
Do 12 listopada na parkingu pod-
ziemnym Domu Handlowego Schott 
będzie prezentowana wystawa tego-
rocznej edycji konkursu Grand Press 
Photo. 

Na wystawie zobaczymy blisko 250 
fotografii – są to zdjęcia pojedyncze, 
fotoreportaże, projekty dokumentalne. 
Prace te trafiły do finału konkursu, w 
którym jury przewodniczył fotorepor-
ter światowej klasy, członek prestiżo-
wej agencji VII: Stefano De Luigi.

- Byłem bardzo ciekaw produkcji 
polskich fotografów. Chciałem się 
przekonać, w jaki sposób fotografowie 
w Polsce pracują i jakie mają podejście 
do najważniejszych problemów spo-
łecznych, gospodarczych i politycz-
nych. Jakość zgłoszonych prac mile 
mnie zaskoczyła – mówi Stefano De 
Luigi.

Tytuł Zdjęcia Roku otrzymała foto-
grafia autorstwa Adama Lacha (Napo 
Images) zrobiona 24 lipca 2017 roku w 
Warszawie podczas protestów zorgani-
zowanych przeciwko reformom pol-
skiego sądownictwa.

- Wybraliśmy to zdjęcie, ponieważ 
przypomniało nam o czymś bardzo 
istotnym, może najważniejszym: o wol-
ności. Wolności słowa, wolności do tego, 
aby kochać. Nie możemy nigdy zapo-
mnieć o tym, że wolność jest podstawą 
każdej demokracji – uzasadniał Stefano 
De Luigi, dodając, że jury dopatrzyło się 
w tej fotografii podobieństwa do znanego 
obrazu Eugene’a Delacroix „Wolność 
wiodąca lud na barykady”.

- Cieszę się, że jury zauważyło niezwy-
kłą prawdę napisaną w tej fotografii, bo 

ona niczego nie udaje. I że doceniło waż-
ne rzeczy, które się dzieją w naszym kra-
ju. Bo niezwykłe jest to, że ludzie się jed-
noczą, i po jednej i po drugiej stronie, a 
my obie te strony z wielkim szacunkiem 
powinniśmy fotografować – mówił po 
odebraniu nagrody Adam Lach.

Spośród ok. 4,8 tys. zdjęć nadesła-
nych na konkurs jury zakwalifikowało 
do finału 65 zdjęć pojedynczych i 15 re-
portaży. Wśród nich zobaczymy m.in. 
poruszające zdjęcia dokumentujące dra-

mat ludności Rohingja, która z Birmy 
uciekła do Bangladeszu, przerażające 
obrazy po nawałnicy, jaka nawiedziła 
Polskę w ubiegłym roku, świat widziany 
oczami młodych ludzi, mocne kadry z 
demonstracji w obronie sądów oraz z 
Marszu Niepodległości, niespodziewane 
sytuacje z zawodów sportowych. Są też 
zapadające w pamięć portrety polskich 
górali, obrazy dokumentujące zniszcze-
nie polskich lasów, poruszająca opo-
wieść o Igorze cierpiącym na zespół ko-

ciego krzyku czy wstrząsający doku-
ment o własnym zmaganiu się fotografa 
z depresją.

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Pra-
sowej Grand Press Photo organizuje od 
2005 roku magazyn „Press”. To konkurs 
dla zawodowych fotoreporterów pracują-
cych w redakcjach prasowych, interneto-
wych, w agencjach fotograficznych oraz 
dla freelancerów. Tradycyjnie już jury 
przewodniczy laureat World Press Photo 
– w tym roku był to Stefano De Luigi z 
agencji VII. Oprócz niego w jury zasiadali: 
Beata Łyżwa-Sokół („Gazeta Wyborcza”), 
Arkadiusz Gola („Dziennik Zachodni), Pe-
er Grimm (Deutsche Presse-Agentur), An-
drej Reiser i Andrzej Zygmuntowicz.

Co roku „Press” wprowadza jakąś no-
wość, poszukując talentów na rynku fo-
tografii prasowej i dokumentalnej. W 
2018 roku ustanowił kategorię Young 
Poland – dla fotografów, którzy nie ukoń-
czyli 26. roku życia. Była to chęć spraw-
dzenia, jak młodzi fotografowie widzą 
swoje pokolenie w stulecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę. W ramach 
tej kategorii oceniano bowiem zdjęcia ilu-
strujące życie młodego pokolenia w na-
szym kraju.

W osobnym konkursie Photo Book 
oceniano książki fotograficzne. Tytuł Pho-
to Book of The Year 2017 otrzymała 
książka „9 Gates of No Return” Agaty 
Grzybowska – opowieść o dziewięciu oso-
bach, które z różnych przyczyn postano-
wiły porzucić życie w mieście i osiedlić się 
w Bieszczadach. Wyróżnienie otrzymała 
książka „f/5.6” Bogdana Dziworskiego – 
album prezentujący dokonania tego foto-
grafa i operatora filmowego.

Oprac. Katarzyna Gwara

Częstochowscy kierowcy   będą 
mogli bezpłatnie sprawdzić i ustawić 
światła w swoich pojazdach. Kontro-
la, którą zaplanowano na 31 paź-
dziernika, prowadzona będzie w 
trzech punktach  przy ulicy Sikor-
skiego 82/94, Al. Niepodległości 30 
i ul. Hallera 1.

- W związku z występującymi w okre-
sie jesienno-zimowym zjawiskami at-
mosferycznymi znacząco ograniczający-
mi widoczność na drodze częstochow-
scy policjanci włączyli się w działania, 

których celem jest sprawdze-
nie jednego z najważniej-
szych elementów pojazdu 
wpływających na bezpieczeń-
stwo - oświetlenia - mówi 
podkom. mgr Marta Ladow-
ska, oficer prasowy często-
chowskich policjantów.

Funkcjonariusze zachęca-

ją zatem do skorzystania ze specjalnej 
propozycji. 31 października (środa) w 
godzinach 8.00 – 12.00 kierowcy będą 
mogli bezpłatnie sprawdzić i ustawić 
światła w swoich pojazdach w następu-
jących miejscach:
1. Stacja Kontroli Pojazdów Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Dzielnicy 
„Parkitka” przy ulicy Sikorskiego 
82/94 w Częstochowie.

2. Stacja Kontroli Pojazdów przy Woje-
wódzkim Ośrodku Ruchu Drogowe-
go, ul. Hallera 1 w Częstochowie.

3. Stacja Kontroli Pojazdów przy Miej-
skim Przedsiębiorstwie Komunika-
cyjnym Sp. z o.o. Al. Niepodległości 
30 w Częstochowie.
Tylko prawidłowe ustawienie świateł 

i właściwe korzystanie z nich uczyni 
nas widocznymi dla innych, a kierow-
com pozwoli widzieć wszystko to, co 
dzieje się na drodze i ma wpływ na bez-
pieczeństwo. Katarzyna Gwara

Konkurs Grand Press Photo

Najlepsze fotografie prasowe w Częstochowie

Adam Lach, Napo Images Warszawa. Uczestnicy protestów zorganizowanych przeciwko reformom polskiego sądownictwa. 24 
lipca 2017 zdj. Grand Press Photo
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Częstochowa

Skontroluj światła 
w samochodzie - za darmo

Na ul. Warszawskiej

Rzucał 
kamieniami 
i kopał w 

samochody
Częstochowscy strażnicy miejscy ujęli 

32-letniego mężczyznę, który w rejonie 
ul. Warszawskiej rzucał kamieniami w ja-
dące samochody oraz kopał po karoserii.

Do strażników miejskich, którzy patrolo-
wali rejon Ronda Trzech Krzyży zgłosił się 
kierowca opla, który poinformował, że chwi-
le wcześniej jakiś mężczyzna zdewastował 
mu samochód. Poszkodowany dodał, że 
sprawca kopał też inne samochody oraz rzu-
cał w nie kamieniami. Funkcjonariusze roz-
poczęli poszukiwania. Sprawca został za-
uważony w rejonie ul. Garibaldiego i tam 
ujęli go strażnicy miejscy. 32-letni mężczy-
zna został przekazany policjantom z IV Ko-
misariatu Policji. Katarzyna Gwara

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

Wystarczy wejść na stronę  
www.zycieczestochowy.pl  

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

Masz problem?

Lubliniec

Groźna kolizja 
w Kokotku

Ponad godzinę zablokowana była droga 
nr 11 w Kokotku po zderzeniu trzech po-
jazdów. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Na łuku drogi kierujący renault 55-latek 
wpadł w poślizg, stracił panowanie nad po-
jazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu 
doprowadzając do zderzenia z volkswage-
nem i dostawczym iveco. Na szczęście, pomi-
mo znacznych uszkodzeń pojazdów, nikomu 
nic się nie stało. Utrudnienia w ruchu trwa-
ły ponad godzinę. Do czasu usunięcia skut-
ków zdarzenia policjanci wyznaczyli objazdy.

Mundurowi apelują o ostrożność i dosto-
sowanie prędkości do panujących warun-
ków. Jesienna aura nie jest sprzymierzeń-
cem kierowców. Opady deszczu, zalegające 
w wielu miejscach mokre liście i duże za-
chmurzenie powodują, że na drogach może 
być niebezpiecznie.

Katarzyna Gwara
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Konkurs „Mister Camping”

Camping „Oleńka” 
znów najlepszy!

Częstochowski Camping 
„Oleńka” wciąż cieszy się 
niesłabnącą popularnością. 
Piąty rok z rzędu został laure-
atem konkursu „Mister Cam-
ping”. Podobnie jak przed ro-
kiem, zdobył trzecie miejsce.

Konkurs corocznie organizowa-
ny jest przez Polską Federację 
Campingu i Caravaningu i ma na 
celu wyróżnienie najlepszych kem-

pingów w Polsce oraz motywowa-
nie ich do rozwijania usług i two-
rzenia współzawodnictwa, a tym 
samym podnoszenia jakości ofert.

Zarządzany przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji cam-
ping „Oleńka” był wyróżniany w 
konkursie od roku 2014. W 
ubiegłorocznej edycji zajął trze-
cią lokatę, którą obronił również 
w tym roku.

Katarzyna Gwara

Konferencja

O uzależnieniach 
dzieci i młodzieży

„Uzależnienia dzieci i mło-
dzieży przejawem dysfunkcji 
rodziny?” to tytuł konferen-
cji, która odbyła się w sali se-
syjnej Urzędu Miasta.

W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Zespołu Interdyscy-
plinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
a także dyrektorzy, pedagodzy 
i uczniowie częstochowskich 
szkół oraz organizacje pozarzą-
dowe.

Konferencja obejmowała za-
gadnienia związane z proble-
mem przeciwdziałania prze-
mocy i  uzależnień wśród dzie-
ci i młodzieży. Wykłady popro-
wadziła dr  Beata  Pawlica - so-
cjolog, antropolog kulturowy, 
pracownik Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. Komisji Eduka-
cji Narodowej w Krakowie, na 
co dzień zajmująca się m.in. 
socjologią problemów społecz-
nych, socjologią ciała i płci, ko-
munikacją społeczną, czy 
współczesnymi zjawiskami 
kulturowymi.

Katarzyna Gwara

Urząd Miasta Częstochowy

Certyfikat utrzymany
Częstochowski magistrat 

utrzymał ważność certyfika-
tu ISO nadanego przez Pol-
skie Centrum Badań i Certy-
fikacji. Urząd pozytywnie 
przeszedł audyt, którego ce-
lem była ocena wdrożonego 
systemu zarządzania. Certy-
fikat, jaki posiada UM ma 
obecnie nową normę PN-EN 
ISO 9001:2015-10 oraz zmo-
dyfikowany znak graficzny, 
który jest już obecny na wzo-
rach urzędowych pism.     

Audyt Polskiego Centrum Ba-
dań i Certyfikacji objął 9 jedno-
stek Urzędu Miasta, w tym wy-
działy: Administracji Architekto-
niczno-Budowlanej, Budżetu 
i Analiz, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa, Poli-
tyki Społecznej,   a także Miejską 
Pracownię Urbanistyczno-Plani-
styczną, Biuro Rzecznika Kon-
sumentów, Biuro Dyrektora Ge-
neralnego i Zespół Audytu We-
wnętrznego.   

Wynikiem była rekomendacja 

przyznania Urzędowi Miasta cer-
tyfikatu bez zastrzeżeń ze strony 
PCBC. W raporcie podkreślono 
m.in. innowacyjny sposób powią-
zania w UM Systemu Zarządzania 
Jakością z Kontrolą Zarządczą, 
a tym samym znacznie efektyw-
niejsze zarządzanie połączonymi 
procesami i wykorzystywanie ra-
portów zarządczych w procesach 
operacyjnych i strategicznych. 
Doceniono także szeroką komu-
nikację z mieszkańcami, przekła-
dającą się na pozytywny wizeru-
nek miasta w ocenie miejskich 
środowisk, w tym przedsiębior-

ców i środowiska naukowego. 
Zdaniem audytorów widoczna 
jest także konsekwentna realiza-
cja założeń Strategii Rozwoju Mia-
sta, m.in. w prowadzeniu finan-
sów miasta, czego efektem jest 
wysoka ocena ratingowa Często-
chowy przez agencję Fitch (po-
ziom BBB+). We wnioskach z au-
ditu PCBC zwraca również uwagę 
np. na rozwinięte formy dialogu 
z mieszkańcami (konsultacje spo-
łeczne i partycypacja społeczna), 
inicjatywy społeczne i współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, 
zaangażowanie pracowników ma-
gistratu w realizację zadań na 
rzecz klienta i skracanie termi-
nów załatwiania spraw np. wyda-
wania decyzji o pozwoleniach na 
budowę. Wysoko oceniono zdefi-
niowanie mierników do procesu 
realizacji miejskich inwestycji 
i zamówień publicznych oraz 
miejskie opracowania analityczne 
i statystyczne uwzględniające zja-
wiska istotne z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
Częstochowy. 

Oprac. Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Lubliniec

Wpadła w poślizg i zderzyła 
się z innym pojazdem

Dwie osoby trafiły do szpita-
la po wypadku, do którego do-
szło na drodze W907 pomię-
dzy Koszęcinem a Borono-
wem. W zdarzeniu brały udział 
trzy pojazdy.

Jak wynika z wstępnych usta-
leń drogówki, kierująca audi 
23-letnia mieszkanka Koszęcina 
na łuku drogi wpadła w poślizg, 
straciła panowanie nad pojaz-
dem i zderzyła się z nadjeżdżają-
cym z przeciwnego kierunku 
volvo. W wyniku zderzenia kie-
rujący volvo zjechał na sąsiedni 
pas i zderzył się z oplem. W wy-
padku ranne zostały dwie osoby. 
Kierująca audi i 41-letni kierow-

ca volvo, trafili do szpitala. Prze-
prowadzone badanie stanu 
trzeźwości wykazały, że wszyscy 
uczestnicy wypadku byli trzeźwi. 
Szczegółowe okoliczności tego 
zdarzenia wyjaśniają teraz śled-
czy z KPP w Lublińcu.

