; odc. 
9; cz. 2; serial; Hiszpania 
(2016)

00:25 Kompania X; s.I; odc. 
6; serial; Kanada (2015)

01:10 wojsko - polskie.pl; 
odc. 32; reportaż

01:40 Port lotniczy 1977; 
film akcji; USA (1977)

03:35 Notacje – ks. Jerzy 
Bryła. Moja przyjaźń z 
Karolem Wojtyłą; cykl 
dokumentalny

05:00 Koło fortuny; odc. 256 
ed. 4; teleturniej

05:35 M jak miłość; odc. 
1390; serial TVP

07:00 Pamiątki żydowskie – 
Kazimierz Dolny; reportaż

07:20 Na sygnale; odc. 136 
„Kwestia zasad”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

Extra (190)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

31 „Urodziny Kacperka”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1920; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 257 
ed. 4; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 60; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
32 „Ciągle głodni”; serial 
komediowy TVP

15:10 M jak miłość; odc. 
1390; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 304 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2450; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 35; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

odc. 182 „Przeprowadzka” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 67; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1920; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1921; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 19; felieton

20:55 Na dobre i na złe; odc. 
716; serial TVP

21:55 Na sygnale; odc. 202 
„Straszna rzecz”; serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – Dwoje 
do poprawki; 
komediodramat; USA 
(2012); reż.:David Frankel; 
wyk.:Meryl Streep, 
Tommy Lee Jones, Jean 
Smart, Steve Carrell

00:20 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

01:20 Dzielnica bankowa; 
odc. 4/6; serial 
sensacyjny; Francja 
(2017)

02:25 Świat bez tajemnic – 
Powrót Chodorkowskiego; 
film dokum.; Izrael (2015)

04:00 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 13; serial TVP

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 TV Shop; magazyn 
reklamowy

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (144); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (757); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (38); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (824); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2741); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (870); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (273); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (263); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2742); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (41); serial 
komediowy

20:00 Świat według 
Kiepskich (535); serial 
komediowy

20:30 Śpiewajmy razem. All 
Together Now (7); 
program muzyczny

22:05 A więc wojna; 
komedia romantyczna, 
USA 2012. Przyjaciele 
FDR Foster (Chris Pine) i 
Tuck Hansen (Tom Hardy) 
są agentami CIA. Pewnego 
dnia rozwiedziony Tuck 
postanawia skorzystać z 
serwisu randkowego. W 
ten sposób poznaje uroczą 
Lauren Scott (Reese 
Witherspoon). Atrakcyjna 
dziewczyna wpada w oko 
także Fosterowi…

0:10 Bracia; dramat 
obyczajowy, USA 2009. 
Kapitan piechoty morskiej 
Sam Cahill (Tobey 
Maguire) wyrusza na 
kolejną misję wojskową. 
W domu zostawia dwie 
córki, żonę Grace (Natalie 
Portman), rodziców Hanka 
(Sam Shepard) i Elsie 
(Mare Winningham) oraz 
wypuszczonego niedawno 
z więzienia brata 
Tommy’ego…

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

05:10 Uwaga! (5465) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

11 (11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(26/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2310) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (954) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (843) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (606) - 
program

14:00 19 + (307) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (607) - 
program

16:30 19 + (308) - program
17:00 Szpital (844) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (955) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7595) - 

informacje
19:35 Sport (7578) - 

informacje
19:45 Pogoda (7575) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5466) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(27/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2764) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (198) - 
program

21:30 Ameryka Express 
(7/13) - program

23:05 Kilerów 2-óch - 
komedia, Polska 1999. Po 
tym jak zostaje 
wywindowany na szczyty 
popularności, Kiler zakłada 
fundację charytatywną, 
wspomagającą budżet 
państwa. Staje się znaną 
postacią życia publicznego 
- przyjaźni się z Papieżem, 
Owsiakiem, Clintonem, 
grywa w tenisa z 
prezydentem. Tymczasem 
wrogi mu gangster Siara 
(Janusz Rewiński) nasyła 
na niego płatnego 
mordercę, Szakala…

01:30 Oszuści (2/10) - serial, 
USA. Maddie wydaje się 
zaintrygowana 
tajemniczym Patrickiem. 
Ezra i Richard przekonują 
się, że „kariera” oszustów 
jest znacznie trudniejsza 
niż się wydaje. Dokonują 
przy tym zaskakującego 
odkrycia…

02:35 Uwaga! (5466) - 
program

03:05 Moc Magii(TVN noc) 
(283/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 167

