
Nieprzytomny 38-latek zna-
leziony na chodniku nieopo-
dal jednej z kamienic przy uli-
cy Warszawskiej. Mężczyzna 
został pobity przez swojego 
znajomego... Miał liczne obra-
żenia wewnętrzne. Niestety 
nie udało się go uratować. 

30-letni sprawca po-
bicia został areszto-
wany.

Do zdarzenia doszło 
w niedzielę (21 paź-
dziernika). Z dotych-
czasowych ustaleń 
śledczych wynika, że 

mężczyźni spotkali się w jednej 
z kamienic przy ulicy Warszaw-
skiej w Częstochowie. Najprawdo-
podobniej tam doszło do pobicia 
38-latka. Pokrzywdzony został 
znaleziony na chodniku, nieopo-
dal kamienicy. Pogotowie zabrało 
go do szpitala, niestety - mimo sta-
rań lekarzy, na skutek odniesio-
nych licznych obrażeń wewnętrz-
nych ciała, zmarł dwa dni później.

Funkcjonariusze z Wydziału 
Kryminalnego Komendy Miej-
skiej Policji w Częstochowie 
ustalili, że osobą podejrzewaną 
o pobicie jest 30-latek, który 
ostatnio zamieszkał w Często-

chowie. Mężczyzna był już 
w przeszłości karany za podobne 
przestępstwa i skutecznie ukry-
wał się przed policją przez kilka 
dni. W piątek (26 października) 
wpadł w ręce kryminalnych.

Zebrany w sprawie materiał do-
wodowy pozwolił na przedstawie-
nie mu przez prokuratora z Pro-
kuratury Rejonowej Częstocho-
wa-Południe zarzutu pobicia ze 
skutkiem śmiertelnym. Sąd przy-
chylił się do złożonego wniosku 
i zadecydował o umieszczeniu po-
dejrzanego na najbliższe 3 miesią-
ce w tymczasowym areszcie.

Katarzyna Gwara
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Odpowie za pobicie i śmierć 
znajomego

Powód – zanieczyszczenie

Krople do oczu 
wycofane z obrotu
Główny Inspektorat Far-

maceutyczny wycofał z ob-
rotu jedną serię kropli do 
oczu – Xaloptic. Powód? Po-
pularny lek jest zanieczysz-
czony.

Do Głównego Inspektoratu 
Farmaceutycznego wpłynął 
protokół z  badań przeprowa-
dzonych przez Narodowy In-
stytut Leków. W orzeczeniu 
stwierdzono, że  „badana prób-
ka przedmiotowego produktu 
leczniczego nie  spełnia wyma-
gań specyfikacji wytwórcy, w  

zakresie parametru pojedyn-
cze, nieznane zanieczyszcze-
nie”.

Z  obrotu wycofane zostały 
krople Xaloptic (Latanopro-
stum), roztwór 0,05 mg/ml, 
nr. serii: 20018, z datą ważno-
ści: 01.2021.

Krople do oczu Xaloptic stoso-
wane są w celu zmniejszenia ci-
śnienia wewnątrzgałkowego 
u chorych na jaskrę (zarówno 
u osób dorosłych, jak i dzieci).  
Preparat stosuje się miejscowo 
do oka (do worka spojówkowego).

Katarzyna Gwara

Wokół cmentarzy ustawie-
ni, wręcz na bojowych pozy-
cjach, sprzedawcy zniczy 
i kwiatów. Samochody zajmu-
ją parkingi, pobocza, chodni-
ki. Gorączka zakupów w pełni 
– niedługo dorówna tej bożo-
narodzeniowej. Tak... w czwar-
tek pierwszy listopada. 
W związku z dniem Wszyst-
kich Świętych zmieniona zo-
stanie organizacja w ruchu 
drogowym w rejonach często-
chowskich cmentarzy. Pierw-
sze zmiany w organizacji ru-
chu będą obowiązywały już 
31.10.2018 roku od godz. 
12.00 i potrwają do 1.11.2018 
roku nawet do godz. 21.00.