Policjanci apelują o ostrożność 
za kierownicą i dostosowanie 
prędkości do panujących warun-
ków. Obecna aura nie sprzyja 
kierowcom. Opady deszczu, mgły 
i duże zachmurzenie ograniczają 
widoczność i sprawiają, że na-
wierzchnia w wielu miejscach 
może być śliska. Nadmierna 
prędkość w takich warunkach 
może mieć tragiczne skutki.

Katarzyna Gwara

Halina Poświatowska

Uczcili pamięć poetki

W Domu Poezji odbyło się 
podsumowanie X Jubileuszo-
wego Wojewódzkiego Kon-
kursu Poetyckiego „Pamięci 
Haliny Poświatowskiej”.

Konkurs odbył się z okazji 
rocznicy śmierci poetki w ra-
mach Międzynarodowego Mie-
siąca Bibliotek Szkolnych, który 
obchodzimy w   październiku.

Zadaniem uczestników - 
uczniów klas 4-8 szkół podsta-
wowych, klas 3 gimnazjów oraz 
szkół ponadpodstawowych - by-
ło napisanie wiersza poświęco-
nego poetce lub inspirowanego 
jej twórczością.

Podczas uroczystego podsu-
mowania laureaci odczytali swo-
je testy, a uczniowie klas 6B i 7C 
ze Szkoły Podstawowej nr 53 pod 
kierunkiem pani Moniki Łuka-
siewicz, zaprezentowali insceni-
zację poetycką poświęconą Hali-
nie Poświatowskiej.

Organizatorem konkursu było 
Muzeum Częstochowskie oraz 
Szkoła Podstawowa nr 53 z Od-
działami Integracyjnymi   im. M. 
Skłodowskiej-Curie w Często-
chowie.

Jury w składzie: Elżbieta Hur-
nik, Maria Nasińska, Barbara 
Brodowicz-Szymanek, Barbara 
Łysak oraz Zbigniew Myga, przy-
znało następujące nagrody i wy-
różnienia:

Kategoria: Szkoły Podstawowe
I miejsce: nie przyznano
II miejsce:

Łucja Kowalik  za wiersz „Kot 
i Poświatowska”; klasa 4,   
Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Łobodnie, opiekun Ha-
lina Nowak

Kinga Pietrusiakza wiersz 
„Trzymałaś się słów”; klasa 
8, Szkoła Podstawowa nr 28 
w Gliwicach, opiekun Ma-
rzanna Pietruszka-Łój

III miejsce:
Wiktoria Pisarska  za wiersz 

„Chcę”;   klasa 6, Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 3 w Mysz-
kowie, opiekun Renata Cho-
lewka

Jadwiga Lorek  za wiersz 
„Spotkanie z poezją”;   klasa 
6, Szkoła Podstawowa nr 32 
w Bielsku-Białej, opiekun 
Grzegorz Wójtowicz

wyróżnienia:
Mateusz Rymkiewicz  za 

wiersz „Chmura. Dwa dni z 
życia na krawędzi”; klasa 6, 
Szkoła Podstawowa nr 31 w 
Częstochowie, opiekun Ewa 
Ossowska

Oliwia Rams  za wiersz „Żyła 
kiedyś”;   klasa 7, Szkoła 
Podstawowa nr 9 w Zawier-
ciu, opiekun Maria Gajek

Kategoria: Gimnazja
I miejsce:

Anna Tądel  za wiersz „Eury-
dyka”; klasa 3, Szkoła Pod-
stawowa nr 24 w Częstocho-
wie, opiekun Ewelina Smę-
dzik

II miejsce: nie przyznano
III miejsce: nie przyznano
wyróżnienia:

Dorota Wąsza wiersz „Mój 
najmilszy, Najdroższy”; kla-
sa 3, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Łobodnie, opie-
kun Halina Nowak

Julia Lipińska  za wiersz 
„Słodka samotność”; klasa 
3, Szkoła Podstawowa nr 29 
w Częstochowie, opiekun 
Magdalena Walocha

Kategoria: Szkoły ponadpod-
stawowe

I miejsce: nie przyznano
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: nie przyznano
wyróżnienie
Weronika Rybka  za wiersz 

„***Jakoś dziwnie dziś wy-
glądasz”, Zespół Szkół Ogól-
nokształcących, I Liceum 
Ogólnokształcące z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi w Żo-
rach, opiekun Gabriela Żur-
kowska

Konkurs przygotowały na-
uczycielki ze Szkoły Podstawo-
wej nr 53: Monika Łukasiewicz, 
Miłosława Pasternak, Izabela Si-
tek, Renata Sowada i Elżbieta 
Wielgolaska. Katarzyna Gwara
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Ponad 1 mln złotych pochłonie 
przebudowa ulicy Protest w Ma-
riance Rędzińskiej. Inwestycję do-
finansuje Unia Europejska. 

Przebudowa ul.  Prostej to  pierw-
szy etap większej inwestycji, mającej 
na  celu wykonie całkiem nowego po-
łączenia drogowego między Marian-
ką Rędzińska i  Rudnikami (ul.  Woj-
ska Polskiego/ Glinianki). Ulica Pro-
sta zostanie zmodernizowana i  po-
szerzona m.in., żeby  mogły nią po-
ruszać się autobusy GZK,   a  w  ko-
lejnym etapie wydłużona o  odcinek 
nowej drogi, który  pobiegnie w  są-
siedztwie lotniska w  kierunku Rudnik.

Władze gminy wpadły na  pomysł reali-
zacji tej  inwestycji z  kilku powodów. 
Dzięki nowej drodze skróci się trasa dla 
autobusów GZK, co przyciągnie dodatko-
wych pasażerów.

– Rozładowalibyśmy w  ten sposób 
ruch samochodowy, zmniejszyli korki i  
zwiększyli bezpieczeństwo na  Drodze 
Krajowej nr  91, która  już teraz w  związ-
ku z  budową autostrady jest mocno ob-
ciążona, a  kiedy powstanie węzeł auto-
stradowy w  Kościelcu, będzie jeszcze bar-
dziej – mówi wójt Paweł Militowski.

Ponadto byłby to  alternatywny dojazd 
do  lotniska. A  w  przyszłości można rów-
nież realnie myśleć o  połączeniu tego od-
cinka z  ul.  Połaniecką w  Częstochowie, 
dzięki czemu sąsiadujący z  drogą teren 
przewidziany pod  działalność gospodar-
czą, stałby się atrakcyjny dla potencjal-
nych inwestorów.

Przygotowanie całej inwestycji to  jed-
nak skomplikowana sprawa, która  wy-
magała wielu uzgodnień i  decyzji. Dlate-
go dopiero w  tym roku gmina mogła zło-
żyć wniosek o  dofinansowanie na  reali-
zację pierwszego etapu, obejmującego 
wspomnianą przebudowę ul.  Prostej. 
Pozytywna decyzja o  przyznaniu pomo-
cy z  Unii Europejskiej oznacza, że  
pierwszy etap niebawem dojdzie do  
skutku.

Dofinansowanie unijne zostało gminie 
przyznane w  ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z  two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktu-
ry, w  tym inwestycji w  energię odna-
wialną i  w  oszczędzanie energii” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na  lata 2014–2020  współfinanso-
wanego ze  środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na  rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (EFRROW)

Unijne pieniądze na 
przebudowę drogi

Leśna zostanie odmieniona
Zarząd Województwa Śląskiego za-

twierdził listę informującą o kolejności 
przysługiwania pomocy dla operacji 
dotyczących budowy dróg lokalnych. 
Wniosek złożony przez Gminę Janów 
został wysoko oceniony - 4 miejsce – 
co zapewnia uzyskanie dofinansowa-
nia na przebudowę ulicy Leśnej w 
Żurawiu. Wartość dotacji to 817 
842,00 zł.

W ramach ogłoszonego konkursu z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020 każda gmina mogła 
złożyć jedynie jeden wniosek. Pula kon-
kursowa wynosiła jedynie 7,144 mln eu-
ro.   Aby otrzymać dotację zgłoszona dro-
ga musiała łączyć się z drogą o wyższej 
kategorii i prowadzić do obiektu użytecz-
ności publicznej. W tym zakresie ulica Le-
śna spełniała oba warunki, co pozwoliło 
uzyskać 4 miejsce na liście rankingowej.

Przebudowa obejmuje zmianę geome-

trii skrzyżowania z drogą powiatową, po-
szerzenie istniejącej jezdni, budowę kana-
lizacji deszczowej, ułożenie krawężników, 
wykonanie utwardzonych poboczy, budo-
wę zjazdów i dojść do furtek do posesji z 
kostki brukowej oraz budowę chodników 
z kostki brukowej.

Zmianie ulegnie konstrukcja na-
wierzchni asfaltowej. Projekt obejmuje 
wykonanie stabilizacji betonowej podłoża. 
Dolna podbudowa wykonana zostanie z 
kruszywa łamanego (uziarnienie od 31,5 
do 63 mm) o grubości 20 cm, podbudowa 
górna z asfaltobetonu o grubości 7 cm. 
Następnie wykonana zostanie warstwa 
wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 
cm oraz warstwa ścieralnej o grubości 4 
cm.

W latach 2014 – 2018 w ramach tego 
samego działania Gmina Janów   pozy-
skała dotację i je rozliczyła na przebudo-
wę ulicy Tulipanowej, Liliowej, Fiołkowej i 
Różanej na osiedlu Zaborce w Janowie.  

Zespół Obrzędowy „Gru-
sza” z  Rzerzęczyc zdobył III 
miejsce podczas XXIII  Kon-
kursowego Przeglądu Zespo-
łów Regionalnych  „Kalendarz 
Obrzędowy”, który odbył się 
w  Katowicach.

Zespół wystąpił z  nowym 
obrzędem „Przygotowanie do  
wigilii Bożego Narodzenia”, 
który napisała Janina Gołdy. 
Obrzęd pokazuje tradycje, 
zwyczaje jakie towarzyszą Bo-
żemu Narodzeniu, możemy 
dowiedzieć się między innymi 
dlaczego obrus i  opłatek na  
wigilijnym stole są w  kolorze bieli lub 

jakie znaczenia mają poszczególne de-
koracje choinkowe.

Trzecie miejsce „Gruszy”

JANÓW

Dzięki wsparciu Gminy Konopiska 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, a także otrzymaniu 
dotacji z Krajowego Systemu Ratow-
niczo - Gaśniczego strażacy z OSP 
Rększowice mogą cieszyć się z nowe-
go średniego zestawu ratownictwa 
technicznego.

Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło 
się w lokalnej remizie. Wszyscy zebrani 
mieli okazję obejrzeć nowy nabytek. Do-

datkowo jednostka otrzymała prądownicę 
OK MAGIKADOR 500.

Przy tej okazji przypominamy, że 2 lata 
temu, 17 października 2016 roku, jed-
nostka otrzymała fabrycznie nowy samo-
chód ratowniczo-gaśniczy GCBA Man 
TGM 13.290. Rok później natomiast 
sprzęt do ratownictwa medycznego od 
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który zawierał: torbę PSP R1, 2 
zestawy do amputowanych kończyn, no-
sze pediatryczne oraz fantoma do ćwi-
czeń.

Nowy sprzęt dla strażaków

W czterech miejscach 
w gminie Blachownia – cen-
trum miasta, na osiedlu Le-
śna, w Łojkach oraz w Ostro-
wach – zainstalowane zostały 
czujniki jakości powietrza.

Po zainstalowaniu aplikacji 
AIRLY na swoim telefonie, każ-
dy z nas może monitorować ja-
kość powietrza w gminie. Od-
czyt możliwy jest także na stro-
nie www.onet.pl, www.interia.
pl, a wkrótce również na www.
wp.pl

Dzięki lokalizacji GPS, aplika-
cja samoczynnie wyszukuje naj-
bliższy czujnik i przedstawia wy-
niki zawartości biosfery. Dzięki 
temu urządzeniu możemy kon-
trolować spadek jakości oraz 
wpłynąć na zmniejszenie zanie-
czyszczenia m.in. kontrolując 
palenie w piecach nieodpowied-
nimi odpadami, a co za tym idzie 
redukcję emisji szkodliwych 
substancji do powietrza.

Aplikacja AIRLY przedstawia 
wyniki w rozbiciu na poniższe 
wskaźniki:

CAQI czyli indeks jakości po-
wietrza, temperatura, ciśnienie, 
wilgotność, PM 2.5 oraz PM 10.

W najbliższej przyszłości pla-
nowane jest zamontowanie ta-
blicy ledowej na budynku cen-
trum przesiadkowego, w celu przedsta-
wiania aktualnych pomiarów na terenie 
całej gminy.

- Stałe monitorowanie jakości powie-
trza w naszej gminie z pewnością przyczy-
ni się do ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń, a nasze powietrze i walory krajo-
znawcze wpłyną na rozwój turystyki – za-
znacza Urząd Miejski w Blachowni.

Firma AILRY buduje sieć sensorów po-
wietrza dla miast i gmin.   Dzięki powyż-
szemu rozwiązaniu możliwe jest monito-
rowanie stanu powietrza w czasie rzeczy-
wistym za pomocą mapy online. Głównym 
celem jest zbudowanie gęstej sieci senso-
rów w całej Polsce, co wpłynie na zwięk-
szenie świadomości tego, czym oddycha-
my na co co dzień. Pozwoli to także na zi-

dentyfikowanie źródeł problemów i ich do-
kładnej lokalizacji.

- Pierwszym krokiem do walki ze smo-
giem jest identyfikacja źródeł problemu i 
zwiększenie świadomości wśród miesz-
kańców i władz. Lokalny stan powietrza 
może być w pełni mierzony tylko wtedy, 
gdy występuje gęsta sieć czujników za-
nieczyszczenia powietrza. Jakość powie-
trza w miejscach oddalonych od siebie 
nawet o kilka kilometrów może się dia-
metralnie różnić. Bez sieci regularnie 
umieszczonych sensorów niemożliwe 
jest zlokalizowanie miejsc najbardziej 
dotkniętych problemem, a także zidenty-
fikowanie przyczyn – gęsta sieć czujni-
ków jest więc pierwszym krokiem do 
walki ze smogiem – podkreśla lokalny 
magistrat.

Czujniki w Blachowni

KONOPISKA

KŁOMNICE

BLACHOWNIA

Oprac. Katarzyna Gwara

RĘDZINY

WIEŚCI Z GMIN
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Ukradł siekierę i zaatakował 
ochroniarza

Tarnogórscy policjanci zatrzymali 
mężczyznę, podejrzanego o kradzież 
rozbójniczą. Napastnik, uciekając ze 
skradzioną siekierą, zaatakował pra-
cownika ochrony sklepu, który próbo-
wał go zatrzymać. 20-latek usłyszał już 
zarzuty przestępstwa, za które grozi 
mu do 10 lat więzienia.