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 71

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 128

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 18

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1998

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2017

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 82

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 128

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 129

20:00 Tokarev: zabójca z 
przeszłości; akcja, USA 
2014. Paul Maguire wraz z 
dwójką przyjaciół przed 
kilkunastu laty obrabował 
kuriera rosyjskiej mafii. 
Zdobyte pieniądze 
pozwoliły mu porzucić 
przestępcze życie i 
ustatkować się. Dziś jest 
szanowanym obywatelem 
Alabamy, szczęśliwym 
mężem i ojcem. Pewnego 
dnia przychodzi jednak 
czas zapłaty…

21:55 Odrzut; akcja, Kanada 
2011. Ryan Varrett (Steve 
Austin) to były oficer 
policyjny. Jego życie legło 
w gruzach, gdy jego 
rodzina została brutalnie 
zamordowana…

23:50 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 1

00:45 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

01:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:00 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 6

04:35 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 1

05:05 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 54

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 13; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 127 
„Himalaje”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 128 
„Mamy tylko siebie”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 07 zgłoś się; odc. 
17/21 - Morderca działa 
nocą; serial TVP

08:45 M jak miłość; s.I; odc. 
907; serial TVP

09:45 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
192 „Braterska kasa” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

11:20 Ranczo; s.IV; odc. 40 - 
Szok poporodowy; serial 
obyczajowy TVP; Polska 
(2009); reż.:Wojciech 
Adamczyk; wyk.:Ilona 
Ostrowska, Arkadiusz 
Nader, Cezary Żak, Paweł 
Królikowski, Grzegorz 
Wons, Jacek Kawalec, 
Artur Barciś

12:25 Ranczo; s.IV; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 53 - Samotne serca; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 54 - Zaklęty rewir; 
serial kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
148 - Kolorowa precyzja

16:10 Na sygnale; odc. 128 
„Mamy tylko siebie”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; s.IV; odc. 42 - 
Śluby i rozstania; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.IV; odc. 43 - 
Agent; serial obyczajowy 
TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 14; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 55 - Spływ; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 16 - Feralne zdjęcie; 
serial kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.IV; odc. 44 - 
Polityka i czary; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.IV; odc. 45 - 
Wymiana 
międzypokoleniowa; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 56 - Helena; serial 
kryminalny TVP

00:05 Rodzinka.pl; odc. 244 
sezon 13; serial TVP

00:40 Na sygnale; odc. 201; 
serial fabularyzowany TVP

01:15 Pitbull; odc. 31; serial 
policyjny TVP

02:15 Ratownicy; odc. 1/13; 
serial TVP; Polska (2010)

03:10 07 zgłoś się; odc. 
17/21; serial TVP

04:40 M jak miłość; s.I; odc. 
907; serial TVP

06:20 Familiada; odc. 2456; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Mięsne przysmaki... z 
warzyw

07:30 Śpiewające fortepiany 
(8)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/12/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 274 
ed. 5; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (17); 
teleturniej muzyczny

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /46/ - „Niech 
żyje bal” - Maryla 
Rodowicz

10:55 Familiada; odc. 2456; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /84/ - 
„Scyzoryk” - Liroy

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 

13:45 Śpiewające fortepiany 
(9)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2004. 
Marian i Hela - powtórka 
z wesela (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Włoszczyzna na 
polskim stole; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (76) 
Kosmici; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 15 (58) Tunezja 
- „Wiekowy Sahel”; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/12/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(10)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (74) - Botoks czy 
natura?

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (3) - Policjant; 
cz. 1

23:15 Koło fortuny; odc. 273 
ed. 5; teleturniej

23:55 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Bogusław 
Mec

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (1); koncert

01:35 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (2); koncert

02:35 Kierunek Kabaret; /61/ 
- Poprawna polszczyzna

03:40 Rozrywka Retro – 
Kabaret a sprawa polska 
(1) PaKA

5:10 Ukryta prawda: 
Wszystko zostało w 
rodzinie (360); serial 
paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: Rola 
życia (142); serial 
fabularno-dokumentalny

7:05 Szpital (423); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (25/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (26/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Temat z 
Norwida (6); serial 
kryminalny

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda: 

Nieoczekiwana zdrada 
(698); serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: Nie 
poznaję cię już (143); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: Polski Fritzl 
(597); serial fabularno-
dokumentalny

14:55 Szpital (424); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (9/24); 
serial przygodowy