Cmentarz przy ul. Św. Rocha 
(zmiany obowiązują od 

31.10.2018 r. od godz. 13.00 
do 1.11.2018 r. do godz. 20.00)

Wyłączony z ruchu kołowego 
będzie odcinek ul. św. Jadwigi 
(z wyjątkiem pojazdów MPK i TA-
XI) od ul. św. Rocha do ul. ks. 
Kubiny. Od strony południowej 
do cmentarza można będzie do-
jechać ulicami św. Jadwigi oraz 
jednokierunkowo ul. Wyszyń-
skiego, Ewy, ks. Kubiny. Powrót 
(również jednokierunkowo) – ul. 
św. Jadwigi.

Ruch jednokierunkowy obo-
wiązywał będzie na ul. Sikor-
skiego – wjazd od ul. św. Krzysz-
tofa, wyjazd na ul. Bialską.

Przełożenie ruchu tranzytowe-
go – droga DK-46 ( wyłączona 
z ruchu ul. św. Jadwigi), z kie-
runku od Opola ruch będzie się 

odbywał ulicami : św. Barbary, 
św. Augustyna, Pułaskiego, ks. 
J. Popiełuszki , Jana Pawła II. 
W kierunku do Opola od War-
szawy ruch będzie się odbywał 
ulicami Jana Pawła II, ks. J. Po-
piełuszki, św. Kazimierza i św. 
Barbary. Na kierunku z Kłobuc-
ka do Opola ruch będzie się od-
bywał ulicami : św. Rocha, Oku-
lickiego, Szajnowicza - Iwanowa, 
ks. J. Popiełuszki, św. Kazimie-
rza i św. Barbary.  

Parkowanie czasowo będzie 
możliwe na ul. św. Krzysztofa, 
na ul. św. Jadwigi między ul. 
Kubiny i ul. Wyszyńskiego i na 
istniejących w tym rejonie par-
kingach.

Cmentarz „Kule” 
 ulice: Rolnicza i Fieldorfa–

„Nila” (zmiany obowiązują od 
31.10.2018 r. od g. 16.00 do 
1.11.2018 r. do godz. 20.00)

Wyłączone z ruchu kołowego 
(z wyjątkiem pojazdów MPK i TA-
XI) będą następujące odcinki ulic:  
l ul. Dekabrystów od ul. Rolni-

czej do ul. Cmentarnej ,  
l ul. Wały Dwernickiego od ul. 

Cmentarnej do ul. Fieldorfa – 
Nila  

l ul. Cmentarna od ul. Tartako-
wej do bramy cmentarza.
Ruch jednokierunkowy pro-

wadzony będzie ul. Rolniczą po-
cząwszy od ul. Dekabrystów, da-
lej Promenadą Niemena, skąd 
będzie można wyjechać w lewo 
ul. Brzeźnicką do ul. |Dekabry-
stów lub w prawo ul. Wańkowi-
cza do alei Wyzwolenia.

Parkować będzie można na 

istniejących parkingach oraz do-
datkowo na ul. Fieldorfa – Nila 
na odcinku od Promenady do 
przystanku MPK przy wejściu na 
teren cmentarza.

Cmentarz „Błeszno” 
ulice: Palmowa i Bohaterów 
Katynia (zmiany obowiązują 

1.11.2018 r. od godz. 6.00 do 
godz. 21.00)

Ul. Palmowa będzie całkowicie 
wyłączona z ruchu kołowego.  

Przewiduje się ruch jednokie-
runkowy na ul. Bohaterów Katy-
nia od skrzyżowania z ul. Limbową 
do skrzyżowania z ul. Bienia. Po-
nadto ruch jednokierunkowy obo-
wiązywał będzie na ul. Osikowej 
(wjazd) oraz ul. Limbowej (wyjazd).

Parkować będzie można na 
istniejących parkingach oraz do-

datkowo na ul. Bohaterów Katy-
nia, gdzie czasowo nie będą do-
stępne pasy dla ruchu rowero-
wego.

  
Cmentarz Komunalny
- ul. Radomska (zmiany 

obowiązują od 31.10.2018 r. 
od godz. 12.00 do 1.11.2018 r. 

do godz. 20.00)
Zmiany polegają na ograni-

czeniu parkowania na ul. Biało-
stockiej po stronie wschodniej 
od wjazdu na drogę dojazdową 
do cmentarza do ul. Radomskiej. 
Parkowanie będzie możliwe na 
wyznaczonych parkingach oraz 
na jezdni po wschodniej stronie 
cmentarza.