Tarnogórski dyżurny otrzymał zgłosze-
nie o młodym mężczyźnie, który w jednym 
z marketów w Świerklańcu siekierą zaata-
kował ochroniarza sklepu. 66-letni pra-
cownik ochrony widząc, że młody chłopak 
zabiera z regału siekierę o wartości 50 zł 
i wychodzi ze sklepu nie płacąc za nią, po-
stanowił go ująć. Po chwili dogonił zło-
dzieja, który uderzył go obuchem w nogę. 
Ochroniarz przewrócił się i napastnik po-
stanowił uderzyć leżącego 66-latka w gło-
wę, lecz ten się uchylił i podniósł z ziemi. 
Ochroniarz osłonił się przed kolejnymi 
dwoma zamachami, na skutek których 
doznał rozcięcia dłoni i łokcia. Po ataku 

mężczyzna uciekł. Policjanci rozpoczęli 
poszukiwania. Po paru chwilach 20 latek 
bez stałe miejsca zameldowania został za-
trzymany. Policjanci odnaleźli też wyrzu-
coną wcześniej przez niego siekierę. Pro-
kurator przedstawił mu zarzut kradzieży 
rozbójniczej, połączonej z uszkodzeniem 
ciała. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Oszukał na ponad 5 mln zł

Ratując 51-latka współpracowali 
z policjantami ze Stanów 

Zjednoczonych

Naruszył nietykalność lekarza 
i pielęgniarek

Policjanci z Bielska-Białej i Jasieni-
cy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, 
który zamierza odebrać sobie życie. 
Z informacji wynikało, że 51-latek 
przebywał w Stanach Zjednoczonych. 
Nie było znane dokładne miejsce jego 
pobytu. Błyskawiczna reakcja jego 
znajomej, z którą łączył się w tym cza-
sie przez internet oraz natychmiasto-
wa interwencja dyżurnych, którzy na-
wiązali kontakt z Biurem Międzynaro-
dowej Współpracy KGP, przyczyniła się 
do ustalenia miejsca jego pobytu. Męż-
czyzna trafił do szpitala.

Z informacji przekazanych przez zgła-
szającą wynikało, że rozmawiała ze znajo-
mym ze Stanów Zjednoczonych za po-
średnictwem komunikatora internetowe-
go. Mężczyzna – zawodowy kierowca, pra-
cujący w jednej z zagranicznych firm - 
przebywał w tym czasie w kabinie samo-
chodu ciężarowego. Kobieta utrzymywała, 
że był on załamany. Groził, że popełni sa-
mobójstwo. W kamerze widziała broń, 
a w pewnym momencie usłyszała strzał, 
po czym mężczyzna osunął się na fotel.

Kobieta zachowała zimną krew i bez 

chwili wahania zaalarmowała o zdarzeniu 
policjantów. Policjanci z Jasienicy bardzo 
szybko dotarli do jej mieszkania. Kobieta 
była roztrzęsiona i zdenerwowana. Komu-
nikator był cały czas włączony. W kame-
rze widać było, że mężczyzna daje oznaki 
życia. Policjanci natychmiast nawiązali 
kontakt z dyżurnymi jasienickiej i biel-
skiej policji. Chodziło o jak najszybsze 
ustalenie miejsca, gdzie przebywa 51-la-
tek. Kobieta nie potrafiła jednak wskazać, 
gdzie jej znajomy zatrzymał swój samo-
chód.

Dyżurni natychmiast nawiązali kon-
takt z Biurem Międzynarodowej Współ-
pracy Komendy Głównej Policji. Błyska-
wicznie skontaktowano się z policjantami 
amerykańskimi, prosząc o pomoc w na-
mierzeniu ciężarówki, którą kierował 
51-letni Polak. W międzyczasie, z pomocą 
zgłaszającej, ustalono również właściciela 
firmy, w której zatrudniony był mężczy-
zna. Samochód ciężarowy wyposażony był 
w GPS, co pomogło policjantom amery-
kańskim w szybkim dotarciu na miejsce. 
Policjanci udzielili mężczyźnie pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Poszkodowany 
został przewieziony do szpitala.

Na trzy miesiące do aresztu trafił 
57-latek, który podejrzany jest o 
znieważenie i naruszenie nietykalno-
ści cielesnej lekarza i dwóch pielę-
gniarek. Mężczyzna trafił na izbę 
przyjęć po upadku z wysokości. Tam 
zachowywał się wulgarnie w stosunku 
do personelu medycznego, który 
udzielał mu pomocy. Gdy na jego nie-
stosowne zachowanie zareagował le-
karz, sprawca uderzył go kilkukrotnie 
w brzuch i ramię.

24 kwietnia na Izbę Przyjęć wodzisław-
skiego szpitala trafił 57-latek, który chwi-
lę wcześniej spadł z wysokości i utracił 
przytomność odzyskując ją dopiero w 
szpitalu. Tego dnia dyżur na SORze pełnił 
lekarz, który wykonywał czynności z in-
nym pacjentem. W tym czasie 57-latkiem 
zajmowały się dwie pielęgniarki.

W pewnym momencie pacjent zaczął 
się wulgarnie zachowywać w stosunku do 
kobiet wyzywając je słowami powszechnie 
uznawanymi za obelżywe. Zachowanie to 
przeszkadzało lekarzowi w wykonywaniu 
obowiązków, dlatego zainterweniował w 
stosunku do pacjenta. Wtedy po raz 

pierwszy został uderzony w brzuch i ra-
mię oraz wyzwany. Próbująca pomóc le-
karzowi pielęgniarka także została zaata-
kowana. Przy pomocy kolejnej osoby zdo-
łano przytrzymać agresora do czasu przy-
jazdu policji.

W sprawie przeprowadzono dochodze-
nie, które pozwoliło na przedstawienie po-
dejrzanemu trzech zarzutów mówiących o 
znieważeniu i naruszeniu nietykalności 
cielesnej lekarza oraz dwóch dyżurują-
cych pielęgniarek w związku z pełnieniem 
przez nich obowiązków służbowych, lek-
ceważąc tym samym w sposób rażący po-
rządek prawny. Ponadto czynów tych po-
dejrzany dopuścił się w warunkach po-
wrotu do przestępstwa.

W toku wykonywanych czynności, udo-
wodniono 57-latkowi także kradzież czte-
rech wózków sklepowych. Początkiem 
września sprawca zabrał spod dyskontu 
na ulicy Jastrzębskiej cztery wózki skle-
powe, przy czym przestępstwa tego dopu-
ścił się w recydywie. Sędzia nie miał wąt-
pliwości, co do zastosowania wobec męż-
czyzny tymczasowego aresztu. Za popeł-
nione czyny recydywiście grozi co naj-
mniej 5 lat więzienia.

Z pistoletem do sklepu

Myślał, że ukryje się w górach

Policjanci z wydziału kryminalnego 
w Bielsku-Białej i pracownicy ochro-
ny zatrzymali młodego mężczyznę, 
który jest podejrzewany o napad na 
sklep. Sprawca wszedł do środka i 
grożąc przedmiotem przypominają-
cym broń zażądał wydania napoju. 
Został zatrzymany, zanim zdążył co-
kolwiek skraść. Śledczy zabezpieczy-
li pistolet – atrapę, którą zatrzymany 
posłużył się w czasie napadu. Grozi 
mu do 3 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w godzinach popołu-
dniowych w Bielsku-Białej na ul. Listopa-
dowej. Do placówki handlowej wszedł mło-
dy mężczyzna. Grożąc personelowi przed-
miotem przypominającym broń, zażądał 
wydania napoju. Sprzedawczyni zachowała 
zimną krew. Jej zdecydowana postawa 
spłoszyła napastnika, który chwilę później 
był już w rękach ochroniarzy i policjantów.

Przewieziono go do policyjnego aresztu. 
Nazajutrz usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 
lat za kratami. O jego dalszym losie zade-
cyduje wkrótce prokuratura i sąd.

Dobry dzielnicowy to policjant, któ-
ry zna mieszkańców swojego rewiru, 
ich problemy i troski. Z kolei dobra 
znajomość mieszkańców pozwala 
dzielnicowemu na właściwą reakcję w 
momencie, gdy w jego rewirze pojawia 
się ktoś nieznajomy. Tak właśnie było 
w przypadku 26-letniego mężczyzny, 
który pojawił się na terenie obsługi-
wanym przez starszego aspiranta 
Pawła Oleksiaka z Gilowic. Dzielnico-
wy szybko ustalił, że mężczyzna jest 
poszukiwany listem gończym.

Dzielnicowy Paweł Oleksiak z Komi-

sariatu Policji w Gilowicach, zatrzymał 
26-letniego mężczyznę. Do jego zatrzy-
mania przyczyniło się dobre rozpozna-
nie terenu przez policjanta. Gdy na je-
go rewirze pojawił się ktoś nowy, dziel-
nicowy postanowił mu się przyjrzeć. 
Jak ustalił, 26-latek był poszukiwany 
od marca tego roku listem gończym, 
który wydął Sąd Rejonowy w Warsza-
wie. Mężczyzna ma na swoim koncie 
przestępstwa przeciwko mieniu, za któ-
re ma do odbycia wyrok roku pozbawie-
nia wolności. 26-latek trafił do policyj-
nego aresztu skąd zostanie przewiezio-
ny do najbliższego zakładu karnego.

Oprac. Katarzyna Gwara

Policjanci zwalczający przestęp-
czość gospodarczą z katowickiej ko-
mendy wojewódzkiej, zatrzymali męż-
czyznę, podejrzanego o podrabianie 
dokumentacji finansowo-księgowej. 
Sprawca, wraz z innymi osobami, nara-
ził Skarb Państwa na uszczuplenie po-
datku VAT w kwocie ponad 5 mln zł. 
Podejrzany został już tymczasowo 
aresztowany.

Policjanci z Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Gospodarczą KWP w Katowi-
cach w 2016 roku wpadli na trop grupy 
przestępczej, zajmującej się oszustwami 
karno -skarbowymi. Jej członkowie w la-
tach 2014-2015 działali na terenie woje-
wództw śląskiego i dolnośląskiego. Śled-
czy wykonali w tej sprawie szereg czyn-
ności i zabezpieczyli tysiące stron doku-

mentów, które musiały zostać poddane 
wnikliwej analizie. Na podstawie zebra-
nego materiału dowodowego przedsta-
wiono zarzut mężczyźnie, który będąc 
prezesem spółki, wraz z innymi osobami 
spowodował uszczuplenie podatku VAT 
narażając tym samym Skarb Państwa na 
straty w wysokości ponad 5 mln zł. Spół-
ka zajmowała się fikcyjnym obrotem me-
talami z firmami na terenie Republiki 
Czeskiej i Słowacji. Policjanci, wspólnie z 
nadzorującymi sprawę prokuratorami z 
Prokuratury Regionalnej w Katowicach i 
pracownikami urzędów celno-skarbo-
wych, rozpracowując działalność grupy, 
zabezpieczyli dokumentację finansowo 
księgową i zatrzymali 5 osób. Sąd Rejo-
nowy w Katowicach, na wniosek śled-
czych, zastosował tymczasowy areszt 
wobec prezesa spółki.

Napadł na salon gier
Na wniosek bytomskiej prokuratury 

sąd tymczasowo aresztował na 3 mie-
siące dwóch mężczyzn, którzy napadli 
na salon gier. Sprawcy obezwładnili 
65-letnią pracownicę i usiłowali ukraść 
telefon komórkowy i pieniądze. Grozi 
im do 12 lat więzienia.

Oficer dyżurny bytomskiej komendy 
został powiadomiony o  tym, że dwóch 
mężczyzn weszło do salonu gier. Po chwi-
li z lokalu dobiegały głośne krzyki. Spraw-
cy zamknęli salon, obezwładnili pracow-

nicę i usiłowali  dokonać kradzieży telefo-
nu i pieniędzy. Na miejsce niezwłocznie 
przybyli policjanci z komisariatu przy ul. 
Rostka.  Jeden  ze sprawców uciekł drugi 
został zatrzymany.  Po otrzymaniu zgło-
szenia do akcji wkroczyli policjanci z by-
tomskiej komendy. Rozpoczęto poszuki-
wanie bandyty. 41-letni mężczyzna  
w krótkim czasie  również został zatrzy-
many. Sprawcy  usłyszeli  już zarzuty.  
Decyzją  sądu  obaj sprawcy zostali  tym-
czasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi  
im   do 12 lat więzienia

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A
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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 butlę LPG do samochodu – 
kształt koła, ważna do 2025 r. Młynek do 
tworzyw poziomy 250 mm. Pompę próżniową 
Grudziądz. Tel. 669 245 082

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

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 JESTEM osobą bezrobotną poszukującą 

małego mieszkania do wynajęcia w zamian za 
opiekę nad osobą starszą lub sprzątanie 
i pilnowanie domu. Tel. 517 309 982

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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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 30 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, rok prod. 2009,  

kraj., serwis.  21.800 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. 2010, 

163 KM 25.900 zł

n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006 11.800 zł
n PEUGEOT 508 2.0 HDI, rok prod. 2014,  

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 44.900 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 MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 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 1.9 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 49.900 zł  
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Piłka nożna

Skra Częstochowa opuściła strefę 
spadkową

Skra Częstochowa w minioną 
sobotę 27 października wygrała w 
Siedlcach 1:0, w wyniku czego 
opuściła strefę spadkową. Aktual-
nie po 16. kolejce znajdują się w 
niej ROW 1964 Rybnik, Rozwój 
Katowice, Pogoń Siedlce i Olimpia 

Elbląg. 

Choć początek sezonu nie był dla 
drużyny z Częstochowy najlepszy, 
pokazała ona klasę, zaciekle walcząc 
o każdy punkt. Obecnie znajduje się 
na 14. miejscu – nad strefą spadko-

wą, co cieszy zarówno zawodników, 
jak i kibiców. Mają oni na swoim 
koncie 17 punktów. W kolejnym me-
czu Skrzaki zmierzą się z Siarką Tar-
nobrzeg. Mecz został zaplanowany 
na sobotę o godz. 14:00. 

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

Siatkówka

Kolejna porażka 
AZS

AZS Częstochowa przegrał mecz z KS Lechia To-
maszów Mazowiecki 0:3, który miał miejsce w Hali 
Sportowej Częstochowa 25 października.

Sezon nie rozpoczął się dla Akademików dobrze. 
Wcześniejsze spotkania również kończyły się dla zawod-
ników z Częstochowy porażkami. Przegrali m.in. z 
Gwardią Wrocław, BBTS Bielsko-Białą i KPS Kielcami. 
Czy w kolejnych spotkaniach przezwyciężą złą passę? 
Szczegółowe wyniki setów podczas meczu z Tomaszo-
wem Mazowieckim: 17:25, 16:25, 17:25. MVP został 
Bartłomiej Janus – zawodnik Lechii.

Paula Nogaj

Piłka nożna

Raków pokonał wicelidera
RKS Raków wygrał z Sandencją 

Nowy Sącz 2:0. Było to spotkanie 
w ramach 16. kolejki Fortuny I Li-
gi, w wyniku którego czerwono-
niebiescy umocnili swoją pozycję 
lidera.

Andrzej Niewulis i Maciej Domań-
ski byli bohaterami tego meczu. To 
właśnie ci zawodnicy zdobyli bramki 
dla częstochowskiej drużyny. Obec-
nie ma ona na swoim koncie 33 
punkty. Kolejny mecz z Lechem Po-
znań już we wtorek. Będzie to spo-
tkanie w ramach 1/16 Pucharu Pol-
ski. Zarząd poinformował, że rozpo-
częła się sprzedaż biletów na ten 
mecz - wejściówki można kupować w 
Galerii Jurajskiej (wyłączając dzień 
meczowy), a także w kasie MSP Ra-
ków, która czynna jest w niedzielę i 
poniedziałek w godzinach 9-19. W 

dniu meczu kasa 
będzie czynna od 
9:00. Cały czas bi-
lety można naby-
wać w internecie 
na stronie http://
bilety.rksrakow.pl. 
Ceny wejściówek 
kształtują się na-
stępująco: bilet 
ulgowy - 20 zło-
tych, bilety nor-
malny - 25 złotych, 
bilet rodzinny - 35 
złotych

Paula Nogaj
Raków: Gliwa – 

Kasperkiewicz, Niewulis, Kościel-
ny, Bartl (81. Malinowski), 
Schwarz, Listkowski, Kun, Do-
mański (91. Mondek), Szczepański 
(85. Radwański), Musiolik.