16:50 Kryminalni: Wpływ 
Merkurego (7); serial 
kryminalny

17:55 Brzydula (27/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (28/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda: 
Wróżka (699); serial 
paradokumentalny

20:00 Dobre kino: Ojciec 
chrzestny 2; film 
sensacyjny, USA 1974. 
Vito (Robert De Niro), 
który na początku XX 
wieku przybył z Sycylii do 
Stanów Zjednoczonych, 
walczy o utrzymanie 
władzy w przestępczym 
podziemiu. Po śmierci 
Vita, jego miejsce zajmuje 
syn Michael (Al Pacino). 
Siedziba rodziny znajduje 
się teraz w Nevadzie, a 
głównym źródłem jej 
dochodów jest kontrola 
kasyn. Początkowo 
Michael stara się 
postępować według zasad 
wpojonych mu przez ojca. 
Nie jest on jednak tak 
charyzmatyczny jak Vito…

0:15 Red Eye; thriller, USA 
2005

2:00 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:10 Druga strona medalu: 
Sarah Ferguson (5/7); 
talk-show. Bohaterką 
odcinka jest Sarah 
Ferguson. Księżna Yorku 
po rozwodzie straciła 
prawo do noszenia tytułu.

05:35 Gwiazdy od kuchni 
(7/8) - program 
lifestylowy

06:10 Nowa Maja w 
ogrodzie (33/40) - 
magazyn ogrodniczy

06:45 Zrzuć nadwagę na 
dobre!

07:25 Afera fryzjera 5 (1/12) 
- program rozrywkowy

08:10 Apetyt na miłość 3 
(3/12) - program 
rozrywkowy

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (4/6) - reality 
show

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę (9/12) - program 
rozrywkowy

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (3/13) - program 
rozrywkowy

11:40 Kuchenne rewolucje 
13 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (7/8) - reality 
show

13:30 Zaskocz mnie! 2
14:05 Mistrzowskie cięcie 2 

(7/8) - program 
rozrywkowy

15:05 Eksperci domowego 
budżetu 4 (7/8) - program 
dokumentalny

16:25 Magia Y (6/7) - 
program rozrywkowy

17:10 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (5/10) 
- program

17:55 Kuchenne rewolucje 9 
(5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (9/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 3 
(3/12) - reality show

20:40 Misja ratunkowa 2 
(7/10) - program 
rozrywkowy

21:25 Eks-tra zmiana
22:25 Pani Gadżet 16
22:55 Zanim Cię zobaczę
23:55 Nocka z byłym (4/6) - 

program
00:55 Rozbierana randka 

(10/20) - program 
rozrywkowy

01:30 Najsztub słucha - 
Magdalena Cielecka (3/6) 
- talk show

02:00 Najsztub słucha - 
Anna Mucha (1/6) - talk 
show

02:30 W roli głównej - 
Tatiana Okupnik (1/8) - 
talk show

03:00 W roli głównej - 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) - talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(6/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem (4/16) - 
magazyn

04:30 Wiem, co jem (5/16) - 
magazyn

06:00 Światowe Igrzyska 
Młodzieży - LA

08:00 Żużel - Speedway 
Diamnond Cup Rzeszów

10:00 Turniej WTA
12:00 Turniej WTA
14:00 Turniej WTA
16:00 Turniej WTA  Moskwa
18:00 Turniej WTA  Moskwa
20:05 Pełnoprawni
20:35 PN - Liga Narodów - 

Podsumowanie
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Tenis WTA - Moskwa - 

podsumowanie
00:40 Żużel
02:40 PN - Liga Narodów - 

Podsumowanie 3 i 4 
kolejki

04:05 Boks - Gala w Chicago
05:05 Sportowy Wieczór

06:00 Turystyczna Jazda
06:10 Nożem i widelcem
06:20 Polska z Miodkiem (120) 

Woźniki, Ligota Woźnicka, 
Lubsza; felieton

06:30 Polski Sukces 
Gospodarczy; odc. 1

07:00 Pieniądz w centrum uwagi
07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Spotkania w świecie ciszy
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:15 Wypad w plener 2018 - 

Trzebinia; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje
11:15 Żywa Lekcja Historii; odc. 