Cmentarz „Stradom”
- ul. Piastowska (zmiany 

obowiązują od 31.10.2018 r. 
od godz. 12.00 do 1.11.2018 r. 

do godz. 20.00)
Wprowadza się ruch jednokie-

runkowy na odcinku ul. Pia-
stowskiej od skrzyżowania z ul. 
Kawodrzańską (wjazd) do ul. 
Przestrzennej (wyjazd) z parko-
waniem po stronie południowej 
ul. Piastowskiej.

Cmentarz „Łojki”
- ul. Zbawiciela (zmiany 

obowiązują od 31.10.2018 r. 
od godz. 14.00 do 1.11.2018 r. 

do godz. 20.00)
Zmiany polegają na wprowa-

dzeniu ruchu jednokierunkowe-
go na ul. Zbawiciela w kierunku 
cmentarza i parkowania w wy-
znaczonych miejscach.

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?
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Informujemy

Jedna linia 
w Częstochowskim 
Centrum Świadczeń
Częstochowskie Centrum Świadczeń informuje, 

że od poniedziałku, 29 października, funkcjonuje 
jedna linia telefoniczna, dostępna pod numerem 
telefonu 34 341 17 61.

Jednocześnie przypominamy, że w Częstochowskim 
Centrum Świadczeń, mieszczącym się w dwóch oddzia-
łach: przy alei Niepodległości 20/22 oraz ulicy Nowowiej-
skiego 26, można zrealizować:
l świadczenie wychowawcze („500+”),
l świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
l świadczenie rodzicielskie,
l jednorazowe świadczenie „Za życiem”,
l zasiłek dla opiekuna,
l specjalny zasiłek opiekuńczy,
l świadczenie pielęgnacyjne,
l zasiłek pielęgnacyjny,
l jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
l zasiłek rodzinny,
l dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się 

dziecka,
l dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania 

na urlopie wychowawczym.
l dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wy-

chowywania dziecka,
l dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietno-

ści,
l dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
l dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia ro-

ku szkolnego,
l dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu nauki poza 

miejsce zamieszkania,
l Kartę Dużej Rodziny,
l dodatek mieszkaniowy,
l dodatek energetyczny;

Do zadań CCŚ należy także, prowadzenie postępowań 
wobec dłużników alimentacyjnych przez Zespół ds. Win-
dykacji i Obsługi Dłużników (aleja Niepodległości 20/22).

Więcej informacji:
http://ccs.czestochowa.pl/category/aktualnosci/

oprac. Katarzyna Gwara

Myszków

Psi węch go  
nie zawiódł

Policyjny pies pomógł myszkowskim kry-
minalnym przejąć narkotyki, z których 
można było przygotować ponad 320 „dzia-
łek” dilerskich. Zatrzymano 22-latka. Męż-
czyzna odpowie przed sądem. Grozi mu do 
3 lat więzienia.

Kryminalni z myszkowskiej komendy, zaj-
mujący się zwalczaniem przestępczości narko-
tykowej, prowadzili działania przeciwko dile-
rom narkotyków. W mieszkaniu przy ulicy Mil-
lenium w Myszkowie policjanci zatrzymali 
22-latka, który w piwnicy ukrywał amfetaminę 
i marihuanę. Z przejętych narkotyków można 
by przygotować ponad  320 dilerskich „dzia-
łek”. Myszkowskim stróżom prawa pomagał 
policyjny pies specjalizujący się w poszukiwa-
niu narkotyków z Komendy Miejskiej Policji w 
Katowicach.  Mężczyzna trafił do policyjnego 
aresztu i usłyszał już zarzut.  Decyzją prokura-
tury podejrzany został objęty policyjnym dozo-
rem.  Wkrótce odpowie przed sądem.  Grozi  
mu  do  3  lat więzienia.

Katarzyna Gwara

Pracowity weekend dla 
strażników miejskich

To był ponownie pracowity 
weekend dla częstochowskich 
strażników miejskich. Funk-
cjonariusze zrealizowali 158 
telefonicznych interwencji na 
wniosek mieszkańców, a tak-
że podejmowali własne inter-
wencje na terenie miasta.

