
O  całej  sprawie  poinformo-
wał dziennik „Gazeta Prawna”. 
Propozycję  skrócenia  godzin 
pracy podstawowej opieki zdro-
wotnej (POZ) wysunięto na spo-

tkaniu lekarzy rodzinnych z prezesem Na-
rodowego  Funduszu  Zdrowia.  Na  razie 
jednak oficjalnego stanowiska w tej spra-
wie nie zajął ani NFZ, ani resort zdrowia.

Ciąg dalszy na str. 6

Chcą skrócenia godzin pracy

Lekarze tylko do 16?
Lekarze rodzinni chcą, aby ich godziny pracy zostały skrócone. Dla-

czego? Jak tłumaczą jest ich zdecydowanie zbyt mało, aby przyjmo-
wać pacjentów przez 10 godzin. 

Umowa podpisana

Centra przesiadkowe 
stały się faktem!

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie podpisał umowę na bu-
dowę węzłów przesiadkowych. Powstaną one przy trzech dworcach kolejo-
wych. Inwestycja będzie kosztować blisko 69 mln zł. Dofinansowanie ze środ-
ków UE to 27,5 mln zł.

Ciąg dalszy na str. 4

Opozycja popiera

500 plus tylko dla... zaszczepionych?
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Liczba rodziców, którzy nie 
chcą szczepić swoich dzieci 
rośnie w drastycznym tempie. 
Aby zapanować nad tym tren-
dem, pojawił się nowy pomysł 
– zabranie świadczenia 500 
plus osobom, które rezygnują 
ze szczepienia dzieci. 

Przypomnijmy,  kilkanaście 
dni temu informowaliśmy o tym, 
że  sejm  skierował  do  dalszych 
prac  w komisji zdrowia oraz po-
lityki społecznej i rodziny projekt 
nowelizacji ustawy, który zakła-
da dobrowolność szczepień. Mi-
mo  że  pomysł  budził  ogromne 
kontrowersje, mimo licznych ne-
gatywnych  opinii  nadesłanych 
przez  organizacje  skupiające 
profesjonalistów  medycznych 
i wreszcie mimo że sam minister 
zdrowia  Łukasz  Szumowski 
przed  pierwszym  czytaniem 
stwierdził, że rząd ocenia go ne-
gatywnie, to głosami posłów PiS i  
Kukiz’15 przyjęto go do  dalszego 
procedowania. 
Przeciwni projektowi byli poli-

tycy  Platformy  Obywatelskiej, 
Nowoczesnej  i   Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. 
Teraz  pojawiła  się  nowa  pro-

pozycja, której zwolennikiem jest 
opozycja,  aby  świadczenie  500 
plus  nie  było  wypłacane  rodzi-
com rezygnującym ze szczepień. 
Jak pisze „Super Express” do 

Sejmu trafił właśnie obywatelski 
projekt ustawy, który zakłada li-
kwidację  obowiązkowych  szcze-
pień. Popiera go między  innymi 
Stefan  Niesiołowski,  poseł  PSL-
-UED oraz profesor nauk biolo-
gicznych, zaznaczając przy oka-
zji,  że podobne prawo działa od 
jakiegoś czasu w Austrii. 

– Cofamy się do XVIII wieku. 
Ja  poszedłbym  jeszcze  dalej 

i w przypadku, gdy dziecko nie 
jest  zaszczepione,  należałoby 
zakazać mu przekraczania gra-
nicy,  co  można  uregulować 
przepisami  unijnymi.  To  oraz 
bodziec  ekonomiczny,  czyli  za-
branie 500+ z pewnością by po-
mogło wyplenić  te  idiotyzmy  – 
mówi poseł. 
Jak na tę propozycję zareagu-

je partia rządząca? Tego na razie 

nie  wiadomo.  Tabloid  twierdzi 
jednak,  że  posłowie  co  prawda 
nie zajęli się jeszcze tematem, ale 
też nie wyrzucili projektu do sej-
mowego „kosza”. 
Warto też podkreślić, że to nie 

pierwszy  tego  typu  pomysł  na 
walkę  z  ruchem  antyszczepion-
kowym. Niedawno  powstał  pro-
jekt obywatelski, który  zakłada, 
że  jednym  z  kryteriów  dostępu 

dzieci  do  żłobków  i  przedszkoli 
ma  być  aktualna  karta  szcze-
pień. 
Przy  tej  okazji  warto  wspo-

mnieć, że liczba dzieci zaszczepio-
nych  przeciwko  odrze  po  raz 
pierwszy w historii spadła poniżej 
bezpiecznego  poziomu.  Groźba 
powrotu śmiertelnych chorób sta-
je się więc coraz bardziej realna. 

Katarzyna Gwara

Uprawnieni do głosowania są niemal 
wszyscy  dorośli  obywatele  Polski  – 
oczywiście pod warunkiem, że nie utra-
cili  oni  praw wyborczych  lub  publicz-
nych,  co  orzeka  sąd  bądź  Trybunał 
Stanu. Do urn wyborczych nie podejdą 

również osoby, które są oficjalnie zdia-
gnozowane jako niepoczytalne lub cho-
re  psychicznie.  Do  tej  grupy  należeć 
będą  ludzie  formalnie ubezwłasnowol-
nieni. 

Ciąg dalszy na str. 3

21 października

Idziemy do urn
Przed nami pierwsza tura wyborów samorządowych. 21 października będzie-

my wybierać radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Nowe prawo

Rodzice zapłacą ZUS  
za korepetytora?

Za nauczyciela-korepetytora, który nie prowadzi działalności gospodar-
czej, należy zapłacić składki na ubezpieczenie – wynika to z przepisów, 
które mogą przyczynić się do wzrostu szarej strefy – podaje Rzeczpospo-
lita.

Ciąg dalszy na str. 19
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77-latka w szpitalu

Spowodował 
wypadek 
i uciekł

Trzy miesiące spędzi w areszcie 
27-latek podejrzany o jazdę bez upraw-
nień, spowodowanie wypadku i uciecz-
kę z miejsca zdarzenia. Jak ustalili 
śledczy, mężczyzna stracił panowanie 
nad pojazdem, uderzył w zaparkowane 
auto, a to siłą rozpędu najechało na 
pieszą. Kierujący nie udzielił jej pomo-
cy i uciekł. Kobieta z obrażeniami cia-
ła trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło późnym wieczorem 
w minioną sobotę, na ulicy Czartoryskie-
go w Częstochowie. Z ustaleń policjantów 
z  wydziału  ruchu  drogowego wynika,  że 
kierujący bez uprawnień nie zachował na-
leżytej ostrożności, stracił panowanie nad 
pojazdem i uderzył w zaparkowanego opla 
zafirę.  Ten  z  kolei  siłą  rozpędu  potrącił 
przechodzącą obok pieszą. 27-latek zbiegł 
z miejsca zdarzenia. 77-latka z obrażenia-
mi ciała została przewieziona do szpitala. 
Kierujący vectrą mężczyzna zgłosił się na 
policję następnego dnia. Badanie wykaza-
ło,  że  był  trzeźwy.  Śledczy  zabezpieczyli 
mu jednak krew do dalszej analizy.
Prokurator  z  Prokuratury  Rejonowej 

Częstochowa-Północ, po zapoznaniu się 
z  całością  materiałów,  przedstawił  za-
trzymanemu  zarzut  spowodowania wy-
padku,  jazdy  bez  uprawnień  i  ucieczki 
z  miejsca  zdarzenia  oraz  zadecydował 
o wystąpieniu z wnioskiem o izolacyjny 
środek zapobiegawczy. Sąd przychylił się 
do  tego  wniosku  i  zastosował  wobec 
27-latka tymczasowy areszt na okres 3 
miesięcy.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
Rekord pobity

Zbiorowe przywracanie 
akcji serca

Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy zorganizowała próbę pobicia 
rekordu w jednoczesnym prowadze-
niu resuscytacji krążeniowo – odde-
chowej przez jak największą ilość 
osób. Do akcji przyłączyła się też 
Częstochowa!

Akcja tradycyjnie odbyła się  16 paź-
dziernika podczas  Europejskiego Dnia 
Przywracania Czynności Serca. Punk-
tualnie o  12:00, przez kolejne 30 mi-
nut wszyscy uczestnicy w całej Polsce 
przystąpili  do    prowadzenia  resuscy-
tacji  krążeniowo  –  oddechowej. 
W ubiegłym roku w inicjatywie wzięło 
udział 85 100 uczestników. Tym razem 
było ich zdecydowanie więcej - aż  105 
902 osób w 1142 zgłoszonych instytu-
cjach zlokalizowanych dosłownie w ca-
łej Polsce! Na mapie nie zabrakło oczy-
wiście Częstochowy.
Europejski  Dzień  Przywracania 

Czynności  Serca  obchodzony  jest  od 
2013  roku  z  inicjatywy  Europejskiej 
Rady Resuscytacji. Jego celem jest  po-
pularyzacja  wiedzy  na  temat  zasad 

udzielania  pierwszej  pomocy  w  sto-
sunku  do  osoby,  u  której  wystąpiło 
nagłe zatrzymanie krążenia.  Fundacja 
WOŚP  uczestniczy  w  jego  obchodach 
od  samego  początku.  Ma  to  związek 
z  prowadzonym  przez  Orkiestrę    Pro-
gramem  Edukacyjnym  „Ratujemy 
i  Uczymy  Ratować”,    dzięki  któremu 
w szkołach podstawowych w całej Pol-
sce powszechnie uczy się zasad pierw-
szej  pomocy.    Fundacja  od  wielu  lat 
bezskutecznie  zwraca  się do Minister-
stwa  Edukacji  Narodowej  o  wprowa-
dzenie obowiązku nauki pierwszej po-
mocy.  -  W  2012  roku  przedłożyliśmy 
w  Ministerstwie  propozycję  podstawy 
programowej. Wnioskujemy o 32 godzi-
ny  lekcyjne w sumie, w trakcie  trzech 
lat  nauki  w  klasach  1-3.  Wydarzenia 
takie jak rekord mają za zadanie przy-
pomnieć polskiemu społeczeństwu,  że 
pierwsza  pomoc  jest  nie  tylko  ważna,  
ale  i  łatwa i że naprawdę warto  jej się 
uczyć  –  zaznaczają  przedstawiciele 
WOŚP. 

Katarzyna Gwara

Myszków

Groziły 
młodszej 
koleżance
Zastraszaniem i groźbami zakończyła 

się awantura pomiędzy nastolatkami, do 
której doszło w jednej z myszkowskich 
szkół. Powiadomieni o zdarzeniu policjan-
ci wzięli już sprawę w swoje ręce. Wkrótce 
dwie 15-latki odpowiedzą przed sądem ro-
dzinnym.

Od  dłuższego  czasu  na  terenie  jednej  z 
myszkowskich szkół, dwie 15-letnie uczen-
nice straszyły swoje koleżanki. Kilka dni te-
mu nastolatki zaatakowały 14-latkę. Zarzu-
ciły dziewczynie, że doniosła na nie innej ko-
leżance.  W  ramach  „rekompensaty”  cały 
czas zastraszały dziewczynkę. Z pozoru nie-
winna  sprzeczka  szybko  przerodziła  się  w 
awanturę, w trakcie której obie 15-latki gro-
ziły 14-latce pobiciem. Przestraszona uczen-
nica nikomu nie wspomniała o swoim pro-
blemie.  Z  tego  też  zapewne  powodu  zu-
chwalstwo młodych sprawczyń pozostawało 
bezkarne.  W  końcu  jednak  ich  “wyczyny” 
ujrzały  światło  dzienne. Dzięki  pomocy  ro-
dziców zastraszonego dziecka policjanci zaj-
mujący się problematyką nieletnich z mysz-
kowskiej  komendy  zakończyli  przestępcze 
“działanie” 15-latek.
Jak  się  okazało,  14-letnia  pokrzywdzona 

nie jest odosobnionym przypadkiem. Wszyst-
ko wskazuje na to, że ofiarami 15-latek padły 
też inne dzieci. Stróże prawa ustalają wszyst-
kich alarmujących sytuacji, do których doszło 
na terenie szkoły. Dwie sprawczynie za swoje 
czyny tłumaczyć się będą przed sądem rodzin-
nym.

Katarzyna Gwara

Uroczystość w SP nr 16

Dumą swojej szkoły być
– Ślubuję być dobrym Pola-

kiem, dbać o dobre imię swo-
jej klasy i szkoły. Będę uczyć 
się w szkole, jak kochać Oj-
czyznę, jak dla niej pracować, 
kiedy dorosnę. Będę się starać 
być dobrym kolegą.  Ślubuję 
swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom – dumnie wy-
recytowali pierwszoklasiści ze 
Szkoły Podstawowej nr 16 
i w ten oto sposób oficjalnie 
stali się częścią społeczności 
uczniowskiej. 

W życiu są uroczystości mniej-
sze  i  większe,  ważne  i  ważniej-
sze... Do tych drugich z pewno-
ścią zaliczyć można... pasowanie 
na pierwszoklasistę. Ten niezwy-
kle  ważny  moment  przeżywali 
najmłodsi uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 16. 
Podczas  uroczystości  w  sali 

sportowej  pierwszoklasiści  za-
prezentowali program artystycz-
ny, skierowany do zaproszonych 
gości,  nauczycieli  i  rodziców. 
Maluchy spisały się na medal – 
pokazały,  że  potrafią  nie  tylko 
doskonale śpiewać,  tańczyć, ale 
i  recytować.  Wszystkie  występy 
dopracowane  były  w  najdrob-
niejszych szczegółach.
Najważniejszym  momentem 

było  jednak  ślubowanie  i  paso-
wanie. - Zaprzyjaźnić się z książ-
kami, dumą swojej szkoły być, ze 
wszystkimi pierwszakami ślubu-

jemy dziś! Uczniem być - to waż-
na  sprawa  i  otwierać  wiedzy 
drzwi. Uczyć się, by świat pozna-
wać,  ślubujemy  dziś  –  dumnie 
odśpiewały i wyczekiwały na ten 
jeden z najważniejszych momen-
tów w czasie całego trwania edu-
kacji.  Po  pasowaniu  pierwszo-
klasiści  otrzymali  legitymacje, 
słodkie upominki i zostali oficjal-
nie  włączeni  do  grona  uczniów 
Szkoły  Podstawowej  nr  16 
w Częstochowie. 
Co  ciekawe,  maluchy  do 

„Szesnastki”  wróciły  po  18  la-
tach  przerwy!  W  tym  czasie 
w  szkole  uczyli  się  wyłącznie 
gimnazjaliści.  Za  sprawą  refor-
my  edukacji  placówka  została 
przekształcona w Szkołę Podsta-

wową. – Cieszymy się, że udało 
się stworzyć dwie klasy pierwsze. 
Podczas  rekrutacji  okazało  się, 
że  nasze  intensywne  działania 
z  ubiegłego  roku,  przyniosły 
oczekiwany  efekt  –  podkreśla 
Jarosław Nurek, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 16. 
–  Doświadczenia  w  pracy 

z uczniami starszymi sprawiają, 
że proces kształcenia tych młod-
szych odbywa  się  z wykorzysta-
niem aktywizujących metod na-
uczania.  To właśnie nauczyciele 
mają  ogromny wpływ na  rozwój 
charakterów.  Oczywiście,  pod-
stawową komórką wychowawczą 
jest rodzina, ale to szkoła kształ-
tuje  osobowość,  uczy  określo-
nych  zachowań  i  funkcjonowa- nia w  społeczeństwie. Na  szczę-

ście  przystosowanie  się  do  no-
wych realiów przyszło samoistnie 
i – co nas niezwykle cieszy – ma-
my bardzo dobry odbiór społecz-
ny – zaznacza Jarosław Nurek. 
Aby przygotować  się na przyj-

ście  pierwszoklasistów,  szkoła 
musiała  przystosować  swoje  po-
mieszczenia  do  nauki  dzieci 
w edukacji wczesnoszkolnej. 
– Najmłodsi uczniowie zajmują 

całe drugie piętro. Znajdujące się 
tam sale zostały wyremontowane 
i  kompleksowo  doposażone. 
Stworzyliśmy  też  drugą  świetlicę 
szkolną  –  korzystają  z  niej  wy-
łącznie uczniowie z klas 1-4. Ona 
również  została  wyposażona 
w środki dydaktyczne i multime-
dialne – wylicza dyrektor. 

Na  tych  inwestycjach  Szkoła 
Podstawowa  nr  16  nie  zamierza 
poprzestać. 
– Staram się pozyskać środki 

zewnętrzne  na  kolejne  inwesty-
cje. Na razie zmieniamy się ma-
łymi  kroczkami  -  to  właściwie 
początek tego, jak chcielibyśmy, 
aby  placówka  wyglądała.  Po-
przez realizację  różnych progra-
mów  –  na  przykład  rządowego 
„Aktywna tablica” - mamy moż-
liwość doposażyć szkolę w nowo-
czesne  sprzęty  multimedialne. 
Zakupiliśmy też piec konwekcyj-
ny.  Chcemy,  żeby  szkoła  miała 
odpowiednie  zaplecze  i  bazę  – 
poczynając  od  tej  sportowej, 
a na technicznej kończąc – pod-
sumowuje Jarosław Nurek.

Katarzyna Gwara

Wiemy, kiedy finał
Przy tej okazji informujemy, że 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem będzie zakup nowocze-
snego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.   Są to 
placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą 
dokonać  specjalistycznej  diagnozy  oraz  udzielić  pomocy  medycznej  najciężej 
chorym dzieciom.  W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim 
zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szcze-
gólnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, 
które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagno-
zy i leczenia najtrudniejszych przypadków.

https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac
https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac
https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac
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W dzielnicy Raków

Drogowcy nie zwalniają  
tempa

Drogowcy wykorzystują sprzy-
jającą jesienną aurę. Spotkamy 
ich między innymi na ulicy Ja-
snorzewskiej-Pawlikowskiej i alei 
Pokoju. Inwestycje zlecone przez 
MZDiT mają zakończyć się w li-
stopadzie tego roku.

Na  ul.  Jasnorzewskiej-Pawlikow-
skiej zakres robót obejmie m.in.: roz-
biórkę  nawierzchni  betonowej  i  bi-
tumicznej, nawierzchni z kostki bru-
kowej  oraz  krawężnika  i  rabatki.  - 
Urządzenia  wodno-kanalizacyjne 
przejdą regulację wysokościową. Ko-
ryto drogi będzie poszerzone do 5 m. 

Ułożone zostaną krawężniki na ławie 
betonowej,  a  chodniki  na  dojściach 
do  klatek  schodowych  budynków  – 
przełożone. Zakres prac obejmuje też 
wykonanie 4 wpustów ulicznych oraz 
przestawienie  2  słupów  oświetlenia 
ulicznego – informuje Marcin Brecz-
ko z biura prasowego magistratu.
Przy  al.  Pokoju  na wysokości  nu-

merów 2, 4, 6 i 8 prace rozpoczną się 
od inwentaryzacji stanu istniejącego, 
ustalenia  profilu  podłużnego  ulicy  i 
przebiegu krawężnika. - Obecna na-
wierzchnia  z  kostki  brukowej,  kra-
wężnik oraz rabatka i podsypka pia-
skowa będą rozebrane. Po wyprofilo-

waniu  i  przygotowaniu  podłoża  pod 
jezdnię  i  chodnik  oraz wzmocnieniu 
istniejącej  podbudowy,  ułożone  zo-
staną:  krawężnik,  rabatka  oraz  na-
wierzchnia z warstwy ścieralnej beto-
nu  asfaltowego. W  planie  inwestycji 
jest też wykonanie 2 studni i przyka-
nalików z rur PVC oraz cieku uliczne-
go z kostki brukowej – wyjaśnia.
Organizacją  ruchu na  czas prowa-

dzenia robót – zarówno na ul. Jasno-
rzewskiej-Pawlikowskiej, jak i przy alei 
Pokoju – zajmuje się wykonawca. Fi-
nał prac przewidziano na połowę listo-
pada. Inwestycje pochłoną niecałe 770 
tys. zł.  Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Dokończenie ze str. 1
Każdy obywatel, który przed wyborami lub na-

wet w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo do 
tego, aby oddać swój głos. 
W  wyborach  samorządowych  wybieramy  rad-

nych,  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  –  we 
właściwym  dla  naszego  miejsca  zameldowania 
okręgu. Ogółem w Polsce przystąpić do wyborów 
może aż 30 075 286 osób. W województwie  ślą-
skim prawo wyborcze ma 3 551 827 osób, a po-
wiecie częstochowskim 110 965. W wyborach sa-
morządowych wybierane są przez obywateli wła-
dze lokalne, tworzące samorządy gmin i powiatów. 
Wybierać będziemy zatem radnych gmin, powia-
tów  i  sejmików wojewódzkich oraz wójtów gmin, 
burmistrzów i prezydentów. Radę gminy wybiera-
ją mieszkańcy gminy, która nie jest jednocześnie 
miastem  na  prawach  powiatu.  Wybory  te  mają 
charakter bezpośredni spośród zgłoszonych kan-
dydatur. Głosowanie odbywa się w danym okręgu 
wyborczym,  który  stanowi  zazwyczaj  konkretne 
sołectwo, dzielnica lub osiedle. W przypadku rady 
powiatu, każdy okręg wyborczy, który stanowi jed-
ną  gminę, może  wybrać  od  trzech  do  dziesięciu 
kandydatów – w zależności od liczby ludności, ja-
ka zamieszkuje daną gminę. Z kolei w wyborach 
do sejmiku województwa, stosuje się analogiczny 
system z tym, że za okręg wyborczy uznaje się po-
wiat, lub jego część. Wtedy też wybiera się od 5 do 
15 radnych sejmiku. 
Poza  tym wybierać  będziemy    wójtów,  burmi-

strzów i prezydentów. W Częstochowie o ten urząd 
ubiegać się będzie sześciu kandydatów. Zwycięża 
ten, który otrzyma więcej niż połowę ważnie od-
danych głosów. Jeżeli nikt nie będzie miał wyma-
ganej większości, odbędzie się  druga tura wybo-
rów. Zaplanowano ją na 4 listopada. 

Paula Nogaj

21 października

Idziemy  
do urn

Mogą wystawiać strażnicy

Mandaty za łamanie uchwały 
antysmogowej

Od początku listopada strażnicy 
gminni/miejscy będą mogli wysta-
wiać mandaty za łamanie przepisów 
prawa miejscowego, jakim jest 
uchwała antysmogowa.

Stało  się  to możliwe  dzięki  rozpo-
rządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Do tej pory, po-
mimo  że uchwała  antysmogowa we-
szła w życie w województwie śląskim 
1  września  ubiegłego  roku,  straże 
gminne mogły  jedynie  informować  o 
nieprawidłowościach, a w przypadku 

stwierdzenia  naruszeń,  przekazać 
sprawę do policji bądź złożyć wniosek 
do  sądu o ukaranie. Mandaty mogli 
wystawiać  jedynie  w  przypadku 
stwierdzenia  spalania  odpadów  w 
piecach i kotłach domowych oraz na 
powierzchni ziemi.

Od listopada straż gminna może 
ukarać za:

l stosowanie  jednego  z  paliw  wymie-
nionych w uchwale, tj. mułów i floto-
koncentratów, węgla brunatnego, ni-
skiej jakości miału, mokrego drewna 

(szczegóły: uchwała antysmogowa);
l ogrzewanie  budynku  urządzeniem 
niespełniającym wymogów uchwały, 
którego  eksploatacja  rozpoczęła  się 
po 1 września 2017  roku,  czyli np. 
zamontowanie  i używanie kotła po-
zaklasowego  czy  pieca  innego  niż 
ekoprojekt (dotyczy np. tradycyjnych 
pieców kaflowych);

l palenie odpadów w kominku, piecu, 
kotle;

l palenie odpadów na powierzchni zie-
mi.

Katarzyna Gwara
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Umowa podpisana

Centra przesiadkowe stały się faktem!

AKTUALNOŚCI

Na Jasnej Górze

Stumetrowa 
flaga na 100-lecie 

odzyskania 
niepodległości

Marnując żywność, marnu-
jesz planetę – pod takim ha-
słem odbywać się będą tego-
roczne obchody Światowego 
Dnia Żywności. Specjalny 
happening zaplanowano rów-
nież w Częstochowie. 

W samej  Polsce marnuje  się 
tyle żywności, ile wystarczyłoby 
dla  wszystkich  mieszkańców 
samej  Warszawy  przez  10  lat. 
Banki  Żywności w  Polsce  chcą 
zwrócić  szczególną  uwagę  na 
ten problem i wiążące się z nim 
skutki  ekologiczne.  Z  tego  też 
powodu  organizują  liczne  im-
prezy happeningowe. W naszym 
mieście wydarzenie zaplanowa-
no  na  19  października.  Głów-
nym  elementem  częstochow-
skiej  imprezy będzie przemarsz 
uczestników na trasie: Plac Da-

szyńskiego – Aleje Najświętszej 
Maryi Panny - Plac Biegańskie-
go.  Początek  happeningu  o  
godz. 11.00. W  imprezie udział 
wezmą,  przedszkola,  uczniowie 
częstochowskich  szkół,  osoby 
niepełnosprawne, młodzież oraz 
przedstawiciele  lokalnych orga-
nizacji pozarządowych. 
Na świecie, co roku wyrzuca-

my 1.3 mld ton jedzenia (FAO, 
05.2011 r.). Stanowi to 1/3 ilo-
ści produkowanej żywności na-
dającej się do spożycia. W Eu-
ropie  marnuje  się  89  mln  ton 
żywności  (Komisja Europejska, 
kwiecień 2011  r.). W  typowym 
domu  Europejczyka  wyrzuca 
się do kosza 20-30% kupionego 
jedzenia, z czego 2/3 nadawało-
by się jeszcze do spożycia. Bry-
tyjczycy  marnują  ponad  20% 
kupowanego  jedzenia,  nato-

miast  w  USA  nawet  25-40% 
żywności trafia na śmietnik.
W  Polsce marnuje  się  ok.  9 

mln  ton  żywności  rocznie.  Do 
wyrzucania niespożytej  żywno-
ści przyznaje się 35% badanych  
Polaków  (Millward  Brown 
SMG/KRC na zlecenie Federa-
cji Polskich Banków Żywności, 
wrzesień 2014 r.).
Światowy  Dzień  Żywności 

ustanowiony  w  1979  r.  przez 
FAO    (Organizację  Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyży-
wienia i Rolnictwa).  Jego celem 
jest  pogłębianie  świadomości 
społecznej na temat globalnych 
problemów  żywnościowych 
oraz wzmocnienie poczucia so-
lidarności  w  walce  z  głodem 
i ubóstwem, którą można pod-
jąć na lokalnym gruncie. 

Katarzyna Gwara

Gmina Poczesna posadziła 
na swoim terenie kilka no-
wych drzew. Mają one sym-
bolizować setną rocznice od-
zyskania przez Polskę nie-
podległości.

Pięć szkół z terenu gminy Po-
czesna  (Szkoła  Podstawowa  im. 
G. Morcinka w Poczesnej, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny  w  Słowi-
ku,  Szkoła  Podstawowa  im.  M. 
Kopernika we Wrzosowej, Szkoła 
Podstawowa  im.  Kazimierza 
Wielkiego w Hucie Starej B oraz 
Szkoła Podstawowa w Nieradzie) 
wzięły  udział  w  akcji  „Symbo-
liczne nasadzenie drzew w gmi-
nach  i  powiatach  Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów”.
Uroczystości  związane  z nasa-

dzeniem  trzech  lip,  czterech klo-
nów  i  trzech  wiązów  (po  dwie 
sztuki  drzew  dla  szkoły)  odbyły 
się we wtorek. W działaniach tych 
uczestniczył Wójt gminy Poczesna 
–  Krzysztof  Ujma,  radni,  samo-
rządowcy,  dyrektorzy  placówek 
oświatowych i młodzież – dla któ-
rej powyższa akcja była wspania-

łą lekcją historii i patriotyzmu.
Przy tej okazji przypominamy, 

że  gmina  Poczesna  rozpoczęła 
uroczystości  związane  z  jubile-
uszem już w 2017 roku konkur-

sem  plastycznym  wśród  dzieci 
i młodzieży. Sadzenie drzew jest 
więc  kolejnym  wydarzeniem 
w gminie dla Niepodległej.

Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str. 1
Węzły przesiadkowe mają dać 

możliwość  szybkiej  przesiadki 
między różnymi środkami trans-
portu  publicznymi  i  prywatny-
mi. Powstaną one przy dworcach 
kolejowych -   Częstochowa Oso-
bowa  (od  strony  ul.  Piłsudskie-
go), Stradom i Raków.  Inwesty-
cja całkowicie odmieni nich ob-
licze. Powstaną miejsca parkin-
gowe typu Park and Ride, łączą-
ce węzły z drogami rowerowymi, 
stacjami  rowerowymi,  stanowi-
skami  dla  taksówek  oraz  auto-
busowej komunikacji zbiorowej, 
a także przebudowanymi odcin-
kami  ulic:  Pułaskiego  (wraz 
z  rondem  przy  wiadukcie),  Pił-
sudskiego  (od  alei  Najświętszej 
Maryi  Panny  do  ul.  Piotrkow-
skiej) i układem drogowym przy 
dworcu na Rakowie. Efektem in-
westycji będzie też poprawa este-
tyki i dostępności komunikacyj-
nej  terenów  znajdujących  się 

w najbliższym sąsiedztwie dwor-
ców. Powstaną bowiem parkingi 
i  infrastruktura  dla  poszczegól-
nych  środków  transportu,  roz-
budowana  i  uzupełniona  zosta-
nie sieć dróg  rowerowych – po-

wstanie bądź zostanie przebudo-
wanych ok. 10 km tych dróg łą-
czących  dworce,  przy  których 
powstaną  węzły.  -  Liczę,  że  po 
zakończeniu tej inwestycji Czę-
stochowa stanie  się  lepiej  sko-

munikowanym  i  bardziej  przy-
jaznym miastem, takim, po któ-
rym  podróżuje  się  różnymi 
środkami  transportu    –  mówi 
prezydent miasta Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. -  Węzły przesiadko-
we  to  udogodnienie  zarówno 
dla  częstochowianek  i  często-
chowian, jak i ludzi spoza mia-
sta,  uatrakcyjnienie  i  wzmoc-
nienie roli naszego miasta jako 
lidera  subregionu  północnego 
Województwa Śląskiego.
Efektem prac powinno być też 

odciążenie ruchu kołowego w go-
dzinach  szczytu.  Budowa  wę-
złów to zwiększenie szans na to, 
że część z 40 tysięcy mieszkań-
ców regionu, którzy przyjeżdżają 
codziennie  do Częstochowy,  za-
mieni  lub  ograniczy  prywatne 
środki  transportu  na  rzecz 
transportu publicznego i komu-
nikacji miejskiej.
Zasadnicze  prace  budowlane 

dotyczące  węzłów  przesiadko-

wych mają zakończyć się do koń-
ca czerwca 2020 roku, a wykona-
nie  całości  umowy  planowane 
jest do końca sierpnia 2020 roku.
Realizacją inwestycji zajmie się 

Przedsiębiorstwo  Budowy  Dróg 
i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Ma-
zowieckiego. Firma zadeklarowa-
ła, że będzie się starała minimali-
zować uciążliwości dla mieszkań-
ców w czasie prowadzenia  inwe-
stycji. Jako pierwsze mają rozpo-
cząć się roboty związane z infra-
strukturą podziemną   węzła przy 
Dworcu Głównym  (z  początkiem 
listopada). W przyszłym roku bę-
dą  prowadzone  już  równolegle 
w trzech lokalizacjach.
Budowa  centrów  przesiadko-

wych pochłonie 68 mln 865 tys. 
zł. Częstochowa uzyskała na ten 
cel dofinansowanie w wysokości 
27,5 mln zł ze środków UE, z Re-
gionalnych Inwestycji Terytorial-
nych na lata 2014-2020.

Katarzyna Gwara

Jasna Góra jako jedno z 
pierwszych miejsc w kraju 
rozpocznie świętowanie 
100-lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Główne 
obchody zaplanowano na nie-
dzielę, 4 listopada. 

4 listopada 1918 r. polscy żoł-
nierze  przejęli  dowództwo  nad 
jasnogórską twierdzą, i załopota-
ła tu biało-czerwona flaga. Jasna 
Góra,  jako  pierwsza,  stała  się 
więc „skrawkiem” wolnej Ojczy-
zny,  której  niepodległość  ogło-
szono później, bo 11 listopada.
Przygotowania do święta trwają 

na Jasnej Górze od dawna i odby-
wają się zarówno w wymiarze du-
chowym,  jak  i  organizacyjnym. 
Powstał specjalny projekt eduka-
cyjny „Nie chciejcie Ojczyzny, któ-
ra Was nic nie kosztuje” wsparty 
przez program Ministerstwa Kul-
tury  i  Dziedzictwa  Narodowego 
„Niepodległa”.  Dzieci  przedszkol-
ne i uczniowie wszystkich szczebli 
z  ok.  130  szkół  powiatu  często-
chowskiego  uczestniczą  w  spe-
cjalnych zajęciach, uczą się pieśni 
patriotycznych  i  poloneza,  przy-
gotowują „100 życzeń dla Niepod-
ległej”, ozdabiają maciejówki.  
Główne  uroczystości  jasnogór-

skie rocznicowe, nad którymi na-
rodowy patronat objął   prezydent 
RP  Andrzej  Duda,  odbędą  się  w 
niedzielę,  4  listopada.  Rozpoczną 
się  od  dziękczynnej  mszy  świętej 
pod przewodnictwem abp. Wacła-
wa Depo, metropolity częstochow-
skiego.   Dzieci  i młodzież  złożą w 
darze  dla Królowej  Polski  kroniki 
zawierające  „100  życzeń  na  100 
lat Niepodległej”. Potem odsłonięta 
zostanie  pamiątkowa  tablica  po-
święcona jasnogórskiemu bohate-
rowi  kpt.  Arturowi  Wiśniewskie-
mu, żołnierzowi niepodległości, le-
gioniście, który przejął Jasną Górę 
z  rąk  austriackich  zaborców.  W 
1920 r. zginął w obronie Ojczyzny 
w wojnie polsko-bolszewickiej.

W sanktuarium na 4 listopada 
przygotowanych zostało wiele do-
datkowych,  wyjątkowych,  a  na-
wet  spektakularnych  wydarzeń. 
Z  placu  Biegańskiego  Alejami 
NMP w  rytmie  poloneza  pod  Ja-
sną Górę dotrze barwny korowód 
dzieci i młodzieży niosący stume-
trową  flagę  narodową.  Nie  za-
braknie  regionalnych  strojów 
i nawiązania do czasów Legionów 
Polskich i żołnierzy marszałka Pił-
sudskiego, którzy nosili charakte-
rystyczne „maciejówki”. Zaplano-
wano  też  piknik  niepodległościo-
wy, koncert, a także rekonstruk-
cję wydarzeń z 4 listopada 1918 r. 
przygotowana  przez  uczniów 
i grupę rekonstrukcyjną. Spekta-
kularnym wydarzeniem tego dnia 
będzie  inauguracja  nowej  ilumi-
nacji  wieży  jasnogórskiej,  która 
rozbłyśnie  także  w  narodowych 
barwach.  - Dla nas to jest wielka 
radość,  że  to  dziękczynienie  za 
odzyskanie  niepodległości  tak 
mocno wybrzmi na Jasnej Górze, 
jakby w przede dniu tych wielkich 
uroczystości  narodowych,  które 
będą 11 listopada – podkreśla  o. 
Marian   Waligóra,  przeor  Jasnej 
Góry – 4 listopada to jest ważna 
data dla Klasztoru,  bo  to wtedy 
polskie  wojsko  przejęło  wartę 
przy bramach Jasnej Góry i mo-
gliśmy  zawiesić  flagę  biało-czer-
woną  na  wieży  jasnogórskiej, 
i  ogłosić  uroczyście,  że  to  miej-
sce, w  którym  jest  Jasna Góra, 
jest  wolne,  jest  tym  skrawkiem 
Niepodległej. To dla nas jest czas 
wielkiego dziękczynienia, a obok 
tego to jest czas naszej modlitwy 
za Ojczyznę – dodaje.
Setne  urodziny  Niepodległej 

świętowane w jasnogórskim sank-
tuarium  zakończy  wielka  modli-
twa  Polaków  -  Apel  Jasnogórski. 
Kontynuacja trwać będzie jeszcze 
nazajutrz, bowiem 5  listopada ze 
specjalnym  koncertem  „Pieśń  o 
Ojczyźnie” wystąpi zespół Śląsk.

Katarzyna Gwara

Światowy Dzień Żywności

Marnujemy tony jedzenia!

Dla Niepodległej

W Poczesnej zasadzili drzewa

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36260.mp3


Pilne: aż 75% mężczyzn w Polsce jest poważnie zagrożonych na skutek problemów z prostatą!

Wskutek przerostu prostaty 
byłem o krok od kalectwa. 
Uratował mnie cud! 

Nigdy nie narzekałem na zdrowie. Nawet po 50. nadal 
czułem się silny i pełen wigoru. Owszem, miałem niewielkie 
(narastające z czasem) kłopoty z oddawaniem moczu, ale  
jakoś nie bardzo się tym przejmowałem. Do lekarza poszedłem 
przypadkowo – od kilku tygodni czułem się osłabiony, szybciej 
się męczyłem, więc stwierdziłem, że warto się pokazać.

Diagnoza:
zaawansowana 
niewydolność nerek
– To była jak uderzenie kijem w gło-
wę. Nie mogłem uwierzyć w to, co sły-
szę! Jakim cudem doprowadziłem 
nerki do takiego stanu?! To przecież 
niemożliwe! – zastanawia się pan 
Marek. Jego historia to prawdziwy 
dramat. Od lekarza przypadkiem 
dowiedział się, że jakiś czas cierpi na  
postępującą niewydolność nerek. 

Od kilku lat powoli przestawały 
one pełnić swoją funkcję. Zamiast 
oczyszczać organizm, zatruwały 
go, zwiększając ryzyko wystąpienia 
miażdżycy i wylądowania na wóz-
ku inwalidzkim.

– Gdybym nie podjął szybkich 
i  zdecydowanych działań, pewnie 
nie byłoby mnie już na tym świecie... 
Dolegliwość praktycznie nie dawała 
o sobie znać. Miałem problemy z od-
dawaniem moczu, często wydawało 
mi się, że to przeziębiony pęcherz (cią-
gle nie mogłem wysikać się do koń-
ca), ale w  moim wieku, powiedzmy 
sobie szczerze, to nie było coś dziwne-
go. Lubię napić się piwa, a wiadomo, 
jak to działa na pęcherz – tłumaczy 
pan Marek. Oprócz tego w zasadzie 
nic nie wskazywało na to, że może 
on mieć jakiś problem ze zdrowiem. 
Być może właśnie dlatego...

Lekarz popełnił błąd
– Powiedział mi, że w każdej chwi-
li nerki mogą wysiąść, potrzebne 
będą dializy i mogą powstać warun-
ki do rozwoju miażdżycy! A wtedy 
to już wiadomo... koniec! Póki co, 
zalecił mi więcej ruchu i witaminy.

Pan Marek nie miał szczęścia. 
Trafił na jednego z wielu specjali-
stów leczących „na oko”. Po trze-
ciej dobie dyżurowania i dorabia-
nia na prywatnym ledwo widział 
na oczy. Niewiele było mu trzeba, 
by fatalnie się pomylił.

– Rozmawiałem z nim już po wyle-
czeniu problemu. Przyznał się, że nie 
był przekonany, co mi jest. Działał 
na czuja, a  jego niewiedza niemal  

nie doprowadziła mnie do ka-
lectwa. Gdybym wtedy nie wziął 
sprawy w  swoje ręce, dziś pewnie 
byłbym na wózku – jeśli w ogóle 
bym żył.

Nie zamierzałem ślepo ufać ko-
muś takiemu. Wiedziałem już 
wtedy, co się dzieje z moją prosta-
tą i  zdecydowałem się na jedyny 
rozsądny wybór – specjalistyczny 
preparat o potwierdzonej klinicznie 
skuteczności – mówi. 

To dedykowany mężczyznom 
środek biostymulujący, który 
w trakcie 30-dniowej kuracji:
3  o 78% skuteczniej wpływa 

na zmniejszanie przerostu 
prostaty;

3  12-krotnie szybciej udrażnia 
drogi moczowe;

3  o połowę zmniejsza 
częstotliwość oddawania 
moczu już po pierwszych  
10 dniach;

3  wspomaga prawidłową pracę 
nerek;

3  3 razy skuteczniej przywraca 
popęd seksualny.

– Już po kilku dniach stosowa-
nia preparatu czułem różnicę 

– rozluźnienie w  okolicach pę-
cherza, brak ucisku i  znacznie 
lepsze samopoczucie. Dopiero 
wtedy zauważyłem, jak mocno 
mnie to ograniczało! Wystarczy-
ło 30 dni kuracji, by radykalnie 
zmniejszyć przerost prostaty raz 
na zawsze. Bez operacji, zabiegów 
i  ryzykowania zdrowia! To jedy-
ne wyjście dla osób walczących 
z przerostem prostaty.

Preparat wprowadzono do Pol-
ski na początku tego roku. Tech-
nologia jego produkcji nie jest 
tania. Ale dzięki specjalnemu 
dofinansowaniu uczestnictwa 
w  Klubie Seniora ograniczona 
liczba mężczyzn może skorzy-
stać z  niego aż o  70% taniej. 
Preparat jest dostępny tylko 
w sprzedaży telefonicznej Klubu 
Seniora.

Nie potrzebujesz recept, unik-
niesz krępujących wizyt w aptece. 
Przed odbiorem paczki, (która 
będzie dyskretnie zapakowana) 
skontaktuje się z  Tobą kurier, po 
to, abyś mógł odebrać przesyłkę 
osobiście.

Ilość opakowań jest ograni-
czona – decyduje kolejność zgło-
szeń.

Metoda biostymulująca pozwala 
w  naturalny sposób oddziaływać na 
zmniejszenie przerostu prostaty. Po 
lewej gruczoł z przerostem, blokujący 
odpływ moczu (wysokie ryzyko nie-
wydolności nerek), po prawej gruczoł 
działający w prawidłowy sposób.

PRZED kuracją PO kuracji

,,Groziła mi urosepsa!”
Jeszcze parę lat temu nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. 
Aż nagle lekarz mówi: urosepsa. Miałem zakażenie całego 
organizmu, którego przyczyną było zaleganie moczu 
w pęcherzu. A powód? Przerost prostaty! Szczęście, że trafił 
się rozsądny lekarz. Polecił preparat biostymulujący – mówił, 
że to ma 96% skuteczności, no i  faktycznie. 30 dni kuracji 
i uratowałem swoje zdrowie!

Jan (70 lat), Piotrków Trybunalski

„Nie wstaję 4 razy w nocy,  
uniknąłem operacji…”
Jako zawodowy kierowca muszę przywiązywać wyjątkową 
uwagę do tego ile i  jak śpię. Dlatego na początku tłuma-
czyłem sobie, że moje nocne wstawanie to efekt przezię-
bionego pęcherza. Jednak to nie mijało, wręcz przeciwnie 

było gorzej… Coraz częściej nerwowo spoglądałem w  dół, czy mam suche 
spodnie. Pojawiły się problemy z erekcją, czasami też ból i pieczenie podczas 
oddawania moczu. Przez to ciągłe, nocne bieganie do łazienki byłem już na-
prawdę wykończony, a za kółkiem trzeba być wyjątkowo skupionym. To już 
4,5 tyg. odkąd korzystam z  tego preparatu i  muszę przyznać, że bardzo mi 
pomógł. Ani śladu mokrych plam, sypiam jak w latach młodości, a pieczenie 
i ból po prostu zniknęły.                                                                 Maciej (51 lat), Łódź

W grupie ryzyka

jest każdy mężczyzna!

SPECJALNA  REFUNDACJA 
dla urodzonych w latach 1920-1981!

Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią 
do 26 października 2018 r., przysługuje specjalna 

refundacja!  Otrzymasz wówczas 
preparat biostymulujący za udział w klubie rabatowym 

zamiast za  323  tylko za 97 zł (przesyłka GRATIS)!

Zadzwoń  już  dziś!

71 300 32 34
Pon. - pt.: 8:00-20:00,  sob. i niedz. 9:00-18:00  

(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
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Bezpłatne badania       

Oczy to podstawa
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Chcą skrócenia godzin pracy

Lekarze tylko do 16?

Przypominamy, że jest jesz-
cze możliwość udziału w bez-
płatnym programie polityki 
zdrowotnej pn. „Program 
wczesnego wykrywania cu-
krzycy typu II u mieszkańców 
miasta Częstochowy z zespo-
łem metabolicznym na lata 
2017-2021”. 

Program dedykowany jest oso-
bom  w  wieku  od  40  do  60  lat, 
którzy  zadeklarują  podczas  an-
kiety  dwa  z  czynników  zespołu 
metabolicznego: podwyższone ci-
śnienie  tętnicze,  wysoki  poziom 
stężenia  cholesterolu,  nadwagę 

lub otyłość. Każdy z uczestników 
w  ramach  programu  zostanie 
przebadany  (pomiar  ciśnienia, 
BMI, obwód w talii, badanie lipi-
dogramu oraz glikemii na czczo).
Cel programu jest jasny: pod-

niesienie  świadomości  miesz-
kańców  w  zakresie  wczesnego 
rozpoznawania zespołu metabo-
licznego i cukrzycy oraz świado-
mego unikania / minimalizowa-
nia  czynników  sprzyjających 
rozwojowi  cukrzycy.  Oczywiście 
program  może  pomóc  również 
wykryć zagrożenie cukrzycom u 
mieszkańców Częstochowy, któ-
rzy zgłoszą się do niego i tym sa-

mym zyskają szansę na wczesne 
leczenie choroby oraz uniknięcie 
jej  powikłań.  Relizatorem  pro-
gramu  jest  Intermax  Sp  z  o.o. 
Miejsce  realizoacji  programu  – 
Częstochowa  ul.  1  Maja  27. 
Wszystkie działania są bezpłatne 
dla uczestników,  ponieważ  pro-
gram  jest  finansowany  z  środ-
ków  Urzędu  Miasta  Częstocho-
wy. Będzie on realizowany do po-
łowy listopada 2018 r. Więcej in-
formacji  pod  nr  tel.  787-653-
980, 34 324-55-26 oraz adresa-
mi e-mail: kontakt@intermed24.
com.pl, www.intermed24.com.pl

Paula Nogaj

Blisko 500 szpitali, w któ-
rych funkcjonują oddziały 
dziecięce lub onkologiczne, 
trafią książki, m.in. powie-
ści, kryminały i bajki dla 
dzieci. Jest to pierwszy tego 
typu ogólnopolski projekt, 
w ramach którego do szpita-
li zostanie nieodpłatnie 
przekazanych około 50 ty-
sięcy książek.

Głównym celem projektu  jest 
promowanie czytelnictwa zarów-
no wśród dorosłych, jak i dzieci.   
Akcja  zapewni  dostęp  do  naj-
nowszej  i  szerokiej  oferty  pol-
skich wydawców wszystkim pa-
cjentom,  a w  szczególności  tym 
przebywającym  na  oddziałach 
dziecięcych  i  onkologicznych. 
Możliwość zaspokajania potrzeb 
kulturalnych wspiera  psycholo-

giczny aspekt leczenia, a w przy-
padku  najmłodszych  pacjentów 
dodatkowo  pomoże  w  kształto-
waniu dobrych nawyków czytel-
niczych.
–  Dobre  warunki  w  szpitalu 

wspierają proces leczenia. Chce-
my,  aby  oprócz  telewizora  czy 
smartfona pacjenci mieli do dys-
pozycji także najnowsze, najbar-
dziej  popularne,  pozycje  książ-
kowe - mówił wiceminister zdro-
wia Janusz Cieszyński. - Nic nie 
wspiera  procesu  leczenia  lepiej 
niż pozytywne nastawienie i do-
bre  samopoczucie.  Do  tej  pory 
wyposażenie szpitalnej biblioteki 
zależało wyłącznie od możliwości 
finansowych  placówki,  dlatego 
zdecydowaliśmy się na ich syste-
mowe  wsparcie  –  książki  trafią 
do  blisko  500  szpitali  w  całym 
kraju – dodał.

Realizacja projektu nie byłaby 
możliwa bez zaangażowania Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  oraz  Państwowego 
Instytutu  Wydawniczego,  który 
jako państwowa  instytucja kul-
tury odpowiada za promocję czy-
telnictwa w Polsce.
– Polegaliśmy na doświadcze-

niu  Instytutu,  który,  jak  żadna 
inna instytucja, zna się na dobo-
rze tytułów – powiedział wicemi-
nister kultury Paweł Lewandow-
ski.  –  Nie  chcemy,  aby  pacjent 
nudził się w tym ciężkim czasie, 
który spędza na oddziale – dodał 
wiceminister. Dlatego lista tytu-
łów  jest  bardzo  zróżnicowana. 
Znajdują się na niej książki dla 
dzieci  i  młodzieży,  a  także  kla-
syczne dzieła i bestsellerowe pu-
blikacje.  

Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str. 1
Co  prawda  z  nieoficjalnych 

doniesień wynika,  że minister-
stwo  pracuje  nad  zmianami 
w POZ. Może się więc okazać, że 
postulaty  lekarzy  rodzinnych 
zostaną  uwzględnione  –  przy-
najmniej w jakimś stopniu. 
Przypomnijmy, obecnie leka-

rze  rodzinni  pracują  w  godzi-
nach od 8.00 do 18.00. Gdy pa-
cjent  potrzebuje  pomocy  póź-
niej, może się zgłosić do placów-
ki świadczącej nocną pomoc le-
karską (NPL). Zdaniem specjali-

stów w przypadku zmian obej-
mujących POZ, konieczne będą 
zmiany również w NPL. Jak za-
uważa  Jarosław  Fedorowski, 
prezes  Polskiej  Federacji  Szpi-
tali w związku z tym, że POZ za-
mykają  się  o  określonej  godzi-
nie powinny zostać wprowadzo-
ne  24-godzinne  konsultacje  - 
chociażby telefoniczne – dla pa-
cjentów.  Jak  wskazuje  na  ła-
mach „Gazety Prawnej”, w wie-
lu  krajach  pacjent  ma  szansę 
na teleporadę, a nawet wypisa-
nie  recepty.  –  Jego  zdaniem 

NPL  powinna  być  elementem 
centrów pomocy doraźnej,  zor-
ganizowanych w szpitalach. 
– Powinna ona być w dwóch 

miejscach. Ta, która jest możli-
wa  do  zrealizowania  na  pozio-
mie POZ, powinna być dostępna 
24  godziny  na  dobę  (fizycznie 
lub  w  ramach  telemedycyny). 
Druga  powinna  być  udzielana 
w szpitalach i różnie zorganizo-
wana  w  zależności  od  stopnia 
wyspecjalizowania – uważa szef 
PFSz – czytamy w dzienniku.

Katarzyna Gwara

Dla częstochowian

Program Wczesnego 
Wykrywania Cukrzycy Typu II

Tytuły trafią do szpitali

Z książką zdrowiej
Mieszkańcy Częstochowy 

będą mogli wykonać bezpłat-
ne badanie wzroku, które 
pozwoli ocenić jakość po-
wierzchni oka oraz filmu 
łzowego pod kątem występo-
wania u nich zespołu suche-
go oka (ZSO). To wszystko 
dzięki działaniom Fundacji 
NEUCA dla Zdrowia, która 
właśnie rozpoczęła kolejną 
akcję profilaktyczną, w całej 
Polsce. Badania w Często-
chowie zaplanowano na 24 
i 25 października.

Zespół Suchego Oka to gru-
pa  schorzeń  związanych  ze 
zmienionym  składem,  zmniej-
szoną produkcją lub nadmier-
nym parowaniem filmu łzowe-
go, potocznie określanego  łza-
mi.    Prowadzi  to  do wysycha-
nia rogówki oraz spojówki. Ze-
spół suchego oka często towa-
rzyszy  także  innym dolegliwo-
ściom  i  chorobom,  m.in.  me-
nopauzie,  chorobom  autoim-
munologicznym  i  dermatolo-
gicznym. Cierpią na niego rów-
nież  palacze,  a  także  osoby 
przyjmujące różne leki.
Uczucie  piasku  pod  oczami 

czy  łzawienie  to  jedne  z wielu 
objawów, charakterystycznych 
dla zespołu suchego oka (ZSO). 
Innymi  symptomami,  świad-
czącymi o tym schorzeniu mo-
gą  być  także  suchość  oczu 
i ich pieczenie, ból, zaczerwie-
nienie, zwiększona  ilość śluzu 
czy światłowstręt. 
Na  przykre  dolegliwości 

szczególnie  narażeni  jesteśmy 
w sezonie grzewczym, gdy po-
ziom wilgotności powietrza jest 
niższy. Objawy nasilają się też 
pod koniec dnia, 
Z uwagi na wydłużoną pracę 

wzroku  (np.  wielogodzinna 
praca  przy  komputerze)  lub 
w związku z ekspozycją na nie-
korzystne  czynniki,  takie  jak 
wiatr, zimne powietrze, a także 
słońce. 
Obraz  choroby  może  być 

bardzo różnorodny - od łagod-
nego podrażnienia,  po poważ-
niejsze  dolegliwości,  które  - 
związane  z  powikłaniami  ro-
gówkowymi  -  mogą  zagrozić 
widzeniu. Dlatego należy kon-
trolować  niepokojące  objawy, 
odbywać  regularnie  badania 
profilaktyczne wzroku  i stoso-
wać  odpowiednie  preparaty, 
niwelujące tę dolegliwość. 

Utrudnia życie tysiącu 
ludziom

–  Zespół  suchego  oka  to 

schorzenie  które  utrudnia  ży-
cie  tysiącu  ludziom.  Chociaż 
ma wiele przyczyn, najczęściej 
stosowanie  kropli  nawilżają-
cych  (sztucznych  łez)  rozwią-
zuje  problem.  Przy  braku  po-
prawy  nie  wolno  lekceważyć 
objawów i należy zgłosić się do 
okulisty – komentuje prof. Je-
rzy Szaflik.
Wykonanie  diagnostyki 

umożliwia  Fundacja  NEUCA 
dla  Zdrowia,  która  we  współ-
pracy z aptekami, działającymi 
w  ramach  programu  PART-
NER+,  organizuje  ogólnopol-
ską akcję badań. Jej celem jest 
promocja profilaktyki i diagno-
styka zespołu suchego oka. 
– Badania wzroku organizo-

wane przez naszą Fundację są 
zupełną  nowością  -  zarówno 
jeśli  chodzi  o  dotychczasowy 
zakres naszej działalności - jak 
i  ofertę  bezpłatnych  badań 
profilaktycznych,  organizowa-
nych przez inne podmioty. Ze-
spół suchego oka to stosunko-
we  nowe  schorzenie,  jednak 
dotyczy  coraz  większej  grupy 
osób,  dlatego warto  poświęcić 
uwagę  także  temu schorzeniu 
- komentuje Beata Korzeniew-
ska,  Prezes  Zarządu  Fundacji 
NEUCA dla Zdrowia. 

Sprawdź, w jakim stanie  
są twoje oczy

W  trakcie  wizyty  okobusa 
Fundacji NEUCA dla Zdrowia, 
wykwalifikowany personel me-
dyczny  obecny  na  miejscu, 
przeprowadzi  wywiad  z  pa-
cjentem oraz przy pomocy spe-
cjalistycznej  aparatury  wyko-
na badanie. Oceniona zostanie 
powierzchnia  oka  oraz  jakość 
filmu łzowego. Po zakończonej 
wizycie, pacjent otrzyma wynik 
badania wraz informacją o dal-
szych zaleceniach. 
Badanie jest całkowicie bez-

inwazyjne,  a  także  bezpłatne. 
Może je wykonać każda zainte-
resowana  osoba.  Wymagane 
są jednak wcześniejsze zapisy, 
które  rozpoczynają się siedem 
dni  przed  każdym  badaniem, 
pod  tym  samym  adresem, 
gdzie będzie wykonywane. 
Okobus  będzie  stacjonował 

w  Częstochowie  24  i  25  paź-
dziernika.  Pierwszego  dnia 
przy Alei Pokoju 10, a drugiego 
przy  ulicy  Bohaterów  Katynia 
25A. Badania odbędą się w go-
dzinach  od  10.00  do  16.00, 
przy  siedzibie  partnera  akcji. 
Następnie  okobus  ruszy  do 
Kolonii.

Katarzyna Gwara
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Nakrętkowa Częstochowa

Zbierali nakrętki by pomóc
Pięć ton plasti-

kowych nakrętek   
zebrały dzieci 
i młodzież   biorą-
ce udział w akcji 
„Nakrętkowa Czę-
stochowa”. Zgro-
madzone dzięki 
nim środki zostaną 
przekazane na sfi-
nansowanie spe-
c j a l i s t ycznego 
sprzętu dla Wiktorii Ko-
walczyk, która choruje 
na mózgowe porażenie 
dziecięce.

Akcja organizowana by-
ła już po raz szósty. Jej ce-
lem było przede wszystkim 
kształtowanie  proekolo-
gicznych  postaw  wśród 
dzieci i młodzieży (ale także 
osób  dorosłych)  -  głównie 
odruchu sortowania odpa-
dów,  zachęcenie  ich  do 
działań  na  rzecz  poprawy 
stanu środowiska natural-
nego. „Nakrętkowa Często-
chowa”  ma  być  bodźcem 
do  studiowania wiedzy na 
temat  ekologii,  recyklingu 
oraz wykorzystania surow-
ców  wtórnych.  Akcja  ma 

charakter  ciągły,  trwa  od 
stycznia 2010 roku.
Jej zasady są niezwykle 

proste – uczestnicy muszą 
zebrać jak największą licz-
bę plastikowych nakrętek. 
Do nakrętkowej rywalizacji 
zgłaszają  się  przede 
wszystkim placówki oświa-
towe.  Wygrywa  ta,  która 
przez cały rok szkolny zbie-
rze  największą  liczbę  pla-
stikowych  nakrętek  w  
przeliczeniu  na  jednego 
ucznia. W  tegorocznej edy-
cji wzięło udział ponad 50 
podmiotów. Łącznie zebra-
no  5  ton  nakrętek  (ok. 
2.050.000  sztuk  nakrę-
tek), a od początku trwania 
akcji, czyli od 2010 roku – 
aż 41 ton. Środki zgroma-
dzone podczas tegorocznej 

edycji  zostaną prze-
kazane na sfinanso-
wanie  specjalistycz-
nego  sprzętu  dla 
Wiktorii  Kowalczyk, 
która  choruje  na 
mózgowe  porażenie 
dziecięce.
Nagrody  przyzna-

no w 3 kategoriach - 
przedszkola,  szkoły 
podstawowe  i  po-

nadpodstawowe.  Pierwsze 
miejsce  zajęli:  Miejskie 
Przedszkole nr 1 im. Misia 
Uszatka, Szkoła Podstawo-
wa nr 37 im. Jana Pawła II 
i Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego.
Dodatkowo  nagrodzono 

także  Świetlicę  Środowi-
skową  OHP,  która  od  po-
czątku  uczestniczy  w  ak-
cji.
Nagrody  dla  placówek 

(m.in. laptopy, aparat foto-
graficzny,  telewizor,  gry 
edukacyjne,  bon na  książ-
ki) zostały sfinansowane ze 
środków  budżetu  miasta. 
Organizatorem  akcji,  jest 
Stowarzyszenie Pomocy Po-
trzebującym ,,Podaj Dalej”.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
Ranking samorządów

Konopiska  
wśród najlepszych

Gmina Konopiska za-
jęła 1 miejsce w powie-
cie częstochowskim, 5 
miejsce w województwie 
śląskim i 22 miejsce w 
Polsce (na 1500 gmin 
wiejskich objętych ran-
kingiem) w Rankingu 
Samorządów „Rzeczpo-
spolitej”.