Sandecja Nowy Sącz: Kozioł – Szu-
fryn, Baran (74. Kanach), Małkow-
ski, Flaszka (62. Gabrych), Basta, 
Chmiel, Bucko, Kasprzak, Kała-
hur, Klichowicz (74. Manoyan).

Exact Systems Norwid wygrał na wyjeździe z klu-
bem STS Olimpia Sulęcin 3:2. Był to mecz w ra-
mach 6. kolejki rozgrywek I ligi mężczyzn.

Szczegółowe wyniki setów w meczu STS Olimpia Su-
lęcin -  Exact Systems Norwid Częstochowa: 25:23, 
16:25, 25:16, 22:25, 12:15. MVP spotkania został wy-
brany Mariusz Schamlewski. Obecnie Norwid zajmuje 6 
miejsce w tabeli z ilością 7 punktów. Najbliższy mecz zo-
stanie rozegrany 31 października w Częstochowie z 
AGH Kraków. Początek spotkania zaplanowano na go-
dzinę 18:00.

Paula Nogaj
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 353; 

serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc. 

45; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3915; 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. 74; 

serial obyczajowy TVP
09:50 Komisarz Alex; s.XI; 

odc. 139; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

19/108; teleturniej
11:30 Korona królów – taka 

historia...; odc. 8; 
telenowela TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Sięgnij po wołowinę
12:55 BBC w Jedynce – 

Sekretne życie psów; cz. 
1; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); 
reż.:Michael Massey

13:50 The Wall. Wygraj 
marzenia; teleturniej

14:00 Elif; s.II; odc. 354; 
serial; Turcja (2014)

14:50 The Wall. Wygraj 
marzenia; teleturniej

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

– Chwasty na talerzu”; 
magazyn kulinarny

16:05 Wieczna miłość; odc. 
46; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie 

niepodległości; /6/; 
felieton

17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3918; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3363
18:30 Korona królów; odc. 

117; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

20/108; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 49
21:00 Teatr Telewizji – 

Człowiek, który zatrzymał 
Rosję; spektakl teatralny

22:35 Dekalog – Trzy; film 
TVP; Polska (1988)

23:45 Bohaterowie z 
Jamestown; film dokum.; 
USA, Polska (2017)

00:50 100#Wolność; koncert
01:45 Między światami; 

dramat; USA (2010)
03:25 Syria, Legiony świętej 

wojny; film dokumentalny; 
Francja (2015)

04:35 Notacje – Maria 
Prorok. My się nie 
baliśmy; cykl dokum.

PONIEDZIAŁEK 29.10.2018 
Program 2

05:30 Koło fortuny; odc. 18 
ed. 3; teleturniej

06:00 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 144 
„Na ostrzu noża”; 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 (200)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

41 „Kryzys”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1928; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 19 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 66; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Bake Off Junior (8)
15:10 O mnie się nie martw; 

s. IX odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 316 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2458; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 43; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

190 „Aukcja marzeń” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 75; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1928; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1929; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 55; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1393; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1126

21:55 Syn - ep. 6 (ep. 6); 
serial; USA (2017)

22:50 Dzielnica bankowa; 
odc. 6/6; serial 
sensacyjny; Francja 
(2017)

23:55 Trzeci oficer; odc. 
3/13 - Handel ludźmi; 
serial sensacyjny TVP

00:50 Szlaban na wolność; 
komedia; Niemcy (2014)

02:30 Szukając Kelly; 
dramat; Belgia, Francja 
(2015); reż.:Thomas 
Bidegain; wyk.:Agathe 
Dronne, Francois 
Damiens, Finnegan 
Oldfield

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 
(696); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (2); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (765); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (46); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (712); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2749); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (638); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (281); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (271); serial 

paradokumentalny. 
Podczas imprezy 
dziewczyna zażywa 
narkotyk, po którym 
nieprzytomna ląduje w 
szpitalu. Okazuje się, że 
ktoś podał jej dopalacz 
nowego typu....

18:00 Pierwsza miłość 
(2750); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (299); serial 
komediowy

20:10 Megahit: Porwanie; 
film sensacyjny, USA 
2011

22:35 Sprawiedliwość ulicy; 
film sensacyjny, USA 
2007. Funkcjonariusz Max 
Ballister (Cory Hart) 
fotografuje przebieg 
policyjnej interwencji, 
podczas której dochodzi 
do zatrzymania dilera 
narkotyków. Na zdjęciu 
utrwala moment, w 
którym przechwycony 
przez skorumpowanych 
stróżów prawa towar trafia 
do rąk pasażerów 
przejeżdżającego 
nieopodal samochodu. 
Wkrótce zostaje 
zamordowany…

0:40 Suma wszystkich 
strachów; thriller, Niemcy/
USA 2002

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:50 Uwaga! (5477) - 
program

06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (34/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Akademia ogrodnika 
(34/39) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2318) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (962) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (851) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (614) - 
program

14:00 19 + (315) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (615) - 
program

16:30 19 + (316) - program
17:00 Szpital (852) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (963) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7607) 
19:35 Sport (7590) 
19:45 Pogoda (7587) 
19:50 Uwaga! (5478) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(33/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2770) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (204) - 
program

21:30 Top Model 7 (9/13) - 
program rozrywkowy. 
Największy modowy show 
powraca i idzie z duchem 
czasu! …

22:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (9/12) - 
program

23:35 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, 
na domiar złego Tomek w 
hotelowym lobby 
przypadkowo spotyka 
licealną miłość z 
przyrośniętym do jej boku 
ideałem mężczyzny. Gorzej 
być nie może? Może!

01:20 Co za tydzień (873) - 
magazyn

02:00 Biuro (4/6) - serial 
komediowy, USA

02:35 Uwaga!?(5478) - 
program

03:00 Moc Magii(TVN noc) 
(295/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 175

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 79

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 136

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 2

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. 90

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. 136

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 137

20:00 Pocałunek smoka; 
akcja, Francja, USA 2001. 
Pozornie przeciętny 
turysta - Liu - przyjeżdża 
do Paryża z walizką pełną 
broni i bransoletką 
trucizny. Tam, ma za 
zadanie pomóc francuskiej 
policji. Jednak wkrótce 
staje się świadkiem 
morderstwa, którego 
dokonał z zimną krwią 
inspektor Richard…

21:55 Anatomia strachu; 
akcja, USA 2011. 
Uzbrojeni bandyci wpadają 
do domu Millerów i 
terroryzują rodzinę, 
zmuszając Kyle’a do 
otworzenia sejfu. Kiedy 
wszystko wskazuje na to, 
że mężczyzna posłusznie 
spełni ich żądanie, 
sytuacja wymyka się spod 
kontroli…

23:30 Lockout; akcja, Francja 
2012

01:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:20 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek; Polska 
2018; odc. 6

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:35 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 16

05:05 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 62

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 21; serial TVP

06:05 Na sygnale; odc. 135 
„Koniec zabawy”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 136 
„Kwestia zasad”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 4/7; serial 
TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
914; serial TVP

09:15 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 258 - Zabójczy 
instynkt; serial kryminalny 
TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
199 „Albo ona, albo ja” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
200 „Zapisałaś w 
chmurze?” sezon 10; 
serial komediowy TVP

11:15 Ranczo; s.IV; odc. 48 - 
Bohaterski strajk; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.IV; odc. 49 - 
Debata; serial obyczajowy 
TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 61 - Krowy tłuste, 
krowy chude; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 62 - Paragraf 23; 
serial kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
156 - Pechowy strzał; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 136 
„Kwestia zasad”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.IV; odc. 50 - 
Kontratak; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.IV; odc. 51 - 
Fałszerze uczuć; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 22; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 63 - Zdobycz; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 24 - Prawdziwa 
śmierć; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.IV; odc. 52 - 
Zemsta i wybaczenie; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.V; odc. 53 - 
Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 64 - Aukcja; serial 
kryminalny TVP

00:15 Na dobre i na złe; odc. 
717 Życie po życiu; serial 
TVP

01:20 Krew z krwi; odc. 1/8; 
serial TVP; Polska (2012)

02:30 Krew z krwi; odc. 2/8; 
serial TVP

03:30 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 4/7; serial 
TVP

04:40 M jak miłość; s.I; odc. 
914; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2464; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia rowerowa

07:35 Śpiewające fortepiany 
(16)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/20/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 286 
ed. 5; teleturniej

09:45 Bake Off Junior (6)
10:40 Bake off – Ale przepis 

(6)
10:55 Familiada; odc. 2464
11:25 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /101/ - 
„Ucieczka z tropiku” - 
Marek Biliński

11:40 Życie to Kabaret – To 
idzie kabaret; cz. 2

12:40 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu – Maciej 
Stuhr (6); program 
kabaretowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(17)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów (cz. 
1); widowisko

15:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów (cz. 
2); widowisko

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów (cz. 
3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Na huculskim szlaku; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (84) 
Męska rzecz; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 17 (66) Walia - 
„Nie tylko zamki”; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/20/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(18)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (81) - Dopalacze i 
rozweselacze - pozwalać 
czy zabraniać?; widowisko 
rozrywkowe

22:20 The Voice of Poland 
IX seria - Bitwa (13); 
widowisko muzyczne

23:55 Koło fortuny; odc. 285 
ed. 5; teleturniej

00:40 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (7); koncert

01:40 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2018 na 
bis - Andrzej Piaseczny, 
Krzysztof Krawczyk, 
Leszcze, Blue Cafe; 
koncert

02:40 Olga Lipińska 
zaprasza (12); talk-show

03:30 Rozrywka Retro – Czar 
par; program rozrywkowy

5:10 Ukryta prawda: 
Wszystko dla pieniędzy 
(371); serial 
paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: 
Metamorfoza (150); serial 
fabularno-dokumentalny

7:05 Szpital (431); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (41/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (42/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Modelki 
(5/14); serial kryminalny

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

Pogromca „słoików” 
(706); serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: Dobra 
rodzinne (151); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: Przebity 
tatuaż (605); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (432); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (17/24); 
serial przygodowy

16:50 Kryminalni: Zemsta 
(6/14); serial kryminalny

17:55 Brzydula (43/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (44/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda: 
Babiniec (707); serial 
paradokumentalny

20:00 Lawina; film 
katastroficzny, Belgia/
Francja/Niemcy/Austria/
Polska 2008. Vent w 
Alpach. Marc (Vincent 
Perez) wraca do swojego 
rodzinnego miasteczka po 
dziewięciu latach. Na 
miasto spada ogromna 
lawina. Śnieg niszczy 
samochody i domy. 
Szalejąca wichura 
uniemożliwia dotarcie 
ekipy ratunkowej do 
poszkodowanych 
mieszkańców. Są oni 
zdani tylko na siebie

22:00 Kości 12 (9/12); serial 
kryminalny

22:55 Szeregowiec Ryan; 
dramat wojenny, USA 
1998. Oddział żołnierzy 
ryzykuje życie, by odnaleźć 
zaginionego wojskowego.

2:25 Lista klientów (1/10); 
serial obyczajowy. 
Porzucona przez męża 
Riley (Jennifer Love 
Hewitt) zatrudnia się jako 
masażystka. W salonie 
potajemnie świadczone są 
również inne usługi.

3:30 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

05:25 Wiem, co kupuję 
(8/12) - program 
lifestylowy

05:55 Ostre cięcie 3 (9/12) - 
program

06:40 Idealna niania 8 (3/6) 
- program obyczajowy

07:25 Nowa Maja w 
ogrodzie (35/40) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Apetyt na miłość 3 
(11/12) - program 
rozrywkowy

08:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (6) - reality show

09:40 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (5/12) - 
program rozrywkowy

10:25 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (11/13) - 
program rozrywkowy

11:25 Kuchenne rewolucje 
15 (6/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:25 Zanim Cię zobaczę
13:25 Co za tydzień (873) - 

magazyn
13:55 Pani Gadżet 16
14:25 Pani Gadżet 15 (7/22) 

- magazyn
14:55 W czym do ślubu? 3 

(9/12) - reality show
15:25 W czym do ślubu 4 

(9/12) - reality show
15:55 Gwiazdy prywatnie 

3 (8) - program 
lifestylowy

16:25 Zaskocz mnie! 2
16:55 Ugotowani 13 (9/10) - 

magazyn kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
9 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (3/10) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 3 
(9/12) - reality show

20:40 #Sława 2 (5/8) - 
program rozrywkowy

21:10 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (8/12) - program 
rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 16
22:25 Eks-tra zmiana
23:25 Afera fryzjera 7 (8) - 

program rozrywkowy
00:10 Moja transseksualna 

droga - dokument
01:35 W roli głównej - 

Bogusław Linda (5/8) - 
talk show

02:05 W roli głównej - 
Tomasz Kot (5/6) - talk 
show

02:35 Najsztub słucha - 
Magda Gessler (1/6) - talk 
show

03:05 W roli głównej - 
Magda Gessler (3/7) - talk 
show

03:35 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn

06:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- Eliminacje ME 2020: 
Izrael - Polska

07:50 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 (12): Vegas 
Golden Knights - Tampa 
Bay Lightning

12:05 Boks - World Boxing 
Super Series

13:00 Boks - World Boxing 
Super Series

14:00 Judo - Grand Slam, 
Abu Dhabi (3)

16:15 Orły sportu; odc. 5; 
reportaż

16:45 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Finals - Singapur: 
finał

18:40 Piłka ręczna mężczyzn 
- Eliminacje ME 2020: 
Izrael - Polska

20:30 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

21:35 Sportowy Wieczór
22:15 Gol Ekstra; felieton
23:30 Gol - magazyn 

piłkarski
00:05 Hokej na lodzie - NHL 

2018/19 (15): Toronto 
Maple Leafs - Calgary 
Flames

03:05 boks - mecz 
towarzyski: Polska - 
Bułgaria

05:10 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (2); 
reality show

7:05 Przygody Kota w 
Butach (2); serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (3); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (49); 
reality show

9:00 Septagon (30); serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (21); 
reality show

11:25 Benny Hill (26); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (2); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (3); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

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

16:00 Maria z przedmieścia 
(39) telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(39) telenowela

18:00 Septagon (33); serial 
kryminalny. Do 
detektywów zgłasza się 
zamożny radny, 
zaniepokojony 
zachowaniem swojego 
nastoletniego syna, Kuby. 
Chłopak pasjonuje się 
fotografią. Jedno ze zdjęć, 
nad którym ostatnio 
pracował, wzbudziło 
jednak podejrzenia jego 
ojca. Przedstawiało 
bowiem związaną 
dziewczynę…