Mieszkańcy miasta w minio-
ny weekend zwracali się do czę-
stochowskiej straży miejskiej ze 
158 wnioskami o interwencję. 
Najwięcej zdarzeń dotyczyło za-
kłócania spokoju i porządku 
publicznego oraz spożywania 
alkoholu w miejscach publicz-
nych (44 interwencji).

W ciągu minionych trzech 
dni pracownicy straży miejskiej 
z referatu ds. monitoringu wi-
zyjnego przeprowadzili 20 ob-
serwacji zakończonych inter-
wencją służb. 13 interwencji z 
miejskiego monitoringu zreali-
zowali strażnicy miejscy. Pozo-
stałe interwencje przekazano 
do realizacji innym służbom.

Oprócz interwencji zgłoszo-
nych przez mieszkańców mia-
sta częstochowscy strażnicy 
miejscy podejmowali też własne 
działania podczas służby patro-
lowej.

W piątek strażnicy miejscy 
zabezpieczali cykliczny przejazd 
„Masy krytycznej”. W piątek w 
rejonie al. Wojska Polskiego 
oraz ul. Jagiellońskiej strażnicy 
miejscy ujęli trzech mężczyzn, 
którzy niszczyli ogłoszenia. W 
sobotę przy ul. Garibaldiego 
podjęli interwencję wobec ko-
biety, która zakłócała spokój i 
porządek publiczny. W trakcie 
czynności służbowych strażni-
cy miejscy ujawnili u kobiety 
0,5 kilograma tytoniu luzem 
bez polskich znaków akcyzy. 
Również w sobotę podczas in-
terwencji wobec nietrzeźwego 
mężczyzny na dworcu PKS, 
funkcjonariusze ujawnili u nie-
go dowód osobisty na nazwisko 
innej osoby.

Katarzyna Gwara

Częstochowa

Kończymy sezon rowerowy
Sezon rowerowy w naszym 

mieście został zakończony. 
30 października po raz ostatni 
w tym roku można było sko-
rzystać z miejskich rowerów. 
O północy stacje zostały wyłą-
czone, a jednoślady trafiły na 
zimę do magazynu.

Skończył się pierwszy pełno-
wymiarowy sezon Częstochow-
skiego Roweru Miejskiego. Przez 
siedem miesięcy można było 
skorzystać ze 185 charaktery-
stycznych zielonych rowerów i 
20 samoobsługowych stacji wy-
pożyczeń.

– Rowery miejskie już odnio-
sły sukces, co świadczy o tym, że 
na taki system i środek trans-
portu jest w Częstochowie zapo-
trzebowanie – mówi prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. - Roz-
wojowi Częstochowskiego Rowe-
ru Miejskiego będzie sprzyjać 
systematyczna rozbudowa dróg 
rowerowych, budowa węzłów 
przesiadkowych, czy realizacja 
projektów na rzecz środowiska 
rowerowego zgłaszanych do 
miejskiego Budżetu Obywatel-
skiego – dodaje.

Już od pierwszych dni Często-
chowski Rower Miejski cieszył 
się wielką popularnością. W su-
mie jednoślady wypożyczono po-
nad 175 tysięcy razy, co ozna-
cza, że każdy miał w sezonie 
średnio niemal 950 użytkowni-
ków. Najchętniej rowery wypoży-

czano w kwietniu. W ciągu jed-
nego miesiąca częstochowianie 
skorzystali z nich ponad 32 ty-
siące razy. Tylko w niedzielę, 15 
kwietnia, rowery wypożyczono 
1745 razy!

- Jesteśmy bardzo zadowole-
ni z tych wyników. Częstocho-
wa to kolejne miasto, które po-
kazuje, że pełnowymiarowy, 
wygodny dla mieszkańców sys-
tem roweru miejskiego, prak-
tycznie od razu znajduje użyt-
kowników i sprawdza się w co-
dziennej komunikacji. Przez te 
siedem miesięcy rower publicz-
ny wrósł w krajobraz miasta, te-
raz pewnie wielu trudno się bę-
dzie odzwyczaić, ale uspokajam 
– Częstochowski Rower Miejski 
powróci 1 kwietnia – zapowiada 
Robert Lech, prezes Nextbike 
Polska.