1; Polska (2018)
11:30 Tajemnice początków 

Polski – Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl dokum.; Polska 
(2013)

12:20 Polska z Miodkiem (120) 
Woźniki, Ligota Woźnicka, 
Lubsza; felieton

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Rolnik z pasją; odc. 4
13:05 Antenowe remanenty
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 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 1
15:35 Ukryte skarby; cykl report.
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Audycja komitetów 

wyborczych
17:55 POGODA
18:00 Kopalnia reportaży
18:17 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
18:30 Aktualności
18:47 Wieczorne wiadomości 

sportowe
18:56 Magazyn Meteo
19:00 Audycja komitetów 

wyborczych
19:28 Debata
20:28 POGODA
20:30 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Twój Wybór
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:00 ALARM!; magazyn
23:20 Telekurier
23:50 Tajemnice początków 

Polski – Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl dokum.; Polska 
(2013)

00:40 Pod Tatrami
00:55 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
01:35 Głos Regionów
02:35 Wypad w plener 2018 - 

Trzebinia; magazyn
02:45 Rolnik z pasją; odc. 4
02:50 Antenowe remanenty
03:00 Rączka gotuje
03:25 Żywa Lekcja Historii; odc. 

1 Żywa Lekcja Historii
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda

06:50 Był taki dzień – 17 
października; felieton

07:00 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 2/12; serial 
komediowy TVP

07:55 Koło historii – Biały 
słoń patrzy w gwiazdy; 
cykl reportaży; Polska 
(2013)

08:30 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

09:00 Jak było?; program 
publicystyczny

09:40 Historia Polski – 
Habemus Papam; film 
dokum.; Polska (2004)

10:40 Sensacje XX wieku – 
Fabryki śmierci; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

11:45 Roman Dmowski; film 
dokum.; Polska (1995)

12:45 Komediantka; odc. 
2/9; serial TVP

13:55 Wszystkie kolory 
świata – Wietnam. Uczta 
dla zmysłów; serial 
dokum.; Francja (2008)

15:00 Trzy losy, jedna 
Polska – bracia 
Pomarańscy; film 
dokumentalny

16:00 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 4; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

17:05 Historia Polski – 
Zwycięzcy nie umierają – 
opowieść o Księdzu 
Jerzym; film 
dokumentalny; Polska 
(2004); reż.:Rafał 
Wieczyński

18:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Samolot 
Legenda

18:40 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956; cykl 
reportaży

19:10 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 3/12; serial 
komediowy TVP

20:05 Instynkt przetrwania; 
odc. 4/6; esej 
dokumentalny; USA 
(2012)

21:00 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 4/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:00 Pierwsza Kadrowa; 
cykl reportaży

22:40 Medium; film 
fabularny; Polska (1985)

00:15 Sensacje XX wieku – 
Sprawa Admirała 
Canarisa; cz. 1-2

01:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Ostatni cios 
odc. 1; cykl dokum.; 
Polska (1993)

02:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Samolot 
Legenda

02:35 Połączył nas Papież; 
film dokumentalny; Polska 
(2014); reż.:Krzysztof 
Tadej

6:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Hiszpania 
- Anglia

8:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Europy do lat 
21; mecz: Polska - Gruzja

10:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Polska - 
Portugalia

12:30 magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

14:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Francja - 
Niemcy

16:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Polska - 
Włochy

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Stocznia 
Szczecin - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - ONICO 
Warszawa

23:00 Boks
1:00 Piłka nożna; Liga 

Narodów; mecz: Polska - 
Włochy
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04:30 TELEZAKUPY
05:05 Elif; s.II; odc. 346; 

serial; Turcja (2014)
06:00 Wieczna miłość; odc. 

38; serial; Turcja (2015)
06:50 Jaka to melodia?; 

odc. 3906; teleturniej muz.
07:25 Audycje komitetów 

wyborczych
07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VI; odc. 67 - 

Kozi róg; serial 
obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 132 - Maestro; serial 
kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
12/108; teleturniej

11:30 Korona królów; odc. 
111; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Wyspy czasów Odyseusza 
– Odyseja wysp 3 
Królestwo Słońca; 
Niemcy (2017); reż.:Matt 
Hamilton, Paul Reddish

14:00 Elif; s.II; odc. 347; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 The Wall - kulisy
15:20 Leśniczówka; odc. 45
15:50 Wieczna miłość; odc. 

39; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

16:45 Audycje komitetów 
wyborczych

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3907; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3356
18:30 Korona królów; odc. 

112; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

13/108; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX; 

odc. 257; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /86/; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Bez tożsamości; odc. 
9 ; cz. 2; serial; Hiszpania 
(2016)

02:25 Sprawa dla reportera
03:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /86/; magazyn
03:50 Notacje – Zofia Kłusek 

- Daniszewska. Dno 
piekła; cykl dokumentalny

04:55 Koło fortuny; odc. 1 
ed. 3; teleturniej

05:30 Na dobre i na złe; odc. 
716; serial TVP

06:55 Operacja Zdrowie!; 
/5/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 137 
„Ostatnia szansa”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

Extra (191)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

33 „Trudne decyzje”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1921; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 2 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 61; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
34 „Jaki masz zawód?”; 
serial komediowy TVP

15:05 Na dobre i na złe; odc. 
716; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 305 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2451; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 36; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

183 „Życiowy błąd” sezon 
9; serial komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 68; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1921; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1922; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Bake Off Junior (7)
21:45 Ja, twardziel; komedia 

sensacyjna; USA (2005); 
reż.:Les Mayfield; 
wyk.:Samuel L. Jackson, 
Eugene Levy, Miguel 
Ferrer, Luke Goss

23:15 Na sygnale; odc. 202 
„Straszna rzecz”; serial 
fabularyzowany TVP

23:45 Dwoje do poprawki; 
komediodramat; USA 
(2012); reż.:David Frankel; 
wyk.:Meryl Streep, 
Tommy Lee Jones, Jean 
Smart, Steve Carrell

01:35 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 7/10; 
serial; Japonia (2017)

02:35 Art Noc – Osiecka 
Masterclass; koncert

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (145); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (758); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (39); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (825); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2742); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (871); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (274); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (264); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2743); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (292); serial 
komediowy. Ferdynand 
Kiepski całe dnie spędza 
przed telewizorem z 
puszką piwa w ręku. Dom 
musi utrzymywać z pensji 
pielęgniarki jego żona...

20:05 Nasz nowy dom (125); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (141); 
serial obyczajowy

22:10 Bracia; dramat 
obyczajowy, USA 2009. 
Kapitan piechoty morskiej 
Sam Cahill (Tobey 
Maguire) wyrusza na 
kolejną misję wojskową. 
W domu zostawia dwie 
córki, żonę Grace (Natalie 
Portman), rodziców Hanka 
(Sam Shepard) i Elsie 
(Mare Winningham) oraz 
wypuszczonego niedawno 
z więzienia brata 
Tommy’ego (Jake 
Gyllenhaal). Niedługo po 
przylocie do Afganistanu 
jego śmigłowiec zostaje 
zestrzelony, a on sam 
trafia do niewoli. Dla władz 
zostaje jednak uznany 
zmarłym. Traumatyczne 
przeżycie zbliża do siebie 
Grace i Tommy’ego, który 
przejmuje obowiązki 
brata…

0:25 Kabaretowa Ekstraklasa 
(112); program dla fanów. 
Skecze w wykonaniu m.in. 
Ani Mru-Mru, Kabaretu 
Młodych Panów, 
Łowców.B i Neo-Nówki.

1:05 Zakończenie programu 
(przerwa techniczna)

05:10 Uwaga! (5466) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

11 (12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy”

07:50 Doradca smaku 9 
(27/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2311) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (955) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (844) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (607) - 
program

14:00 19 + (308) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 

15:30 Szkoła (608) - 
program

16:30 19 + (309) - program
17:00 Szpital (845) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (956) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7596) - 

informacje
19:30 Pod powierzchnią – 

relacja z premiery (1/2) - 
program

19:35 Sport (7579) 
19:45 Pogoda (7576) 
19:50 Pod powierzchnią – 

relacja z premiery (2) - 
program

19:55 Uwaga! (5467) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 
(28/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2765) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (199) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
18 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Wkręceni - 
komedia 2014. Franczesko 
(Piotr Adamczyk), Fikoł 
(Bartosz Opania) i Szyja 
(Paweł Domagała) znają 
się od lat, razem pracują i 
razem spędzają wolny 
czas. Kiedy tracą pracę w 
lokalnej fabryce, 
postanawiają spędzić 
szalony weekend w 
stolicy. Jednak prawdziwa 
przygoda ma się dopiero 
zacząć, gdy - podczas 
przymusowego postoju w 
urokliwych okolicach 
Zarzecza - trzech kumpli 
zostaje omyłkowo 
wziętych za niemieckich 
inwestorów…

00:30 Pułapka (6) - serial
01:35 Kuba Wojewódzki 13 

(7/13) - talk show
02:35 Uwaga! (5467) - 

program
03:00 Moc Magii(TVN noc) 