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (241); serial 
kryminalny

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów (11); serial 
dokumentalny

21:35 Śmierć na 1000 
sposobów (12); serial 
dokumentalny

22:00 Galileo (710); 
program 
popularnonaukowy

23:00 Galileo (711); 
program 
popularnonaukowy

0:00 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (1); 
reality show

1:00 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (2); 
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

06:50 Był taki dzień – 29 
października; felieton

07:00 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 10/12; 
serial komediowy TVP

07:55 Ex Libris – Historyczna 
książka roku; magazyn

08:15 Ex Libris; odc. 355; 
magazyn

08:40 Wojownicy czasu – 
Szturm, czyli kozacy pod 
Zamościem; reportaż

09:25 Historia Polski – 
Bezpieka 1944-56; cz. 1; 
serial dokumentalny

10:20 Sensacje XX wieku – 
Mata Hari

10:50 Stara granica; film 
dokum.; Białoruś (2015)

11:25 Planeta dinozaurów – 
Obcy świat; odc. 3; / 3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

12:30 Królowa Bona; odc. 
10; serial TVP

13:40 Umarłem, aby żyć; 
dramat wojenny

15:25 Ziemia: świat 
zwierząt; odc. 3/5; esej 
dokum.; USA (2013)

16:15 Spór o historię – 
Władcy polscy: 
Władysław III 
Warneńczyk; debata

16:55 Historia Polski – 
Bezpieka 1944-56; cz. 2; 
serial dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

18:30 Flesz historii; odc. 
414; cykl reportaży

18:50 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 11/12; 
serial komediowy TVP

19:45 Książka Historyczna 
Roku

20:05 Historia w postaciach 
zapisana – Królowa 
Wiktoria; cykl dokum.; 
Francja (2013)

22:00 Archiwum zimnej 
wojny – Niebezpieczny 
wirus popkultury

22:35 Marzyciele – Dmowski 
krakowski namysł; 
program publicystyczny

23:05 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 6; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

00:10 Lotnicy kosmonauci; 
film dokumentalny

01:10 Sensacje XX wieku – 
Wyrok wykonano; cz. 1; 
cykl dokumentalny

01:40 Sensacje XX wieku – 
Wyrok wykonano; cz. 2; 
cykl dokumentalny

02:10 Encyklopedia II wojny 
światowej – Goering; cykl 
dokumentalny

02:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

03:15 Polska i świat z 
historią w tle – 
Famadihana. Spotkanie 
życia i śmierci; cykl 
reportaży

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Stocznia 
Szczecin - Asseco Resovia 
Rzeszów

8:30 Atleci; magazyn 
9:00 Siatkówka kobiet; 

Superpuchar Polski; mecz: 
Grot Budowlani Łódź - 
Chemik Police

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

15:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: MKS 
Będzin - Jastrzębski 
Węgiel

20:30 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski

22:00 Puncher Extra Time; 
magazyn dla fanów 
sportów walki

23:00 Wojna Domowa (1); 
magazyn bokserski

23:30 Boks; Gala 
Underground Boxing 
Show X w Wieliczce; waga 
średnia: Robert Talarek - 
John Rene

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. 354; 

serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc. 

46; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3918; 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. 75 - 

Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 140 - Zespół gra 
rocka; serial kryminalny 
TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
20/108; teleturniej

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:39 To się opłaca – 

Współpraca; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Cudaczne stroje zwierząt; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2014); reż.:Phil 
Cole

14:00 Elif; s.II; odc. 355; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 49
16:05 Wieczna miłość; odc. 

47; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie 

niepodległości; /7/; 
felieton

17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3919; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3364; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
118; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
21/108 Wielki finał; 
teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 50
21:00 Te Deum - koncert
22:15 Kompania X; s.I; odc. 

8; serial; Kanada (2015)
23:00 Otchłań; film science 

fiction; USA (1989)
01:55 Czy świat oszalał? – 

Ciemne śluby; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

03:00 Amok; film 
obyczajowy; Polska 
(1998)

05:30 Koło fortuny; odc. 20 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1393; serial TVP

07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 145 

„Pomyłka”; 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 (201)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

42 „Ty, ja i spa”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1929; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 21 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 67; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 190; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1393; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 317 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2459; 
teleturniej

17:15 Łzy Cennet; odc. 44; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

191 „Giełda wspomnień” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 76; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1929; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1930; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 56; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1394; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1127

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – Tu 
się żyje.; film 
dokumentalny; Polska 
(2018); reż.:Kinga Dębska

00:05 Rodzinka.pl; odc. 246 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:40 Syn - ep. 6; serial; USA 
(2017)

01:35 Defekt; odc. 1/9; serial 
sensacyjny TVP; Polska 
(2003)

02:40 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:40 Sól Ziemi; film 
dokumentalny; Brazylia, 
Francja, Włochy (2014); 
reż.:Wim Wenders, 
Juliano Ribeiro Salgado

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 
(698); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (3); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (766); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (47); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (713); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2750); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (639); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (282); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (272); serial 

paradokumentalny. Na 
osiedlu zgwałcono 
kobietę. Sąsiedzi winią 
mieszkańca, który 
odsiadywał wyrok za 
podobne czyny. Kuba i 
Natalia muszą się 
spieszyć. Zagrożone...

18:00 Pierwsza miłość 
(2751); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (300); serial 
komediowy

20:05 Ślad (13); serial 
kryminalny. Ginie 
atrakcyjna młoda kobieta. 
Śledczy ustalają, że 
uczęszczała na spotkania 
Anonimowych Żarłoków 
XXX. Sprzedawała 
uczestnikom 
niebezpieczny narkotyk, 
który miał pomagać...

21:05 Ślad (14); serial 
kryminalny. Byli policjanci 
Lewakowski i Polit 
popełniają samobójstwo. 
Śledczy ustalają, czym 
zajmowali się po odejściu 
ze służby. Zatrzymywali 
osoby rzekomo 
naruszające...

22:05 Suma wszystkich 
strachów; thriller, Niemcy/
USA 2002

0:45 Zła kobieta; komedia, 
USA 2011

2:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5478) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Brenna, „Karczma 
Górecka”

07:50 Doradca smaku 9 
(33/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2319) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (963) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (852) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (615) - 
program

14:00 19 + (316) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (616) - 
program

16:30 19 + (317) - program
17:00 Szpital (853) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (964) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7608) - 

informacje
19:35 Sport (7591) - 

informacje
19:45 Pogoda (7588) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5479) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(34/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2771) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (205) - 
program

21:30 Diagnoza 3 (9/13) - 
serial

22:30 Kuba Wojewódzki 13 
(9/13) - 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 (1141) - 
magazyn reporterów

00:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (9/12) - 
program

01:05 36,6 4 (8/12) - 
program

02:05 Masters Of Sex (3/12) 
- serial, USA 
tytuł oryginalny odcinka: 
Standard deviation

03:15 Uwaga! (5479) - 
program

03:40 Moc Magii(TVN noc) 
(296/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia 2015

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 80

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 137

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 3

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. 91

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. 137

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 138

20:00 Czerwony smok; 
horror, Niemcy, USA 
2002. Agent FBI Will 
Graham (Edward Norton) 
ściga psychopatycznego 
zabójcę nazwanego przez 
prasę „Zębową wróżką”. 
Graham kilka miesięcy 
wcześniej aresztował 
Hannibala Lectera 
(Anthony Hopkins). Teraz 
jednak musi się zwrócić 
do niego o pomoc…

22:25 Szybcy i wściekli; 
akcja, USA 2001. Paul 
Walker wciela się w 
postać Briana, młodego 
policjanta prowadzącego 
śledztwo w sprawie serii 
sensacyjnych porwań 
ciężarówek. Przenika do 
drużyny Dominica (Vin 
Diesel) - jednego z 
głównych podejrzanych. 
Teraz nadchodzi moment, 
kiedy musi podjąć decyzję, 
komu pozostanie lojalny...

00:45 Polowanie na 
drużbów; komedia, USA 
2015

02:50 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek; Polska 
2018; odc. 6

03:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:05 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

04:40 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 17

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 22; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 136 
„Kwestia zasad”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 137 
„Ostatnia szansa”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 5/7; serial 
TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
915; serial TVP

09:20 Na dobre i na złe; odc. 
717 Życie po życiu; serial 
TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
200 „Zapisałaś w 
chmurze?” sezon 10; 
serial komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
201 „Upiorne urodziny” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.IV; odc. 49 - 
Debata; serial obyczajowy 
TVP

12:25 Ranczo; s.IV; odc. 50 - 
Kontratak; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 62 - Paragraf 23; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 63 - Zdobycz; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
157 - Ekstremalny 
sprawdzian; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 137 
„Ostatnia szansa”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.IV; odc. 51 - 
Fałszerze uczuć; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.IV; odc. 52 - 
Zemsta i wybaczenie; 
serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 23; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 64 - Aukcja; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 25 - Trzy sekundy; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.V; odc. 53 - 
Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.V; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 65 - Taka spokojna 
niedziela; serial kryminalny 
TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

01:10 Czas honoru; odc. 25 
„Ucieczka z czarnej 
pralni”; s. II; serial TVP

02:15 Czas honoru; odc. 26 
„Reichsbank”; s. II; serial 
TVP

03:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 5/7; serial 
TVP

04:15 M jak miłość; s.I; odc. 
915; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2465; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Na huculskim szlaku

07:35 Śpiewające fortepiany 
(17)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/21/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 287 
ed. 5; teleturniej

09:45 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 9) - Rodzinne 
związki; widowisko

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /49/ - „O mnie 
się nie martw” - Kasia 
Sobczyk

10:55 Familiada; odc. 2465; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 10 
Paranienormalnych 
historii (1-2); reportaż

13:40 Śpiewające fortepiany 
(18)

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

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

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

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Brytyjska jagnięcina z 
pieca i grilla; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (85) 
Rozum; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 18 (67) Słowacja 
„Za miedzą”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/21/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(19)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (31) - Cyrk; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Bake Off Junior (7)
23:15 Bake off – Ale przepis 

(7)
23:30 Koło fortuny; odc. 286 

ed. 5; teleturniej
00:05 Gwiazdy, gwiazdki, 

gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Krzysztof 
Krawczyk i jego goście

00:40 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (3); koncert

01:45 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (4); koncert

02:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (4) - Policjant; 
cz. 2; program 
rozrywkowy

03:45 Rozrywka Retro – 
Muzyka małego ekranu: 
Zbigniew Wodecki

5:25 W-11 - Wydział 
Śledczy: Modelka (1159); 
serial fabularno-dokum.

6:10 Sąd rodzinny: Dobra 
rodzinne (151); serial 
fabularno-dokumentalny

7:05 Szpital (432); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (43/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (44/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Zemsta 
(6/14); serial kryminalny

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

Babiniec (707); serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: Flowers 
of the Night (152); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: Sekret 
opiekunki (606); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (433); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (18/24); 
serial przygodowy

16:50 Kryminalni: Szantaż 
(7/14); serial kryminalny

17:55 Brzydula (45/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (46/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda: 
Rozgrywki (708); serial 
paradokumentalny

20:00 Wyspa tajemnic; 
thriller, USA 2010. Rok 
1954, niedostępna wyspa 
położona w Zatoce 
Bostońskiej. Do 
znajdującego się tu 
szpitala dla chorych 
umysłowo przybywają 
doświadczony szeryf 
federalny Teddy Daniels 
(Leonardo DiCaprio) i jego 
partner, nowicjusz Chuck 
Aule (Mark Ruffalo). W 
placówce tej leczeni są 
wyjątkowo niebezpieczni 
przestępcy. Jedna z 
pacjentek, morderczyni 
Rachel Solando (Emily 
Mortimer), zniknęła bez 
śladu i funkcjonariusze 
mają przeprowadzić 
śledztwo. Sprawa jest 
niezwykle tajemnicza. 
Rachel była 
przetrzymywana w 
zamkniętym pokoju, 
którego okna 
zabezpieczono kratami. 
Nie wiadomo, jak mogła 
się stamtąd wydostać. 
Pozostała po niej tylko 
zaszyfrowana 
wiadomość…

22:55 Kino oldschool: Ojciec 
chrzestny 3; film 
sensacyjny, USA 1990

2:25 Sposób na morderstwo 
(13/15); serial kryminalny

3:25 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów

05:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (12/14) - 
program lifestylowy

06:10 Beauty ekspert (9/10) 
- magazyn lifestylowy

06:45 Co za tydzień (873) - 
magazyn

07:15 Misja ratunkowa 2 
(9/10) - program 
rozrywkowy

08:00 Apetyt na miłość 
3 (12) - program 
rozrywkowy

09:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (1/8) - reality 
show

09:45 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (6/12) - 
program rozrywkowy

10:30 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (12/13) - 
program rozrywkowy

11:30 Kuchenne rewolucje 
15 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:30 Pani Gadżet 16
13:00 Pani Gadżet 16
13:30 Życie bez wstydu 6 

(8/10) - reality show
14:30 #Sława 2 (5/8) - 

program rozrywkowy
15:00 Eks-tra zmiana
16:00 Terapia dla par 

(10/12) - program
17:05 Afera fryzjera 7 (8) - 

program rozrywkowy
17:50 Kuchenne rewolucje 7 

(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:50 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (4/10) - 
program rozrywkowy

19:35 Sekrety lekarzy 3 
(10/12) - reality show

20:35 Miłość i rodzina 
kontra prawo imigracyjne

21:40 Co nas truje 2 (9/12) - 
program lifestylowy

22:25 Gwiazdy prywatnie 
(1/8) - program 
lifestylowy

22:55 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (1/8) - reality 
show

23:40 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (7/10) 
- program

00:25 Sekrety gwiazd - Drew 
Barrymore (6) - serial 
dokumentalny, USA

01:30 Najsztub słucha - 
Małgosia Rozenek (5/6) - 
talk show

02:00 Najsztub słucha - 
Joanna Krupa (2/6) - talk 
show

02:30 W roli głównej - Anna 
Mucha (6) - talk show

03:00 W roli głównej - 
Mateusz Damięcki (4/7) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn

06:00 tenis - Turniej WTA 
Singapur

07:50 Hokej na lodzie - NHL
10:00 kolarstwo torowe - 

Puchar Świata Milton
11:50 Rafał Wilk - człowiek 

ze stali
12:50 piłka nożna - Liga 

Narodów: Polska - 
Portugalia

15:00 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

16:05 Gol Ekstra; felieton
17:35 RETRO TVP SPORT; 

magazyn
19:45 la - Gala Złote Kolce - 

podsumowanie sezonu 
lekkoatletycznego w 
Polsce

22:00 Sportowy Wieczór
22:45 tenis - Turniej WTA 

Singapur
02:35 boks - Gala Zakopane
04:15 boks - Gala Zakopane- 

walka wieczoru:  K. 
Włodarczyk - A. Sands

05:15 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (3); 
reality show

7:05 Przygody Kota w 
Butach (3); serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (4); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (50); 
reality show

9:00 Septagon (33); serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (22); 
reality show

11:25 Benny Hill (27); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (4); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (5); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

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

16:00 Maria z przedmieścia 
(40) telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(40) telenowela