W mijającym sezonie najwięk-
szą popularnością cieszyły się 
stacje: Plac Biegańskiego, Deka-
brystów/Armii Krajowej i Plac 
Daszyńskiego. Użytkownicy naj-
chętniej pokonywali trasy ze sta-
cji Dekabrystów/Armii Krajowej 
na Plac Biegańskiego i z powro-
tem oraz pomiędzy stacjami Pro-
menada/Kiedrzyńska i Deka-
brystów/Armii Krajowej. Średni 
czas wypożyczenia jednego ro-
weru to 16 minut i 34 sekundy. 
W systemie Częstochowskiego 
Roweru Miejskiego zarejestrowa-
ło się już niemal 15 tysięcy osób.

Na zimę 185 częstochowskich 
rowerów trafi do magazynu, 
gdzie przejdą przegląd i naprawy 
serwisowe. Na ulice Częstocho-
wy rowery wrócą 1 kwietnia 
2019 r.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Jak co roku

Przed świętem zmarłych...
Z okazji zbliżającego się dnia 

Wszystkich Świętych przedstawi-
ciele władz województwa, miasta i 
powiatu złożyli wieńce i zapalili 
znicze na częstochowskich gro-
bach.

Drugi Wojewoda Śląski Piotr Ko-
łodziejczyk, radna Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego Marta Salwie-
rak, zastępca prezydenta Często-
chowy Ryszard Stefaniak, przedsta-

wiciele starostwa powiatowego oraz 
służb mundurowych: Policji i Woj-
ska złożyli kwiaty na grobie Rzecz-
nika Praw Obywatelskich Janusza 
Kochanowskiego oraz w Alei Sien-
kiewicza przy pomniku bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki i Grobie Niezna-
nego Żołnierza. Modlitwę w intencji 
zmarłych odmówił kapelan środo-
wisk kombatanckich ks. Stanisław 
Rospondek.

Oprac. Katarzyna Gwara

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Mediatorzy spotkali 
się w magistracie

W związku z Międzynarodo-
wym Dniem Mediacji, w sali 
sesyjnej Urzędu Miasta odbyła 
się konferencja „Mediacja. 
Rozmowa, zrozumienie, roz-
wiązanie”.

- W zorganizowanym przez 
Sąd Okręgowy w Częstochowie, 
Kuratora Okręgowego oraz Sto-
warzyszenie na rzecz pomocy 
dziecku i rodzinie ,,DLA RODZI-
NY” spotkaniu, oprócz dyrekto-
rów i szkolnych pedagogów, 
uczestniczyli przedstawiciele 
władz miasta, Sądu Okręgowe-
go, organizacji pozarządowych 
oraz dzieci i młodzież z często-
chowskich szkół – informuje 
biuro prasowe magistratu.

Podczas konferencji poruszo-
no między innymi kwestie doty-

czące praktycznych aspektów 
stosowania mediacji, istoty me-
diacji sądowej, wykorzystaniu 
jej w postępowaniu rodzinnym 
oraz technik rozwiązywania spo-
rów. Przy okazji kolejnych wy-
stąpień zwrócono uwagę, że me-
diacja umożliwia krótszy czas 
prowadzonego postępowania, 
mniejszy stres związany z 
uczestnictwem w postępowaniu 
przed sądem, ograniczenie ne-
gatywnych skutków popełnione-
go czynu, trwałe zakończenie 
konfliktu, oszczędność kosztów, 
czy możliwość powrotu do „nor-
malnego” życia.

W czasie spotkania rozstrzy-
gnięto również konkurs rysun-
kowy „Mediacja – najlepszy spo-
sób rozwiązywania konfliktu”.