W obszarze trwałości eko-
nomiczno – finansowej, ka-
pituła  rankingu  brała  pod 
uwagę m.in. dynamikę: do-
chodów  własnych  podatko-
wych,  pozostałych  docho-
dów  własnych,  wydatków 
majątkowych, wydatków na 
drogi,  wartość  wydatków 
majątkowych na infrastruk-
turę techniczną w relacji do 
dochodów z podatku od nie-
ruchomości i z majątku.
W  obszarze  trwałości 

społecznej brano pod uwagę 
m.in.:  dynamikę wydatków 
majątkowych na infrastruk-
turę  techniczną  (oświata, 
kultura,  pomoc  społeczna), 

dynamikę  wydatków  na 
transport  publiczny,  to  czy 
samorząd  zapewnia  nieod-
płatny  transport  publiczny 
dla  młodzieży  szkolnej  lub 
dla  innych  grup  społecz-
nych,  dynamikę  wydatków 
na oświatę, wartość wydat-
ków  bieżących  na  pomoc 
społeczną w przeliczeniu na 
liczbę  korzystających  z  po-
mocy społecznej.
W obszarze trwałości śro-

dowiskowej  wzięto  pod 
uwagę m.in. wartość wydat-
ków majątkowych na ochro-
nę środowiska i gospodarkę 
komunalną, wartość wydat-
ków (z budżetu samorządo-
wego i zewnętrznych źródeł) 
na  wsparcie  wyposażenia 
gospodarstw  domowych  w 
instalacje OZE, odsetek go-
spodarstw  domowych  ko-
rzystających  z  sieci  kanali-
zacyjnej do korzystających z 
sieci wodociągowej.
Organizatorem  Rankin-

gu Samorządów  (powstają-
cego  już 15  lat)  jest dzien-

nik  „Rzeczpospolita”.  Cele, 
zasady oraz kryteria  oceny 
ustalane są przez niezależ-
ną  kapitułę  pod  przewod-
nictwem prof. Jerzego Buz-
ka.  Zestawienie  przygoto-
wywane   jest   w trzech ka-
tegoriach:  miasta  na  pra-
wach powiatu, gminy miej-
skie i miejsko-wiejskie oraz 
gminy  wiejskie.  Podstawo-
wym celem zestawienia jest 
próba  oceny  jakości  lokal-
nego rozwoju. Źródłem da-
nych wykorzystanych w ze-
stawieniu są ogólnodostęp-
ne      informacje  publiczne 
zawarte w bazie GUS i Mi-
nisterstwa Finansów, a tak-
że  odpowiedzi  udzielone 
przez samorządy na pytanie 
ankietowe  (przesłane  on-li-
ne  przez  organizatorów 
konkursu).  Na  kryterium   
oceny  końcowej  wpływa   
50 wskaźników i szczegóło-
wych  pytań,  dotyczących 
działań samorządów w klu-
czowych obszarach.

Oprac. Katarzyna Gwara

Od 20 lat

Pielęgnują ludowe pieśni, obrzędy i zwyczaje
Zespół Folklorystyczny 

„Wrzosowianie” świętował 
20-lecie istnienia. Z tej okazji 
w Filharmonii Częstochow-
skiej odbył się uroczysty kon-
cert, który przerodził się 
w niezwykłe widowisko pre-
zentujące tradycję, historię 
oraz różnorodność i piękno 
kultury ludowej. 

–  Zespół  Folklorystyczny 
„Wrzosowianie” od 20 lat chro-
ni od zapomnienia  i pielęgnuje 
ludowe  pieśni,  tańce,  obrzędy 
i zwyczaje. Popularyzuje na te-
renie Gminy Poczesna, w kraju 
i za granicą piękno i różnorod-
ność polskiego folkloru. Wycho-
wuje w poczuciu poszanowania 
historii kolejne pokolenia, prze-
kazuje wartości które stanowią 
o naszej  tożsamości narodowej 
–  zaznacza  Iwona  Skorupa 
z  Urzędu  Gminy  Poczesna. 
W  koncercie  zorganizowany 
z okazji 20-lecia istnienia wzięło 
udział wielu znakomitych gości. 
Nie ma się  zresztą  co dziwić – 
było to niezwykłe widowisko. Po 
spektakularnym  polonezie,  wi-
dzowie  obejrzeli  film  o  historii 
zespołu. Artyści opowiadali, jak 
rodziły się prawdziwe przyjaźnie 

i pierwsze miłości.   Wiele z nich 
przetrwało  do  dziś.  -  Koledzy 
stawali się przyjaciółmi, przyja-
ciele  - małżonkami.    Zespół  to 
ich jedna wielka rodzina. „Wrzo-
sowianie”  nigdy  nie  nudzą  się 
swoim  towarzystwem,  wręcz 
przeciwnie  świetnie  się  razem 
bawią.  Dzięki wyjazdom pozna-
ją  innych ludzi, którzy również 
uwielbiają  folklor  i  kochają  to 
co robią. Cieszy, że do zespołu 
corocznie trafiają młodzi ludzie, 
którzy chcą bezpośrednio obco-
wać z kulturą ludową – podkre-
śla Iwona Skorupa. 

Repertuar  koncertu  popro-
wadził widzów w folklorystycz-
ną podróż przez wszystkie  re-
giony Polski: Beskid Żywiecki, 
Cieszyn,  Łowicz,  Rozbark- 
Górny  Śląsk,  Częstochowę, 
Lublin oraz Kraków. Zespół za-
prezentował  na scenie wszyst-
kie tańce narodowe oraz tańce 
i pieśni regionów. - Wójt Gmi-
ny Poczesna – Krzysztof Ujma 
podziękował  kierownictwu  ze-
społu  oraz  wszystkim  arty-
stom za pełną pasji i profesjo-
nalizmu  pracę  oraz  za  nie-
ustanne  promowanie  bogac-

twa  naszego  różnorodnego 
dziedzictwa oraz naszej gminy 
Poczesna w kraju i za granicą. 
Wręczając  pamiątkową  statu-
etkę  życzył  kolejnych  sukce-
sów  artystycznych  i  wszelkiej 
pomyślności. Możemy    śmiało 
powiedzieć, że Zespół Folklory-
styczny  „Wrzosowianie” 
z Gminnego Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w Pocze-
snej to marka artystyczna roz-
sławiająca  naszą  gminę  oraz 
jest  synonimem  najwyższego 
profesjonalizmu  i  kunsztu  – 
podsumowuje. 

Katarzyna Gwara

Zespół Folklorystyczny „Wrzoso-
wianie” powstał 18 czerwca 1998 roku z inicjatywy zarządu OSP 
we  Wrzosowej.  Głównym  pomysłodawcą  Zespołu  byli  Zbigniew 
i Marian Kołodziej. Wspólnie z Anną Jaśkiewicz - muzykiem, posta-
nowili stworzyć grupę folklorystyczną. W tym celu odbyły się prze-
słuchania instruktorów przed komisją OSP. Na tym spotkaniu po-
jawiła się obecna choreograf Justyna Wilk, która została zaangażo-
wana do pracy  z  zespołem.  I  tak powstał Zespół Folklorystyczny 
„Wrzosowianie”.  Przyjęcie  nazwy  wynikało  z  chęci  podkreślenia 
więzi z rodzinną ziemią i miejscowością, jak również zaznaczenia, iż 
większość członków zespołu pochodziło z Wrzosowej. Podczas 20 
lat swojej działalności zespół koncertował na wielu polskich i zagra-
nicznych  scenach,  zdobywając wiele nagród, wyróżnień  i  ciesząc 
zgromadzoną publiczność swoimi prezentacjami. 
Obecnie kadrę  zespołu  stanowią: kierownik artystyczny  i  cho-

reograf Justyna Wilk, choreograf  Katarzyna Nowicka. Opiekę me-
rytoryczną  nad  Zespół  Folklorystyczny  „Wrzosowianie”  sprawuje 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Po-
czesnej Iwona Skorupa. Siedzibą Zespołu jest remiza Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz jedno piętro ośrodka zdrowia we Wrzosowej.
Patronat nad Zespołem sprawuje Wójt Gminy Poczesna – mgr 

inż. Krzysztof Ujma.
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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.
19 października o godzinie 18:00 w Kamieniczka & ART  
na Starym Mieście, ul. Targowa 1 za kościołem św. Zygmunta.

OKRĘG

I
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MATEUSZ ZIÓŁKO
ŁUKASZ ZAGROBELNY

NATALIA ŚWIERCZYŃSKA
PAWEŁ OKŁA

MARIUSZ PATYRA

POLSKA ORKIESTRA MUZYKI FILMOWEJ
ZESPÓŁ MUZYKÓW ZBIGNIEWA WODECKIEGO

KASY BILETOWE FILHARMONII
BILETY : ABILET.PL / TIXER.PL23.10.2018 FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA

WYSTĄPIĄ
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Miejskie Igrzyska Dzieci 

Rozgrywki klas VI i młodszych w piłkę nożną
W tym roku szkolnym spor-

towy rok szkolny jako pierwsi 
rozpoczęli piłkarze nożni. Po-
goda we wrześniu i w paź-
dzierniku sprawiła, że roz-
grywki przebiegały w bardzo 
dobrych warunkach. 

Na  sześciu  obiektach  szkol-
nych walczyły zespoły zgłoszone 
do  eliminacji.  W  tym  roku  do 
rozgrywek zgłosiła się rekordowa 
liczba drużyn – 30.
Rozlosowane zespoły na grupy 

rozegrały  eliminacje,  z  których 
wyłoniono 8 zespołów do półfina-
łów.

Finał,  rozegrany  na  boisku 
Szkoły  Podstawowej  38, wyło-
nił  najlepsze  zespoły  w  całym 
cyklu rozgrywek; I miejsce za-
jęła  (bez  porażki)  drużyna 
Szkoły Mistrzostwa  Sportowe-
go „Nobilito” – nauczyciel Woj-
ciech Ślężański.
Mistrzowskiej drużynie życzy-

my dotarcia do finału wojewódz-
kiego  i  zdobycia  tytułu  mistrza 
w  Wojewódzkich  Igrzyskach 
Dzieci – finał na wiosnę.
Przekazujemy  podziękowania 

dla szkół, które udostępniły swo-
je obiekty do rozegrania spotkań.

ts  

Szkoła Podstawowa 48 – III miejsce zdj. arch

MIEJSKIE IGRZYSKA DZIECI W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
w roku szkolnym 2018/19

TABELA  KOŃCOWA  FINAŁÓW
LP Miejsce SP NR PKT BRAMKI
1 I SP SMS Nobilito 9 29 ; 0
2 II SP Społeczna 1 6 16 ; 16
3 III SP 48 3 3 ; 18
4 IV SP 38 0 4 ; 17
5 V SP 49
6 VI SP 54
7 VII SP 53
8 VIII SP 12

Pozostałe drużyny otrzymują 1 pkt za udział
SMS „NOBILITO”: Rzońca Piotr, Mrożek Nikodem, Dawidowski Borys, Kożuch Kacper, Niedzielski Jakub, Błachowicz 
Kacper, Matyja Adam, Tomzik Kacper. Nauczyciel: Wojciech Ślężański
SP Społeczna 1: Desortes Jan, Dzumyk Szymon, Kawa Stanisław, Kucęba Oliwier, Pakulski Andrzej, Szostak 
Jakub, Szymanek Konrad, Świąć Aleksander, Teperski Mikołaj. Nauczyciel: Wojciech Marczyk
SP 48;  Cudak Tyberiusz, Dudek Jakub, Gąska Mateusz, Idzikowski Ignacy, Panek Kacper, Stolarczyk Oskar, 
Swodczyk Kacper, Żukowski Maksymilian. Nauczyciel: Robert Ziólkowski

SMS Nobilito – I miejsce zdj. arch

Szkoła Podstawowa 38 – IV miejsce zdj. arch

Społeczna 1 – II miejsce zdj. arch



Książ i Świdnica dla wytrwałych 
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Sambor Czarnota w IV LO im. Henryka Sienkiewicza 
w Częstochowie

11 października 2018 roku 
do IV LO    im. Henryka Sien-
kiewicza zawitał  pochodzący 
z  Częstochowy Sambor Czar-
nota -  polski aktor teatralny, 
filmowy i  telewizyjny. Z  miłą 
chęcią spotkał się z  uczniami 
liceum i odpowiadał na ich py-
tania. Mamy przyjemność za-
prezentować państwu frag-
ment wywiadu redakcji Gazet-
ki z aktorem.

Gazetka: Dlaczego akurat 
aktorstwo?

Sambor Czarnota: „Boże to jest 
najgorsze pytanie jakie zawsze 
dostaję. (...) Wydawało mi się 
z przypadku, że to jest to co mo-
gę robić w życiu. To intuicja nam 
podpowiada. Zawsze trzeba 
myśleć nie tylko perspektywicz-
nie, to jest na drugim miejscu. 
Na pierwszym miejscu trzeba 
zawsze myśleć o  tym, co nam 
będzie sprawiało przyjemność. 
(...) Wy macie być szczęśliwi 
w tym wszystkim.”

G: Co Pana rozczarowało 
w tym zawodzie?

S. Cz: „Staram się generalnie 
nie szukać rozczarowań 
w  życiu. Raczej staram się 
szukać jasnych stron. Oczy-
wiście dochodzi się do tego 
z  biegiem czasu. (...) Trzeba 
zawsze patrzeć do przodu, 
wyciągnąć wniosek i  nie 
wracać, nie rozpamiętywać.”

G: Z jakiej swojej roli jest 
Pan najbardziej zadowo-
lony?

S. Cz: „Najbardziej jestem 
zadowolony od piątku z  roli 
taty. Wszystkie inne nie mają 
już dla mnie znaczenia. 
W  niej się spełniam, odkry-
wam na nowo, to jest rola ży-
cia. Jak macie to trzy kilo ży-
cia w rękach, to macie świa-
domość, że wy jesteście od-
powiedzialni za czyjeś życie. 
Wszystko przestaje być waż-
ne: kariera, nagrody. Myślę, 
że to jest najważniejsza rola 
mojego życia.”

G: Jak Pan wspomina cza-
sy szkolne?

S. Cz: „Czasy szkolne to jest 
najpiękniejszy czas. Liceum 
to jest najfajniejszy czas, na 
studiach po raz pierwszy je-

steście niezależni. Ale liceum 
to jest jeszcze czas, w którym 
wracacie do domu, są rodzi-
ce, dbają o was. Żyjecie pod 
tzw. kloszem, więcej wam 
wolno, zawsze możecie wró-
cić, rodzice wam pomogą fi-
nansowo. (...) Wszystko co 
pierwsze, smakuje inaczej. 
Pierwsza miłość, pierwsze 
wino w bramie, pierwsze im-
prezy, pierwsze osiemnastki. 
To tak jak kosztowanie cze-
goś, czego nigdy wcześniej 
nie skosztowaliśmy. Ja mam 
takie wspomnienie z czasów 
liceum. To jest mój „home-
town”. Tutaj się urodziłem.”

Uczniom naszej szkoły 
bardzo podobała się prelek-
cja Sambora Czarnoty. To 
jednak nie była pierwsza wi-
zyta aktora w  naszej szkole, 
ale pierwsza dla Sienkiewi-
czaków, którzy dołączyli do 
naszej społeczności we 
wrześniu. Spotkanie przy-
niosło wszystkim wiele rado-
ści. 
W imieniu uczniów IV LO ser-
decznie dziękujemy. 

Przygotowali:  
Karolina Kapler 1a,  

Oliwia Jeż 1b, Marta Łapeta 1b 
oraz zdjęcie Daniel Romano 1b

15. Noc Kulturalna

Akcja Integracja - Rajd Słowaków
Wizyta młodzieży z Izraela

Już po raz kolejny 14 wrze-
śnia odbyła się wycieczka sta-
nowiąca nagrodę dla uczniów 
osiągających najlepsze wyniki 
w nauce. 

Tym razem pojechaliśmy 
na Dolny Śląsk – do Wałbrzy-
cha i Świdnicy. Nasza piątko-
wa podróż wiodła szlakiem 
ostatnich właścicieli – księcia 
Jana Henryka XV z Hochber-
gów. Kolejnym punktem na-
szej wycieczki był Kościół Po-
koju w Świdnicy – największy 
drewniany kościół w Europie. Ogólne zdzi-

wienie wzbudziły loże, położone wysoko nad 
nawami kościelnymi, przeznaczone dla ro-

dzin szlacheckich. W skupie-
niu wysłuchaliśmy historii ko-
ścioła i wyznań protestanckich 
na terenie dzisiejszej Polski. 
Poznawszy kolejny kawałek 
polskiej i europejskiej historii, 
zmęczeni, ale zadowoleni wró-
ciliśmy do domu.  Zastanawia-
my się gdzie można by na wy-
cieczkę pojechać w przyszłym 
roku – aby to jednak nastąpiło, 
obiecujemy sobie po raz kolej-
ny wpisać się na listę prymu-
sów Słowackiego!

 Klaudia Stanisz IIB

Wszyscy, którzy 15 
września korzystali z atrak-
cji 15. Nocy Kulturalnej, 
mieli okazję podziwiać arty-
styczną stronę uczniów i 
absolwentów I LO. 

Projekt Mała Scena Te-
atru, który został zrealizo-
wany w Sali widowiskowej 
naszej szkoły, prezentował 
zdolności zespołów aktorskich z liceów czę-
stochowskich. Wydarzenie odważnie otwo-
rzyli nasi uczniowie i absolwenci, którzy pod 

czujnym okiem pana Marka Ślosarskiego, 
przygotowali spektakl „Ludowa Zabawa” we-
dług Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 

Oczywiście, to nie wszystko. Uczennice 
i absolwentki I LO, pod opieką 
prof. Jolanty Kuligowskiej – 
Woszczyny, także miały okazję za-
błysnąć swoim talentem muzycz-
nym. W Kamieniczce.eu, zabrały 
widzów w podróż do Włoch – na 
Koncercie Piosenki Włoskiej „Ita-
liana In Festa 3.0”.

Julia Gawron, kl.IIIb

Od 28 września 2018 roku pierw-
szoklasiści I LO mogą dumnie nosić 
miano Słowaków! W czasie pełnych 
wrażeń otrzęsin na świeżym powie-
trzu nasi nowi uczniowie wykazali 
się ogromną dawką energii, z peł-
nym zaangażowaniem pokonując 
wyzwania przygotowane przez Koło 
Politologiczne „Entropia”, szkolny 
Samorząd Uczniowski, oraz kandy-
datów na Przewodniczącego SU: 
Kasię Kozioł i Pawła Mieszczańskie-
go wraz ze swymi sztabami. 

Mimo wyczerpującej pieszej 
podróży nieugięci Słowacy śpiewali prze-
różne pieśni, począwszy od przebojów lat 
80. aż po młodzieżowe hity. Starsi kole-
dzy w międzyczasie pilnowali, by każdy 
pierwszoklasista opuścił rajd nie tylko 
z uśmiechem na twarzy, lecz obowiązko-
wo – z kocimi wąsami. 

W miejscu docelowym naszego Rajdu, 
Olsztynie, odbyły się prawdziwe konkurencje 
z pazurem, które sprawdzały refleks, pomy-
słowość, odwagę i poczucie humoru pierw-
szaków.  Emocjonująca rywalizacja na pew-
no na długo zapadnie nam wszystkim w pa-
mięć.

 Natalia Cieślak kl. III b

1 października 2018 r. w murach 
naszej szkoły przywitaliśmy grupę 
młodzieży z Izraela, ze szkoły IRONI 
HEY z miasta MODI’IN. Grupie 98 
uczniów przewodniczyła pani dyrek-
tor Mrs Liat Appelboim. 

Poranne spotkanie rozpoczęliśmy 
od części artystycznej, podczas któ-
rej można było wysłuchać psalmu 
„Grajmy Panu”, poznać sylwetki Polaków 
uhonorowanych medalem „Sprawiedliwi 
wśród narodów świata” i posłuchać wzrusza-
jącej recytacji wierszy o tematyce poruszają-
cej zagadnienia Holokaustu. Następnie, 
uczniowie podzieleni na siedem grup udali 
się do sal, gdzie w towarzystwie polskich ró-
wieśników i pod opieką nauczycieli języka 
angielskiego i izraelskich nauczycieli, uczest-

niczyli w zajęciach integracyjnych. 
Uczniowie poznali się, opowiadali o swo-

ich zainteresowaniach, wymieniali poglądy, 
ale przede wszystkim dobrze się bawili. Jed-
nym z ciekawszych momentów było wspól-
ne wykonanie naszego narodowego tańca - 
poloneza. Najpierw w salach nauczyliśmy 
się podstawowego kroku, by za moment za-
prezentować swoje umiejętności na koryta-
rzach szkolnych. Zakończeniem zajęć 

w szkole był lunch i pamiątkowe 
zdjęcie na boisku szkolnym.

O godzinie 15.00, przy pomniku 
częstochowskich Żydów, wspólnie 
z młodzieżą z Izraela uczciliśmy pa-
mięć Ofiar Getta w Częstochowie. 
Zarówno polscy jak i izraelscy 
uczniowie recytowali wiersze i śpie-
wali piosenki. Delegacje złożyły 

kwiaty, po czym usłyszeliśmy hymn Izraela. 

Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy 
poznać młodych, wartościowych ludzi. Choć 
na co dzień są daleko od nas, są takimi sa-
mymi nastolatkami, o podobnych zaintereso-
waniach. Z niecierpliwością czekamy na ko-
lejne wizyty gości z Izraela.

Agnieszka Mrowiec-Smaga 



Porady

Przygotuj swój ogród na zimę
Jesień  to czas porządków 

w  ogrodzie. Podpowiadamy, 
co zrobić, aby nasza działka 
była zadbana, a przy okazji 
przygotowana na nadejście 
najzimniejszej pory roku.

Wiele roślin znajdujących się w 
naszych  ogrodach  dobrze  znosi 
trudy zimy. Jednak niektóre ga-
tunki  roślin  i  drzew  wymagają 
specjalnego  zabezpieczenia  i 
przygotowania.  Nie  powinniśmy 
zapominać o tym, że zimą rośliny 

trzeba podlewać. Należy  to robić 
w  dni,  kiedy  temperatura  jest 
jeszcze  dodatnia.  Największą 
ochronę przed mrozem dają osło-
ny,  które  powinno  się  rozłożyć 
dopiero przy temperaturze ok. -5 
stopni. Jeśli zrobimy to za wcze-
śnie, może skutkować to gniciem 
roślin. Najlepiej sprawdzą się  do 
tego  gałązki  iglaste,  kora drzew-
na,  słoma,  włóknina,  kompost, 
trociny lub kopczyk. 
Wrażliwe krzewy (jak hortensja 

ogrodowa,  klon  palmowy  czy  ju-

daszowce) należy nakryć w całości 
kartonowym pudłem lub nasypać 
do środka trociny. 
Młode  drzewa  potrzebują  za-

bezpieczenia  w  postaci  tektury 
lub  maty  słomianej,  które  na-
stępnie  trzeba  owinąć  sznur-
kiem.  Najpopularniejszy  kwiat 
ogrodowy  –  róże  botaniczne  i 
pnące  nie  wymagają  specjalnej 
ochrony. Warto  jednak  profilak-
tycznie okryć ich szyjki korzenio-
we, obsypując  je 25 cm kopczy-
kiem ziemi. 

Róże wielkokwiatowe, miniatu-
rowe i pienne trzeba nie tylko kop-
czykować, ale też osłaniać ich pę-
dy matami  słomianymi,  jutą  lub 
włókniną. Drzewa o ciemnej, gład-
kiej  korze  są  zimą  zagrożone pę-
kaniem. Najbardziej  narażone  są 
drzewa owocowe oraz kasztanow-
ce, magnolie i młode buki. Spraw-
dzonym  sposobem  na  zabezpie-
czanie  jest bielenie  ich pni  i gru-
bych konarów roztworem wapnia 
ogrodniczego. 
Aby  drzewa  i  krzewy  owocowe 

wydawały  obfite  plony  należy  je 
systematycznie podcinać w okre-
ślonych porach roku.  Po zebraniu 
owoców trzeba wyciąć pędy owo-
cujące;  pozostawiamy  tylko mło-

de, które dadzą plon za rok. Jeśli 
posiadamy iglaki, należy przyciąć 
je tak, aby ciężkie warstwy śniegu 
nie połamały gałęzi. Tego typu cię-
cia trzeba wykonać najpóźniej do 
listopada.  
Trawnik  jesienią  kosi  się  rza-

dziej niż podczas sezonu – w paź-
dzierniku dwa koszenia w zupeł-
ności  wystarczą,  ponieważ  trawa 
nie rośnie już tak intensywnie. Po 
raz  ostatni  czynność  tę  powinno 
się wykonać mniej więcej w dru-
giej połowie października. Powin-
niśmy również pamiętać o wyda-
wać by się mogło oczywistej czyn-
ności, czyli usunięciu suchych li-
ści i gałęzi z trawnika.

Karolina Włodek
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W dzielnicach

Zielone zakątki w Częstochowie
W naszym mieście powsta-

ły kolejne zielone zakątki 
służące wypoczynkowi na 
świeżym powietrzu. Tym ra-
zem pojawiły się przy uli-
cach Bohaterów Katynia, 
Bardowskiego i Stromej. No-
we oblicze zyskało też miej-
sce u zbiegu ulic Waszyngto-
na i Stryjeńskiej.

Trzy  zielone  aneksy  zostały 

powstały  na  zlecenie  Wydziału 
Ochrony Środowiska Rolnictwa i 
Leśnictwa  UM  Częstochowy.  - 
Każdy  składa  się  z  alejki  oraz 
placyku  z  ławkami  z  oparciem, 
koszem na śmieci oraz stojakiem 
na rowery. W pobliżu nasadzono 
także nową zieleń oraz odtworzo-
no  trawniki  wzdłuż  alejek  oraz 
wokół  placyków  –  informuje 
Marcin  Breczko  z  biura  praso-
wego magistratu. Powstanie zie-

lonych  aneksów  wpisuje  się  w 
działania  programu  „Kierunek 
Przyjazna  Częstochowa”.  – To 
nie  tylko  zakrojone  na  dużą 
skalę, kompleksowe  inwestycje 
– jak budowa Promenady Śród-
miejskiej  czy  rewitalizacja  Par-
ku Lisiniec. To  także  te mniej-
sze, ale bardzo na co dzień po-
trzebne  zakątki wypoczynkowe 
w dzielnicach  – mówi prezydent 
miasta, Krzysztof Matyjaszczyk.

Koszt budowy aneksu przy ul. 
Bardowskiego  33  to  niecałe  25 
tys. zł brutto; przy ul. Stromej 23 
nieco ponad 41,2 tys. zł, a przy 
al. Bohaterów Katynia 48 – 54,2 
tys. zł.
Realizacją tego typu inwestycji 

zajmuje  się  nie  tylko  Wydział 
Ochrony  Środowiska  Rolnictwa 
i Leśnictwa UM, ale także Zakład 
Gospodarki  Mieszkaniowej  TBS. 
Miejska  spółka  zmodernizowała 
niedawno  zielony aneks na  rogu 
ulic  Waszyngtona 
i  Stryjeńskiej  w  sa-
mym centrum. - Za-
sadzono  tam  nowe 
krzewy (w tym wino-
rośl) i drzewa (w tym 
brzozy,  graby  i  klo-
ny).  Zainstalowano 
ławki,  stojaki  na  ro-
wery i kosze na śmie-
ci.  Cały  teren  grun-
townie  oczyszczono 
i  wyłożono  kostką 
brukową  –  wylicza 
Marcin Breczko.

Przy tej okazji przypominamy, 
że w maju tego roku – z inicjaty-
wy  rady  lokatorek  i  lokatorów 
oraz dzięki wsparciu finansowe-
mu ZGM TBS – przy ul. Żarec-
kiej  na  Rakowie  powstał  park 
kieszonkowy. Zasadzono tam 15 
drzew  –  w  tym  graby,  klony 
i brzozy, a także krzewy. Na chęt-
nych do odpoczynku czeka także 
7  ławek  i  stół do gry w szachy, 
a na rodziców z dziećmi – huś-
tawka i piaskownica. 