18:00 Septagon (34); serial 
kryminalny

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (242); serial 
kryminalny

21:00 Gwiezdne wrota; film 
SF, Francja/USA 1994. W 
1928 roku u podnóża 
piramidy w Gizie ekipa 
archeologów odkrywa 
pokryte hieroglifami 
kamienne tablice. Tuż 
obok znajdują tajemniczy 
metalowy pierścień o 
kilkumetrowej średnicy. 
60 lat później Catherine 
(Viveca Lindfors) wraz z 
młodym egiptologiem 
Danielem Jacksonem 
(James Spader) próbuje 
rozszyfrować zagadkę 
związaną z tym 
znaleziskiem. Wkrótce 
Daniel odkrywa, że 
pierścień jest bramą do 
innych miejsc we 
wszechświecie, a zapisany 
na tablicach tekst wyzwala 
jego moc…

23:40 Tajna broń; film 
sensacyjny, USA 1996

1:50 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:50 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:45 Graffiti; program 
publicystyczny

3:55 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

5:00 SuperLudzie (20); serial 
dokumentalny

5:30 SuperLudzie (21); serial 
dokumentalny

06:50 Był taki dzień – 30 
października; felieton

06:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 11/12; 
serial komediowy TVP

07:50 Ex Libris – Historyczna 
książka roku; magazyn

08:05 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 49; 
magazyn

08:35 Flesz historii; odc. 
414; cykl reportaży

09:05 Historia Polski – 
Bezpieka 1944-56; cz. 2; 
serial dokumentalny

10:00 Sensacje XX wieku – 
Wyrok wykonano; cz. 1; 
cykl dokumentalny

10:30 Sensacje XX wieku – 
Wyrok wykonano; cz. 2; 
cykl dokumentalny

11:05 Spór o historię – 
Władcy polscy: Kazimierz 
IV Jagiellończyk; debata

11:40 Armenia patrzy na 
Europę; reportaż

12:10 Królowa Bona; odc. 
11; serial TVP

13:20 Wszystkie kolory 
świata – Prowansja; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

14:25 Historia w postaciach 
zapisana – Fryderyk II, 
król Prus (Frdric II); cykl 
dokumentalny; Francja 
(2013)

16:05 Marzyciele – Dmowski 
krakowski namysł; 
program publicystyczny

16:40 Historia Polski – 
Bezpieka 1944-56; cz. 3; 
serial dokumentalny

17:30 Ex Libris – Historyczna 
książka roku; magazyn

17:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Chipmunk 
latająca wiewiórka

18:20 Wojownicy czasu – 
Szturm, czyli kozacy pod 
Zamościem; cykl 
reportaży

18:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 12 ost.; 
serial komediowy TVP

19:55 Po latach niewoli 
wstaje Polska 1914 - 
1918; dokument 
fabularyzowany

21:00 Hiszpania. Narodziny 
imperium; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

22:00 Jak było?; program 
publicystyczny

22:40 Popioły; cz. II; dramat
00:55 Sensacje XX wieku – 

Tunele wojny; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

02:00 Encyklopedia II wojny 
światowej – Armia 
Czerwona; cz. 1; cykl 
dokumentalny

02:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Chipmunk 
latająca wiewiórka

03:05 Podróż 
sentymentalna; film 
dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Indykpol AZS 
Olsztyn

8:30 Atleci; magazyn dla 
wszystkich, którzy kochają 
sport. W programie relacje 
z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: MKS 
Będzin - Jastrzębski 
Węgiel

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

14:45 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/16 finału: 
MKS Bytovia Bytów - 
Śląsk Wrocław

17:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/16 finału: 
Raków Częstochowa - 
Lech Poznań

20:15 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/16 finału: 
Piast Gliwice - Legia 
Warszawa

23:00 Magazyn koszykarski 
23:30 Piłka nożna; Puchar 

Polski; mecz 1/16 finału: 
Raków Częstochowa - 
Lech Poznań

1:30 Boks; Gala Underground 
Boxing Show X w 
Wieliczce; waga średnia: 
Robert Talarek - John 
Rene

2:30 Siatkówka kobiet; 
Superpuchar Polski; mecz: 
Grot Budowlani Łódź - 
Chemik Police
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 355; 

serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc. 

47; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3919; 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. 76; 

serial obyczajowy TVP
09:50 Komisarz Alex; s.XI; 

odc. 141; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

21/108 Wielki finał; 
teleturniej

11:30 Korona królów; odc. 
118; telenowela TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Żyjąc wśród wilków; film 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Guillaume 
Maidatchevsky

14:00 Elif; s.II; odc. 356; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 50
16:05 Wieczna miłość; odc. 

48; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie 

niepodległości; /8/; 
felieton

17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3920; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3365
18:30 Korona królów; odc. 

119; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

1/109; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:00 Orędzie Abpa 

Stanisława Gądeckiego 
na uroczystość 
Wszystkich Świętych

20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 51
21:00 Wielki Test o 

Powietrzu
22:25 Na własne oczy – 

Między światami; film 
dokum.; Polska (2016)

23:25 Sztandary 
niepodległości

00:25 Bez tożsamości; odc. 
2; serial; Hiszpania (2016)

01:15 Kompania X; s.I; odc. 
8; serial; Kanada (2015)

02:05 wojsko – polskie.pl; 
odc. 34; reportaż

02:30 Warszawa; film 
obyczajowy; Polska 
(2003)

04:25 Notacje – Edward 
Krasiński. Dlaczego 
zostałem polonistą; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 22 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1394; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 146 
„Opowiem ci bajkę”; 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 (202)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

43 „Narada rodzinna”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1930; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 23 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 68; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 158; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1394; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 318 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2460; 
teleturniej

17:00 Nabożeństwo na 
Święto Reformacji w 
Ozorkowie

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

192 „Braterska kasa” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 77; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1930; serial TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1931; serial TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 21; felieton

20:55 Na dobre i na złe; odc. 
718; serial TVP

21:55 Na sygnale; odc. 204 
„Happy End”; serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – Dotyk 
miłości; dramat; USA 
(1999)

00:55 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

01:50 Dzielnica bankowa; 
odc. 6/6; serial 
sensacyjny; Francja 
(2017)

02:50 Świat bez tajemnic – 
Ostatnia podróż Diany. 
Tydzień, który zmienił 
monarchię; odc. 2; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

03:45 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 16; serial komediowy 
TVP

04:15 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 17; 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 
(700); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (4); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (767); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (48); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (714); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2751); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (640); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (283); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (273); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2752); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (58); serial 
komediowy

20:05 Świat według 
Kiepskich (537); serial 
komediowy

20:40 Zła kobieta; komedia, 
USA 2011. Elizabeth 
Halsey (Cameron Diaz) 
jest leniwą, próżną 
dziewczyną, która przez 
przypadek została 
nauczycielką. Kobieta 
przeklina, nie stroni od 
używek, a uczniowie 
kompletnie jej nie 
obchodzą. Marzy tylko o 
tym, żeby poślubić 
swojego bogatego 
chłopaka i wreszcie 
porzucić znienawidzoną 
pracę. Nic więc dziwnego, 
że kiedy narzeczony z nią 
zrywa, szybko zaczyna 
rozglądać się za kolejnym, 
odpowiednio sytuowanym 
kandydatem na męża…

22:40 Jutro będzie futro; 
komedia, USA 2010. Kiedy 
prześladowany przez 
pecha imprezowicz Lou 
(Rob Corddry) trafia do 
szpitala po zatruciu się 
tlenkiem węgla, jego 
dwóch znajomych z 
młodości uznaje wypadek 
za próbę samobójczą…

0:50 Obsesja; thriller, USA 
2009

3:05 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5479) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja „Gusto” 
specjalizująca się we 
włoskiej kuchni położona 
jest w środku dużego 
osiedla mieszkaniowego w 
podwarszawskim 
Piasecznie. Teoretycznie 
powinna być skazana na 
sukces. Potencjalnych 
klientów ma tysiące, 
właścicielem jest 
doświadczony restaurator 
i kucharz Zbyszek, 
któremu pomaga żona 
Lilianna, a i włoskie 
potrawy mają w Polsce 
wielu zwolenników. Mimo 
to restauracja świeci 
pustkami…

07:50 Doradca smaku 9 
(34/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2320) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (964) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (853) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (616) - 
program 

14:00 19 + (317) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (617) - 
program 

16:30 19 + (318) - program 
17:00 Szpital (854) - 

program
18:00 Ukryta prawda (965) - 

program
19:00 Fakty (7609) 
19:35 Sport (7592) 
19:45 Pogoda (7589) 
19:50 Uwaga! (5480) - 

program 
20:10 Doradca smaku 9 

(35/40) - program 
20:15 Na Wspólnej 

16 (2772) - serial
20:55 Milionerzy (206) - 

program 
21:30 Ameryka Express 

(9/13) - program
23:05 Wojownicze żółwie 

ninja - film przygodowy, 
USA 2014. Ciemność 
zapanowała w Nowym 
Jorku, bo Shredder i jego 
Klan Walczących Stóp 
trzymają wszystkich w 
ryzach - od policji po 
polityków…

01:15 Oszuści (4/10) - serial, 
USA

02:15 Sęp - film sensacyjny, 
Polska 2012. Oskarżony o 
podwójne morderstwo 
Radosław Raczek, 
podczas procesu zostaje 
odbity z najpilniej 
strzeżonego sądu w 
Polsce. Transmisję tego 
wydarzenia śledzi cała 
Polska…

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 81

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 138

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 24

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 4

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. 92

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. 138

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 139

20:00 Noe: Wybrany przez 
Boga; przygodowy, USA 
2014. Noe (Russell 
Crowe) to człowiek, który 
został wybrany do 
podjęcia wielkiej misji 
uratowania rodzaju 
ludzkiego oraz zwierząt 
przed apokaliptycznym 
potopem, który ma 
zniszczyć zepsuty świat…

22:50 Życzenie śmierci II; 
akcja,  1982

00:35 Następny jesteś ty; 
horror, USA 2011. Gang 
zamaskowanych i 
uzbrojonych napastników 
wdziera się do posiadłości 
rodziny Davisonów i 
zaczyna terroryzować jej 
mieszkańców. Nikt nie jest 
w stanie przewidzieć kim 
są napastnicy i dlaczego 
rodzinie grozi 
niebezpieczeństwo...

02:30 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 16. Flota Björna 
płynie naprzód i 
rozpoczyna 
niespodziewany atak. 
Lagherta kontynuuje 
swoje przywódcze 
działania. Do synów 
Ragnara dociera 
informacja o śmierci ich 
ojca…

03:25 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

04:20 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

04:55 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 20

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 23; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 137 
„Ostatnia szansa”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 138 
„Zabójczy chłód”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 6/7; serial 
TVP

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

09:25 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
201 „Upiorne urodziny” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
202 „Suknia teściowej?” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.IV; odc. 50 - 
Kontratak; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.IV; odc. 51 - 
Fałszerze uczuć; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 63 - Zdobycz; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 64 - Aukcja; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
158 - Pochopne 
oskarżenie

16:15 Na sygnale; odc. 138 
„Zabójczy chłód”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.IV; odc. 52 - 
Zemsta i wybaczenie; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.V; odc. 53 - 
Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 24; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 65 - Taka spokojna 
niedziela; serial kryminalny 
TVP

20:25 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 26 - Ostatnia sprawa 
Lucyny; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.V; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.V; odc. 55 - 
Wielki powrót; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 66; serial TVP

00:10 Rodzinka.pl; odc. 246 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:40 Na sygnale; odc. 203; 
serial fabularyzowany TVP

01:15 Ratownicy; odc. 2/13; 
serial TVP

02:15 Ratownicy; odc. 3/13; 
serial TVP

03:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 6/7; serial 
TVP

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

06:20 Familiada; odc. 2466; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Brytyjska jagnięcina z 
pieca i grilla

07:30 Śpiewające fortepiany 
(18)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/22/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 288 
ed. 5; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (18); 
teleturniej muzyczny

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /50/ - „Ten wasz 
świat” - Oddział Zamknięty

10:55 Familiada; odc. 2466; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /99/ - „A ja wolę 
moją mamę” - Majka 
Jeżowska

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Młodych (1-2)

13:45 Śpiewające fortepiany 
(19)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska (1-2)

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE na bis - Z 
PRL do Polski; /cz. 2/

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie w krainie 
młodości; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (86) 
Znachor; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 18 (68) Słowacja 
„Na wschód”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/22/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(21)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (79) - Życie w 
realu kontra życie w 
wirtualu; widowisko 
rozrywkowe

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (5) - Dziennikarz 
i prezenter; cz. 1; program 
rozrywkowy

23:20 Koło fortuny; odc. 287 
ed. 5; teleturniej

23:55 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Ewa Bem

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (5); koncert

01:35 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (6); koncert

02:40 Kierunek Kabaret; /63/ 
- Prawo i porządek

03:40 Rozrywka Retro – Im 
dalej w las tym wiekszy 
Szum (1); widowisko

05:10 Ukryta prawda (372) - 
magazyn obyczajowy, 
Polska

06:10 Sąd rodzinny (152) - 
program sądowy, Polska 

07:05 Szpital (433) - 
program obyczajowy

08:05 Brzydula (45/55) - 
serial obyczajowy

08:35 Brzydula (46/55) - 
serial obyczajowy

09:10 Kryminalni (7/14) - 
serial kryminalny

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (708) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (153) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (607) - 
program sądowy

14:55 Szpital (434) - 
program obyczajowy

15:55 Zagubieni II (19/24) - 
serial, USA. Ku 
zaskoczeniu niektórych 
Rose zaciekle sprzeciwia 
się planowi nadania 
sygnału S.O.S. przez 
Bernarda. Jack i Kate 
wyruszają do dżungli, aby 
zaproponować „Innym” 
dobicie targu. W trakcie 
wyprawy okazuje się, że 
romantyczne uczucia 
wcale nie wygasły. Locke 
zaczyna wątpić, czy jego 
wiara w wyspę ma sens… 

16:50 Kryminalni (8/14) - 
serial

17:55 Brzydula (47/55) - 
serial 

18:25 Brzydula (48/55) - 
serial 

19:00 Ukryta prawda (709) - 
program obyczajowy, 
Polska

20:00 Wyścig po życie - film 
sensacyjny, USA/
Bułgaria 2013. Były 
kierowca wyścigowy 
(Ethan Hawke) zostaje 
zmuszony do podjęcia 
niebezpiecznego 
wyzwania. By ocalić 
porwaną żonę rozpocznie 
wyścig z czasem. W 
wykonaniu zadania 
pomoże mu nieznajoma…

21:55 Family: Dzieci 
psychodelicznej sekty - 
dokument, Australia/USA/
Wielka Brytania 2016

00:05 Coś - horror, 
USA 1982 (dozwolone od 
lat 18). Dwunastu 
amerykańskich 
naukowców wyrusza z 
ekspedycją badawczą na 
Antarktydę. Na miejscu 
znajdują pozaziemską 
istotę, która spadła na 
ziemię i przeleżała 
zamrożona pod lodem 
100 tysięcy lat…

02:25 Na żywo - film 
sensacyjny, USA 1995

04:15 Druga strona medalu 
3 (4/8) - talk show – Karol 
Bielecki

05:30 Wiem, co kupuję 
(9/12) - program 
lifestylowy

06:00 Gwiazdy od kuchni 2 
(1/8) - program 
lifestylowy

06:30 Nowa Maja w 
ogrodzie (35/40) - 
magazyn ogrodniczy

07:00 Kulisy sławy EXTRA 2
07:30 Afera fryzjera 5 (3/12) 