Katarzyna Gwara

http://ccs.czestochowa.pl/category/aktualnosci/
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Szczęście, że nikt nie stał na 
przystanku

Na ulicy Franciszkańskiej w Gliwi-
cach doszło do niebezpiecznego zda-
rzenia drogowego. Osobowe audi na łu-
ku drogi wypadło z jezdni i zmiotło 
wiatę przystanku autobusowego. Na 
szczęście w chwili kolizji na przystan-
ku nie było żadnej osoby. Osoby jadą-
ce w pojeździe opuściły go o własnych 
siłach i uciekły z miejsca zdarzenia. 
Moment kolizji zarejestrowała kamera 
monitoringu.

Przybyły na miejsce zdarzenia drogowe-
go patrol drogówki zastał leżące na lewym 
boku porzucone audi a6. Ponadto znisz-
czeniu uległy wiata przystanku komuni-
kacji miejskiej i betonowy śmietnik. Poli-
cjanci przejrzeli zapisy z kamer monito-
ringu. Na jednym z nagrań zobaczyli, jak 
na łuku drogi kierowca audi traci pano-
wanie nad pojazdem i, sunąc bokiem, 
zjeżdża z jezdni. Samochód przewrócił się 
na lewy bok z impetem niszcząc przystan-
kową wiatę i betonowy śmietnik.

W rejon wyruszyły patrole operacyjne. 
Na ulicy Zabrskiej jedna z załóg spostrze-
gła czteroosobową grupę. Uwagę stróżów 

prawa zwrócił sposób poruszania się 
osób, który sugerował, że odczuwały ból i 
mogły brać udział w kolizji.

Do wyjaśnienia zatrzymano cztery osoby 
w wieku od 16 do 43 lat. Jak się okazało, w 
towarzystwie tym trzeźwa była tylko 18-let-
nia kobieta. Początkowo nikt nie przyzna-
wał się do kierowania samochodem w chwi-
li kolizji. Szybko ustalono jednak, że prowa-
dził 43-latek (we krwi miał prawie promil al-
koholu). Mężczyzna trafił do policyjnego 
aresztu. Zatrzymano mu prawo jazdy i do-
wód rejestracyjny, zaś samochód odholo-
wano na policyjny parking. Kierujący odpo-
wie za przestępstwo zagrożone karą dwóch 
lat pozbawienia wolności. Mężczyzna będzie 
również musiał zapłacić obowiązkowe 
świadczenie w wysokości nie mniejszej niż 5 
tys. zł oraz pokryć wydatki związane z na-
prawieniem szkód, jakie wyrządził swoją 
brawurową jazdą. Przypomnijmy: pijanego 
kierującego, który jest sprawcą zdarzenia 
drogowego, nie chroni polisa OC.

Policjanci z III komisariatu zajmą się 
również wątkiem nietrzeźwego nieletnie-
go. Sprawa 16-latka zostanie skierowana 
do sądu rodzinnego.

14-latek potrącony na przejściu

Recydywista wrócił za kratki
Sąd na wniosek policji i prokuratury 

aresztował 22-letniego mężczyznę, po-
dejrzanego o szereg kradzieży i kra-
dzieży z włamaniem do obiektów han-
dlowych. Jego łupem najczęściej padał 
markowy alkohol oraz artykuły spożyw-
cze. Czynów tych dopuszczał się w wa-
runkach powrotu do przestępstwa, od-
bywając karę pozbawienia wolności za 
przestępstwa kradzieży. Teraz nie opu-
ści tak szybko murów więzienia.

Na przełomie września i października 
na terenie Wodzisławia dochodziło do sze-
regu kradzieży. W jednym z dyskontów 
przy ulicy Leszka z półek znikały głównie 
alkohole. Z tytułu kradzieży wyskoko-
wych trunków sklep poniósł straty łącznie 
na kwotę ponad 700 złotych. 15 paździer-
nika na ulicy Targowej nieznany wówczas 
sprawca dokonał włamania do kiosku, 
a następnie zabrał z wnętrza gumy do żu-
cia, zapalniczki, słodycze i kalendarze. 
Skradziony asortyment oszacowano na 
blisko 800 złotych. 23 października na 
ulicy Jastrzębskiej doszło do próby wła-
mania do dyskontu spożywczego. Spraw-
ca zamierzonego celu nie osiągnął ze 

względu na uruchomienie instalacji alar-
mowej. Tego samego dnia po nieudanej 
próbie włamania do sklepu, złodziej doko-
nał włamania do kiosku mieszczącego się 
na ulicy Targowej. Po pokonaniu zabez-
pieczeń z wnętrza zabrał laptop powodu-
jąc straty o łącznej wartości 1400 złotych.