Katarzyna Gwara
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MOGĘ 
#ZATRZYMAĆSMOG

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
Od 1 września 2017 roku na te-
renie całego województwa obo-
wiązuje druga w Polsce uchwała 
antysmogowa. Uchwała nie za-
kazuje palenia węglem, a jej ce-
lem jest wyeliminowanie złych ja-
kościowo paliw stałych i wymiana 
przestarzałych pieców i kotłów na 
nowe, certyfikowane urządzenia.

PROGRAM  
OCHRONY POWIETRZA

Radni Sejmiku Województwa Ślą-
skiego przyjęli „Program ochrony 
powietrza dla województwa ślą-
skiego”, który obowiązuje od stycz-
nia br. Program wskazuje przyczy-
ny złej jakości powietrza oraz wyznacza działania 
naprawcze dla gmin województwa wraz z ich har-
monogramem do 2027 roku.

ŚRODKI EUROPEJSKIE
W WALCE 
O CZYSTE POWIETRZE

Na szeroko pojęte działania ogra-
niczenia niskiej emisji w ramach 
RPO WSL 2014-2020 zaplanowa-
no prawie 800 mln euro. Komisja 
Europejska w sierpniu br. przyjęła 
także możliwość wsparcia projek-
tów dotyczących wymiany indy-
widualnych źródeł ciepła na wy-
sokosprawne kotły opalane m.in. 
paliwem stałym wraz z ewentual-
ną termomodernizacją.

SILESIA POD 
BŁĘKITNYM NIEBEM

Śląskie ma do wykorzystania 100 
mln zł na projekty badawcze i roz-
wojowe mające na celu ograniczenie zanieczysz-
czenia powietrza. To efekt porozumienia zawar-
tego przez Województwo Śląskie i Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. 

SZKOLENIA DLA GMIN 
I STRAŻY MIEJSKICH

Dla wparcia gmin w realizacji 
uchwały antysmogowej spe-
cjalistyczna jednostka na zle-

cenie Urzędu Marszałkowskiego przeszkoliła 
ponad 300 urzędników i strażników miejskich 
i gminnych, m.in. w zagadnieniach, jak rozróż-
niać paliwa stałe, jak określać rodzaj/klasę ko-
tła czy jak prawidłowo ogrzewać budynek pali-
wami stałymi.

LEKCJE OBYWATELSKIE
600 uczniów z 26 szkół, 18 miast wojewódz-
twa śląskiego i 75 godzin warsztatów – to bilans 
drugiej edycji lekcji obywatelskich organizowa-
nych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego. Ich tematem przewodnim było po-
dejmowanie działań na rzecz czystego powie-
trza w województwie.

BAJKA O KSIĘCIU 
I ZŁYM SMOGU

Przedstawienie teatralne dla najmłodszych 
jako sposób na niebanalne działania edukacyj-
ne i walkę z niską emisją. Spektakle dla dzie-
ci w wieku 6-9 lat odbywają się we wszyst-

kich subregionach, a pomysł 
na spektakl zrodził się podczas 
warsztatów partycypacyjnych 
z mieszkańcami.

NASZ POMYSŁ 
NA EKO ŚLĄSKIE
Na konkurs wpłynęło 26 pomy-
słów na projekty ekologiczne 
przygotowane przez uczniów 
biorących udział w lekcjach 
obywatelskich. Młodzież miała 

za zadanie wymyślić propozy-
cje projektów antysmogo-

wych, mających szan-
sę na realizację np. 

w ramach lokal-
nych budżetów 
obywatelskich.

MARKETY 
BUDOWLANE
W marketach 
budowlanych 
pojawiły się 

materiały in-
formacyjne do-

tyczące walki ze 
smogiem i założeń 

uchwały antysmogo-
wej. Do akcji włączyły 

się sklepy sieci Castorama 
i Leroy Merlin.

BEZPŁATNE KOLEJE ŚLĄSKIE 
Podczas dni smogowych Koleje Śląskie oferowa-
ły bezpłatne przejazdy dla kierowców. Od stycz-
nia 2017 r. do marca 2018 r. skorzystało z tej 
możliwości 28 000 osób. 

B  ardzo zła jakość powietrza jest poważnym problemem, z jakim od długiego czasu mierzy się województwo 
śląskie, a jej najbardziej odczuwalną konsekwencją jest bezpośredni wpływ na pogorszenie stanu zdrowia 
i kondycji mieszkańców. Dlatego też priorytetem obecnej kadencji była skuteczna i wielopłaszyznowa walka 
o czyste powietrze. Wiele udało nam się już zrobić, jednak sporo jeszcze przed nami. Jestem przekonany, 

że możemy sprostać temu zadaniu. MOGĘ zatrzymać smog – możemy to zrobić. Wojciech Saługa – marszałek 
województwa śląskiego. 

Bajka o księciu 
i złym Smogu

Szkolenie dla strażników miejskich 
zorganizowane przez Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego

Inauguracja programu Mogę #Zatrzymaćsmog.
Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego 

MOGĘ 
#ZATRZYMAĆSMOG



Można zrobić sentymentalną wycieczkę

Zabytkowy tramwaj na częstochowskich 
torach

Częstochowianie korzysta-
jący z komunikacji miejskiej 
mieli okazję zrobić sobie sen-
tymentalną wycieczkę w prze-
szłość. Po 30 latach oczeki-
wań na tory wyjechał zabytko-
wy tramwaj 4N wraz z odre-
staurowaną doczepą 4Nd! 

Zabytkowy  skład w  tym  uni-
katowym  zestawieniu  wyjechał 
w niedzielę. Swój pierwszy kurs 
rozpoczął  spod  zajezdni MPK w 
Częstochowie. Najpierw udał się 
w  kierunku  pętli  „Stadion  Ra-
ków” na trasie linii tramwajowej 
nr  3,  by  następnie  przejechać 

przez  całe  miasto  w 
kierunku  pętli  na 
Północy.  -  Przypo-
mnijmy,  że  kilkana-
ście lat temu do życia 
przywrócono  wagon 
silnikowy 4N, którym 
możemy  podróżować 
przy  okazji  przejaz-
dów  okolicznościo-
wych. Doczepa zosta-
ła odnowiona do sta-
nu  fabrycznego  z 
końca lat 50 ubiegłe-
go wieku dzięki pracy 
specjalistów  różnych  branż  z 
MPK przez ostatnich kilka mie-
sięcy – podkreśla Maciej Hasik, 
rzecznik prasowy MPK w Często-
chowie.  Całość  -    tramwaj  4N 

wraz z doczepą 4Nd - robi niesa-
mowite  wrażenie.  Skład  będzie 
wyjeżdżał na częstochowskie to-
ry  systematycznie – przy  okazji 
różnych wydarzeń.

Katarzyna Gwara
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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 17 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
SKODA OCTAVIA III 
1.4 E, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł., serwis., 
F, VAT

 53.900 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 KUGA 2.0 D, kraj., rok prod.  2009, I – wł.  32.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  24.900 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 12.800 zł
n OPEL INSIGNIA 1.4 E, rok prod. 2012, 

kraj., I – wł. 35.900 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2015, 

163 KM, automat 44.900 zł

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

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

kraj., I – wł., F. VAT 18.900 zł
n RENAULT MEGANE 1.5 CDTi, rok prod. 2014 31.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005 10.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  27.900 zł
n SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł
n SEAT LEON 1.4 E+LPG, rok prod. 2000,  

kraj., I – wł.  9.800 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 ! ! !

Przed 11 listopada

Wielkie 
sprzątanie
Rozpoczęło się gruntowne 

czyszczenie, porządkowanie 
i mycie III Alei Najświętszej 
Maryi Panny w Częstocho-
wie.

– W związku z pracami, które 
będą  przeprowadzane  na  zlece-
nie  częstochowskiego  MZDiT 
przez specjalistyczną firmę ręcz-
nie  i  maszynowo,  możliwe  jest 
występowanie czasowych utrud-
nień. W związku z tym prosimy o 
zachowanie  szczególnej  ostroż-
ności,  unikanie  parkowania 
przy III al. NMP, a jeśli to możli-
we nie poruszanie się samocho-
dami w ciągu III alei NMP. 
Wspomniane prace potrwają 

przez kilka najbliższych dni – 
informuje Maciej Hasik, rzecz-
nik prasowy MZDiT.
Proces czyszczenia Alei NMP 

i pl. Biegańskiego będzie miał 
swoje  kolejne  odsłony.  Całość 
prac  ma  zakończyć  się  10  li-
stopada,  tuż  przed  rozpoczę-
ciem  częstochowskich  obcho-
dów 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 
O kolejnych etapach realiza-

cji zadania będziemy  informo-
wać  na  bieżąco.  -  Będzie  to 
pierwsze  gruntowne  mycie  i 
czyszczenie al. NMP i   pl. Bie-
gańskiego od czasu zakończe-
nia przed kilkoma laty rewita-
lizacji  głównej  arterii  naszego 
miasta wraz z terenami przyle-
głymi – podsumowuje.

Katarzyna Gwara
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Mały ZUS dla małych firm

Od kiedy niższe składki?
Uchwalona przez Sejm 

ustawa zapewni małym fir-
mom płacenie obniżonych 
składek ZUS już od stycznia 
2019 roku. Ze zmian ma sko-
rzystać niemalże 200 tys. ta-
kich przedsiębiorstw – infor-
muje Strefa Biznesu.

Do tej pory składka ZUS była 
taka sama dla wszystkich przed-
siębiorców bez względu na to, 
jaki odnotowywali przychód. 

Od nowego roku osoby, 
które prowadzą jednoosobo-
wą działalność gospodarczą 
będą mogły płacić obniżone 
składki – proporcjonalne do 
przychodu, pod warunkiem, 
że średnie miesięczne przy-
chody nie będą przekraczać 
2,5-krotności płacy minimal-
nej – wyjaśnia SB. 

Jakie korzyści przyniesie 
nowa ustawa w tej kwestii? 
Przede wszystkim niższa 
składka na ubezpieczenie 
społeczne zdecydowanie po-
prawi rentowność przedsię-
biorstw i możliwości ich roz-
woju. Ponadto takie rozwiąza-
nie ma pomóc ograniczyć 
szarą strefę i zachęcić ludzi do 
aktywności zawodowej i 
przedsiębiorczości. 

– Za podstawę ustalania 
prawa do zryczałtowane ZUS 
w przyszłym roku brany bę-
dzie przychód uzyskany w 
2018 roku oraz przeciętne 
wynagrodzenie za pracę obo-
wiązujące w grudniu 2018 r., a 
więc 2 100 zł czyli 63 tys. zł. 
By jednak skorzystać z tego 
uprawnienia dodatkowo w ro-
ku 2018 (kolejnych latach 

obowiązywania przepisów) 
trzeba prowadzić działalność 
gospodarczą przez co naj-
mniej 60 dni – przypomina 
Strefa Biznesu. 

Oczywiście te przywileje 
dotyczyć będą wyłącznie 
osób, które prowadzą jedno-
osobową działalność gospo-
darczą. Spodziewane korzyści 
dla przedsiębiorstw i gospo-
darstw domowych, wynikają-
ce z ustawy, która ma zacząć 
obowiązywać od nowego ro-
ku to 1,5 mld złotych.

PIĄTEK-NIEDZIELA, 19-21 PAŹDZIERNIKA 2018 19.

Nowe prawo

Rodzice zapłacą ZUS  
za korepetytora?

Dokończenie ze str. 1
Korepetycje na dużą skalę ru-

szają już jesienią. Rodzice chcą 
zapewnić swoim pociechom 
odpowiednią pomoc w nauce – 
korzystają na tym nauczyciele, 
którzy chętnie dorabiają sobie, 
udzielając korepetycji. Teraz 
jednak rozliczanie takich dodat-
kowych lekcji nie będzie proste. 

Korepetytorzy obawiają się 
sporów z fiskusem i ZUS – do-
nosi Rzeczpospolita. 

Definicja działalności go-

spodarczej jest niejasna. Za 
przedsiębiorcę można by uzna-
wać nawet osobę, która udzie-
la lekcji. 

Nowe prawo zakłada, że 
osoba, której zarobki nie prze-
kraczają kwoty 1050 zł mie-
sięcznie, nie ma obowiązku re-
jestrować działalności. 

W takiej sytuacji jest ona 
traktowana jako zleceniobior-
ca, co oznacza, że należy za nią 
zapłacić składki ZUS – zauwa-
ża gazeta.

Nowy Kodeks Pracy 2019

Jakie zmiany nas czekają?
Nowy kodeks pracy zosta-

nie uchwalony, jednak nie 
w bieżącej kadencji, a przy-
szłej. Planowane zmiany od 
początku budzą kontrower-
sje. Czego możemy się spo-
dziewać?

Niewykorzystany urlop 
przepada 

Likwidacja płatnego urlopu 
na żądanie i przepadanie nie-
wykorzystanego urlopu – to 
pomysły, które miałyby się 
znaleźć w  nowym Kodeksie 
Pracy w 2019 roku. Nawet je-
żeli pracownik będzie chciał 
wykorzystać swoje dni urlo-
powe, ale pracodawca odmó-
wi ze względu na różne, ważne 
okoliczności, urlop przepada, 
a  pracownik może jedynie 
prosić o  finansową rekom-
pensatę – donosi Wirtualna 
Polska. Zmianą istotną byłby 
także wymiar urlopu – 26 dni 
wolnych od pracy miałby 
przysługiwać wszystkim pra-
cownikom, niezależnie od te-
go, jakie posiadają wykształ-
cenie i staż. Obecnie wygląda 
to w  ten sposób, że 20 dni 
urlopu przysługuje osobom, 
które mają 10-letni staż pra-
cy. Jeżeli ich staż wynosi po-
nad 10 lat, mają oni do wyko-
rzystania 26 dni urlopu. Do 
tego okresu dolicza się rów-
nież czas nauki oraz ukończe-
nie określonego rodzaju szko-
ły. Do stażu więc dolicza się 
określoną liczbę lat. 

Kontrowersyjny pomysł 
dotyczący nadgodzin 

Zasady związane z  nadgo-

dzinami to kolejna, kontro-
wersyjna zmiana, z której Mi-
nisterstwo zdążyło się wyco-
fać. Projekt początkowo za-
kładał, że pracownik za nad-
godziny nie otrzymywałby 
wynagrodzenia, które zwykle 
wypłaca się wraz z  normalną 
pensją. Nowy Kodeks miał 
przewidywać, że należność za 
godziny nadliczbowe trafiać 
będą na specjalne konto, któ-
re będzie miało charakter ra-
chunku powierniczego. 
O  gromadzonych tam środ-
kach nie decydowałby pra-
cownik, a  pracodawca. Czas 
pracy pozostałby niezmienio-
ny – pięć dni w  tygodniu po 
osiem godzin, co daje czter-
dzieści godzin tygodniowo. 

Płaca minimalna 2019
W  Kodeksie Pracy zagwa-

rantowane jest wynagrodze-
nie minimalne dla pracowni-
ka, a jego wysokość jest poda-
wana w  Dzienniku Urzędo-
wym Rzeczpospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”. Już od po-
czątku przyszłego roku wyso-
kość płacy minimalnej miała-
by ulec zmianie i  wynieść 
2200zł – tak proponuje Rząd. 

Jest to wzrost o  5,7 proc., co 
przekłada się na 120 złotych 
więcej. Wzrosnąć miałaby 
także stawka minimalna za 
godzinę pracy na określonych 
umowach cywilnoprawnych 
z 13,70 zł na 14,50 zł. Ten po-
mysł został przedstawiony 
Radzie Dialogu Społecznego. 
Konsultacje dotyczące tej 
kwestii zakończyły się w lipcu 
i ostatecznie w 2019 roku, jak 
informuje Strefa Biznes, płaca 
minimalna ma wynieść 2250 
zł, co przekłada się na godzi-
nową stawkę pracy 14,70zł.

Jakie zmiany już 
w listopadzie 2018?

22 lutego 2016 roku w życie 
weszły nowe przepisy, które 
zakładają, że pracodawca mo-
że zawrzeć z pracownikiem je-
dynie 3 umowy na czas okre-
ślony. W dodatku łączny okres 
zatrudnienia na podstawie ta-
kiej umowy nie może wynieść 
więcej niż 33 miesiące. 

– Pracownicy, którzy są za-
trudnieni na umowach czaso-
wych co najmniej od 22 lute-
go 2016 r. dostaną umowy na 
stałe – informuje Strefa Biz-
nesu. 

Październik 2018

Zmiana czasu letniego 
na zimowy

Czas letni na zimowy na-
stąpi na przełomie 27 i 28 
października. Jak należy rozli-
czać czas pracy pracownika, 
który w tym dniu odbywał 
nocną zmianę? Czy dodatko-
wą godzinę traktować jako 
godzinę nadliczbową? 

Zmiana czasu regulowana 
jest w Polsce przepisami Roz-
porządzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 3 listopada 
2016r. Rozporządzenie dotyczy 
lat 2017-2021. Czas zimowy 
ma zacząć obowiązywać już w 
niedzielę 28 października. W 
nocy o godzinie 3:00 powinni-
śmy zmienić godzinę na 2:00. 
Według tej zasady, pracownik, 
który odbywa nocną zmianę, 
będzie pracował o godzinę 
dłużej. Prawo mówi jasno: pora 
nocna według Kodeksu Pracy 
to osiem godzin w godzinach 
21:00-7:00. Te godziny powin-
ny zostać ujęte w regulaminie 
pracy danego zakładu. Przed-
siębiorstwo, które zatrudnia 
nie więcej niż pięćdziesięciu 
pracowników nie musi tworzyć 
takiego regulaminu, ale czas 
nocny pracy powinien zostać 
określony w takim przypadku w 
warunkach zatrudnienia. 

– Pracowników wykonują-
cych pracę w nocy w okresie 
zmiany czasu dzielimy na dwie 

grupy: pracowników, których 
praca w nocy 28 października 
to praca planowa, zgodna z 
harmonogramem i pracowni-
ków, którzy z różnych powo-
dów zostają wezwani do wyko-
nywania pracy w nocy. Należy 
podkreślić, że niezależnie od 
przyczyny wykonywania pracy 
w nocy 28 października, pra-
cownikowi zawsze przysługuje 
prawo do wynagrodzenia za 
pracę wykonaną – wyjaśnia 
portal Infor.pl 

Jakie wynagrodzenie?
Wynagrodzenie przysługuje 

za pracę wykonaną, co zawarte 
jest w Kodeksie pracy. Pracow-
nik powinien dostać więc re-
kompensatę za dodatkową 
godzinę pracy. -Zmiana czasu 
z letniego na zimowy oznacza 
wykonywanie pracy o jedną 
godzinę dłużej w przypadku 
pracownika, który w dobie pra-
cowniczej ma wykonywać pra-
cę przez 12 godzin, 16 godzin 
lub 24 godziny. Oznacza to 
świadczenie pracy w godzi-
nach nadliczbowych – wyja-
śnia tę kwestię Infor.pl

Oprócz uzgodnionego wy-
nagrodzenia, pracodawca mu-
si wypłacić pracownikowi kwo-
tę za dodatkową godzinę lub 
umożliwia pracownikowi ode-
branie jej jako czasu wolnego. 

Stronę opracowała: Paula Nogaj
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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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Piłka nożna

Raków coraz bliżej Pucharu Polski
Siatkówka

AZS zagra 
z Gwardią Wrocław

W sobotę 20 października 
RKS rozegra mecz z GKS-em 
Tychy. Spotkanie rozpocznie 
się o godzinie 17:45. Rozpla-
nowane zostały już mecze do-
tyczące Pucharu Polski – har-
monogram przedstawiamy po-
niżej.

22 października rozpocznie się 
dystrybucja  biletów na mecze  z 
ŁKS-em,  Sandecją  i  pucharowe 
starcie z Lechem Poznań. Sprze-
daż będzie podzielona na etapy.
Od 22 października do 23 paź-

dziernika  można  zakupić  ze-
staw,  czyli  bilety  na  trzy mecze 
(ŁKS, Sandencja, Lech). Ulgowy 
kosztować będzie 33 zł, normal-
ny 55 zł, rodzinny 80 zł.

W  dniu  24  października 
można  zakupić  zestaw,  czyli 
bilety na trzy mecze (ŁKS, San-
dencja,  Lech).  Ulgowy  koszto-
wać będzie 37 zł, normalny 54 
zł, a rodzinny 84 zł. 
W dniach 25-26 październi-

ka zakupić będzie można bile-
ty  na  dwa mecze  (Sandencja, 
Lech)  w  cenie  ulgowy  28  zł, 
normalny 39 zł, rodzinny 59 zł.
27 października zakupić bę-

dzie można zestaw dwóch bile-
tów  (Sandencja,  Lech).  Cena 
biletów: ulgowy 28 zł, normal-
ny 39 zł, rodzinny 59 zł.
Od 28 października w sprze-

daży będą bilety na spotkanie 
Rakowa  z  Lechem  Poznań. 
Ulgowy 20 zł, normalny 25 zł, 

rodzinny 35 zł. Zarząd poinfor-
mował,  że  sprzedaż  zestawów 
na trzy i dwa mecze będzie od-
bywać się jedynie w punktach 
stacjonarnych.  Nie  ma  możli-
wości  kupna  zestawów  przez 
internet,  a  karnety  na  rundę 
jesienną  obowiązują  również 
na mecze Pucharu Polski. 
Mecz  1/16  Pucharu  Polski 

zostanie  rozegrany  30  paź-
dziernika  o  godzinie  17:45. 
Wtedy też Raków zmierzy się z 
Lechem  Poznań.  Pojedynek 
ten będzie można zobaczyć na 
stadionie przy ulicy Limanow-
skiego  83.  Spotkanie  będzie 
transmitowane  przez  telewizję 
Polsat Sport.

Paula Nogaj

Nadchodzący mecz Tauron 
AZS Częstochowa z Gwardią 
Wrocław odbędzie się w sobo-
tę 20 października o godzinie 
17:00. Spotkanie 5. kolejki 
rundy zasadniczej zostanie ro-
zegrane w Hali Sportowej Czę-
stochowa.

Bilety można  kupić  nie  tylko 
w siedzibie Klubu od poniedział-
ku do piątku w godzinach 8:00-

16:00, ale także w kasach bileto-
wych w dniu meczu od godziny 
15:00 i poprzez płatności online 
mPay.  Bilet  normalny  to  koszt 
10 zł, ulgowy 5 złotych. Co waż-
ne, dzieci do 8 roku życia mają 
wstęp  bezpłatny.  Zarząd  ser-
decznie  zaprasza  najmłodszych 
fanów siatkówki do Klubu Małe-
go Kibica, gdzie czekać będą Ani-
matorzy z grami i zabawami. 

Paula Nogaj

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

Piłka nożna

Skra spotka się 
z Błękitnymi Stargard

W najbliższą sobotę 20 paź-
dziernika Skra zmierzy się 
z Błękitnymi Stargard na swo-
im boisku i serdecznie zapra-
sza wszystkich kibiców. Piłka-
rze z Częstochowy liczą na 
zwycięstwo. Początek spotka-
nia o godzinie 15:30.

Będzie to piętnasty mecz w tym 
sezonie, ale dopiero piąty na sta-
dionie  przy  ul.  Loretańskiej 
w  Częstochowie.  Jedno  z  po-
przednich  spotkań  z  Widzewem 
Łódź Skrzaki przegrali 0:2, jednak 

był  to  mocny  przeciwnik,  więc 
drużyna z Częstochowy pokazała 
się ze świetnej strony. Skra znaj-
duje  się  obecnie  na  przedostat-
nim miejscu w tabeli z 11 punkta-
mi. Niżej  jest  tylko Rozwój Kato-
wice, a różnica między tymi dru-
żynami stanowi zaledwie 1 punkt. 
Błękitni  Stargard  zajmują  obec-
nie  11 miejsce w  tabeli  z  ilością 
punktów  17.  Skra  widzi  szanse 
na odrobienie punktów. Trzy naj-
bliższe spotkania są w zasięgu ze-
społu z Częstochowy. 

Paula Nogaj

SPORT

Siatkówka

Norwid vs KPS Siedlce
Exact Systems Norwid Czę-

stochowa zagra mecz 20 paź-
dziernika z KPS Siedlcami o 
godzinie 17:00 na boisku przy 
ul. Jasnogórskiej. To drugi 
mecz, kiedy Norwid występo-
wać będzie w roli gospodarza. 
Mamy nadzieję, że będzie to 
lepsze spotkanie niż poprzed-
nie z Gwardią Wrocław.

Poprzedni mecz zakończył się 
dla  zespołu  z  Częstochowy  po-
rażką. Było to drugie wyjazdowe 
spotkanie. Wtedy też podopiecz-
ni  Radosława  Panasa  ulegli  ry-
walom  –  Gwardii  Wrocław  1:3. 
Pierwszy set wygrał częstochow-
ski  klub,  jednak  w  następnych 
prym wiódł już przeciwnik i to do 
niego należały decydujące akcje. 

Gwardia Wrocław – Exact 
Systems Norwid Częstochowa 

3:1 (25:20, 27:25, 25:22, 25:22)
Paula Nogaj

Exact Systems Norwid:  Uso-
wicz  (5),  Schamlewski  (9),  Ża-
kieta  (20), Kogut  (8),  Zrajkow-
ski  (3),  Łapszyński  (14), Dem-
biec  (libero)  oraz  Rajsner  (2), 
Kraś (1) i Modzelewski (1)

Imię ............................................................................................................... Dzielnica ...............................................................................................................

1) Które ulice w dzielnicy wymagają inwestycji?  ..................................................................................................................................................................

2) W których miejscach brakuje chodników (lub ich stan jest niezadowalający)?  .......................................................................................................

3) Jak wygląda kwestia oświetlenia w dzielnicy? Co należałoby poprawić? ...................................................................................................................

4) Czy w dzielnicy jest wystarczająca liczba stacji rowerowych? ......................................................................................................................................

5) Jakie inwestycje są niezbędne w dzielnicy?  ......................................................................................................................................................................
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do naszej redakcji (osobiście lub za pośrednictwem poczty al. NMP 51). Odpowiedzi można również wysłać na emaila redakcja@zycieczestochowy.pl

KS Start zaprasza na treningi
Jesteście zainteresowani boksem? KS Start zaprasza na treningi do sekcji bokserskiej, które odbywa-

ją się w budynku MOSiR przy ul. Boya-Żeleńskiego 6/8.
Treningi odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 17:00. KS Start serdecznie zaprasza 

wszystkich zainteresowanych na swoim facebookowym profilu. 

Speedrower

Lwy Avia z Drużynowym Pucharem Polski
Drużynowy Puchar Polski w 

sezonie 2018 należy do Lwów 
Avia Częstochowa. Zespół wy-
grywa tym samym już po raz 
szósty. Poprzednie zwycię-
stwa przypadły na lata 2000, 
2001, 2004, 2014, 2017. 

Wyniki I eliminacji:
I. Lwy Avia Częstochowa: 59
1. Damian Natoński   12

2. Piotr Jamroszczyk   14
3. Sebastian Paruzel   12
4. Marcin Szymański  16
5. Mateusz Radomski   5

II. LKS Szawer Leszno: 48
III. LKS Strażak Mikołów: 35
IV. ZKS Zielona Góra: 0

Wyniki II eliminacji:
I. TSŻ Toruń: 52
II. MS Śląsk Świętochłowice: 41
III. ULKS Mustang Żołędowo: 34

IV. Rezerwa toru: 13
Wyniki finału IV rundy:

I. TSŻ Toruń 27
II. Lwy Avia Częstochowa:  24
1. Damian Natoński   3
2. Sebastian Paruzel  6
3. Marcin Szymański  7
4. Piotr Jamroszczyk   5
III. MS Śląsk Świętochłowice: 22
IV. LKS Szawer Leszno: 13

Paula Nogaj

Piłka nożna

Rezerwy Rakowa przegrały 
ze Śląskiem Świętochłowice

Mecz 11. kolejki Haiz IV ligi 
zakończył się dla Rakowa II 
przegraną na wyjeździe ze Ślą-
skiem Świętochowice 0:1. 

Śląsk zdobył punkt praktycz-
nie pod koniec meczu w 67. mi-
nucie spotkania. Bramkę strzelił 
Daniel  Czapla.  Drużyna  ta  jest 
obecnie liderem grupy 1 Haiz IV 
ligi z ilością 28 punktów na kon-
cie. Drużyna z Częstochowy pla-
suje się aktualnie na 13 miejscu 

w tabeli z ilością 9 punktów. Na-
stępne  spotkanie  częstochow-
skiego zespołu już 21 październi-
ka o godz. 11. Wtedy też czerwo-
no-niebiescy zmierzą się z MKS-
-em Myszków. 

Paula Nogaj
Raków II: Szumski - Danilczyk, 
Chłód, Krzyżak,  Theus,  Zemła 
(70.  Budnicki),  Skibiński  (46. 
Jargosz),  Kaczmarek  (75.  Ko-
sin), Hajdacz (63. Białas), Wró-
blewski, Mendak (60. Ziomek).

#





Miejskie Przedszkole nr 29

O sztuce dziennikarskiej z przedszkolakami
O tym, jak wygląda praca dziennika-

rza, czym zajmujemy się na co dzień 
i skąd czerpiemy inspiracje dowiedzia-
ły się dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 
29 w Częstochowie.