(284/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 168

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 72

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 129

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 19

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1998

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 83

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc

20:00 To nie tak jak myślisz, 
kotku; komedia, Polska 
2008. Przystojny 
neurochirurg Filip 
Hoffman postanawia 
spędzić grzeszny weekend 
z młodą pielęgniarką 
Dominiką. Niestety te 
plany może pokrzyżować 
żona. Doktor Filip obmyśla 
więc misterny plan i, pod 
pretekstem udziału w 
sympozjum naukowym 
chirurgów, rezerwuje 
apartament dla dwojga w 
sopockim hotelu…

22:05 Repli-Kate; komedia, 
USA, Niemcy 2002. Max 
Fleming to nastoletni 
naukowiec. Chłopakowi w 
końcu udało się spotkać 
wymarzoną kobietę - 
reporterkę Kate Carson. 
Niestety Max nie jest w jej 
typie…

00:05 Sezon na leszcza; 
akcja, Polska 2000

02:00 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek; Polska; 
odc. 4

02:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:30 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 2

05:05 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 55

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 14; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 128 
„Mamy tylko siebie”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 129 
„Polskie wakacje”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 07 zgłoś się; odc. 
18/21 - Bilet do 
Frankfurtu; serial TVP

08:40 M jak miłość; s.I; odc. 
908; serial TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 244 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

10:10 Na sygnale; odc. 201 
„Farciarze z ferajny”; serial 
fabularyzowany TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
193 „Strzała Amora” 
sezon9; serial komediowy 
TVP

11:20 Ranczo; s.IV; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.IV; odc. 42 - 
Śluby i rozstania; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 54 - Zaklęty rewir; 
serial kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 55 - Spływ; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
149 - Zamknięta 
wrażliwość

16:10 Na sygnale; odc. 129 
„Polskie wakacje”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; s.IV; odc. 43 - 
Agent; serial obyczajowy 
TVP

17:40 Ranczo; s.IV; odc. 44 - 
Polityka i czary; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 15; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 56 - Helena; serial 
kryminalny TVP

20:15 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 17 - Niewidomy 
świadek; serial kryminalny 
TVP

21:10 Ranczo; s.IV; odc. 45 - 
Wymiana 
międzypokoleniowa; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.IV; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 57; serial TVP

00:15 07 zgłoś się; odc. 7/21 
- Brudna sprawa; serial 
TVP

01:25 Miasto skarbów; odc. 
12 Coś się kończy; serial 
kryminalny TVP

02:25 Miasto skarbów; odc. 
13 Gracze. Epilog; serial 
kryminalny TVP

03:20 07 zgłoś się; odc. 
18/21 - Bilet do 
Frankfurtu; serial TVP

04:40 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
192 sezon 9; serial 
komediowy TVP

06:25 Familiada; odc. 2457; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Włoszczyzna na 
polskim stole

07:35 Śpiewające fortepiany 
(9)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/13/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 275 
ed. 5; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (2) - Lekarz; cz. 
2; program rozrywkowy

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /47/ - „On nie 
kochał nas” - Krystyna 
Prońko

10:55 Familiada; odc. 2457; 
teleturniej

11:30 Tylko jeden skecz - 
„Czeska piosenka” - 
Kabaret Ani Mru Mru; /4/; 
program rozrywkowy

11:40 Życie to Kabaret – To 
idzie kabaret; cz. 2

12:40 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Maciej 
Stuhr (6); program 
kabaretowy

13:40 Śpiewające fortepiany 
(10)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2013 
(1); widowisko

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2013 
(2); widowisko

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2013 
(3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Zielona kuchnia; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (77) 
Azja; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 15 (59) Tunezja 
- „Tunis”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/13/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(11)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (75) - Celebryci - 
tak czy nie?; widowisko 
rozrywkowe

22:20 Kierunek Kabaret; /62/ 
- Dzieci, bobasy, 
niemowlęta

23:25 La La Poland; odc. 
(7); program rozrywkowy

00:10 Koło fortuny; odc. 274 
ed. 5; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów 
2011 (cz. 1-3); widowisko

03:55 Rozrywka Retro – Czar 
par (5); program 
rozrywkowy

5:10 Ukryta prawda: Szkolny 
koszmar (361); serial 
paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: Nie 
poznaję cię już (143); 
serial fabularno-
dokumentalny

7:05 Szpital (424); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (27/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (28/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Wpływ 
Merkurego (7); serial 
kryminalny

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda: 

Wróżka (699); serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: 
Zakochani (144); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: Wstyd się 
przyznać (598); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (425); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (10/24); 
serial przygodowy