- program rozrywkowy
08:15 Apetyt na miłość 4 

(1/12) - program 
rozrywkowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (2/8) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (7/12) - 
program rozrywkowy

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

11:45 Kuchenne rewolucje 
15 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (1/8) - reality 
show

13:30 Zaskocz mnie! 2
14:00 Miłość i rodzina 

kontra prawo imigracyjne
15:05 Eksperci domowego 

budżetu 5
16:40 program rozrywkowy
17:10 Poczuj się jak 

Małgosia Rozenek (7/10) 
- program

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (5/10) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 3 
(11/12) - reality show

20:40 Misja ratunkowa 2 
(9/10) - 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 (6) - 

program
01:25 Najsztub słucha - 

Magda Gessler (1/6) - talk 
show

01:55 Najsztub słucha - 
Agnieszka Szulim (3/6) - 
talk show

02:25 W roli głównej - Edyta 
Górniak (1/7) - talk show

02:55 W roli głównej - 
Robert Korzeniowski (5/7) 
- talk show

03:25 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 3 
(2/16) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 3 
(3/16) - magazyn

06:00 piłka ręczna - 
Eliminacje ME: Polska - 
Kosowo

07:55 piłka ręczna - 
Eliminacje ME: Izrael 
-Polska

09:50 Igrzyska Olimpijskie 
Młodziezy - 
podsumowanie

11:30 Alicja  Fiodorow - 
droga do Rio

12:05 tenis - Turniej WTA 
Singapur

13:45 tenis - Puchar Davisa: 
Rumunia - Polska - 
podsumowanie

15:20 Pełnosprawni; odc. 
273; magazyn dla 
niepełnosprawnych

15:50 kolarstwo - Tour de 
Pologne - podsumowanie

16:50 la - Złote kolce - 
podsumowanie

18:35 la - Mistrzostwa 
Europy, Berlin - 
podsumowanie

20:50 Pierwsza Dama; film 
dokumentalny

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 piłka nożna - Liga 

Narodów: Polska - 
Portugalia

00:55 piłka nożna - Liga 
Narodów: Polska - Włochy

03:00 RETRO TVP SPORT; 
magazyn

05:10 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (4); 
reality show

7:05 Przygody Kota w 
Butach (4); serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (5); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (51); 
reality show

9:00 Septagon (34); serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (3); 
reality show

11:25 Benny Hill (28); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (6); 
serial fabularno-
dokumentalny. Septagon 
odwiedza Adam, którego 
narzeczona, Lena, zniknęła 
pewnego ranka. Dzień 
przed zaginięciem 
dziewczyny Adam był ze 
swoim kolegą w klubie,...

13:00 Detektywi w akcji (8); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

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

16:00 Maria z przedmieścia 
(41) telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(41) telenowela

18:00 Septagon (35); serial 
kryminalny

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (243); serial 
kryminalny

21:00 Oko za oko (9); serial 
obyczajowy

22:00 Wzgórza mają oczy; 
horror, USA 2006. Były 
policjant, Bob Carter (Ted 
Levine) i jego niezwykle 
rozmowna żona Ethel 
(Kathleen Quinlan) 
świętują właśnie 25. 
rocznicę ślubu. Uznają, że 
jest to doskonała okazja, 
by podreperować 
nadszarpnięte rodzinne 
więzi. Zabierają więc na 
wycieczkę do Kalifornii 
wszystkie swoje dzieci. 
Żadne z nich nie ma 
ochoty na tę wyprawę…

0:20 Trampolina (5); 
program rozrywkowy

1:20 Tuż przed tragedią (6); 
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 – 31 
października; felieton

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

07:55 Archiwum zimnej 
wojny – Niebezpieczny 
wirus popkultury

08:35 Jak było?; program 
publicystyczny

09:15 Historia Polski – 
Bezpieka 1944-56; cz. 3; 
serial dokumentalny

10:10 Sensacje XX wieku – 
Tunele wojny; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

11:15 Po latach niewoli 
wstaje Polska 1914 - 
1918; dokument 
fabularyzowany

12:20 Królowa Bona; odc. 
12; serial TVP

13:15 Ex Libris – Historyczna 
książka roku; magazyn

13:35 Wszystkie kolory 
świata – Nikaragua. 
Naturalne piękno; serial 
dokum.; Francja (2008)

14:30 Rodzina Niepodległej 
– Morskie Oko nasze; 
reportaż

15:15 Ex Libris – Historyczna 
książka roku; magazyn

15:35 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 6; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

16:35 „303”; film dokum.
17:50 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Bitwa pod 
Waliłami kolejne natarcie

18:20 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

18:50 Napoleon – Le 18 
brumaire; serial; Polska, 
Francja (1990)

19:55 Instynkt przetrwania; 
odc. 6/6; esej dokum.; 
USA (2012)

21:00 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 6/8; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Koło historii – Pomnik 
trwalszy od spiżu. 
Komarów 1920; cykl 
reportaży

22:35 Epitafium dla Barbary 
Radziwiłłówny; film 
historyczny

00:10 Sensacje XX wieku – 
Ambasador Andropow 
informuje; cykl 
dokumentalny

00:40 Sensacje XX wieku – 
Admirał; cykl 
dokumentalny

01:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Armia 
Czerwona; cz. 2; cykl 
dokumentalny

01:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Bitwa pod 
Waliłami kolejne natarcie

02:20 Szrajberka z 
Auschwitz; film 
dokumentalny

6:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/16 finału: 
MKS Bytovia Bytów - 
Śląsk Wrocław

8:30 Magazyn koszykarski
9:00 Piłka nożna; Puchar 

Polski; mecz 1/16 finału: 
Piast Gliwice - Legia 
Warszawa

11:30 Puncher Extra Time; 
magazyn dla fanów 
sportów walki

12:45 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz: 1/16 finału 
Legionovia Legionowo - 
Górnik Zabrze

15:15 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/16 finału: 
Bruk-Bet Termalica 
Nieciecza - Cracovia

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - Indykpol AZS 
Olsztyn

20:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/16 finału: 
GKS Katowice - Jagiellonia 
Białystok

23:00 Boks; Walka o pas 
WBO w Lublinie; waga 
superpiórkowa: Ewa 
Brodnicka - Nozipho Bell

1:00 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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05:15 Elif; s.II; odc. 356; 
serial; Turcja (2014)

06:10 Wieczna miłość; odc. 
48; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:00 Msza Święta
08:00 Nasz biały wielbłąd; 

film obyczajowy; Rosja 
(2015); reż.:Yuri Feting; 
wyk.:Mikhail Gasanov, 
Viktor Sukhorukov, Petr 
Novikov

09:40 Biegnij, Amelio; film 
obyczajowy; Włochy, 
Niemcy (2017); 
reż.:Tobias Wiemann; 
wyk.:Mia Kasalo, Samuel 
Girardi, Jasmin Tabatabai

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

11:55 Żołnierze z Monte 
Cassino; /1/; felieton

12:05 Natura w Jedynce – 
Las Bawarski – rozległy, 
mroczny, czarodziejski; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2016)

12:55 Żołnierze z Monte 
Cassino; /2/; felieton

13:05 Znachor; dramat; 
Polska (1981); reż.:Jerzy 
Hoffman; wyk.:Jerzy 
Bińczycki, Anna Dymna, 
Tomasz Stockinger, 
Bernard Ładysz, Bożena 
Dykiel, Artur Barciś, 
Andrzej Kopiczyński, Piotr 
Fronczewski, Piotr 
Grabowski, Jerzy Trela

15:25 Leśniczówka; odc. 51
15:50 Żołnierze z Monte 

Cassino; /3/; felieton
16:00 Pejzaż bez Ciebie
16:45 Żołnierze z Monte 

Cassino; /4/; felieton
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie 

niepodległości; /9/; 
felieton

17:18 Pogoda
17:25 Żołnierze z Monte 

Cassino; /5/; felieton
17:35 Trędowata; 

melodramat; Polska 
(1976)

19:15 Żołnierze z Monte 
Cassino; /6/; felieton

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX; 

odc. 259 - Zły los; serial 
kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Program 

publicystyczny
22:55 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:45 Ocaleni; reality show
00:50 Tanie Dranie – Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:35 Bez tożsamości; odc. 
2; serial; Hiszpania (2016)

02:25 Sprawa dla reportera
03:25 Rysa; dramat
04:55 Notacje – Jadwiga 

Lesiecka. Sztuka i 
smutek; cykl dokum.

04:55 Na dobre i na złe; odc. 
718; serial TVP

05:55 Mała dama; film; 
Austria (2012)

07:45 Wspomnienie – 
Zostawili swój ślad (1)

07:55 Pytanie na śniadanie 
10:30 Panorama
10:35 Pogoda Flesz
10:40 Pytanie na śniadanie 

Extra (203)
10:55 Gwiazdy w południe – 

W 80 dni dookoła świata; 
film przygodowy; USA 
(1956)

13:50 Wspomnienie – 
Zostawili swój ślad (2)

14:00 Familiada; odc. 2488; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 319 
ed. 5; teleturniej

15:10 Wspomnienie – 
Zostawili swój ślad (3)

15:15 Na sygnale; odc. 204 
„Happy End”; serial 
fabularyzowany TVP

15:50 Dotyk miłości; dramat; 
USA (1999)

17:55 Wspomnienie – 
Zostawili swój ślad (4)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Wspomnienie – 

Zostawili swój ślad (5)
18:40 Wszystko przed nami; 

odc. 78; telenowela TVP
19:05 Wszystko przed nami; 

odc. 79; telenowela TVP
19:30 Wspomnienie – 

Zostawili swój ślad (6)
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1931; serial TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 

1932; serial TVP
20:45 Niebo istnieje 

naprawdę; dramat; USA 
(2014). Todd (Greg 
Kinnear) i Sonja Burpo 
(Kelly Reilly) wychowują 
dwójkę dzieci. Pewnego 
dnia ich czteroletni syn 
Colton (Connor Corum) 
przechodzi operację. 
Podczas niej chłopiec 
znalazł się w stanie 
śmierci klinicznej. Po 
wybudzeniu chłopiec 
opowiada rodzicom o tym, 
co widział po drugiej 
stronie…

22:35 Bez przedawnienia; 
dramat; USA (2002). 
Małżonkowie Claire 
(Ashley Judd) i Tom 
(James Caviezel) 
Kubikowie są kochającą 
się parą i wiodą spokojne 
życie. Ich największym 
zmartwieniem jest to, że 
kobieta nie może zajść w 
ciążę. Pewnego dnia świat 
Claire wali się w gruzy…

00:35 W 80 dni dookoła 
świata; film przygodowy; 
USA (1956)

03:35 Mała dama; film 
obyczajowy; Austria 
(2012)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:45 Potwory kontra Dynie-
mutanty z kosmosu; film 
animowany, USA 2009. 
Susan Murphy i grupa 
potworów podejmują się 
kolejnej misji. W dniu 
Halloween niewinne 
lampiony z dyni ujawniają 
swoje prawdziwe oblicze.

9:15 Shrek ma wielkie oczy; 
film animowany, USA 
2010

9:50 Dzwonnik z Notre Dame 
2; film animowany, USA 
2002

11:20 Alicja w Krainie 
Czarów; film fantasy, USA 
2010

13:50 Alicja po drugiej 
stronie lustra; film 
fantasy, Wielka Brytania/
USA 2016

16:20 Spadkobiercy; 
komediodramat, USA 
2011. Mieszkający na 
Hawajach prawnik musi 
odnaleźć się w roli ojca, 
gdy jego żona ulega 
wypadkowi.

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

Kiepskich (301); serial 
komediowy

20:05 Nasz nowy dom (127) 
reality show

21:10 Przyjaciółki (143) 
serial obyczajowy

22:10 Obsesja; thriller, USA 
2009. Derek Charles jest 
szczęśliwym mężem i 
ojcem. Doskonale wiedzie 
mu się również w życiu 
zawodowym - właśnie 
otrzymał awans i wraz z 
rodziną przeprowadził się 
do nowego domu. 
Pewnego dnia w jego 
biurze pojawia się Lisa, 
która zastępuje 
nieobecnego pracownika. 
Początkowo dobrze 
przygotowana i zawsze 
pogodna kobieta wydaje 
się być idealną 
współpracownicą. 
Sytuacja zmienia się 
jednak parę dni później…

0:30 Chirurdzy (116) serial 
obyczajowy

1:30 Chirurdzy (117) serial 
obyczajowy

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

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:35 Mango; telezakupy
6:50 Kuchenne rewolucje: 

Sanok, Berhida (7) 
program rozrywkowy. 
Ania i Daniel otworzyli w 
Sanoku restaurację 
Berhida. Niestety goście 
omijali to miejsce. 
Właściciele zmienili menu, 
a winiarnia stała się...

7:50 Doradca smaku (35) 
magazyn kulinarny

8:00 Dzień Dobry TVN; 
magazyn

11:00 Pudłaki; film 
animowany, USA 2014

13:00 Diagnoza (8) serial 
obyczajowy. Trwa 
przesłuchanie Anny w 
sprawie zabójstwa 
Langera. Michał jedzie do 
żony Matczaka. Zdobywa 
notes z numerami 
telefonów. Artman 
dowiaduje się,...

13:55 Diagnoza (9) serial 
obyczajowy

14:55 To magia!; film 
animowany, USA 2015

16:55 Wojownicze żółwie 
ninja; film przygodowy, 
USA 2014

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:10 Doradca smaku (36) 

magazyn kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2773); 

serial obyczajowy. Żaneta i 
Monika robią awanturę w 
agencji, która bezprawnie 
wykorzystała wizerunek 
Ludwiczka. Szulcowa wie 
już, że wszystkiemu winna 
jest Jowita. Nadchodzi 
dzień pogrzebu Łukasza. 
Po uroczystości do domu 
Weroniki przychodzi 
roztrzęsiona matka 
nastolatka. Policja 
zamierza zamknąć 
śledztwo w sprawie 
śmierci chłopaka, mimo że 
jej oficjalna przyczyna - 
wypadek samochodowy - 
nie jest poparta 
wystarczającymi 
dowodami…

20:55 Milionerzy (207); 
teleturniej

21:30 Kuchenne rewolucje: 
Warszawa, Karuzela 
Smaku (9); program 
rozrywkowy

22:35 Jack Strong; film 
biograficzny, Polska 2013

1:10 Pod powierzchnią (2/7) 
serial obyczajowy

2:10 Kuchenne rewolucje: 
Warszawa, Karuzela 
Smaku (9); program 
rozrywkowy

3:15 Uwaga!; magazyn 
reporterów

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 82

07:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2018; odc. 
139

08:55 Księga dżungli. 
Opowieść Mowgliego; 
familijny, USA 1998. 
Przenosimy się we 
wczesne lata, które 
Mowgli, jako mały 
chłopiec spędził w dżungli. 
Spotyka tam mądrą 
panterę – Bagheerę – 
zabawnego niedźwiedzia – 
Baloo – oraz groźnego 
tygrysa – Shere Khana…

10:30 Willow; familijny, USA 
1988. Przepowiednia 
głosi, że rządy okrutnej 
królowej Bavmordy 
przerwie dziewczynka, 
która ma się niedługo 
urodzić. Zaniepokojona 
królowa rozkazuje 
pozbawić życia wszystkie 
nowo narodzone 
dziewczynki. Udaje się 
uratować tylko jedną - 
Elorę…

13:00 Sześć dni, siedem 
nocy; komedia, USA 1998

15:05 Noe: Wybrany przez 
Boga; przygodowy, USA 
2014. Noe ( Russell 
Crowe) to człowiek, który 
został wybrany do 
podjęcia wielkiej misji 
uratowania rodzaju 
ludzkiego oraz zwierząt 
przed apokaliptycznym 
potopem, który ma 
zniszczyć zepsuty świat. 
Wybraniec otrzymuje 
ostatnią szansę ocalenia 
Ziemi… Jak ją 
wykorzysta?