Zwykle to my podpatrujemy maluchy 
na różnych ważnych dla społeczności 
przedszkola wydarzeniach. Podziwiamy 
ich talenty, robimy zdjęcia i  relację. Tym 
razem jednak to my opowiadaliśmy 
o pracy dziennikarzy i druku gazety. Nie 
zabrakło też oczywiście chwili na zabawę 
– było wspólne śpiewanie i gimnastyka. 
Przedszkolaki miały też nie lada wyzwa-
nie – musiały namalować obrazek na 
podstawie bajki opowiedzianej przez re-
daktor naczelną Teresę Szajer. Dzieł, któ-
re powstały nie powstydziłby się sam Pa-
blo Picasso. Wszystkie maluchy – za to, że 
były bardzo grzeczne – otrzymały od nas 
upominki. Radości było co niemiara. 
A czy, któreś z dzieci w przyszłości planu-
je zostać dziennikarzem? Tutaj plany nie 
są do końca sprecyzowane. Mamy jednak 
nadzieję, że - przynajmniej niektórzy – 
połknęli bakcyla. Dziękujemy za wizytę 
i do szybkiego zobaczenia!

Katarzyna Gwara

23.PIĄTEK-NIEDZIELA, 
19-21 PAŹDZIERNIKA 2018



24. PIĄTEK-NIEDZIELA, 19-21 PAŹDZIERNIKA 2018

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. 347; 

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

39; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

06:50 Jaka to melodia?; 
odc. 3907; 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. 68; 

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

odc. 133; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

13/108; teleturniej
11:30 Korona królów; odc. 

112; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Rok w zagrodzie – 

Jagnięcina, zdrowy 
wybór

12:55 Natura w Jedynce – 
Były sobie kotki trzy; film 
dokum.; Francja (2016)

14:00 Elif; s.II; odc. 348; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /86/; magazyn
15:50 Wieczna miłość; odc. 

40; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

16:45 Audycje komitetów 
wyborczych

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

odc. 3908; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3357; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka 

historia...; odc. 7; 
telenowela TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
14/108; teleturniej

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

marzenia; /42/; teleturniej
21:30 Big Music Quiz; (19); 

teleturniej muzyczny
22:35 Popiełuszko. Wolność 

jest w nas; film 
biograficzny, Polska 2009

00:25 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

01:15 Ocaleni; reality show
02:20 Rajska jabłoń; film 

obyczajowy
04:10 Notacje – ks. dr Jan 

Sikorski. Ks. Jerzy 
Popiełuszko; cykl 
dokumentalny

05:00 Koło fortuny; odc. 3 
ed. 3; teleturniej

05:35 Egzamin z życia; odc. 
8/112; serial TVP

06:55 Afryka od kuchni; odc. 
13/13 Najlepsze podróże; 
cykl dokumentalny; USA 
(2013)

07:20 Na sygnale; odc. 138 
„Zabójczy chłód”; 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 (192)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

35 „Koniec świata”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1922; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 4 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 62; 
serial; Turcja (2011)

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

15:00 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (5); reality show

15:30 Program rozrywkowy
16:00 Koło fortuny; odc. 306 

ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2452; 

teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 37; 

serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

184 „Smutek 
apartamentów” sezon 9; 
serial komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 69; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1922; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1923; serial obyczajowy 
TVP

20:45 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

21:45 Rodzinka.pl; odc. 245 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

22:25 Drugie oblicze;dramat 
kryminalny, USA 2012

23:55 Ja, twardziel; komedia 
sensacyjna; USA (2005)

01:30 Opiekun; thriller; 
Niemcy (2012)

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 
(684); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (146); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (759); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (40); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (826); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2743); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (872); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (275); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (265); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2744); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (293); serial 
komediowy

20:05 World of Dance - 
Polska (6); program 
rozrywkowy

21:35 Lepiej późno niż 
wcale (6); reality show

22:45 Conan Barbarzyńca; 
film fantasy, USA 2011. 
Mały Conan wychowuje 
się w prehistorycznej 
Cymerii. Otaczającym go 
światem rządzą magia i 
przemoc. Chłopiec 
wyróżnia się spośród 
rówieśników hartem 
ducha, niezwykłą siłą i 
zwinnością. Pod okiem 
ojca, Corina, nabywa 
umiejętności wojownika. 
Pewnego dnia na wioskę 
napada banda pod wodzą 
potężnego czarnoksiężnika 
Khalara Zyma…

1:05 Paranormal Activity: 
Inny wymiar; horror, USA 
2015

3:00 Kabaretowa Ekstraklasa 
(42); program rozrywkowy

4:25 Kabaretowa Ekstraklasa 
(119); program

05:10 Uwaga! (5467) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

11 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(28/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2312) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (956) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (845) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (608) - 
program

14:00 19 + (309) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Tam, gdzie Wisła kończy 
swój bieg, w Nowym 
Dworze Gdańskim swoją 
Karczmę prowadzi młode 
małżeństwo, Anna i Paweł. 
Ona zarządzą salą, on 
rządzi w kuchni. Ma być 
sielsko, smacznie i 
wesoło. Niestety, zabawnie 
jest tylko w karcie…

15:30 Szkoła (609) - 
program

16:30 19 + (310) - program
17:00 Szpital (846) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (957) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7597) - 

informacje
19:35 Sport (7580) - 

informacje
19:45 Pogoda (7577) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5468) - 

program
20:00 Szybcy i wściekli VI - 

film sensacyjny, 
USA 2013

22:45 Pułapka - serial
23:40 Ted - komedia, 

USA 2012

01:50 Wiek Adaline; dramat 
obyczajowy, Kanada/USA 
2015

04:05 Moc Magii(TVN noc) 
(285/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 169

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 73

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 130

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 20

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. 84

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. 130

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 131

20:00 Leon zawodowiec; 
akcja, Francja 1994. Leon 
(Jean Reno) jest płatnym 
zabójcą. Pewnego dnia 
łamie swoje twarde zasady 
i pomaga Matyldzie 
(Natalie Portman), 
dziewczynce, której 
rodzina została brutalnie 
zamordowana. Gdy 12 
latka odkrywa profesję 
swojego wybawcy, 
rozpaczliwie stara się 
przekonać go, by nauczył 
ją swego fachu i pomógł 
pomścić śmierć brata…

22:30 Akt odwagi; akcja, 
USA 2012. Żołnierze 
elitarnej jednostki Navy 
Seals dostają wezwanie do 
akcji odbicia porwanej 
agentki CIA. Okazuje się…

00:50 Spartakus: Wojna 
potępionych; serial 
fabularny, USA; odc. 1

01:55 Spartakus: Wojna 
potępionych; serial 
fabularny, USA; odc. 2

03:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 4

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 15; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 129 
„Polskie wakacje”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 130 
„Do usług”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 07 zgłoś się; odc. 
19/21 - Zamknąć za sobą 
drzwi; serial TVP

08:50 M jak miłość; s.I; odc. 
909; serial TVP

09:50 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 32; serial 
obyczajowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
194 „Chrzestny, chrzestna 
i chrześniaczek” sezon 9; 
serial komediowy TVP

11:20 Ranczo; s.IV; odc. 42 - 
Śluby i rozstania; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.IV; odc. 43 - 
Agent; serial obyczajowy 
TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 55 - Spływ; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 56 - Helena; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
150 - Dyskoteka w pigułce

16:10 Na sygnale; odc. 130 
„Do usług”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; s.IV; odc. 44 - 
Polityka i czary; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; s.IV; odc. 45 - 
Wymiana 
międzypokoleniowa; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 16; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 57 - Gwiazdeczka; 
serial kryminalny TVP; 
Polska (2011); 
reż.:Wojciech Nowak; 
wyk.:Artur Żmijewski, 
Piotr Polk, Michał Piela, 
Artur Pontek, Kinga Preis, 
Łukasz Lewandowski, 
Sławomir Orzechowski, 
Piotr Kozłowski, Rafał 
Cieszyński, Ludmiła 
Witkowska

20:20 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 18 - Niebezpieczny 
pościg; serial kryminalny 
TVP

21:15 Ranczo; s.IV; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IV; odc. 47; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 58; serial TVP

00:15 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 59; serial TVP

01:10 Trzeci oficer; odc. 
12/13; serial TVP

02:10 Trzeci oficer; odc. 
13/13; serial

03:15 07 zgłoś się; odc. 
19/21; serial TVP

04:50 M jak miłość; s.I; odc. 
909; serial TVP

06:20 Familiada; odc. 2458; 
teleturniej

06:50 Okrasa łamie przepisy 
– Zielona kuchnia; 
magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(10)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/14/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 276 
ed. 5; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret; /62/ 
- Dzieci, bobasy, 
niemowlęta

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /48/ - 
„Bananowy song” - Vox

10:55 Familiada; odc. 2458; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – To 
idzie kabaret; cz. 1; 
program rozrywkowy

12:35 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - 
Grzegorz Halama (3); 
program kabaretowy

13:35 Śpiewające fortepiany 
(11)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów 
2011 (cz. 1); widowisko

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów 
2011 (cz. 2); widowisko

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów 
2011 (cz. 3); widowisko

17:45 KabareTOP Story; /3/ - 
„Wiosna”; program 
rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Bezglutenowa kuchnia; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (78) - 
Słoń domowy; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 15 (60) Tunezja 
- „Północ”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/14/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(12)

21:20 Postaw na milion; 
odc. 178; teleturniej

22:20 The Wall. Wygraj 
marzenia; /19/; teleturniej

23:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 8) - Teściowie; 
widowisko

00:10 Koło fortuny; odc. 275 
ed. 5; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – superPAKA czyli 
Kabareton 30 - lecia 
(Przegląd Kabaretów 
PaKA) 2014; widowisko

03:55 Rozrywka Retro – Joe 
Dassin; koncert

5:10 Ukryta prawda: Baby 
blues (362); serial 
paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: 
Zakochani (144); serial 
fabularno-dokumentalny

7:05 Szpital (425); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (29/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (30/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Wpływ 
Marsa (8); serial 
kryminalny

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda: Bez 

ojca (700); serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: Zdrada 
(145); serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: W słusznej 
sprawie (599); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (426); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (11/24); 
serial przygodowy

16:50 Kryminalni: 
Samobójcy (9/14); serial 
kryminalny

17:55 Brzydula (31/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (32/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda: 
Stancja (701); serial 
paradokumentalny

20:00 Historia Kopciuszka; 
komedia romantyczna, 
Kanada/USA 2004. Sam 
(Hilary Duff) nie ma 
łatwego życia. Po śmierci 
żony jej ojciec ożenił się 
ponownie. W nowej 
rodzinie dziewczyna czuje 
się niepotrzebna i 
niekochana. Jej macocha 
Fiona (Jennifer Coolidge) 
myśli tylko o sobie, zaś 
przyrodnie siostry 
wysługują się nią przy 
każdej okazji…

22:05 Seks w wielkim 
mieście 2; komedia 
romantyczna, USA 2010

1:10 American Horror Story 
(12-ost.); serial grozy. 
Psychiatra Ben i jego żona 
Vivien zamieszkują w 
starej rezydencji...

2:25 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

05:45 Wiem, co kupuję 
(4/12) - program 
lifestylowy

06:15 Sablewskiej sposób 
na... (7/10) - program

06:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (10/12) - 
program lifestylowy

07:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (5/10) 
- program

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

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

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (11/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (5/13) - program 
rozrywkowy

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

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

(7/12) - reality show
14:20 W czym do ślubu? 3 

(7/12) - reality show
14:55 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 6 (7/8) - reality 
show

15:40 Zanim Cię zobaczę
16:40 Kulisy sławy EXTRA 2
17:10 Gwiazdy prywatnie 3 

(7/8) - program 
lifestylowy

17:40 Kuchenne rewolucje 9 
(7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:45 Mistrzowskie cięcie 2 
(7/8) - program 
rozrywkowy

19:45 Ugotowani 13 (8/10) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

20:45 Młode dziewczyny i 
ich sponsorzy - dokument

21:55 Randka z Internetu
22:25 Życie bez wstydu 6 

(7/10) - reality show
23:25 Współczesna 

dziewczyna (dozwolone 
od lat 18)

23:55 Dzieci prostytutek - 
dokument

01:05 Rozbierana randka 
(11/20) - program 
rozrywkowy

01:35 Najsztub słucha - 
Tatiana Okupnik (4/6) - 
talk show

02:05 W roli głównej - 
Olivier Janiak (3/8) - talk 
show

02:35 W roli głównej - 
Joanna Moro (3/8) - talk 
show

03:05 W roli głównej - 
Katarzyna Grochola (8) - 
talk show

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

04:05 Wiem, co jem (9/16) - 
magazyn

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

06:05 Strongman
07:05 PN - Liga narodów  

Podsumowanie
08:30 Hokej na lodzie
10:40 Orły Sportu
11:15 Światowe Igrzyska  

Młodzieży - 
Podsumowanie

13:00 Tenis - WTA Moskwa 
finał - Podsumowanie

14:00 Turniej WTA
16:00 Turniej WTA
18:00 strongman - Liga 

Mistrzów
19:00 boks - Mistrzostwa 

Polskji do lat 23 - finały
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Tenis - WTA - Moskwa 

finał - podsumowanie
00:15 hokej na lodzie- NHL - 

skróty
01:00 hokej na lodzie NHL: 

Washington - Florida
04:00 Boks - Gala w 

Zakopanem
05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons’ Den - jak zostać 
milionerem (8); reality show

7:05 Turbo Fast (22); serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (23); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (39); 
reality show. Katarzyna 
Dowbor przyjeżdża do 
Parysowa, by pomóc 
Grzegorzowi, który sam 
wychowuje dwie córki. 
Rodzina mieszka w 
budynku z dziurawym 
dachem...

9:00 Septagon (28); serial 
kryminalny. Detektywi 
spotykają się z właścicielem 
parku linowego. Mają 
zabezpieczać dużą imprezę 
firmową. Mężczyzna sądzi, 
że ktoś będzie chciał ją 
zrujnować....

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 2 (15); 
reality show

11:25 Benny Hill (18); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (177); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Galileo (706); program 
popularnonaukowy

14:00 Galileo (707); program 
popularnonaukowy

15:00 Policjantki i Policjanci 
(463); serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(33); telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(33); telenowela

18:00 Septagon (27); serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(464); serial obyczajowy

20:00 Gwiazdy Kabaretu (7); 
program rozrywkowy

21:00 Oko za oko (5); serial 
obyczajowy

22:00 Oko za oko (6); serial 
obyczajowy

23:00 Autostopowicz: Wyścig 
o przetrwanie; film 
sensacyjny, USA 2003

1:00 Galileo: Tajemnicze 
historie (7); program 
popularnonaukowy

1:55 Tak czy nie?; magazyn
3:00 Top 10 - lista przebojów; 

program muzyczny
4:00 Top 10 - lista przebojów; 

program muzyczny
5:00 Top 10 - lista przebojów; 

program muzyczny

06:50 Był taki dzień – 19 
października; felieton

07:00 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 4/12; serial 
komediowy TVP

07:55 Taśmy bezpieki
08:35 Marzyciele – Piłsudski 

w Krakowie; program 
publicyst.; Polska (2018)

09:10 Historia Polski – 
Ewangelia i bunt; film 
dokum.; Polska (2010)

10:05 Sensacje XX wieku – 
YPRES – początek 
koszmaru; cykl dokum.

10:35 Specosiedleńcy – 
Tragedia chłopska; cz. 1; 
film dokumentalny; 
Białoruś (2014)

11:15 Dzieje archeologii 
według Richarda Milesa; 
odc. 3/3; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

12:15 Komediantka; odc. 
4/9; serial TVP

13:25 Historia jedzenia po 
amerykańsku; odc. 4/6; 
cykl dokum.; USA (2014)

14:35 Z biegiem Nilu; odc. 
1/4; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

15:35 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 4/8; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

16:40 Historia Polski – 
Polska góra była ich 
redutą – Kostiuchnówka 
1916; film dokumentalny; 
Polska (2016)

17:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Polowa lekcja 
historii

18:00 Ex Libris; magazyn
18:30 U Pana Boga w 

ogródku; odc. 5/12; serial 
komediowy TVP

19:25 Jerzy Popiełuszko. 
Posłaniec prawdy; film 
dokum.; Polska, USA (2014)

21:05 Tajne akta III Rzeszy; 
odc. 3/6; Wielka Brytania 
(2015)

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

22:35 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia dyrektora 
sanatorium na Krymie; 
reportaż

23:10 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 7/8; 
film dokumentalny; USA 
(2016)

24:00 Specosiedleńcy – 
Tragedia chłopska; cz. 2; 
film dokumentalny; 
Białoruś (2014)

00:35 Sensacje XX wieku – 
Jak zabić Fidela?; cykl 
dokumentalny

01:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Mussolini; 
cykl dokumentalny

01:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Polowa lekcja 
historii

02:10 Królowa Panoram; 
film dokumentalny; Polska 
(2012); reż.:Marcin Bradke
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6:30 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Świata w 
Japonii; mecz o 5. miejsce

9:10 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Świata w 
Japonii; mecz półfinałowy

12:10 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Świata w 
Japonii; mecz półfinałowy

14:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

16:00 Siatkówka mężczyzn; 
1. liga; mecz: APP Krispol 
Września - KSP Kielce

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Chemik 
Bydgoszcz

20:30 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: Stal Mielec - 
GKS Katowice

23:00 Boks
1:00 Sporty walki; KSW. 

Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

POLSAT SPORT
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05:10 Klan; odc. 3353; 
telenowela TVP

05:30 Klan; odc. 3354
06:00 Klan; odc. 3355
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. 7; magazyn
08:25 Pełnosprawni; odc. 

272; magazyn dla 
niepełnosprawnych

08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres; 

magazyn
09:50 Fascynujący świat – 

Tajemnice ludzkiego 
ciała. Przetrwanie

10:55 Korona królów – taka 
historia...; odc. 7; 
telenowela TVP

11:25 Korona królów; odc. 
109; telenowela TVP

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

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

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

13:35 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

14:10 Jak to działa; magazyn
14:40 Gen innowacyjności; 

odc. 3
15:05 Ojciec Mateusz; s.XX; 

odc. 257; serial TVP
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3909; teleturniej 
muzyczny

18:25 Drogi wolności; odc. 
7; serial TVP

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Dziewczyny ze Lwowa; 

s.III; odc. 34; serial 
obyczajowy TVP

21:30 Hit na sobotę – 
Prawdziwe męstwo; 
western; USA (2010)

23:30 Bestia; film akcji; 
Kanada, Hongkong, 
Wielka Brytania (2003)

01:05 Jaka to melodia?; 
odc. 3909; teleturniej 
muzyczny

01:55 Niebo istnieje 
naprawdę; dramat; USA 
(2014)

05:20 Koło fortuny; odc. 5 
ed. 3; teleturniej

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1919; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
1920; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1389; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda Flesz

10:50 Pogoda Flesz sobota
10:55 Pytanie na śniadanie 

Extra (193)
11:25 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem.; 
odc. (4); magazyn 
kulinarny

11:55 Pracująca dziewczyna; 
komedia; USA (1988); 
reż.:Mike Nichols; 
wyk.:Mellanie Griffith, 
Harrison Ford, Sigourney 
Weaver, Joan Cusack, 
Alec Baldwin

14:00 Familiada; odc. 2484; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 307 
ed. 5; teleturniej

15:15 The best of Hrabi; 
program rozrywkowy

16:25 Słowo na niedzielę - 
Jak rozumieć swoje życie

16:35 Rodzinka.pl; odc. 245 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

17:10 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

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

odc. 189; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 189
19:35 Lajk!
20:05 The Voice of Poland 

IX; seria - Bitwa (12); 
widowisko muzyczne

22:25 Opiekun; thriller; 
Niemcy (2012)

00:45 Śmierć nadejdzie 
jutro; USA, Wielka 
Brytania (2002); reż.:Lee 
Tamahori; wyk.:Pierce 
Brosnan, Halle Berry, Judi 
Dench, John Cleese

03:05 Lincz; dramat; Polska 
(2010); reż.:Krzysztof 
Łukaszewicz, Agnieszka 
Kik; wyk.:Leszek Lichota, 
Agnieszka Podsiadlik, 
Wiesław Komasa, Maciej 
Mikołajczyk, Łukasz Simlat

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 TV Shop; magazyn 
reklamowy

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

9:15 My3 (63); program dla 
dzieci

9:40 My3 (64); program dla 
dzieci

10:10 Ewa gotuje (343); 
magazyn kulinarny

10:45 Nasz nowy dom (113); 
reality show. Listonoszka 
Magda i jej nastoletnie 
dzieci marzą o remoncie 
domu. Łazienka została 
wydzielona z części 
kuchni. Wymiany wymaga 
nieszczelny piec....

11:40 Śpiewajmy razem. All 
Together Now (7); 
program muzyczny

13:10 World of Dance - 
Polska (6); program 
rozrywkowy

14:45 Lepiej późno niż 
wcale (6); reality show. 
Piotr Polk, Karol 
Strasburger, Władysław 
Kozakiewicz i Krzysztof 
Hanke wyruszają w podróż 
do najbardziej 
egzotycznych zakątków 
ziemi. Poznają obce 
kultury...

15:45 Kabaret na żywo 
według 
Paranienormalnych: 
Polak w mundurze (47); 
program rozrywkowy

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

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

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

Kiepskich (294); serial 
komediowy. Ferdynand 
Kiepski całe dnie spędza 
przed telewizorem z 
puszką piwa w ręku…

20:05 Madagaskar 3; film 
animowany, USA 2012

22:00 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 10 (7); program 
rozrywkowy

0:00 Polowanie na 
„Czerwony Październik”; 
film sensacyjny, USA 
1990

2:55 Tajemnice losu; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom

05:25 Uwaga! (5468) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1100) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (703) - serial 
obyczajowy

12:50 MasterChef 7 (6/14) - 
program rozrywkowy

14:20 Ameryka Express 
(7/13) - program

16:00 Drzewo marzeń 2 
(6/9) - program

17:00 Kuchenne rewolucje 
18 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:00 36,6 4 (7/12) - 
program

19:00 Fakty (7598) - 
informacje

19:25 Sport (7581) - 
informacje

19:35 Pogoda (7578) - 
informacje

19:45 Uwaga! (5469) - 
program

20:00 Mam talent 11 (7/13) 
- program rozrywkowy. 
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 #Wszystko gra - 
komedia 2016

23:40 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 podczas 
przymusowego postoju w 
urokliwych okolicach 
Zarzecza - trzech kumpli 
zostaje omyłkowo 
wziętych za niemieckich 
inwestorów…

01:40 Kuchenne rewolucje 
18 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

02:45 Uwaga! (5469) - 
program

03:05 Moc Magii(TVN noc) 
(286/300) - 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

08:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 8

09:00 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 9

09:35 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 10

10:10 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 127

11:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 128

12:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 129

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 130

13:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 131

14:55 Następny proszę!; 
factual, Polska; odc. 3

15:50 Małolaty u taty; 
komedia, USA 2003

17:40 Rycerze z Szanghaju; 
akcja, Hongkong, USA 
2003

20:00 Con Air: Lot 
skazańców; akcja, USA 
1997. Zwolniony 
warunkowo więzień - 
Cameron Poe - wraca do 
domu na pokładzie pilnie 
strzeżonego samolotu, 
którym jednocześnie 
transportowani są 
najniebezpieczniejsi 
mordercy w kraju. Gdy 
przestępcy pod 
dowództwem 
psychopatycznego Cyrusa 
„Wirus” Grissoma 
przejmują kontrolę nad 
maszyną, Poe uświadamia 
sobie, że znalazł się w 
śmiertelnej pułapce…

22:10 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. Pewnego 
dnia przychodzi jednak 
czas zapłaty…

00:05 Handel; akcja, USA 
2007

02:25 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek; Polska; 
odc. 5

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:00 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:35 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 6

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 7

06:00 Bulionerzy; odc. 15/75 
- Bezrobotni; serial 
komediowy TVP

06:40 Janosik; odc. 6/13 - 
Worek talarów; serial TVP

07:35 Janosik; odc. 7/13 - 
Beczka okowity; serial TVP

08:30 Komisariat; odc. 44 
Filiżanka; serial TVP

08:55 Komisariat; odc. 45 
Widok z mostu; serial TVP

09:35 Ranczo; s.III; odc. 37 - 
Zrozumieć kobietę; serial 
obyczajowy TVP

10:35 Ranczo; s.III; odc. 38 - 
Złoty deszcz; serial 
obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
187 „Zero tolerancji” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

12:10 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
188 „Na dwa fronty” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

12:40 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
189 „Domowe zapętlenie” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 51 - Talent; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ranczo; s.III; odc. 39 - 
Szczęśliwe rozwiązanie; 
serial obyczajowy TVP

15:15 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

16:20 Ranczo; s.IV; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

17:20 Zmiennicy; odc. 7/15 - 
Warszawski łącznik; serial 
TVP

18:30 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 33; serial 
obyczajowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 257 - Cytryny; serial 
kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 52 - W kręgu 
podejrzeń; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 53 - Samotne serca; 
serial kryminalny TVP

22:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 54 - Zaklęty rewir; 
serial kryminalny TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 55; serial kryminalny 
TVP

00:10 Drogi wolności; odc. 
7; serial TVP

01:20 07 zgłoś się; odc. 
7/21; serial TVP

02:35 Ekstradycja III; odc. 
10/10; serial TVP

03:40 Miasto skarbów; odc. 
13; serial kryminalny TVP

04:35 Rodzinka.pl; odc. 243 
sezon 13; serial TVP

05:30 Rozrywka Retro – 
MUZYKA MAŁEGO 
EKRANU: Karel Gott

06:20 Rozrywka Retro – 
Muzyka Małego Ekranu: 
Czesław Niemen

06:55 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 57 Piotrków 
Trybunalski; magazyn

07:30 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (11)

08:20 Koło fortuny; odc. 277 
ed. 5; teleturniej

08:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2018 
TVP Rozrywka (odc. 5-6)

09:45 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (1)

10:45 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /9/ - 
Magia Maastricht ; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

11:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2018 
TVP Rozrywka (odc. 5-6); 
reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Kaczka z octem i 
musztardą

13:05 Podróże z historią; 
s.V; odc. 45 Kruchy skarb; 
cykl dokumentalny

13:40 Sekretne życie 
zwierząt

14:20 Postaw na milion; 
odc. 178; teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /49/ - „O mnie 
się nie martw” - Kasia 
Sobczyk

15:20 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /66/ - „Talerzyk” 
- Raz Dwa Trzy

15:30 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (4); reality show

15:55 Paranienormalni 
Tonight (8) Patrycja 
Markowska

16:55 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /9/ - 
Magia Maastricht; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:50 TUMBLE - Arena 
strachu; /1/; Wielka 
Brytania (2014)

19:35 Bake Off Junior (6)
20:35 Bake off – Ale przepis 

(6)
20:50 Kabaret „Potem”. 

Robin Hood - czwarta 
strzała; widowisko

21:50 Big Music Quiz (18); 
teleturniej muzyczny

22:55 Sekretne życie 
zwierząt

23:35 Koło fortuny; odc. 276 
ed. 5; teleturniej

00:15 L jak Laskowik, T jak 
TEY – Z tyłu sklepu

01:15 T jak Tey – Na granicy
02:30 L jak Laskowik, T jak 

TEY - Narodziny gwiazdy; 
program kabaretowy

03:25 Rozrywka Retro – 
MUZYKA MAŁEGO 
EKRANU: Karel Gott

5:45 Ukryta prawda: Matka i 
córka (363); serial 
paradokumentalny

6:50 Mango; telezakupy
8:55 Brzydula (23/55); serial 

komediowy
9:30 Brzydula (24/55); serial 

komediowy
10:00 Brzydula (25/55); 

serial komediowy
10:35 Brzydula (26/55); 

serial komediowy
11:05 Dziadek z przypadku 

(7/22); serial komediowy. 
Jimmy Martino (John 
Stamos) prowadzi 
restaurację. Pewnego dnia 
dowiaduje się, że ma 
dorosłego syna i 2-letnią 
wnuczkę. Wraz z nimi...