Kryminalni pracując przy opisanych 
sprawach szybko doszli do wniosku, że 
czynów tych dopuścił się ten sam spraw-
ca. Pomocne przy tych ustaleniach były 
zeznania świadków oraz zabezpieczone 
nagrania z monitoringów. Operacyjni na 
ich podstawie wytypowali i ustalili, że za 
tymi przestępstwami stoi wielokrotnie już 
karany 22-latek. Mężczyzna usłyszał 
w sumie cztery zarzuty. Wszystkich dopu-
ścił się w warunkach powrotu do prze-
stępstwa co znaczy, że po wyjściu z wię-
zienia ponownie wszedł na przestępczą 
drogę. Młody recydywista tym razem nie 
wyjdzie tak szybko na wolność. Dopusz-
czając się szeregu przestępstw przeciwko 
mieniu w tak krótkim odstępie czasu, tyl-
ko utwierdził sędziego w przekonaniu co 
do słuszności zastosowania wobec niego 
tymczasowego aresztu. Mężczyźnie grozi 
do 10 lat więzienia.

Zaatakował lekarza

Młodzi przestępcy aresztowani

Nawet do 3 lat więzienia grozi 44-let-
niemu mężczyźnie, który zaatakował 
udzielającego mu pomocy lekarza. Do 
zdarzenia doszło w bielskim szpitalu 
przy Al. Armii Krajowej. Napastnik zo-
stał zatrzymany przez policjantów 
z komisariatu II w Bielsku-Białej. Usły-
szał już zarzuty. O jego dalszym losie 
zadecyduje wkrótce prokuratura i sąd.

W sobotę nad ranem do szpitala prze-
wieziono nietrzeźwego, 44-letniego biel-
szczanina. Mężczyzna zachowywał się 
agresywnie wobec personelu medyczne-

go. W pewnym momencie zaatakował le-
karza, który udzielał mu pomocy. Na-
pastnik uderzył pokrzywdzonego pięścią 
w klatkę piersiową. Został szybko i sku-
tecznie obezwładniony, a na miejsce we-
zwano patrol. Policjanci zatrzymali 
sprawcę. Szpitalne badanie krwi wyka-
zało, że miał on w organizmie ponad 4 
promile alkoholu. Kiedy wytrzeźwił usły-
szał zarzuty. W przeszłości zatrzymany 
był już karany za przestępstwa przeciw-
ko życiu, za co trafił do zakładu karnego. 
Za obecne przestępstwo grozi mu do 3 
lat za kratami.

Zarzuty kradzieży z włamaniem 
i usiłowania rozboju usłyszeli dwaj 
17-latkowie, którzy zostali zatrzymani 
przez rudzkich policjantów. Od ubie-
głej środy kryminalni z komendy pra-
cowali nad sprawą włamania i rozboju 
na terenie Kochłowic. Dzięki ich do-
brej pracy nastolatkowie szybko wpa-
dli w ręce stróżów prawa i w sobotnie 
przedpołudnie stanęli przed obliczem 
sądu. Ten zdecydował o ich tymczaso-
wym aresztowaniu.

W środę wieczorem, policjanci zostali 
zawiadomieni o usiłowaniu rozboju na 
64-letnim mężczyźnie, któremu dwóch 
zamaskowanych sprawców chciało 
ukraść samochód. Przestępcy wyciągnęli 

go z wnętrza auta, jednak nie udało im się 
uruchomić silnika. Wówczas spłoszeni 
uciekli. Wstępne czynności pozwoliły 
ustalić, że sprawcy chwilę wcześniej do-
konali włamania do mieszkania w pobli-
skiej kamienicy. Detektywi z wydziału 
kryminalnego rudzkiej komendy, którzy 
od razu zaangażowali się w sprawę, już na 
drugi dzień zatrzymali pierwszego ze 
sprawców. Kolejny wpadł w ich ręce na-
stępnego dnia. Dwaj 17-latkowie, jeden 
z Rudy Śląskiej, drugi z Świętochłowic, 
usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem 
i usiłowania rozboju. Za te przestępstwa 
grozi im kara od 2 do 12 lat pozbawienia 
wolności. Na podstawie zebranych dowo-
dów, rudzki sąd tymczasowo aresztował 
obu młodych przestępców.