16:50 Kryminalni: Wpływ 
Marsa (8); serial 
kryminalny

17:55 Brzydula (29/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (30/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda: Bez 
ojca (700); serial 
paradokumentalny

20:00 Komediowy czwartek: 
Legendy ringu; komedia, 
USA 2013. Pittsburgh. 
Byli bokserzy Billy „The 
Kid” McDonnen i Henry 
„Razor” Sharp niegdyś 
zaciekle ze sobą 
konkurowali. Powszechnie 
uchodzili za największych 
sportowych wrogów. 
Walki, które miały 
udowodnić, który z nich 
jest lepszym pięściarzem, 
nie przyniosły jednak 
oczekiwanego rezultatu…

22:20 Porwani (2/12); serial 
kryminalny. Frank, Kick, 
Bishop i James zajmują 
się tajemniczym 
zaginięciem trzech 
studentek. W drodze do 
domu dziewczyny 
korzystały z popularnej 
aplikacji...

23:20 Strzelec 2 (6/8); serial 
sensacyjny

0:20 Krwawy sport; film 
sensacyjny, USA 1988

2:10 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

4:20 Druga strona medalu: 
Anna Domińska z domu 
Wałęsa (2/8); talk-show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej jest córka 
Lecha Wałęsy, Anna 
Domińska

05:45 Pojedynek na modę 
(7/10) - program 
rozrywkowy

06:30 Gwiazdy prywatnie 2 
(7/8) - program

07:00 Magia Y (6/7) - 
program rozrywkowy

07:45 #Sława 2 (3/8) - 
program rozrywkowy

08:15 Apetyt na miłość 3 
(4/12) - program

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (5/6) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (10/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (4/13) - program

11:45 Kuchenne rewolucje 
13 (13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Afera fryzjera 7 (6/8) - 
program rozrywkowy

13:30 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (6/12) - program 
rozrywkowy

14:15 Misja ratunkowa 2 
(7/10) - program 
rozrywkowy

15:00 Wiem, co jem na 
diecie (3/12) - program 
lifestylowy

15:30 Zrzuć nadwagę na 
dobre!

16:10 Życie bez wstydu 6 
(6/10) - reality show

17:10 Co nas truje 2 (7/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 9 
(6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (10/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 3 
(4/12) - reality show

20:40 Zaskocz mnie! 2
21:10 W czym do ślubu 4 

(7/12) - reality show
21:40 I nie opuszczę cię aż 

do ślubu 7 (7/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 16
22:55 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (6/12) - program 
rozrywkowy

23:40 Projekt Lady 3 (7/12) - 
program

00:40 Project Runway: 
Nastolatki 2 (7/10) - 
program rozrywkowy

01:35 Najsztub słucha - 
Katarzyna Bosacka (4/6) - 
talk show

02:05 Najsztub słucha - 
Marta Grycan (2/6) - talk 
show

02:35 W roli głównej - Jacek 
Koman (2/8) - talk show

03:05 W roli głównej - 
Krzysztof Ibisz (7/8) - talk 
show

03:35 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

04:05 Wiem, co jem (6/16) - 
magazyn

04:35 Wiem, co jem (8/16) - 
magazyn

06:00 PN - Liga Narodów - 
Polska - |Włochy

08:05 Tenis Turniej WTA - 
Moskwa - podsumowanie

09:55 Strongman - Liga 
MIstrzów

11:00 Turniej WTA
13:00 Turniej WTA
15:00 Orły Sportu
15:00 Turniej WTA
17:00 Turniej WTA  Moskwa
19:35 PN - Liga Narodów - 

Podsumowanie
21:00 Tenis - Turniej WTA - 

Moskwa
22:00 Sportowy Wieczór
22:35 Arena E-sport
23:15 Światowe Igrzyska  

Młodziezy - 
podsumowanie

01:00 hokej na lodzie- NHL: 
New Jersey - Coloradao

04:00 Boks - gala w Chicago
05:00 Sportowy Wieczór

06:00 Rączka gotuje; magazyn 
kulinarny

06:30 Spotkania w świecie 
ciszy; magazyn

07:01 Czytanie puszczy; reportaż
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki
07:56 BILANS ZDROWIA
08:16 Za miastem
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
10:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

717; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Sztuka z mięsa, czyli wół 

z wolna, ale porządnie; 3/18; 
magazyn

11:15 Rolnik z pasją; odc. 4; 
magazyn

11:25 Życie zaczyna się po 
setce; film dokum.; Szwecja 
(2015); reż.:Åsa Blanck

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Informator KZK GOP
13:00 Projekt woda; odc. 2; 

magazyn
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Kwadrans w ogrodzie
15:05 Spotkania w świecie ciszy
15:35 wojsko – polskie.pl; odc. 

32; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Audycja komitetów 

wyborczych
17:55 POGODA
18:00 Do teatru
18:30 Aktualności
18:45 Rozmowa Dnia
18:55 Magazyn Meteo
19:00 Audycja komitetów 

wyborczych
19:30 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:45 Uwaga! Weekend
20:28 POGODA
20:30 Astronarium; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Twój Wybór
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:00 ALARM!; magazyn
23:20 Telekurier OPP
23:50 Życie zaczyna się po 

setce; film dokum.; Szwecja 
(2015)

00:55 Astronarium; magazyn
01:35 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
02:40 Jedź bezpiecznie; odc. 

717; magazyn
03:00 Sztuka z mięsa, czyli wół 

z wolna, ale porządnie - 
3/18; magazyn

03:25 Projekt woda; odc. 2
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:35 wojsko – polskie.pl; odc. 

32; reportaż

06:50 Był taki dzień – 18 
października; felieton

06:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 3/12; serial 
komediowy TVP

07:45 Książka Historyczna 
Roku

08:05 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956; cykl 
reportaży

08:40 Koło historii – 
Pierwsza Kadrowa; cykl 
reportaży; Polska (2014)

09:20 Historia Polski – 
Zwycięzcy nie umierają - 
opowieść o Księdzu 
Jerzym; film dokum.; 
Polska (2004)

10:20 Sensacje XX wieku – 
Sprawa Admirała 
Canarisa; cz. 1-2; cykl 
dokumentalny

11:25 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 3/3; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

12:30 Komediantka; odc. 
3/9; serial TVP

13:35 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

14:40 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 1/6. Park 
Narodowy Fiordland; serial 
dokum.; USA (2013)

15:40 Hiszpania. Narodziny 
imperium; odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

16:40 Historia Polski – 
Ewangelia i bunt; film 
dokum.; Polska (2010)

17:30 Książka Historyczna 
Roku

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Na Kaplicznej 
Górze

18:20 Taśmy bezpieki
18:50 U Pana Boga w 

ogródku; odc. 4/12; serial 
komediowy TVP

19:35 Książka Historyczna 
Roku

19:55 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 7/8; 
film dokum.; USA (2016)

20:50 Tajna broń Japonii; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

22:00 Spór o historię – 
Władcy polscy: Rozbicie 
dzielnicowe XIII w.; 
debata

22:45 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia taksówkarza 
w Kijowie; reportaż

23:20 Instynkt przetrwania; 
odc. 4/6; esej dokum.; 
USA (2012)

00:15 Specosiedleńcy – 
Tragedia chłopska; cz. 1; 
film dokumentalny; 
Białoruś (2014)

00:45 Sensacje XX wieku – 
YPRES – początek 
koszmaru; cykl dokument.

01:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Ostatni cios 
odc. 2; cykl dokumentalny

01:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Na Kaplicznej 
Górze

02:30 Trzy losy, jedna 
Polska – bracia 
Pomarańscy; film dokum.; 
Polska (2018)

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - ONICO 
Warszawa

9:00 Badminton; Turniej BWF 
World Tour w Odense; 
mecze eliminacyjne

10:00 Badminton; Turniej 
BWF World Tour w 
Odense; mecze 
eliminacyjne

11:00 Badminton; Turniej 
BWF World Tour w 
Odense; mecze 
eliminacyjne

12:00 Badminton; Turniej 
BWF World Tour w 
Odense; mecze 
eliminacyjne

13:00 Badminton; Turniej 
BWF World Tour w 
Odense; mecze 
eliminacyjne

14:00 Badminton; Turniej 
BWF World Tour w 
Odense; mecze 
eliminacyjne

15:00 Badminton; Turniej 
BWF World Tour w 
Odense; mecze 
eliminacyjne

16:00 Badminton; Turniej 
BWF World Tour w 
Odense; mecze 
eliminacyjne

17:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League

18:30 Siatkówka mężczyzn; 
1. liga; mecz: APP Krispol 
Września - KSP Kielce

21:00 Boks
23:00 Piłka nożna; Liga 

Narodów; mecz: Polska - 
Portugalia

1:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Polska - 
Włochy
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