11:35 Dziadek z przypadku 
(8/22); serial komediowy

12:05 Hop; film familijny, 
USA 2011

14:10 Bliźniaczki na boisku; 
film familijny, USA 1999

15:55 Harry Potter i Insygnia 
Śmierci: część 1; film 
przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 2010

19:00 Nędznicy; musical, 
Wielka Brytania/USA 
2012. Po 19 latach 
ciężkich robót Jean 
Valjean (Hugh Jackman) 
zostaje warunkowo 
zwolniony z odbywania 
kary. Dzięki pomocy 
duchownego, biskupa 
Myriela (Colm Wilkinson), 
były skazaniec postawia 
zacząć od nowa swoje 
życie…

22:20 Komediowa sobota: 
Ze śmiercią jej do twarzy; 
czarna komedia, USA 
1992. Widowisko 
zabarwione czarnym 
humorem. Narcystyczna 
aktorka Madeline (Meryl 
Streep) coraz bardziej 
odczuwa nieubłagany 
upływ czasu. Jej mąż 
Ernest (Bruce Willis), 
niegdyś wzięty chirurg 
plastyczny, teraz przeklina 
chwilę, w której poznał 
przyszłą żonę…

0:30 Legendy ringu; 
komedia, USA 2013

2:55 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

05:40 Eksperci domowego 
budżetu 4 (7/8) - program 
dokumentalny

07:00 Magia Y (7) - program 
rozrywkowy

07:45 Ugotowani 13 (8/10) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

08:45 Co nas truje 2 (7/12) - 
program lifestylowy

09:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (9/12) - 
program lifestylowy

10:15 Mistrzowskie cięcie 2 
(7/8) - program 
rozrywkowy

11:15 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (6/12) - program 
rozrywkowy

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

do ślubu 6 (8) - reality 
show

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

14:30 W czym do ślubu 4 
(7/12) - reality show

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

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

(8/10) - program 
rozrywkowy

17:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (6/10) 
- program

18:15 #Sława 2 (4/8) - 
program rozrywkowy

18:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 7 (4/12) - 
program lifestylowy

19:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 7 (5/12) - 
program lifestylowy

20:15 W roli głównej - 
Magdalena Boczarska 
(1/8) - talk show

20:45 Gwiazdy prywatnie 3 
(7/8) - program 
lifestylowy

21:15 Sekrety gwiazd - 
George Clooney (5/6) - 
serial dokumentalny, USA

22:15 Zaskocz mnie! 2
22:45 Jestem z Polski (1/9) - 

program
23:45 Kulisy sławy EXTRA 2
00:15 Terapeuci Los 

Angeles (5/8) - program 
rozrywkowy

01:15 Najsztub słucha - 
Margaret (5/6) - talk show

01:50 Najsztub słucha - 
Małgosia Rozenek (5/6) - 
talk show

02:20 W roli głównej - 
Zbigniew Zamachowski 
(4/8) - talk show

02:50 W roli głównej - 
Monika Richardson (1/8) - 
talk show

03:20 Wiem, co jem 4 
(9/15) - magazyn

03:50 Wiem, co jem (11/16) 
- magazyn

04:20 Wiem, co jem (12/16) 
- magazyn

06:05 Tenis WTA - Moskwa - 
podsumownaie -

08:00 Kapitan Tsubasa
08:30 Hokej NHL - skrtóry 

meczów
09:15 Hokej NHL
11:15 Sportowy weekend w 

TVP Sport
12:00 Turniej WTA
14:10 Sportowy weekend w 

TVP Sport
15:00 Strongman
16:00 Boks - MP U23
18:00 Sportowy weekend w 

TVP Sport
19:05 hokej na lodzi e- NHL: 

Carolina - Colorado
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Tenis - WTA Moskwa 

finał
00:25 hokej na lodzi e- NHL  

skróty meczów
01:00 hokej na lodzie  - 

NHL: Columbus Blue 
Jackets - Chicago

03:55 Boks - Gala w Los 
Angeles

6:00 Dragons’ Den - jak zostać 
milionerem (1); reality show

7:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (3); serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (22); serial 
animowany

8:05 Tom i Jerry Show (11); 
serial animowany

8:30 Tom i Jerry Show (12); 
serial animowany

8:55 Tom i Jerry Show (13); 
serial animowany

9:30 Małpy w kosmosie 2; film 
animowany, USA 2010

11:00 Policjantki i Policjanci 
(460); serial obyczajowy

12:00 Policjantki i Policjanci 
(461); serial obyczajowy

13:00 Policjantki i Policjanci 
(462); serial obyczajowy

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Cud w Cokeville; dramat 
obyczajowy, USA 2015. 
David i Doris grożą 
detonacją bomby na terenie 
szkoły. W pewnym 
momencie ładunek 
eksploduje w pomieszczeniu 
pełnym ludzi. Nikt jednak...

17:00 Policjantki i Policjanci 
(463); serial obyczajowy

18:00 Policjantki i Policjanci 
(464); serial obyczajowy

19:00 Galileo (708); program 
popularnonaukowy

20:00 Gwiazdy Kabaretu (8); 
program rozrywkowy

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (233); serial 
kryminalny

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (234); serial 
kryminalny

23:05 Punisher: Strefa wojny; 
film SF, Kanada/Niemcy/
USA 2008

1:20 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:20 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:45 Interwencja; magazyn 
reporterów

3:00 Disco Polo Life; program 
muzyczny

4:00 Top 10 - lista przebojów; 
program muzyczny

5:00 Top 10 - lista przebojów; 
program muzyczny

06:50 Był taki dzień – 20 
października; felieton

07:00 Wszystkie kolory 
świata – Polinezja – 
perła Pacyfiku; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008); reż.:Eric Bacos

08:00 Dziedzictwo regionów 
– Sanniki oczami 
Chopina; cykl reportaży

08:20 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 8 Bory 
Tucholskie; magazyn

08:50 Lato leśnych ludzi; 
odc. 1/5 - Gość; serial 
TVP; Polska (1984)

10:00 Okrasa łamie przepisy 
– Kapłony w Wilanowie

10:30 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

11:30 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 1/6. Park 
Narodowy Fiordland; serial 
dokumentalny; USA 
(2013)

12:35 Planeta dinozaurów – 
Elita zabójców; odc. 2/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011); 
reż.:Mark Sherman, Phil 
Dobree

13:40 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia uchodźców 
czeczeńskich w Gruzji

14:10 Podróże z historią; s.I; 
odc. 8 Zamek czy lepianka 
- dylematy średniowiecza; 
cykl dokumentalny

14:45 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 3/3 Zwycięstwo i 
porażka; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012); 
reż.:James Gray

15:45 Spór o historię – 
Władcy polscy: Przemysł 
II Wacław II; debata

16:30 Dzieje archeologii 
według Richarda Milesa; 
odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

17:25 Marzyciele – Dmowski 
w Krakowie; program 
publicystyczny; Polska 
(2018)

17:55 Panny i wdowy; odc. 
1/5; serial TVP

19:00 Klerycy w 
komunistycznej armii; 
film dokumentalny; Polska 
(2017)

20:00 Tajna broń Japonii; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

21:05 Polskie drogi; odc. 
8/11 - Bez przydziału; 
serial TVP

22:45 Barskie okopy
23:20 Historia w postaciach 

zapisana – Izabela 
Pierwsza Kastilijska; cykl 
dokumentalny; Francja 
(2013); reż.:Laure Delalex

01:10 Wichry Kołymy; 
dramat; Niemcy, Polska 
(2009)

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Chemik 
Bydgoszcz

9:10 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Świata w 
Japonii; mecz o 3. miejsce

12:10 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Świata w 
Japonii; mecz finałowy

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; mecz: 
Trefl Sopot - Anwil 
Włocławek

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Trefl Gdańsk

17:30 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Tychy - 
Raków Częstochowa

20:00 Sporty walki; FEN 22; 
walka: Damian Grabowski 
- Jose Rodrigo Guelke

0:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Polska - 
Portugalia. Reprezentacja 
Polski rozegra swój drugi 
mecz w ramach LN. 
Przeciwnikiem Biało-
Czerwonych będzie 
Portugalia. W swoich 
pierwszych spotkaniach w 
tych rozgrywkach...

2:00 Boks; Walka o pas WBA 
w Las Vegas; waga 
średnia: Ryota Murata - 
Rob Brant
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04:25 Galeria; odc. 162; 
serial obyczajowy TVP

04:45 Galeria; odc. 163; 
serial obyczajowy TVP

05:15 Klan; odc. 3356; 
telenowela TVP

05:40 Klan; odc. 3357; 
telenowela TVP

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

06:35 wojsko - polskie.pl; 
odc. 33; reportaż

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

08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas; s.II; 

odc. 8; magazyn
09:00 Ziarno; magazyn
09:35 Weterynarze z 

sercem; /53/
10:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 91 Zamek w 
Malborku; magazyn

10:30 Leśniczówka; odc. 43
11:00 Leśniczówka; odc. 44
11:25 Leśniczówka; odc. 45
11:55 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:45 Sekrety mnichów – 

Pokuta i kara; rozmowa
13:10 BBC w Jedynce – 

Najmłodsi wśród 
zwierząt. W górach 
(Animal Babies Mountain 
Babies); Wielka Brytania 
(2016)

14:10 Sonda 2 (93); program 
popularnonaukowy

14:40 Program rozrywkowy
15:05 Big Music Quiz (19); 

teleturniej muzyczny
16:00 The Wall. Wygraj 

marzenia; /42/; teleturniej
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa; 

s.III; odc. 34; serial TVP
18:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3910; teleturniej 
muzyczny

19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Drogi wolności; odc. 8 

- Pojedynek
21:15 Rolnik szuka żony; 

seria V; odc. 7; reality 
show

22:15 Zakochana Jedynka – 
A psa biorę ja; komedia; 
USA (2016)

00:05 Prawdziwe męstwo; 
western; USA (2010)

02:00 Jaka to melodia?; 
odc. 3910; teleturniej muz.

02:50 Bestia; film akcji; 
Kanada, Hongkong, 
Wielka Brytania (2003)

05:10 Słowo na niedzielę - 
Jak rozumieć swoje życie

05:20 Barwy szczęścia; odc. 
1921; serial obyczajowy 
TVP

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1922; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
1923; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1390; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda Flesz

11:00 Pogoda Flesz 
niedziela

11:05 Rodzinne oglądanie – 
W poszukiwaniu nowej 
Ziemi; odc. 1 Jak znaleźć 
nowy dom?; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

12:10 Gwiazdy w południe – 
Daleki kraj; western; USA 
(1954); reż.:Anthony 
Mann; wyk.:James 
Stewart, Walter Brennan, 
Ruth Roman, Corinne 
Calvet, John McIntire

14:00 Familiada; odc. 2485; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 308 
ed. 5; teleturniej

15:15 Bake Off Junior (7)
16:10 Bake off – Ale przepis 

(7)
16:25 The Voice of Poland 

IX; seria - Bitwa (12); 
widowisko muzyczne

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe; odc. 

716; serial TVP
19:35 Zakupy pod kontrolą; 

s.II (6); reality show
20:05 Śmierć nadejdzie 

jutro; USA, Wielka 
Brytania (2002)

22:25 Kino bez granic – 
Birdman czyli 
(Nieoczekiwane pożytki z 
niewiedzy); dramat; USA 
(2014); reż.:Alejandro 
Inarritu; wyk.:Michael 
Keaton, Edward Norton, 
Emma Stone, Amy Ryan, 
Naomi Watts

00:30 Wilde Maus; Austria 
(2017)

02:30 Daleki kraj; western; 
USA (1954); reż.:Anthony 
Mann; wyk.:James 
Stewart, Walter Brennan, 
Ruth Roman, Corinne 
Calvet, John McIntire

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 TV Shop; magazyn 
reklamowy

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

9:00 Megamocny i guzik 
zagłady; film animowany, 
USA 2011

9:20 Epoka lodowcowa: 
Mamucia Gwiazdka; film 
animowany, USA 2011

9:45 101 dalmatyńczyków; 
film animowany, USA 
1961

11:35 Dziennik cwaniaczka 
3; komedia, Kanada/USA 
2012

13:40 Madagaskar 3; film 
animowany, USA 2012

15:40 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 10 (7); program 
rozrywkowy

17:35 Nasz nowy dom (125); 
reality show

18:40 Dom pełen życia (4); 
serial komediowy

18:50 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:25 Państwo w państwie; 

program publicystyczny
19:55 W rytmie serca (35); 

serial obyczajowy
20:55 Polska wybiera; 

program publicystyczny
21:10 Kabaret na żywo 

według 
Paranienormalnych (48); 
program rozrywkowy

23:10 Ślad (9); serial 
kryminalny. W parku 
zostaje znaleziona 
zamordowana kobieta, 
którą wcześniej 
okradziono. Sprawa 
wygląda na zabójstwo na 
tle rabunkowym, jednak 
jeden sprzeczny dowód...

0:10 Ślad (10); serial 
kryminalny. Od strzałów 
giną właściciele warsztatu, 
którzy czerpali dochody z 
kradzieży i rozbiórki aut. 
Jedna z ich akcji skończyła 
się tragedią....

1:10 Bez litości; film 
sensacyjny, USA 2014. 
Boston. Dawny as 
wywiadu Robert McCall 
sprawia wrażenie 
zwyczajnego faceta w 
średnim wieku. Spotyka 
Teri - nastoletnią 
prostytutkę pozostającą 
pod kontrolą rosyjskich 
gangsterów…

4:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:20 Uwaga! (5469) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1101) - magazyn
11:00 Drzewo marzeń 2 

(7/9) - program
12:00 Co za tydzień (872) - 

magazyn 
12:25 Diagnoza 3 (7/13) - 
serial

13:25 Mam talent 11 (7/13) 
- program rozrywkowy 
Talentów może być wiele: 
układanie kostki Rubika z 
zamkniętymi oczami, 
mężczyzna prezentujący 
taniec brzucha, niezwykłe 
głosy…

15:00 Top Model 7 (7/13) - 
program rozrywkowy 
16:00 Pacyfikator - 
komedia 2005,. Shane 
Wolfe, świetnie 
wyszkolony żołnierz służb 
specjalnych, otrzymuje 
niezwykłe zadanie - ma 
ochraniać pięcioro dzieci 
naukowca, który został 
zamordowany podczas 
pracy nad tajnym 
wojskowym projektem. 
Przy okazji ma także 
poszukać ukrytych tajnych 
danych…

18:00 Domowe rewolucje 3 
(3/8) - program

19:00 Fakty (7599) - 
informacje

19:25 Sport (7582) - 
informacje

19:35 Pogoda (7579) - 
informacje

19:45 Uwaga! (5470) - 
program

20:00 MasterChef 7 (7/14) - 
program rozrywkowy

21:30 Pod powierzchnią 
(1/8) - serial

22:30 Batman: Początek - 
film przygodowy, 
USA 2005. W jaki sposób 
jeden człowiek może 
zmienić świat? To pytanie 
prześladuje Bruce’a 
Wayne’a jak widmo 
rodziców zastrzelonych na 
ulicach miasta Gotham…

01:25 Szybcy i wściekli VI - 
film sensacyjny, 
USA 2013

04:00 Uwaga! (5470) - 
program

04:15 Moc Magii(TVN noc) 
(287/300) - program

05:25 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2010

06:25 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

07:20 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

08:15 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2015; odc. 
21

09:10 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2015; odc. 
22

10:05 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2015; odc. 
23

11:00 Klan urwisów; 
familijny, USA 1994. 
Grupa chłopców z jednego 
podwórka przyjmuje za 
główną zasadę zakaz 
przyjaźnienia się z 
dziewczynami. Na czele 
klubu stoją Spanky i 
Alfalfa. Gdy koledzy 
przygotowują się do 
ważnego wyścigu 
gokartów, Alfalfa 
zakochuje się w uroczej 
Darli…

12:50 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Żabi Król; 
familijny, Niemcy 2008

14:00 Miłość, szmaragd i 
krokodyl; przygodowy, 
Meksyk, USA 1984. 
Autorka powieści 
przygodowych Joan 
Wilder (Kathleen Turner) 
wyrusza do Ameryki 
Południowej na 
poszukiwania swojej 
zaginionej siostry. Jest w 
posiadaniu tajemniczej 
mapy, prowadzącej do 
skarbu, która może jej 
pomóc uratować siostrę…

16:20 Wodny świat; 
przygodowy, USA 1995

19:00 Następny proszę!; 
factual, Polska; odc. 4

20:00 Iluzja; akcja, USA, 
Francja 2013

22:15 Przekręt; akcja, USA, 
Wielka Brytania 2000

00:20 Ukryta tożsamość; 
akcja, USA 2014; odc. 7

01:15 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 35

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

02:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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

04:00 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 9

05:05 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 56

06:00 Bulionerzy; odc. 16/75 
- Dziecko sukcesu; serial 
komediowy TVP

06:35 Zmiennicy; odc. 6/15 - 
Prasa szczególnej troski; 
serial TVP

07:45 Zmiennicy; odc. 7/15 - 
Warszawski łącznik; serial 
TVP

08:55 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 33; serial 
obyczajowy TVP

09:50 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

10:55 Ranczo; s.IV; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

11:55 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
190 „Aukcja marzeń” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

12:25 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
191 „Giełda wspomnień” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

12:55 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
192 „Braterska kasa” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 53 - Samotne serca; 
serial kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 54 - Zaklęty rewir; 
serial kryminalny TVP

15:30 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 55 - Spływ; serial 
kryminalny TVP

16:25 Janosik; odc. 7/13 - 
Beczka okowity; serial TVP

17:25 Janosik; odc. 8/13 - 
Dobra cena; serial TVP

18:20 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

19:10 Rodzinka.pl; odc. 245 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

19:45 Na sygnale; odc. 202 
„Straszna rzecz”; serial 
fabularyzowany TVP

20:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 56; serial TVP

21:15 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 57; serial TVP

22:15 Ranczo; s.IV; odc. 45; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; s.IV; odc. 46; 
serial obyczajowy TVP

00:10 Korona królów; odc. 
63; telenowela TVP

00:45 Korona królów; odc. 
64; telenowela TVP

01:20 Drogi wolności; odc. 
7; serial TVP

02:30 Ratownicy; odc. 1/13; 
serial TVP; Polska (2010)

03:30 Trzeci oficer; odc. 
13/13; serial TVP

04:25 Komisariat; odc. 33; 
serial TVP

04:50 Komisariat; odc. 34; 
serial TVP

05:35 Rozrywka Retro – Joe 
Dassin; koncert

06:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 58 
Kołobrzeg; magazyn

07:10 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (12)

08:05 Koło fortuny; odc. 278 
ed. 5; teleturniej

08:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

09:10 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

09:35 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (2)

10:40 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /10/ - 
Boże Narodzenie w 
Londynie; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2017)

11:30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Karp czy jesiotr; 
magazyn kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
s.V; odc. 44 Czarne złoto; 
cykl dokumentalny

13:35 Sekretne życie 
zwierząt

14:15 Big Music Quiz (18); 
teleturniej muzyczny

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /50/ - „Ten wasz 
świat” - Oddział Zamknięty

15:20 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (5); reality show

15:50 Paranienormalni 
Tonight (1) Bartek 
Kasprzykowski; program 
rozrywkowy

16:45 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /10/ - 
Boże Narodzenie w 
Londynie ; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:45 La La Poland; odc. 
(7); program rozrywkowy

18:40 TUMBLE - Arena 
strachu; /2/; Wielka 
Brytania (2014)

20:25 Soundbreaking – 
Fabryka hitów – Świat 
jest wasz; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

21:25 Kierunek Kabaret; /62/ 
- Dzieci, bobasy, 
niemowlęta

22:30 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 8) - Teściowie; 
widowisko

23:25 Koło fortuny; odc. 277 
ed. 5; teleturniej

24:00 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (1-2)

02:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2017 na 
bis - Z PRL do Polski; /cz. 
2/

03:10 Rozrywka Retro – 17 
Krajowy Festiwal 
Piosenki Polskiej Opole 
’79. Benefis Jana 
Kaczmarka

5:50 Ukryta prawda: Spirala 
długów (364); serial 
paradokumentalny

6:50 Mango; telezakupy
8:55 Kryminalni: Temat z 

Norwida (6/14); serial 
kryminalny

10:05 Brzydula (27/55); 
serial komediowy

10:40 Brzydula (28/55); 
serial komediowy

11:15 Brzydula (29/55); 
serial komediowy

11:50 Brzydula (30/55); 
serial komediowy

12:25 Brzydula (31/55); 
serial komediowy

13:00 Brzydula (32/55); 
serial komediowy

13:35 Dziadek z przypadku 
(9/22); serial komediowy

14:05 Dziadek z przypadku 
(10/22); serial komediowy

14:35 Psy i koty: Odwet 
Kitty; film familijny, 
Australia/USA 2010

16:15 Miś Yogi; film 
familijny, Nowa Zelandia/
USA 2010

17:55 Historia Kopciuszka; 
komedia romantyczna, 
Kanada/USA 2004

20:00 Superseans: Harry 
Potter i Insygnia Śmierci: 
część 2; film przygodowy, 
Wielka Brytania/USA 
2011. Demoniczny 
Voldemort szerzy terror w 
świecie czarodziejów. 
Sytuację pogarsza fakt, że 
w jego rękach znalazła się 
Czarna Różdżka, która 
została wydobyta z grobu 
Dumbledore’a. Harry 
Potter oraz jego wierni 
przyjaciele Ron i Hermiona 
kontynuują poszukiwania 
horkruksów…

22:45 Plaga; thriller, USA 
2007

0:50 Sposób na morderstwo 
(10/15); serial kryminalny

1:50 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

4:00 Druga strona medalu: 
Ewa Kopacz (6/7); talk-
show. Jolanta Pieńkowska 
gości w studiu Ewę 
Kopacz, polityka, lekarza 
pediatrę

4:30 Druga strona medalu: 
Izabela Małysz (7-ost.); 
talk-show. Jolanta 
Pieńkowska rozmawia w 
studiu z Izabelą Małysz

05:25 Terapia dla par (8/12) 
- program

06:30 Kulisy sławy EXTRA 2
07:00 Apetyt na miłość 3 

(5/12) - program 
rozrywkowy

08:00 Projekt Lady 3 (7/12) - 
program

09:00 #Sława 2 (4/8) - 
program rozrywkowy

09:30 Misja ratunkowa 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy

10:15 Gwiazdy prywatnie 3 
(7/8) - program 
lifestylowy

10:45 Afera fryzjera 7 (7/8) - 
program rozrywkowy

11:30 Co nas truje 2 (8/12) - 
program lifestylowy

12:15 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (7/12) - program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (8) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu 4 
(8/12) - reality show

14:15 Zaskocz mnie! 2
14:45 Eks-tra zmiana
15:45 Poczuj się jak 

Małgosia Rozenek (6/10) 
- program

16:30 Mistrzowskie cięcie 
2 (8) - program 
rozrywkowy

17:30 Eksperci domowego 
budżetu 4 (8) - program 
dokumentalny

18:45 Co nas truje (10/12) - 
program lifestylowy

19:30 Co nas truje 2 (8/12) - 
program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet 16
20:45 Pani Gadżet 16
21:15 Życie bez wstydu 6 

(7/10) - reality show
22:15 Zanim Cię zobaczę
23:15 Młode dziewczyny i 

ich sponsorzy - dokument
00:25 W poszukiwaniu 

pacjentów 2 (2/6) - serial 
, Irlandia

01:00 Najsztub słucha - 
Margaret (5/6) - talk show

01:30 Najsztub słucha - 
Roma Gąsiorowska (6) - 
talk show

02:00 Najsztub słucha - 
Anna Grodzka (6) - talk 
show

02:30 W roli głównej - 
Halina Młynkowa (5/8) - 
talk show

03:00 W roli głównej - Anita 
Werner (2/8) - talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(10/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem (13/16) 
- magazyn

04:30 Wiem, co jem (14/16) 
- magazyn

06:00 Wielka piłka
08:00 Retransmisja
09:05 Boks - megafights
11:00 Turniej WTA
13:05 Liga Mistrzów 

Strogman
13:30 Turniej WTA  Singapur
15:25 Transmisja/

retransmisja
18:00 retransmisja
20:00 Piłka nożna - Mundial 

na bis
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Wydarzenie dnia - 

retransmisja
00:30 retransmisja
02:00 Boks - Megafights
04:00 Wydarzenie dnia - 

retransmisja
05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons’ Den - jak zostać 
milionerem (2); reality show

7:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (4); serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (23); serial 
animowany

8:05 Dzielna mysz (12); serial 
animowany

8:25 Pieska Gwiazdka; film 
familijny, USA 2016. CIA 
odkrywa, że pewien 
bezpański pies posiada 
zdolności telepatyczne i 
postanawiają wykorzystać 
to w Waszyngtonie. 
Podczas transportu 
pociągiem, zwierzę zostaje...

10:00 Galileo (707); program 
popularnonaukowy

11:00 Galileo (708); program 
popularnonaukowy

12:00 Samotny wilk McQuade; 
film sensacyjny, USA 1983

14:10 Wciąż ją kocham; 
melodramat, USA 2010

16:40 Wyścig szczurów; 
komedia, Kanada/USA 2001

19:00 Galileo (709); program 
popularnonaukowy

20:00 Zmartwychwstały; 
dramat obyczajowy, USA 
2016

22:20 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (235); serial 
kryminalny

23:20 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (236); serial 
kryminalny

0:20 Tuż przed tragedią (4); 
serial dokumentalny. 
Rekonstrukcja wydarzeń, 
które poprzedziły największe 
katastrofy współczesnego 
świata. W serialu 
wykorzystywano nagrania 
archiwalne czy symulacje 
komputerowe. O tragediach 
opowiadają ich...

1:25 Tuż przed tragedią (5); 
serial dokumentalny

2:30 SuperLudzie (17); serial 
dokumentalny

3:00 Disco Polo Life; program 
muzyczny

4:00 Top 10 - lista przebojów; 
program muzyczny

5:00 Top 10 - lista przebojów; 
program muzyczny

06:50 Był taki dzień – 21 
października; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Wietnam. Uczta 
dla zmysłów; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008); reż.:Eric Bacos

08:05 Imię moje Kinga; film 
dokumentalny; Polska 
(1999)

09:15 Lato leśnych ludzi; 
odc. 2/5 - Strefa ciszy; 
serial TVP

10:20 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia na wodzie 
termalnej; magazyn 
kulinarny

10:50 Historia jedzenia po 
amerykańsku; odc. 4/6; 
cykl dokumentalny; USA 
(2014)

11:45 Z biegiem Nilu; odc. 
1/4; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

12:45 Earth: A New Wild; 
odc. 2/5; esej 
dokumentalny; USA 
(2013)

14:10 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

14:45 Ty co w Ostrej 
świecisz Bramie; dramat; 
Polska (1937); reż.:Jan 
Nowina Przybylski; 
wyk.:Maria Bogda, 
Mieczysław Cybulski, Lena 
Żelichowska, Stanisław 
Sielański, Tekla Trapszo, 
Kazimierz Junosza 
Stępowski, Feliks 
Szczepański

16:15 Wielka Gra; teleturniej
17:10 Wojownicy czasu; cykl 

reportaży
17:50 Panny i wdowy; odc. 

2/5; serial TVP
18:55 Mój przyjaciel Laluś; 

film dokumentalny; Polska 
(2018); reż.:Dariusz 
Walusiak

20:00 Tajne akta III Rzeszy; 
odc. 3/6 (odc. 3/6); Wielka 
Brytania (2015)

21:05 Zazdrość i medycyna; 
dramat; Polska (1973); 
reż.:Janusz Majewski; 
wyk.:Ewa Krzyżewska, 
Mariusz Dmochowski, 
Andrzej Łapicki, Edmund 
Fetting, Włodzimierz 
Boruński, Grażyna 
Staniszewska

22:50 Wielki test – Polacy, 
którzy zmienili świat

00:30 Stacja; film 
obyczajowy; Polska 
(1981)

01:50 Zatopione w pamięci; 
film dokumentalny; Polska 
(2014); reż.:Aleksandra 
Fudala

02:50 Habemus Papam; film 
dokumentalny; Polska 
(2004); reż.:Paweł Woldan

6:00 Sporty walki; FEN 22; 
walka: Damian Grabowski 
- Jose Rodrigo Guelke

8:20 Boks; Walka o pas WBA 
w Las Vegas; waga 
średnia: Ryota Murata - 
Rob Brant

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: 
King Szczecin - Rosa 
Radom

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - 
Stocznia Szczecin

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Cuprum 
Lubin - Cerrad Czarni 
Radom

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie

22:30 Boks; Walka o pas 
WBA w Las Vegas; waga 
średnia: Ryota Murata - 
Rob Brant

1:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Polska - 
Włochy
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 348; 

serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc. 

40; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3908; teleturniej muz.

07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VI; odc. 69 - 

Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

09:50 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 134; serial TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
14/108; teleturniej

11:25 Korona królów – taka 
historia...; odc. 7; 
telenowela TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Sięgnij po wołowinę
12:50 BBC w Jedynce – 

Najmłodsi wśród 
zwierząt. W górach; 
Wielka Brytania (2016)

14:00 Elif; s.II; odc. 349; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy
16:05 Wieczna miłość; odc. 

41; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3911; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3358; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

113; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

15/108; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 46
21:00 Teatr Telewizji – 

Słowo honoru; spektakl 
teatralny

22:30 Dekalog – Dwa; film 
TVP

23:40 Jerzy Popiełuszko. 
Posłaniec prawdy; film 
dokumentalny; Polska, 
USA (2014)

01:20 A psa biorę ja; 
komedia; USA (2016)

03:10 Oblicze Miłosierdzia; 
film dokumentalny; USA 
(2016)

04:15 Notacje – Adam 
Stanisław Górny. Obrazy 
z piekła; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 6 
ed. 3; teleturniej

06:00 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 139 
„Stop”; serial 
fabularyzowany TVP

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

11:10 Pytanie na śniadanie 
Extra (194)

11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
36 „Czy siedzi z nami 
pilot”; serial komediowy 
TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1923; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 7 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 61; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Bake Off Junior (7)
15:10 O mnie się nie martw; 

s. IX odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 309 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2453; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 38; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

185 „Wszędzie dobrze, ale 
w domu najlepiej” sezon 
9; serial komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 70; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1923; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1924; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 53; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1391; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1124

21:55 Syn; ep. 5; serial; USA 
(2017)

22:50 Dzielnica bankowa; 
odc. 5/6; serial 
sensacyjny; Francja 
(2017)

23:55 Trzeci oficer; odc. 
2/13; serial TVP

00:50 Birdman czyli 
(Nieoczekiwane pożytki z 
niewiedzy); dramat; USA 
(2014)

03:00 Wilde Maus; Austria 
(2017)

POLSAT poniedziałek 22-10-
2018

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (147); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (760); 
serial paradokumentalny 

12:00 Gliniarze (41); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (827); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2744); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (873); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (276); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (266); serial 

paradokumentalny. 
Zamaskowani sprawcy 
okradają dom 
bizneswoman. Na miejscu 
przestępstwa zostawiają 
tajemnicze pogróżki. 
Policjanci podejrzewają, że 
ich autorem jest 
agresywny były partner...