Oprac. Katarzyna Gwara

Jastrzębscy poli-
cjanci wyjaśniają 
dokładne okoliczno-
ści wypadku, do 
którego doszło na 
Alei Piłsudskiego. W 
wyniku potrącenia 
na oznakowanym 
przejściu dla pie-
szych, ranna zosta-
ła 14-latka. Kierują-
ca fiatem punto 
58-latka, nie dosto-
sował się do sygnali-
zacji świetlnej i wje-
chała na czerwo-
nym świetle na 
przejście dla pie-
szych. 

Do wypadku do-
szło w sobotę, około godziny 19.20, na 
Alei Piłsudskiego. Ze wstępnych ustaleń 
mundurowych wynika, że kierująca fia-
tem , 58-latka nie dostosował się do sy-
gnalizacji świetlnej wjechała na czerwo-
nym świetle na przejście dla pieszych i po-
trąciła 14-latkę. W wyniku potrącenia 
dziewczyna doznała obrażeń głowy i trafi-
ła do szpitala w Rybniku. Badanie alko-
matem wykazało, że kierująca osobówką 

była trzeźwa. Policjanci wyjaśniają teraz 
dokładne okoliczności i przyczyny potrą-
cenia.

Opady deszczu, mgła, wcześnie zapa-
dający zmrok, ograniczają widoczność na 
drodze. Mokra i śliska jezdnia też nie 
sprzyjają kierującym. Dodatkowym 
utrudnieniem są często leżące na jezdni 
liście. Należy zachować nadzwyczajną 
ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych. 
Uważajmy też przy dojeżdżaniu do nich.

Spowodował kolizję i uciekł. 
Był pijany

W Rybniku na ulicy 
Wodzisławskiej doszło 
do kolizji, po której je-
den z kierowców za-
czął uciekać. Całą sy-
tuację widział mł. insp. 
Krzysztof Kazek z Ko-
mendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach, 
który jechał prywat-
nym samochodem. Po-
licjant ruszył za ucie-
kającym volkswage-
nem. Zatrzymał kie-
rowcę i powiadomił 
o zajściu dyżurnego 
rybnickiej policji. Oka-
zało się, że uciekający 
44-latek miał w orga-
nizmie ponad 2,5 pro-
mila alkoholu.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek 
chwilę po 22:00. Na ulicy Wodzisław-
skiej w Rybniku zderzyły się dwa samo-
chody. Kierowca jednego z nich odjechał 
z miejsca. Całe zdarzenie widział mł. 
insp. Krzysztof Kazek – Pełnomocnik 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach ds. Ochrony Praw Czło-
wieka. Policjant był na wolnym i jechał 
prywatnym samochodem. Kiedy zauwa-
żył, że kierowcy drugiego auta nic się nie 
stało, ruszył w pościg za uciekinierem. 
Po przejechaniu kilkuset metrów, kie-
rowca volkswagena zatrzymał samo-

chód. Stróż prawa zatrzymał mężczyznę 
kiedy ten wysiadał z auta. Tym samym 
uniemożliwił mu dalszą ucieczkę pieszo. 
Mł. insp. Krzysztof Kazek powiadomił 
o zajściu rybnicką policję.  Pomógł rów-
nież przejeżdżający obok taksówkarz, 
który pilnował uciekiniera razem z poli-
cjantem do czasu przyjazdu radiowozu.  
Na miejsce przyjechał patrol drogówki, 
który sprawdził trzeźwość 44-letniego 
uciekiniera. Okazało się, że w jego orga-
nizmie było ponad 2,5 promila alkoholu. 
Policjanci zatrzymali prawo jazdy kie-
rowcy volkswagena. Po ustaleniu przy-
czyn i okoliczności zdarzenia sprawa tra-
fi do sądu. 44-latkowi grożą nawet 2 la-
ta pozbawienia wolności.

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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PROGRAM TV – ŚRODA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

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
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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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