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2018; odc. 
139

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2018; odc. 
140

20:00 Zielona mila; 
obyczajowy, USA 1999. 
Rok 1935. Paul 
Edgecombe (Tom Hanks) 
jest jednym ze strażników 
bloku śmierci w więzieniu 
Cold Mountain. Do jego 
obowiązków należy 
odprowadzanie skazańców 
do tzw. celi śmierci…

23:55 Czerwony smok; 
horror, Niemcy, USA 2002

02:20 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek; Polska 
2018; odc. 6

02:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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

04:45 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 23

05:30 Na sygnale; odc. 137 
„Ostatnia szansa”; serial 
fabularyzowany TVP

06:05 Na sygnale; odc. 138 
„Zabójczy chłód”; serial 
fabularyzowany TVP

06:30 Na sygnale; odc. 139 
„Stop”; serial 
fabularyzowany TVP

07:10 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 7/7; serial 
TVP

08:25 Daleko od szosy; odc. 
1/7 - Szpaki; serial TVP

09:45 Daleko od szosy; odc. 
2/7 - Prawo jazdy; serial 
TVP

11:15 Ranczo; s.IV; odc. 51 - 
Fałszerze uczuć; serial 
obyczajowy TVP

12:15 Ranczo; s.IV; odc. 52 - 
Zemsta i wybaczenie; 
serial obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 64 - Aukcja; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 65 - Taka spokojna 
niedziela; serial kryminalny 
TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
159 - Nietypowy trójkąt

16:10 Na sygnale; odc. 139 
„Stop”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Na sygnale; odc. 140 
„Dla ciebie, mamo”; serial 
fabularyzowany TVP

17:15 Ranczo; s.V; odc. 53 - 
Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

18:15 Ranczo; s.V; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

19:10 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 66; serial TVP

20:00 Znachor; dramat. 
Znany chirurg, profesor 
Rafał Wilczur (Jerzy 
Bińczycki), jest u szczytu 
kariery, gdy 
nieoczekiwanie opuszcza 
go żona, zabierając ze 
sobą córeczkę Marysię. 
Zrozpaczony mężczyzna 
upija się w obskurnej 
knajpie. Jego wypchany 
portfel zwraca uwagę 
klientów szynku. Rano 
budzi się na ulicy z rozbitą 
głową i bez pieniędzy. Nie 
pamięta nic ze swojej 
przeszłości…

22:20 Ranczo; s.V; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 67 - Sonata; serial 
kryminalny TVP

00:15 07 zgłoś się; odc. 9/21 
- Rozkład jazdy; serial TVP

01:40 Nowa; odc. 1; serial 
TVP

02:35 Nowa; odc. 2; serial 
TVP

03:35 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 7/7; serial 
TVP

04:50 Na sygnale; odc. 137 
„Ostatnia szansa”; serial 
fabularyzowany TVP

06:20 Familiada; odc. 2467; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie w krainie 
młodości; magazyn 
kulinarny

07:30 Pejzaż bez Ciebie – 
Agnieszka Osiecka; 
koncert

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/23/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 289 
ed. 5; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret – 
Czy ich pamiętacie?; /20/

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /24/ - „Boskie 
Buenos” - Maanam

10:55 Familiada; odc. 2467; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /62/ - „Mury” - 
Jacek Kaczmarski

11:40 Historia literatury 
według Kabaretu 
Moralnego Niepokju - 
Zabawy przyjemne i 
pożyteczne (1); widowisko

12:45 Historia Literatury wg 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju - Kochajmy 
się! (2); widowisko

13:45 Pejzaż bez Ciebie – 
Kalina Jędrusik

14:50 Kabaret POTEM – 
Wygrzebane z popiołów; 
/1/; program rozrywkowy

15:55 Kabaret POTEM – 
Wygrzebane z popiołów; 
/2/; program rozrywkowy

16:55 Kabaret POTEM – 
Wygrzebane z popiołów; 
/3/; program rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Potrawy z ziemniaków i 
mleka; magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (87) 
Bieda; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 18 (69) Słowacja 
„Kraina wina”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/23/; teleturniej

20:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /42/ - „Zacznij 
od Bacha” - Zbigniew 
Wodecki

20:20 Pejzaż bez Ciebie
21:25 Olga Lipińska 

zaprasza (33) - Wojtek 
Pokora; talk-show

22:20 Kierunek Kabaret; /64/
23:25 Olga Lipińska 

zaprasza (19) - Krystyna 
Sienkiewicz; talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 288 
ed. 5; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia  
(1-3); widowisko

03:30 Humor Wiesława 
Michnikowskiego; 
program satyryczny

5:30 Ukryta prawda: Trzecia 
opcja (373) serial 
paradokumentalny

6:40 Mango; telezakupy
8:50 Kryminalni: Zemsta 

(6/14) serial kryminalny
9:45 Wallace i Gromit: 

Klątwa królika; film 
animowany, Wielka 
Brytania 2005

11:35 Scooby-Doo 2: 
Potwory na gigancie; 
komedia, USA 2004. W 
Coolsville trwa gala na 
cześć bohaterów. 
Prezentowane są 
przebrania przestępców. 
Do akcji wkracza Zły 
Człowiek w Masce i 
ożywia...

13:35 Loch Ness; film 
przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 1996

15:45 Agent Cody Banks; 
komedia sensacyjna, 
Kanada/USA 2003

17:55 Młode szpady; film 
przygodowy, Francja 
2001. Młody Gaskończyk, 
Charles D’Artagnan (Hugh 
Dancy), zabiera swojemu 
ojcu cenną szpadę i ucieka 
z rodzinnego zamku. 
Chłopak jest ciekawy 
świata i spragniony 
przygód. Niebawem 
zostaje napadnięty i 
okradziony. Traci przy tym 
swoją broń…

20:00 Komediowy czwartek: 
Zbuntowana księżniczka; 
komedia, Francja/Wielka 
Brytania/USA 2008. 
16-letnia Poppy (Emma 
Roberts) wraz ze swoim 
zamożnym ojcem Gerrym 
(Aidan Quinn) mieszka w 
jednej z luksusowych 
rezydencji kalifornijskiego 
Malibu. Dziewczyna jest 
rozpieszczona, arogancka i 
egoistyczna. Zajęty 
własnym życiem i pracą 
mężczyzna przez długi 
czas przymyka oko na 
wybryki córki. Jednak 
kiedy ich ofiarą pada jego 
nowa narzeczona, Gerry 
postanawia wreszcie 
zareagować i wysyła 
niepokorną latorośl do 
brytyjskiej szkoły z 
internatem…

22:10 Porwani (4/12) serial 
kryminalny

23:10 Strzelec 2 (8-ost.) 
serial sensacyjny

0:05 Zanim zasnę; thriller, 
Szwecja/Francja/Wielka 
Brytania/USA 2014

1:55 Wyścig po życie; film 
sensacyjny, Bułgaria/USA 
2013

3:50 Druga strona medalu: 
Henryka Krzywonos (5/8) 
talk-show. Jolanta 
Pieńkowska rozmawia z 
Henryką Krzywonos

4:25 Druga strona medalu: 
Maja Włoszczowska (2/8) 
talk-show

05:45 Wiem, co kupuję 
(7/12) - program 
lifestylowy

06:15 Sablewskiej sposób 
na... (8/10) - program

06:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 7 (5/12) - 
program lifestylowy

07:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (6/10) 
- program

08:15 Życie bez wstydu 6 
(7/10) - reality show

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (5/6) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (4/12) - 
program rozrywkowy

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

11:45 Kuchenne rewolucje 
15 (5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

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

(8/12) - reality show
14:15 W czym do ślubu? 3 

(8/12) - reality show
14:45 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 6 (8) - reality 
show

15:30 Zanim Cię zobaczę
16:30 Kulisy sławy EXTRA 2
17:00 Gwiazdy prywatnie 

3 (8) - program 
lifestylowy

17:30 Kuchenne rewolucje 9 
(12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:30 Mistrzowskie cięcie 
2 (8) - program 
rozrywkowy

19:30 Ugotowani 13 (9/10) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

20:30 Moja transseksualna 
droga - dokument

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

(8/10) - reality show
23:25 Współczesna 

dziewczyna (dozwolone 
od lat 18)

23:55 Chiny - ciąża 
zabroniona - dokument

01:15 Rozbierana randka 
(12/20) - program 
rozrywkowy

01:45 W roli głównej - Anja 
Rubik (2/6) - talk show

02:15 Najsztub słucha - 
Tatiana Okupnik (4/6) - 
talk show

02:45 W roli głównej - 
Trinny & Susannah (8) - 
talk show

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

03:45 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn

04:15 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn

06:05 LA - ME Berlin - 
podsumowanie

08:15 Królowa królowej 
sportu - reportaż

08:45 piłka nożna - LN: 
Polska - Portugalia

10:55 piłka nożna - 
LN:Polska - Włochy

13:00 Włodzimierz Smolarek 
- wojownik z wielkim 
sercem

13:40 Deyna - film dokum.
14:25 Królowa królowej 

sportu - reportaż
14:55 Opowieść 

sentymentalna - Jerzy 
Kulej

15:45 Nie zmarnowałem 
życia - Stanisław Szozda

16:20 W biegu za życiem - 
Bohdan Tomaszewski

17:20 Studio TVP Sport - 
wspomnienie o Irenie 
Szewińskiej

18:10 Pierwsza dama - film 
dok.

19:20 Mistrzostwa 
Europejskie -Polskie 
medale  - Berlin

20:10 Mistrzostwa 
Europejskie -Polskie 
medale  Glasgow

21:15 łyżwiarstwo figurowe - 
Grand Prix - Gala 
medalistów

23:05 E-sport
23:45 piłka ręćzna - 

Eliminacje ME: Polska - 
Kosowo

01:35 piłka ręczna - 
Eliminacje ME: Izrael - 
Polska

03:45 boks - World Boxing 
Super Series (Dorticos - 
Masternak)

04:40 boks - World Boxing 
Super Series (Rodriguez - 
Moloney)

6:00 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (5) 
reality show

7:05 Mała Syrenka: 
Dzieciństwo Ariel; film 
animowany, USA 2008. 
Król Tryton po śmierci 
żony zakazuje muzyki w 
całym podwodnym 
królestwie. Z tego powodu 
jego córka Ariel popada w 
konflikt...

8:45 Asterix podbija 
Amerykę; film 
animowany, Francja/
Niemcy 1994

10:35 Flintstonowie; 
komedia, USA 1994

12:30 Siedem dusz; dramat 
obyczajowy, USA 2008

15:00 Czarna ryba; film 
dokumentalny, USA 2013. 
Historia jednej z 
najbardziej znanych na 
świecie orek - Tilikum. 
Orka została schwytana w 
pobliżu Islandii. W niewoli 
zabiła trzy...

16:45 Kuloodporny; film 
sensacyjny, USA 2003

19:00 Policjantki i Policjanci 
(473) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (244); serial 
kryminalny

21:00 Oko za oko (10); serial 
obyczajowy. Iza odkrywa, 
że Adrian pracuje w 
pobliżu miejsca, gdzie 
zniknęła Sylwia. Uważa, że 
problemy dziewczyny 
łączą się ze śmiercią jej 
brata. Szlaban gotów jest 
dołożyć wszelkich starań, 
aby odnaleźć zaginioną. 
Anna dowiaduje się, że 
kochanka Macieja zaszła w 
ciążę…

22:00 Telefon; thriller, USA 
2002. Stuart Shepard 
(Colin Farrell) to ceniony 
specjalista do spraw 
reklamy. W życiu 
zawodowym i osobistym 
nie przestrzega jednak 
żadnych zasad moralnych. 
Do kochanki Pameli (Katie 
Holmes), z którą zdradza 
żonę, dzwoni zawsze z 
budki telefonicznej. Po 
jednej z takich rozmów 
automat oddzwania, a 
Stuart odruchowo podnosi 
słuchawkę…

23:45 Diabeł; horror, USA 
2010

1:25 Tuż przed tragedią (1) 
serial dokumentalny

2:30 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:50 Graffiti; 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

CZWARTEK 01.11.2018 TVP 
Historia

06:50 Był taki dzień – 1 
listopada; felieton

06:55 Napoleon – Le 18 
brumaire; serial; Polska, 
Francja (1990)

08:00 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

08:35 Polskie 100 lat
09:15 Historia Polski – 

„303”; film dokumentalny
10:20 Sensacje XX wieku – 

Ambasador Andropow 
informuje; cykl 
dokumentalny

10:50 Sensacje XX wieku – 
Admirał; cykl 
dokumentalny

11:25 Złoto Jukonu; odc. 2/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2016)

12:30 Marszałek Piłsudski; 
odc. 1; serial TVP

13:35 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

14:40 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 3/6. Park 
Narodowy Góry Cooka; 
serial dokumentalny; USA 
(2013)

15:40 Epitafium dla Barbary 
Radziwiłłówny; film 
historyczny

17:25 Historia Polski – 
Obrona Lwowa; film 
dokumentalny

18:25 Taśmy bezpieki
18:55 Napoleon – Berlin; 

serial; Polska, Francja 
(1990)

20:00 Krwawe rubiny 
Czerwonych Khmerów; 
film dokumentalny; 
Francja (2010)

21:05 Jak wygrać wojnę; 
odc. 2/3 Marsz po 
zwycięstwo; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:05 Spór o historię; debata
22:45 Szerokie tory. Katyń
23:20 Instynkt przetrwania; 

odc. 6/6 Kraina lodu; esej 
dokumentalny; USA 
(2012)

00:25 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Barbarossy; 
cz. 1; cykl dokumentalny

00:55 Film dokumentalny
01:30 Encyklopedia II wojny 

światowej – Nieznana 
wojna; cykl dokumentalny

02:00 Było, nie minęło
02:35 Morskie Oko nasze; 

reportaż

6:00 Piłka nożna; PP; 1/16 
finału: Legionovia 
Legionowo - Górnik 
Zabrze

8:30 Piłka nożna; PP; 1/16 
finału: Bruk-Bet Termalica 
Nieciecza - Cracovia

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 3. rundy gry 
pojedynczej

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga włoska; Cucine Lube 
Civitanova - Sir Safety 
Conad Perugia

20:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet...

22:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/16 finału: 
GKS Katowice - Jagiellonia 
Białystok

0:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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