18:00 Pierwsza miłość 
(2745); serial obyczajowy

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

Kiepskich (294); serial 
komediowy. Ferdynand 
Kiepski całe dnie spędza 
przed telewizorem z 
puszką piwa w ręku. Dom 
musi utrzymywać z pensji 
pielęgniarki jego żona...

20:10 Megahit: Bez litości; 
film sensacyjny, USA 
2014

22:55 Krzyżowy ogień; film 
sensacyjny, USA 2011

1:05 Lot „Feniksa”; dramat 
sensacyjny, USA 2004

3:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:50 Uwaga! (5470) - 
program

06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (33/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Akademia ogrodnika 
(33/39) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2313) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (957) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (846) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (609) - 
program

14:00 19 + (310) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (610) - 
program

16:30 19 + (311) - program
17:00 Szpital (847) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (958) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7600) 
19:35 Sport (7583) 
19:45 Pogoda (7580) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5471) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(29/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2766) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (200) - 
program

21:30 Top Model 7 (8/13) - 
program rozrywkowy 
Największy modowy show 
powraca i idzie z duchem 
czasu! W tym sezonie 
program stawia przede 
wszystkim na 
różnorodność, zatem 
można zostać top model 
niezależnie od płci, wieku, 
wzrostu i rozmiaru. Liczy 
się osobowość, charyzma 
oraz determinacja. Czy 
wśród uczestników 
znajdzie się osoba, która 
powtórzy sukces Karoliny 
Pisarek…

22:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (8/12) - 
program

23:30 Kick-Ass II - film 
sensacyjny, USA 2013

01:40 Co za tydzień (872) - 
magazyn

02:10 Biuro (3/6) - serial 
komediowy, USA

02:45 Uwaga! (5471) - 
program

03:10 Moc Magii(TVN noc) 
(288/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 170

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 74

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 131

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 21

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. 85

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. 131

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 132

20:00 Wodny świat; 
przygodowy, USA 1995. 
W wyniku globalnego 
ocieplenia, na ziemi 
dochodzi do 
niewyobrażalnych zmian. 
Ludzie żyją obecnie na 
pływających miastach, 
marząc o stałym lądzie. 
Do jednego z takich miejsc 
przybywa samotny żeglarz 
– Mariner…

22:50 Leon zawodowiec; 
akcja, Francja 1994

01:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:10 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek; Polska; 
odc. 5

02:45 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:35 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 8

05:05 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 57

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 16; serial TVP

06:05 Na sygnale; odc. 130 
„Do usług”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 131 
„Stanisław czy Wiktor”; 
serial fabularyzowany TVP

07:10 07 zgłoś się; odc. 
20/21 - Złocisty; serial 
TVP

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

09:50 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 257 - Cytryny; serial 
kryminalny TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
195 „Zakaz palenia” sezon 
9; serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.IV; odc. 43 - 
Agent; serial obyczajowy 
TVP

12:25 Ranczo; s.IV; odc. 44 - 
Polityka i czary; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 56 - Helena; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 57 - Gwiazdeczka; 
serial kryminalny TVP; 
reż.:Wojciech Nowak; 
wyk.:Artur Żmijewski, 
Piotr Polk, Michał Piela, 
Artur Pontek, Kinga Preis, 
Łukasz Lewandowski, 
Sławomir Orzechowski, 
Piotr Kozłowski, Rafał 
Cieszyński, Ludmiła 
Witkowska

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
151 - Szczęście w 
nieszczęściu

16:15 Na sygnale; odc. 131 
„Stanisław czy Wiktor”; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.IV; odc. 45 - 
Wymiana 
międzypokoleniowa; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.IV; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 17; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 58 - Powódź; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 19 - Ślady krwi; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.IV; odc. 47 - 
W samo południe; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IV; odc. 48 - 
Bohaterski strajk; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 59 - Kryminał; serial 
kryminalny TVP

00:20 Na dobre i na złe; odc. 
716; serial TVP

01:20 Ekstradycja III; odc. 
10/10; serial TVP

02:30 Krew z krwi; odc. 1/8; 
serial TVP

03:40 07 zgłoś się; odc. 
20/21 - Złocisty; serial 
TVP

06:20 Familiada; odc. 2459; 
teleturniej

06:50 Okrasa łamie przepisy 
– Bezglutenowa kuchnia; 
magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(11)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/15/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 279 
ed. 5; teleturniej

09:45 Bake Off Junior (5)
10:40 Bake off – Ale przepis 

(5)
10:55 Familiada; odc. 2459; 

teleturniej
11:25 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /77/ - „Jestem z 
miasta” - Elektryczne 
Gitary

11:40 Życie to Kabaret – To 
idzie kabaret; cz. 1; 
program rozrywkowy

12:40 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - 
Grzegorz Halama (3); 
program kabaretowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(12)

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 
– Hutnicza rewolucja w 
polskiej kuchni; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (79) - 
Poganiacz słoni; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 16 (61) Estonia - 
Wschód; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/15/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(13)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (79) - Życie w 
realu kontra życie w 
wirtualu; widowisko 
rozrywkowe

22:20 The Voice of Poland 
IX seria - Bitwa (12); 
widowisko muzyczne

23:55 Koło fortuny; odc. 278 
ed. 5; teleturniej

00:40 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (5); koncert

01:40 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (6); koncert

02:45 Olga Lipińska 
zaprasza (11); talk-show

03:30 Rozrywka Retro – Czar 
par (3); program 
rozrywkowy

5:10 Ukryta prawda: Powrót 
taty (365); serial 
paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: Zdrada 
(145); serial fabularno-
dokumentalny

7:05 Szpital (426); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (31/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (32/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Samobójcy 
(9/14); serial kryminalny

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda: 

Stancja (701); serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: 
Prawdziwa matka po 
latach (146); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: Piękna 
Kasia (600); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (427); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (12/24); 
serial przygodowy

16:50 Kryminalni: Wypadek 
(10/14); serial kryminalny

17:55 Brzydula (33/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (34/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda: Król 
życia (702); serial 
paradokumentalny

20:00 Oko za oko; dramat 
sensacyjny, USA 1996. 
Karen przeżywa horror - 
kiedy rozmawia przez 
telefon komórkowy ze 
swoją starszą córką, 
17-letnią Julie, słyszy 
rozpaczliwe krzyki 
dziewczyny. Zszokowana, 
zawiadamia policję, lecz 
jest już za późno. Okazuje 
się, że psychopata zgwałcił 
i zamordował Julie…

22:10 Kości 12 (8/12); serial 
kryminalny

23:10 Harry Potter i Insygnia 
Śmierci: część 2; film 
przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 2011

1:50 American Horror Story 
(12-ost.); serial grozy. 
Psychiatra Ben i jego żona 
Vivien zamieszkują w 
starej rezydencji...

3:00 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

05:25 Wiem, co kupuję 
(5/12) - program 
lifestylowy

05:55 Ostre cięcie 3 (8/12) - 
program

06:40 Idealna niania 8 (2/6) 
- program obyczajowy

07:25 Nowa Maja w 
ogrodzie (34/40) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Apetyt na miłość 3 
(6/12) - program 
rozrywkowy

08:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (1/6) - reality 
show

09:40 Sablewskiej sposób 
na modę (12) - program 
rozrywkowy

10:25 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (6/13) - program 
rozrywkowy

11:25 Kuchenne rewolucje 
15 (1/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:25 Zanim Cię zobaczę
13:25 Co za tydzień (872) - 

magazyn
13:55 Pani Gadżet 16
14:25 Pani Gadżet 15 (6/22) 

- magazyn
14:55 W czym do ślubu? 3 

(8/12) - reality show
15:25 W czym do ślubu 4 

(8/12) - reality show
15:55 Gwiazdy prywatnie 3 

(7/8) - program 
lifestylowy

16:25 Zaskocz mnie! 2
16:55 Ugotowani 13 (8/10) - 

magazyn kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 9 
(8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (11/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 3 
(5/12) - reality show

20:40 #Sława 2 (4/8) - 
program rozrywkowy

21:10 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (7/12) - program 
rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 16
22:25 Eks-tra zmiana
23:25 Afera fryzjera 7 (7/8) - 

program rozrywkowy
00:10 Młode dziewczyny i 

ich sponsorzy - dokument
01:20 Najsztub słucha - 

Anna Mucha (1/6) - talk 
show

01:50 Najsztub słucha - 
Magda Gessler (1/6) - talk 
show

02:20 W roli głównej - 
Marcin Daniec (6/8) - talk 
show

02:50 W roli głównej - 
Katarzyna Montgomery 
(3/8) - talk show

03:20 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn

03:50 Wiem, co jem (15/16) 
- magazyn

04:20 Wiem, co jem (16) - 
magazyn

06:05 Hokej na lodzie - NHL
08:05 Światowe Igrzyska 

Młodzieży - Argentyna
09:50 Hokej na lodzie NHL
11:40 Tenis WTA - Singapur 

podsumowanie
12:45 Retransmisja
13:30 Turniej WTA Singapur
15:30 Turniej WTA Singapur
17:30 Dekada GieKSy
19:00 Tenis WTA - finał 

Signapur podsumowanie
20:30 4–4–2
21:05 Transmisja - 

retransmisja
21:35 Sportowy Wieczór
22:05 Gol - Magazyn 

Ekstraklasy
23:45 Gol
00:30 Tenis WTA finał 

Singapur
02:15 Tenis WTA - Singapur
04:05 Gala sportów walki w 

Szczecinie
05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons’ Den - jak zostać 
milionerem (3); reality show

7:05 Turbo Fast (23); serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (24); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (42); 
reality show

9:00 Septagon (27); serial 
kryminalny. Klientka 
Septagonu martwi się o 
męża, który zatrudnił młodą 
sekretarkę i zmienił kod 
zabezpieczający do telefonu. 
Detektywi zaczynają 
obserwację. Ruda...

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 2 (16); 
reality show

11:25 Benny Hill (23); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (178); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (179); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(464); serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(34); telenowela. Jedyna 
opiekunka Marii dostaje 
ataku serca. Przed śmiercią 
błaga księdza, by pomógł 
dziewczynie. Duchowny 
prosi bogatego dobroczyńcę 
parafii, by przyjął...

16:55 Światło twoich oczu 
(34); telenowela. Luis 
oczekuje narodzin syna. Nie 
wie, że jego żona nosi pod 
sercem córeczkę. 
Dziewczynka rodzi się tak 
słaba, że zostaje...

18:00 Septagon (29); serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(465); serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (237); serial 
kryminalny

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów (9); serial 
dokumentalny

21:35 Śmierć na 1000 
sposobów (10); serial 
dokumentalny

22:00 Galileo (708); program 
popularnonaukowy

23:00 Galileo (709); program 
popularnonaukowy

0:00 Dragons’ Den - jak zostać 
milionerem (7); reality show

1:00 Dragons’ Den - jak zostać 
milionerem (8); reality show

2:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:25 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:45 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

4:25 Atleci; magazyn sportowy
4:55 Trans World Sport; 

magazyn sportowy 
poświęcony najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. Co 
tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i ich 
osiągnięcia.

06:50 Był taki dzień – 22 
października; felieton

07:00 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 5/12; serial 
komediowy TVP

07:45 Książka Historyczna 
Roku

08:05 Ex Libris; odc. 354; 
magazyn

08:35 Wojownicy czasu – 
Polskie Termopile, czyli 
Węgrów 1863; cykl report.

09:15 Historia Polski – 
Polska góra była ich 
redutą - Kostiuchnówka 
1916; film dokumentalny

10:20 Sensacje XX wieku – 
Jak zabić Fidela?; cykl 
dokumentalny

10:50 Specosiedleńcy – 
Tragedia chłopska; cz. 2; 
film dokumentalny; 
Białoruś (2014)

11:30 Planeta dinozaurów – 
Elita zabójców; odc. 2/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

12:30 Królowa Bona; odc. 5; 
serial TVP

13:40 Zazdrość i medycyna; 
dramat

15:25 Ziemia, świat 
zwierząt; odc. 2/5; esej 
dokumentalny; USA 
(2013)

16:20 Spór o historię – 
Dlaczego króla 
Kazimierza nazywamy 
Wielkim?; debata

16:55 Historia Polski – 
Polskie lato, węgierska 
jesień; film dokumentalny; 
reż.:Zofia Kunert

18:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

18:30 Flesz historii; odc. 
413; cykl reportaży

18:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 6/12; serial 
komediowy TVP

19:45 Książka Historyczna 
Roku

20:10 Historia w postaciach 
zapisana – Izabela 
Pierwsza Kastilijska; cykl 
dokum.; Francja (2013)

22:00 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

22:35 Marzyciele – Sokoły i 
Strzelcy; program 
publicystyczny

23:05 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 5; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

00:10 Kardynał Wojtyła 
Papieżem; film dokum.

01:10 Sensacje XX wieku – 
Afganistan; cz. 1-2; cykl 
dokumentalny

02:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Kwatery 
Hitlera; cykl dokum.

02:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

03:20 Towarzysz Wiesław od 
agitatora do dyktatora; 
film dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - 
Stocznia Szczecin

8:30 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Trefl Gdańsk

11:30 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Wiedniu; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

15:30 Tenis; Turniej ATP w 
Wiedniu; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - GKS 
Katowice

20:30 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...

22:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

23:00 Sporty walki; FEN 22; 
walka: Damian Grabowski 
- Jose Rodrigo Guelke

1:00 Sporty walki; KSW 
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 349; 

serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc. 

41; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3911; teleturniej muz.
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VI; odc. 70; 

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

odc. 135; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

15/108; teleturniej
11:30 Korona królów; odc. 

113; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca – 

Płatności dla rolników 
przekazujących małe 
gospodarstwa; magazyn

12:55 Natura w Jedynce – 
Bylicowy step; film 
dokum.; USA (2015)

14:00 Elif; s.II; odc. 350; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 46
16:05 Wieczna miłość; odc. 

42; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3912; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3359
18:30 Korona królów; odc. 

114; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

16/108; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 47

21:00 Orły sportu; odc. 5; 
reportaż

21:40 Kompania X; s.I; odc. 
7; serial; Kanada (2015)

22:35 Concorde – Port 
lotniczy 1979; film 
sensacyjny; USA (1979)

00:35 Czy świat oszalał? – 
Anja i mali czarownicy; 
film dokum; Dania (2017)

01:45 Romeo i Julia z 
Saskiej Kępy; dramat

03:30 Gallipoli początek 
imperium Murdocha; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

04:40 Notacje – Włodzimierz 
Gedymin. Pilot bohater; 
cykl dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 8 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1391; serial TVP

07:00 O Niepodległej...; 
reportaż

07:20 Na sygnale; odc. 140; 
serial fabularyzowany TVP

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

11:10 Pytanie na śniadanie 
Extra (195)

11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
37; serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1924; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 9 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 62; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 189; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1391; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 310 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2454; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 39; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

186 „Rachunki trzeba 
płacić” sezon 9; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 71; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1924; serial TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1925; serial TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 54; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1392; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1125

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji - 21 x 
Nowy Jork; film 
dokumentalny

00:05 Rodzinka.pl; odc. 245 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:35 Syn; ep. 5; serial; USA 
(2017)

01:30 Paradoks; odc. 13 
Paradoks; serial 
kryminalny TVP

02:30 Magazyn Ekspresu 
Reporterów (powtórka)

03:30 Małżeństwa z 
przymusu; film dokum.; 
Wielka Brytania (2015)l

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (148); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (761); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (42); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (828); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2745); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (874); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (277); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (267); serial 

paradokumentalny. 
Samochód potrąca kobietę 
w 5. miesiącu ciąży. 
Poszkodowana jest żoną 
działacza społecznego, 
planującego start w 
najbliższych wyborach. Jej 
mąż twierdzi,...

18:00 Pierwsza miłość 
(2746); serial obyczajowy

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

Kiepskich (295); serial 
komediowy

20:05 Ślad (11); serial 
kryminalny

21:05 Ślad (12); serial 
kryminalny

22:05 Lot „Feniksa”; dramat 
sensacyjny, USA 2004

0:40 50 pierwszych randek; 
komedia romantyczna, 
USA 2004. Zakochany 
Henry codziennie na nowo 
musi zdobywać miłość 
Lucy.

2:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom

05:10 Uwaga! (5471) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(29/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2314) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (958) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (847) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (610) - 
program

14:00 19 + (311) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
Ciągowicach, 6 
kilometrów od Zawiercia, 
pani Sylwia otworzyła 
swoją własną restaurację - 
Euforię. Spełniła tym 
samym swoje największe 
marzenie. Wielka radość 
nie trwała jednak zbyt 
długo…

15:30 Szkoła (611) - 
program

16:30 19 + (312) - program
17:00 Szpital (848) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (959) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7601) - 

informacje
19:35 Sport (7584) - 

informacje
19:45 Pogoda (7581) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5472) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(30/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2767) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (201) - 
program

21:30 Diagnoza 3 (8/13) - 
serial

22:30 Kuba Wojewódzki 13 
(8/13) - talk show 
Panosząca się „dobra 
zmiana” nie sięgnęła po 
Kubę Wojewódzkiego. To 
opoka show-biznesu, 
człowiek instytucja, 
solidna firma, która 
niezmiennie trzyma 
poziom, o czym świadczy 
rekordowa oglądalność 
ostatniego sezonu jego 
talk-show! 

23:30 Superwizjer (1140) - 
magazyn reporterów

00:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (8/12) - 
program

01:05 36,6 4 (7/12) - 
program

02:05 Masters Of Sex (2/12) 
- serial, USA 
tytuł oryginalny odcinka: 
Race to space 
03:15 Uwaga! (5472) - 
program

03:40 Moc Magii(TVN noc) 
(289/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 171

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 75

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 132

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 22

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. 86

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. 132

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 132

20:00 Anatomia strachu; 
akcja, USA 2011

21:45 Iluzja; akcja, USA, 
Francja 2013. „Czterech 
Jeźdźców” to grupa 
iluzjonistów 
przygotowująca 
niesamowite pokazy, w 
trakcie których napada na 
banki i skarbce należące 
do skorumpowanych 
biznesmenów…

00:05 Przekręt; akcja, USA, 
Wielka Brytania 2000

02:05 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek; Polska; 
odc. 5

02:40 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:00 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 10

04:40 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 9

05:05 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 58

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 17; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 131 
„Stanisław czy Wiktor”; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 132 
„Cała prawda”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 07 zgłoś się; odc. 
21/21 - Przerwany urlop; 
serial TVP

09:15 Na dobre i na złe; odc. 
716; serial TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
195 „Zakaz palenia” sezon 
9; serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
196 „Przypadkowe pary” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; s.IV; odc. 44 - 
Polityka i czary; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.IV; odc. 45 - 
Wymiana 
międzypokoleniowa; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 57 - Gwiazdeczka; 
serial kryminalny TVP; 
reż.:Wojciech Nowak; 
wyk.:Artur Żmijewski, 
Piotr Polk, Michał Piela, 
Artur Pontek, Kinga Preis, 
Łukasz Lewandowski, 
Sławomir Orzechowski, 
Piotr Kozłowski, Rafał 
Cieszyński, Ludmiła 
Witkowska

14:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 58 - Powódź; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
152 - Przedawkowane 
ambicje

16:15 Na sygnale; odc. 132 
„Cała prawda”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.IV; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.IV; odc. 47 - 
W samo południe; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 18; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 59 - Kryminał; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 20 - Uprowadzenie; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.IV; odc. 48; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IV; odc. 49; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 60 - Urwisko; serial 
kryminalny TVP

00:20 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

01:20 Czas honoru; odc. 24 
„Przerwana depesza”; s. 
II; serial TVP

02:20 Czas honoru; odc. 25; 
s. II; serial TVP

03:20 07 zgłoś się; odc. 
21/21 - Przerwany urlop; 
serial TVP

06:20 Familiada; odc. 2460; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Hutnicza rewolucja w 
polskiej kuchni; magazyn 
kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(12)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/16/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 280 
ed. 5; teleturniej

09:45 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 8) - Teściowie; 
widowisko

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /47/ - „On nie 
kochał nas” - Krystyna 
Prońko

10:55 Familiada; odc. 2460; 
teleturniej

11:25 KabareTOP Story; /10/ 
- „Śpiewać każdy może”; 
program rozrywkowy

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Młodych (1); program 
rozrywkowy

12:40 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Młodych (2); program 
rozrywkowy

13:40 Śpiewające fortepiany 
(13)

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 (1-2)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Tradycyjny kurczak na 
nowo; magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (80) - 
Łódka Pana Makarona; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 16 (62) Estonia - 
Tallin; magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/16/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(14)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (80) - Horoskopy - 
prawda czy blaga?

22:15 Bake Off Junior (6)
23:10 Bake off – Ale przepis 

(6)
23:30 Koło fortuny; odc. 279 

ed. 5; teleturniej
00:05 Gwiazdy, gwiazdki, 

gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Bogusław 
Mec

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (1-2); koncert

02:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (3) - Policjant; 
cz. 1; program 
rozrywkowy

03:50 Rozrywka Retro – 
MUZYKA MAŁEGO 
EKRANU: Karel Gott

5:25 W-11 - Wydział 
Śledczy: Hanka z galerii 
(1158); serial fabularno-
dokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: 
Prawdziwa matka po 
latach (146); serial 
fabularno-dokumentalny

7:05 Szpital (427); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (33/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (34/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Wypadek 
(10/14); serial kryminalny

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda: Król 

życia (702); serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: 
Galerianka (147); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: Na odwyku 
(601); serial fabularno-
dokumentalny

14:55 Szpital (428); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (13/24); 
serial przygodowy

16:50 Kryminalni: Powrót 
(11/14); serial kryminalny

17:55 Brzydula (35/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (36/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda: Dar od 
losu (703); serial 
paradokumentalny

20:00 Kino oldschool: 
Krwawy sport; film 
sensacyjny, USA 1988

21:55 Ojciec chrzestny 2; 
film sensacyjny, USA 
1974. Siedziba rodziny 
Corleone 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. Mimo starań i 
dużych ambicji 
przywódczych, nie potrafi 
utrzymać jedności w 
rodzinie i zapobiec jej 
kryzysowi…

2:05 Sposób na morderstwo 
(11/15); serial kryminalny

3:00 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

05:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (11/14) - 
program lifestylowy

06:10 Beauty ekspert (8/10) 
- magazyn lifestylowy

06:45 Co za tydzień (872) - 
magazyn

07:15 Misja ratunkowa 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy

08:00 Apetyt na miłość 3 
(7/12) - program 
rozrywkowy

09:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (2/6) - reality 
show

09:45 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (1/12) - 
program rozrywkowy

10:30 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (7/13) - program 
rozrywkowy

11:30 Kuchenne rewolucje 
15 (2/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:30 Pani Gadżet 16
13:00 Pani Gadżet 16
13:30 Życie bez wstydu 6 

(7/10) - reality show
14:30 #Sława 2 (4/8) - 

program rozrywkowy
15:00 Eks-tra zmiana
16:05 Terapia dla par (9/12) 

- program
17:10 Afera fryzjera 7 (7/8) - 

program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 9 

(9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (12) - program 
rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 3 
(6/12) - reality show

20:40 Mistrzowskie cięcie 
2 (8) - program 
rozrywkowy

21:40 Co nas truje 2 (8/12) - 
program lifestylowy

22:25 Gwiazdy prywatnie 
3 (8) - program 
lifestylowy

22:55 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (8) - reality 
show

23:40 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (6/10) 
- program

00:25 Sekrety gwiazd - 
George Clooney (5/6) - 
serial dokumentalny, USA

01:30 W roli głównej - 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) - talk show

02:00 W roli głównej - 
Daniel Olbrychski (7/8) - 
talk show

02:30 Najsztub słucha - 
Roma Gąsiorowska (6) - 
talk show

03:00 W roli głównej - 
Urszula (4/8) - talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(12/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 2 
(1/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 2 
(2/15) - magazyn

06:05 Hokej na lodzie - NHL
08:15 Strongman
09:15 4–4–2
10:20 Gol Extra
12:00 Tenis - WTA 

podsumowanie
13:30 Turniej WTA Singapur
15:30 Turniej WTA Singapur
18:45 4–4–2
19:50 Retro w TVP Sport
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Tenis WTA - 

Signgapur
00:30 retransmisja
03:30 PN - Liga Narodów - 

podsumowanie
05:00 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons’ Den - jak zostać 
milionerem (4); reality show

7:05 Turbo Fast (24); serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (25); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (43); 
reality show

9:00 Septagon (29); serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 2 (17); 
reality show. Robaki, larwy, 
karaczany - niby niezbyt 
apetyczne, a można z nich 
wyczarować kulinarne cuda. 
Kucharze wylosują 
składniki, z których będą...

11:25 Benny Hill (20); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (180); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (181); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(465); serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(35); telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(35); telenowela

18:00 Septagon (30); serial 
kryminalny. Bokser Igor nie 
stoczy ważnej walki, 
ponieważ odkryto, że 
zażywał sterydy. Mistrz 
twierdzi jednak, że nie 
pozwoliłby sobie na tak...

19:00 Policjantki i Policjanci 
(466); serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (238); serial 
kryminalny

21:00 Las samobójców; 
horror, USA 2016. Sara 
szuka swojej zaginionej 
siostry bliźniaczki. Trop 
prowadzi ją do Japonii, do 
słynnego lasu Aokigahara. 
Pomimo ostrzeżeń, schodzi 
z głównej...

23:00 Śmiertelne porachunki; 
dramat kryminalny, Meksyk/
USA 2013. Michael 
Shaughnessy infiltruje na 
zlecenie rządu 
narkotykowych 
przemytników w Meksyku. 
Zostaje zdemaskowany i 
wyrzucony z samolotu. 
Udaje mu się przeżyć....

1:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:00 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

2:50 Graffiti; program 
publicystyczny

3:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

3:25 Atleci; magazyn sportowy
3:55 Trans World Sport; 

magazyn sportowy
5:00 SuperLudzie (18); serial 

dokumentalny
5:30 SuperLudzie (19); serial 

dokumentalny

06:50 Był taki dzień – 23 
października; felieton

06:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 6/12; serial 
komediowy TVP

07:50 Książka Historyczna 
Roku

08:10 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 48; 
magazyn

08:40 Flesz historii; odc. 
413; cykl reportaży

09:05 Historia Polski – 
Polskie lato, węgierska 
jesień; film dokumentalny

10:05 Sensacje XX wieku – 
Afganistan; cz. 1-2; cykl 
dokumentalny

11:05 Spór o historię – 
Władcy polscy: Ludwik 
Węgierski i Jadwiga; 
debata

11:40 Most; film dokum.
12:10 Królowa Bona; odc. 6; 

serial TVP
13:15 Wszystkie kolory 

świata – Cyklady. Skarby 
Grecji; serial dokum.; 
Francja (2008)

14:20 Historia w postaciach 
zapisana – Charles de 
Gaulle; cykl 
dokumentalny; Francja 
(2013); reż.:Laure Delalex

16:05 Marzyciele – Sokoły i 
Strzelcy; program 
publicystyczny; 
reż.:Sylwester Szefer

16:40 Historia Polski – 
Zdławiona nadzieja. 
Węgry; reportaż

17:10 Spojrzenie na Węgry 
1956 roku; film 
dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Frombork pełen 
zdziwień i tajemnic

18:20 Wojownicy czasu – 
Polskie Termopile, czyli 
Węgrów 1863; cykl 
reportaży

18:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 7/12; serial 
komediowy TVP

19:50 Książka Historyczna 
Roku

20:05 Ostatni legioniści; film 
dokumentalny

21:00 Hiszpania. Narodziny 
imperium; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

22:00 Jak było?; program 
publicystyczny

22:40 Popioły; cz. I; dramat
01:00 Sensacje XX wieku – 

Dwa żywioły. Skrzydła; 
cykl dokumentalny

01:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Generał 
Mróz; cykl dokumentalny

02:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Frombork pełen 
zdziwień i tajemnic

02:30 Polski Liwiusz; film 
dokumentalny; 
reż.:Jarosław Szmidt

03:05 Anus mundi; reportaż

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Cuprum 
Lubin - Cerrad Czarni 
Radom

8:10 ATP World Tour 
Uncovered; magazyn 
tenisowy. W programie 
m.in. informacje o 
turniejach - taktyczne 
analizy ekspertów, 
podsumowania i 
zapowiedzi.

8:40 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie

10:50 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - GKS 
Katowice

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Wiedniu; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

15:00 Tenis; Turniej ATP w 
Wiedniu; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

17:10 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

18:00 Piłka nożna; Liga 
Mistrzów; studio

21:00 Tenis; Turniej ATP w 
Bazylei; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

23:00 Magazyn koszykarski 
poświęcony koszykarskiej 
ekstraklasie mężczyzn. 
Skróty spotkań ostatniej 
kolejki, analizy i 
zapowiedzi meczów oraz 
wywiady.

23:30 Sporty walki; FEN 22; 
walka: Damian Grabowski 
- Jose Rodrigo Guelke

1:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 350; 

serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc. 

42; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3912; teleturniej muz.
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VI; odc. 71; 

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

odc. 136 - Kamera 
świętego Antoniego; serial 
kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
16/108; teleturniej

11:30 Korona królów; odc. 
114; telenowela TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Szwajcarski Park 
Narodowy; film dokum.; 
Austria (2015)

14:00 Elif; s.II; odc. 351; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 47
16:05 Wieczna miłość; odc. 

43; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3913; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3360; 

telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
115; telenowela TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
17/108; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka; odc. 48
20:55 Liga Mistrzów - 3 

kolejka; Wielka Brytania
22:55 Liga Mistrzów - 

skróty; Wielka Brytania 
(2018)

00:25 Serial fabularny
01:10 Kompania X; s.I; odc. 

7; serial; Kanada (2015)
02:00 wojsko – polskie.pl; 

odc. 33; reportaż
02:25 Concorde – Port 

lotniczy 1979; film 
sensacyjny; USA (1979)

04:25 Notacje – Marian 
Fuks. Przygody mojego 
życia; cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 10 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1392; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 141 
„Dr Hans”; serial 
fabularyzowany TVP

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

11:10 Pytanie na śniadanie 
Extra (196)

11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
38; serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1925; serial TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 11 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 63; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 156; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1392; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 311 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2455; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 40; 
serial; Turcja (2017)

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

187 sezon 9; serial TVP
19:05 Wszystko przed nami; 

odc. 72; telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1925; serial TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc. 

1926; serial TVP
20:35 Kulisy seriali Na 

dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 20; felieton

20:50 Na dobre i na złe; odc. 
717; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 203 
„Pierwsze skrzypce”; serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks – 
Przypadkowy mąż; 
komedia; Irlandia, USA 
(2008)

00:10 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

01:00 Dzielnica bankowa; 
odc. 5/6; serial 
sensacyjny; Francja 
(2017)

02:05 Świat bez tajemnic – 
Ostatnia podróż Diany. 
Tydzień, który zmienił 
monarchię; odc. 1; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

02:55 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 14; serial komediowy 
TVP

03:25 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 15; serial komediowy 
TVP

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (149); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (762); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (43); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (829); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2746); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (875); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (278); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (268); serial 

paradokumentalny. Kuba i 
Natalia wracają do 
śledztwa z 1998 roku. 
Powodem jest anonimowy 
list, z którego wynika, że 
wyrok odsiedział 
niewinny...

18:00 Pierwsza miłość 
(2747); serial obyczajowy

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

Kiepskich (31); serial 
komediowy

20:00 Świat według 
Kiepskich (536); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego żony 
Haliny (Marzena Kipiel-
Sztuka)...

20:30 Śpiewajmy razem. All 
Together Now (8-ost.); 
program muzyczny

22:05 50 pierwszych randek; 
komedia romantyczna, 
USA 2004

0:15 Sprzymierzeni; thriller, 
Wielka Brytania/USA 
2016. Afryka Północna, 
rok 1942. Oficer wywiadu 
Max Vatan (Brad Pitt) 
udaje się na misję z 
Marianne, działaczką 
francuskiego ruchu 
oporu....

3:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo

05:10 Uwaga! (5472) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(30/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2315) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (959) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (848) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (611) - 
program

14:00 19 + (312) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (612) - 
program

16:30 19 + (313) - program
17:00 Szpital (849) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (960) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7602) - 

informacje
19:35 Sport (7585) - 

informacje
19:45 Pogoda (7582) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5473) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(31/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2768) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (202) - 
program

21:30 Ameryka Express 
(8/13) - program

23:05 #Wszystko gra - 
komedia 2016. Zosia 
(Eliza Rycembel), jej 
mama, Roma (Kinga 
Preis) oraz jej babcia 
(Stanisława Celińska) 
mieszkają w starym 
rodzinnym domu. 
Pewnego dnia okazuje się, 
że staje się on obiektem 
zainteresowania oszusta, 
Lisa (Antoni Pawlicki). 
Kobiety robią wszystko, by 
ocalić swoją własność. 
Przy okazji odkrywają 
smak prawdziwej miłości, 
rodzinnego ciepła i 
wsparcia…

01:00 Oszuści (3/10) - serial, 
USA. Podczas gdy Ezra, 
Richard i Jules znajdują 
kluczową wskazówkę, 
która ma im pomóc w 
odnalezieniu miejsca 
pobytu Maddie, ona sama 
zaczyna być 
zainteresowana 
Patrickiem, co wzbudza 
niepokój Maxa, Sally i 
Doktora

02:00 Uwaga! (5473) - 
program

02:30 Moc Magii(TVN noc) 
(290/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 76

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 133

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 23

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. 87

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. 133

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 134

20:00 Pocałunek smoka; 
akcja, Francja, USA 2001. 
Pozornie przeciętny 
turysta - Liu - przyjeżdża 
do Paryża z walizką pełną 
broni i bransoletką 
trucizny…

21:55 Mechanik: Czas 
zemsty; akcja, Niemcy, 
USA 2005

23:55 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 2

00:45 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

01:40 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:40 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 10

05:05 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 59

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 18; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 132 
„Cała prawda”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 133 
„Proszę pani, był 
wypadek...”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 1/7; serial 
TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
911; serial TVP

09:15 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
196 „Przypadkowe pary” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
197 „Biorą z naszej półki” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; s.IV; odc. 45 - 
Wymiana 
międzypokoleniowa; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.IV; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 58 - Powódź; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 59 - Kryminał; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
153 - Tajemnicza 
pacjentka; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 133 
„Proszę pani, był 
wypadek...”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; s.IV; odc. 47 - 
W samo południe; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.IV; odc. 48 - 
Bohaterski strajk; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 19; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 60 - Urwisko; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 21 - Zapach zbrodni; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.IV; odc. 49 - 
Debata; serial obyczajowy 
TVP

22:25 Ranczo; s.IV; odc. 50 - 
Kontratak; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 61; serial TVP

00:15 Rodzinka.pl; odc. 245 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:50 Na sygnale; odc. 202; 
serial fabularyzowany TVP

01:25 Ratownicy; odc. 1/13; 
serial TVP

02:25 Ratownicy; odc. 2/13; 
serial TVP

03:20 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 1/7; serial 
TVP

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

06:20 Familiada - Odcinek 
Specjalny 2461; teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Tradycyjny kurczak na 
nowo; magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(13)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/17/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 281 
ed. 5; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (17); 
teleturniej muzyczny

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /48/ - 
„Bananowy song” - Vox

10:55 Familiada - Odcinek 
Specjalny 2461; teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Hrabi Dracula 
(1); program satyryczny

12:30 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Hrabi Dracula 
(2); program satyryczny

13:20 KabareTOP Story – 
„Sęk” - kabaret Dudek

13:45 Śpiewające fortepiany 
(14)

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; 
/1-2/; widowisko 
rozrywkowe; 

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Ryby w marynatach

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (81) 
Wyprawa do łowców 
głów; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 16 (63) Estonia - 
Inflanty

19:35 Rodzina wie lepiej; 
/17/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(15)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (76) - Miasto czy 
wieś?; widowisko

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (4) - Policjant; 
cz. 2; program

23:10 Koło fortuny; odc. 280 
ed. 5; teleturniej

23:50 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Krzysztof 
Krawczyk i jego goście

00:25 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (3-4); koncert

02:30 Kierunek Kabaret; /62/ 
- Dzieci, bobasy, 
niemowlęta

03:35 Rozrywka Retro – 17 
Krajowy Festiwal 
Piosenki Polskiej Opole 
‚79. Benefis Jana 
Kaczmarka

5:10 Ukryta prawda: 
Pasierbica (366); serial 
paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: 
Galerianka (147); serial 
fabularno-dokumentalny

7:05 Szpital (428); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (35/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (36/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Powrót 
(11/14); serial kryminalny

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda: Dar od 

losu (703); serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: Nie 
mam czasu dorosnąć 
(148); serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: Martwy 
dziadek (602); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (429); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (14/24); 
serial przygodowy

16:50 Kryminalni: Hip-hop 
(12/14); serial kryminalny

17:55 Brzydula (37/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (38/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda: 
Nałogowcy (704); serial 
paradokumentalny

20:00 Dobre kino: Ojciec 
chrzestny 3; film 
sensacyjny, USA 1990. 
Nowy Jork, rok 1979. 
Rodzinie Corleone nadal 
przewodzi Michael (Al 
Pacino). Michael, obecnie 
szanowany biznesmen i 
filantrop, ma odebrać 
nagrodę od Kościoła. Nie 
wszystko jednak udało się 
uporządkować w życiu 
byłego mafiosa. …

23:35 Wyspa tajemnic; 
thriller, USA 2010. Rok 
1954

2:20 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

4:30 Druga strona medalu: 
Mariola Gołota (1/8) talk-
show. Żona boksera 
Andrzeja Gołoty prowadzi 
praktykę adwokacką w 
Chicago

05:25 Wiem, co kupuję 
(6/12) - program 
lifestylowy

05:55 Gwiazdy od kuchni (8) 
- program lifestylowy

06:30 Nowa Maja w 
ogrodzie (34/40) - 
magazyn ogrodniczy

07:00 Kulisy sławy EXTRA 2
07:30 Afera fryzjera 5 (2/12) 

- program rozrywkowy
08:15 Apetyt na miłość 3 

(8/12) - program 
rozrywkowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (2/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (8/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
15 (3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (8) - reality 
show

13:30 Zaskocz mnie! 2
14:05 Mistrzowskie cięcie 

2 (8) - program 
rozrywkowy

15:05 Eksperci domowego 
budżetu 4 (8) - program 
dokumentalny

16:25 Magia Y (7) - program 
rozrywkowy

17:10 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (6/10) 
- program

17:55 Kuchenne rewolucje 9 
(10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (1/10) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 3 
(7/12) - reality show

20:40 Misja ratunkowa 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy

21:25 Eks-tra zmiana
22:25 Pani Gadżet 16
22:55 Zanim Cię zobaczę
23:55 Randka z Internetu
00:25 Nocka z byłym (5/6) - 

program
01:25 W roli głównej - 

Katarzyna Grochola (8) - 
talk show

02:00 W roli głównej - Olga 
Bołądź (8) - talk show

02:30 Najsztub słucha - 
Anna Mucha (1/6) - talk 
show

03:00 W roli głównej - 
Bogusław Linda (5/8) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn

06:05 Boks - MP
08:05 Strongman
09:05 PN - Liga Narodów - 

Polska - Włochy
11:15 Pełnoprawni
11:40 Tenis WTA - 

podsumowanie
13:30 Turniej WTA Singapur
15:30 Turniej WTA Singapur
17:35 piłka ręczna mężczyzn 

- Eliminacje Mistrzostw 
Europy: Polska - Kosowo 
(studio)

17:55 piłka ręczna mężczyzn 
- Eliminacje Mistrzostw 
Europy: Polska - Kosowo

20:05 piłka nożna- Liga 
Mistrzów - studio

20:55 piłka nożna - Liga 
Mistrzów - 3. kolejka

23:00 piłka nożna - Liga 
Mistrzów - skróty

00:20 Piłka ręczna - Polska - 
Kosowo

02:10 TEnis WTA
03:55 TEnis WTA

6:00 Dragons’ Den - jak zostać 
milionerem (5); reality show

7:05 Turbo Fast (25); serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (26); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (45); 
reality show

9:00 Septagon (30); serial 
kryminalny. Bokser Igor nie 
stoczy ważnej walki, 
ponieważ odkryto, że 
zażywał sterydy. Mistrz 
twierdzi jednak, że nie 
pozwoliłby sobie na tak...

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 2 (18); 
reality show. Emocje sięgają 
zenitu. Do wielkiego finału 
pozostały już tylko dwa 
tygodnie. Amaro wymyśla 
coraz trudniejsze 
konkurencje. Tym razem 
każdy z...

11:25 Benny Hill (21); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (182); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (183); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(466); serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(36); telenowela. Jedyna 
opiekunka Marii dostaje 
ataku serca. Przed śmiercią 
błaga księdza, by pomógł 
dziewczynie. Duchowny 
prosi bogatego dobroczyńcę 
parafii, by przyjął...

16:55 Światło twoich oczu 
(36); telenowela. Luis 
oczekuje narodzin syna. Nie 
wie, że jego żona nosi pod 
sercem córeczkę. 
Dziewczynka rodzi się tak 
słaba, że zostaje...

18:00 Septagon (31); serial 
kryminalny. Do Septagonu 
zgłaszają się właściciele 
stawów hodowlanych. Ktoś 
zatruwa narybek, przez co 
przepadł im kontrakt...

19:00 Policjantki i Policjanci 
(467); serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (239); serial 
kryminalny

21:00 Oko za oko (7); serial 
obyczajowy

22:00 Tajna broń; film 
sensacyjny, USA 1996

0:20 Trampolina (4); program 
rozrywkowy

1:20 Tuż przed tragedią (4); 
serial dokumentalny

2:25 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:45 Interwencja; magazyn 
reporterów

3:00 Disco Polo Life; program 
muzyczny

4:00 Top 10 - lista przebojów; 
program muzyczny

5:00 Top 10 - lista przebojów; 
program muzyczny

06:50 Był taki dzień – 24 
października; felieton

07:00 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 7/12; serial 
komediowy TVP

07:45 Książka Historyczna 
Roku

08:05 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

08:35 Jak było?; pr. publ.
09:15 Historia Polski – 

Zdławiona nadzieja. 
Węgry ‚56; reportaż

09:50 Spojrzenia – 
Spojrzenie na Węgry 
1956 roku; film dokum.

10:25 Sensacje XX wieku – 
Tragedia na pustyni; cykl 
dokumentalny

11:05 Sensacje XX wieku – 
Dwa żywioły. Skrzydła; 
cykl dokumentalny

11:35 Ostatni legioniści; film 
dokumentalny

12:30 Królowa Bona; odc. 7; 
serial TVP

13:35 Wszystkie kolory 
świata – Mauritius i 
Rodrigues. Królowe 
Oceanu Indyjskiego; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

14:40 Rodzina Niepodległej 
– Barskie okopy

15:30 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 5 ; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

16:35 Historia Polski – 
Towarzysz Wiesław od 
agitatora do dyktatora; 
film dokumentalny; 
reż.:Piotr Boruszkowski

17:35 Książka Historyczna 
Roku

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Powrót do 
służby

18:25 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Białystok; cykl reportaży

18:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 8/12; serial 
komediowy TVP

19:50 Instynkt przetrwania; 
odc. 5/6 (odc. 5/6); esej 
dokum.; USA (2012)

21:00 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 5/8; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Koło historii – 
Sokrates; cykl reportaży

22:40 Niepochowany; 
dramat; Polska, Słowacja, 
Węgry (2004)

00:45 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - 
Rosenbergowie; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

01:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Petain; cykl 
dokumentalny

02:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Powrót do 
służby

02:40 My, dzieci z Lagrów; 
film dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - GKS 
Katowice

8:00 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...

9:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - 
Stocznia Szczecin

11:40 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Wiedniu; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

15:00 Tenis; Turniej ATP w 
Wiedniu; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

18:00 Piłka nożna; Liga 
Mistrzów; studio

20:45 Boks
22:30 Boks
0:30 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 SPORTTV4 TVP HISTORIA
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 351; 

serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc. 

43; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:20 Jaka to melodia?; 
odc. 3913; teleturniej 
muzyczny

07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VI; odc. 72 - 

Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

09:50 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 137 - Zagadka czasu; 
serial kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
17/108; teleturniej

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Wiedeńskie bobry; film 
dokumentalny; Austria 
(2015)

14:00 Elif; s.II; odc. 352; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 48
16:05 Wieczna miłość; odc. 

44; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3914; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3361; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

116; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

18/108; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX; 

odc. 258; serial TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /87/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Serial fabularny
02:30 Sprawa dla reportera
03:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /87/; magazyn
04:00 Notacje – Maria 

Fołtyn. Żyłam sztuką, 
żyłam miłością; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 12 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
717; serial TVP

06:50 Operacja Zdrowie!; 
/6/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 142 
„Kurs kolizyjny”; serial 
fabularyzowany TVP

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

11:10 Pytanie na śniadanie 
Extra (197)

11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
39 „Wakacje pod Ełkiem”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1926; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 13 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 64; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 157; teleturniej

15:05 Na dobre i na złe; odc. 
717; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 312 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2456; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 41; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

188 „Na dwa fronty” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 73; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1926; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1927; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Film fabularny
21:45 Starsky i Hutch; film 

fabularny; USA (2004)

23:30 Na sygnale; odc. 203 
„Pierwsze skrzypce”; serial 
fabularyzowany TVP

00:05 Czerwony świt; film 
akcji; USA (2012)

01:45 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 8/10; 
serial; Japonia (2017)

02:45 Art Noc – Europejski 
Stadion Kultury Rzeszów 
2017 – Bovska; koncert

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (150); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (763); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (44); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (830); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2747); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (876); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (279); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (269); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2748); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (296); 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 (126); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (142); 
serial obyczajowy

22:10 Sprzymierzeni; thriller, 
Wielka Brytania/USA 
2016. Afryka Północna, 
rok 1942. Oficer wywiadu 
Max Vatan (Brad Pitt) 
udaje się na misję z 
Marianne, działaczką 
francuskiego ruchu 
oporu....

0:55 Chirurdzy (114); serial 
obyczajowy

1:55 Chirurdzy (115); serial 
obyczajowy

2:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo

05:10 Uwaga! (5473) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(31/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2316) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (960) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (849) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (612) - 
program

14:00 19 + (313) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (613) - 
program

16:30 19 + (314) - program
17:00 Szpital (850) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (961) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7603) - 

informacje
19:35 Sport (7586) - 

informacje
19:45 Pogoda (7583) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5474) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(32/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2769) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (203) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
18 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:35 Last Minute - 
komedia 2013. Pełne 
słońce, wypoczynek, 
palmy, piramidy, opaska 
all inclusive. I do tego 
wszystko za darmo! 
Wygrana wycieczka do 
Egiptu miała być dla 
Tomka, jego pełnej energii 
matki, nastoletniej córki i 
sprytnego syna przygodą 
życia. Tymczasem na 
lotnisku gubią ich bagaże, 
w hotelu dają zły pokój, w 
kuchni nie dają jedzenia…

00:20 Pod powierzchnią 
(1/8) - serial

01:20 Kuba Wojewódzki 13 
(8/13) - talk show

02:25 Uwaga! (5474) - 
program

02:50 Moc Magii(TVN noc) 
(291/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 77

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 134

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 24

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. 88

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. 134

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 135

20:00 Straszny film 3; 
komedia, USA, Kanada 
2003

21:45 Polowanie na 
drużbów; komedia, USA 
2015. Doug Harris to 
uroczy, ale towarzysko 
nieprzystosowany pan 
młody. Stąd właśnie jego 
poważny problem: do 
ślubu już niewiele czasu, a 
on wciąż nie ma drużby…

23:50 Pociąg do Hollywood; 
komedia, Polska 1987

01:50 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek; Polska; 
odc. 5

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:00 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12

04:35 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 11

05:05 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 60

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 19; serial TVP

06:05 Na sygnale; odc. 133 
„Proszę pani, był 
wypadek...”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 134 
„Dobre chęci”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 2/7; serial 
TVP

08:15 M jak miłość; s.I; odc. 
912; serial TVP

09:10 Rodzinka.pl; odc. 245 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

09:40 Na sygnale; odc. 202 
„Straszna rzecz”; serial 
fabularyzowany TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
197 „Biorą z naszej półki” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
198 „Śpiwór dla czworga” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; s.IV; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.IV; odc. 47 - 
W samo południe; serial 
obyczajowy TVP

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

14:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 60 - Urwisko; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
154 - Nieoczekiwane 
odkrycie; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 134 
„Dobre chęci”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.IV; odc. 48 - 
Bohaterski strajk; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.IV; odc. 49 - 
Debata; serial obyczajowy 
TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 20; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 61 - Krowy tłuste, 
krowy chude; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 22 - Śmierć w 
masce; serial kryminalny 
TVP

21:25 Ranczo; s.IV; odc. 50 - 
Kontratak; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.IV; odc. 51; 
serial obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 62; serial TVP

00:25 07 zgłoś się; odc. 
8/21; serial TVP

01:35 Miasto skarbów; odc. 
13; serial kryminalny TVP

02:30 Nowa; odc. 1; serial 
TVP

03:25 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 2/7; serial 
TVP

04:30 M jak miłość; s.I; odc. 
912; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2462; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Ryby w marynatach; 
magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(14)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/18/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 282 
ed. 5; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (3) - Policjant; 
cz. 1; program 
rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /49/ - „O mnie 
się nie martw” - Kasia 
Sobczyk

10:55 Familiada; odc. 2462; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Bo to nie ma co”

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Ballada o hydrauliku”

13:40 Śpiewające fortepiany 
(15)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów 
2011 (cz. 1); widowisko

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów 
2011 (cz. 2); widowisko

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów 
2011 (cz. 3); widowisko

17:40 KabareTOP Story; /12/ 
- „Pan Józek”; program 
rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Świeże ryby z Bałtyku; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (82) 
Mały Indianin; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 17 (64) Walia - 
„Celtowie, węgiel i morze”; 
magazyn kulinarny

19:35 Rodzina wie lepiej; 
/18/; teleturniej

20:10 Śpiewające fortepiany 
(16)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (78) - Fast food 
czy slow food?; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Kierunek Kabaret; /63/ 
- Prawo i porządek

23:20 La La Poland; odc. 
(8); program rozrywkowy

00:10 Koło fortuny; odc. 281 
ed. 5; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – superPAKA czyli 
Kabareton 30 - lecia 
2014; widowisko

03:55 Rozrywka Retro – 
MUZYKA MAŁEGO 
EKRANU: Bogusław Mec

5:10 Ukryta prawda: Powrót 
do domu (367); serial 
paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: Nie mam 
czasu dorosnąć (148); 
serial fabularno-
dokumentalny

7:05 Szpital (429); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (37/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (38/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Hip-hop 
(12/14); serial kryminalny

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda: 

Nałogowcy (704); serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: Rozwód 
(149); serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: 
Niespełniona miłość 
(603); serial fabularno-
dokumentalny

14:55 Szpital (430); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (15/24); 
serial przygodowy

16:50 Kryminalni: Pierwszy 
śnieg (1/14); serial 
kryminalny

17:55 Brzydula (39/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (40/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda: 
Pieniądze to nie wszystko 
(705); serial 
paradokumentalny

20:00 Komediowy czwartek: 
Ze śmiercią jej do twarzy; 
czarna komedia, USA 
1992. Narcystyczna 
aktorka Madeline (Meryl 
Streep) coraz bardziej 
odczuwa nieubłagany 
upływ czasu. Jej mąż 
Ernest (Bruce Willis), 
niegdyś wzięty chirurg 
plastyczny, teraz przeklina 
chwilę, w której poznał 
przyszłą żonę…

22:15 Porwani (3/12); serial 
kryminalny

23:15 Strzelec 2 (7/8); serial 
sensacyjny

0:10 Sztanga i cash; 
komedia kryminalna, USA 
2013

2:50 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

05:45 Pojedynek na modę 
(8/10) - program 
rozrywkowy

06:35 Gwiazdy prywatnie 
2 (8) - program 
lifestylowy

07:10 Magia Y (7) - program 
rozrywkowy

07:55 #Sława 2 (4/8) - 
program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 3 
(9/12) - program 
rozrywkowy

09:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (4/6) - reality 
show

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (3/12) - 
program rozrywkowy

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (9/13) - program 
rozrywkowy

11:55 Kuchenne rewolucje 
15 (4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:55 Afera fryzjera 7 (7/8) - 
program rozrywkowy

13:40 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (7/12) - program 
rozrywkowy

14:25 Misja ratunkowa 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy

15:10 Jestem z Polski (1/9) - 
program

16:10 Życie bez wstydu 6 
(7/10) - reality show

17:10 Co nas truje 2 (8/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 9 
(11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (2/10) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 3 
(8/12) - reality show

20:40 Zaskocz mnie! 2
21:10 W czym do ślubu 4 

(8/12) - reality show
21:40 I nie opuszczę cię aż 

do ślubu 7 (8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 16
22:55 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (7/12) - program 
rozrywkowy

23:40 Projekt Lady 3 (8/12) - 
program

00:40 Project Runway: 
Nastolatki 2 (8/10) - 
program rozrywkowy

01:40 W roli głównej - 
Zbigniew Zamachowski 
(4/8) - talk show

02:10 W roli głównej - 
Małgorzata Rozenek (1/6) 
- talk show

02:40 Najsztub słucha - 
Marta Grycan (2/6) - talk 
show

03:10 W roli głównej - 
Natalia Kukulska (6/8) - 
talk show

03:40 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn

06:00 Retro TVP Sport
08:10 Piłka ręczna
10:00 Turniej WTA Singapur
11:55 Piłka nożna - liga 

narodów - podsumowanie
13:30 Turniej WTA Singapur
15:35 PIłka ręczna - Polska - 

Kosowo
17:25 TEnis WTA
19:00 PN - LIga mistrzów
21:05 TEnis WTA
23:00 Sportowy Wieczór
23:40 Arena E-sport
00:20 Hokej na lodzie skróty
01:00 hokej na lodzi e- NHL: 

New Jarey - Nashville
04:00 retransmisja
05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons’ Den - jak zostać 
milionerem (6); reality show

7:05 Turbo Fast (26); serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w Butach 
(1); serial animowany

8:00 Nasz nowy dom (46); 
reality show. 
Podwarszawskie Marki. Po 
śmierci córki pani Danuta 
wychowuje trzy wnuczki. 
Stara się zapewnić 
dziewczynkom wszystko, 
czego potrzebują. Nie stać 
jej...

9:00 Septagon (31); serial 
kryminalny. Do Septagonu 
zgłaszają się właściciele 
stawów hodowlanych. Ktoś 
zatruwa narybek, przez co 
przepadł im kontrakt. 
Podejrzewają konkurenta, 
który skorzystał na...

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 2 (19); 
reality show

11:25 Benny Hill (22); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (184); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (185); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(467); serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(37); telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(37); telenowela. Luis 
oczekuje narodzin syna. Nie 
wie, że jego żona nosi pod 
sercem córeczkę. 
Dziewczynka rodzi się tak 
słaba, że zostaje...

18:00 Septagon (32); serial 
kryminalny. Pan Franciszek 
odbiera telefon od 
mężczyzny, który podaje się 
za jego siostrzeńca. 
Twierdzi, że potrzebuje 
pieniędzy. Starszy pan 
nagrywa rozmowę....

19:00 Policjantki i Policjanci 
(468); serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (240); serial 
kryminalny

21:00 Oko za oko (8); serial 
obyczajowy

22:00 Świt żywych trupów; 
horror, USA 2004

0:05 Trampolina (5); program 
rozrywkowy

1:05 Tuż przed tragedią (5); 
serial dokumentalny

2:10 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:00 Disco Polo Life; program 
muzyczny

4:00 Top 10 - lista przebojów; 
program muzyczny

5:00 Top 10 - lista przebojów; 
program muzyczny

06:50 Był taki dzień – 25 
października; felieton

06:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 8/12; serial 
komediowy TVP

07:50 Książka Historyczna 
Roku

08:10 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Białystok; cykl reportaży

08:45 Koło historii – 
Sokrates; cykl reportaży

09:25 Historia Polski – 
Towarzysz Wiesław od 
agitatora do dyktatora; 
film dokumentalny

10:30 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - 
Rosenbergowie; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

11:30 Złoto Jukonu; odc. 1/3 
(odc. 1/3); serial dokum.; 
Wielka Brytania (2016)

12:35 Królowa Bona; odc. 8; 
serial TVP

13:40 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

14:45 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 2/6; serial 
dokum.; USA (2013)

15:45 Hiszpania. Narodziny 
imperium; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

16:45 Historia Polski – 
Chodzi nie o mnie, ile o 
lasy, góry, pola...; film 
dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Dingo

18:25 Taśmy bezpieki – 
Andrzej Czechowicz

18:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 9/12; serial 
komediowy TVP

19:50 Książka Historyczna 
Roku

20:10 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 8/8; 
film dokum.; USA (2016)

21:00 Jak wygrać wojnę; 
odc. 1/3 Przetrwanie; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Spór o historię – 
Węgry 1956 r.; debata

22:45 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia lekarza 
ginekologa w Kijowie; 
reportaż

23:20 Instynkt przetrwania; 
odc. 5/6; esej dokum.; 
USA (2012)

00:15 Linia warszawska. 
Białorusini w Wojsku 
Polskim; film dokum.; 
Białoruś (2014)

00:45 Sensacje XX wieku – 
Tajemniczy dr Sorge; cykl 
dokumentalny

01:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Zbrodnia i 
kara; cykl dokumentalny

01:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Dingo

02:20 Barskie okopy

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - 
Stocznia Szczecin

8:10 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

8:40 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Tychy - 
Raków Częstochowa

10:50 Siatkówka mężczyzn; 
Superpuchar Polski; mecz: 
PGE Skra Bełchatów - 
Trefl Sopot

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Wiedniu; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

15:00 Tenis; Turniej ATP w 
Wiedniu; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

17:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

18:30 Siatkówka mężczyzn; 
1. liga; mecz: AZS 
Częstochowa - KS Lechia 
Tomaszów Mazowiecki

21:00 Sporty walki; FEN 22; 
walka: Damian Grabowski 
- Jose Rodrigo Guelke

23:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

0:30 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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