
Na Rakowie

Śmierdzący problem
– W dzielnicy Raków okropnie śmierdzi. Czuć benzynę 

i gaz. Nie da się normalnie funkcjonować. Przebywanie na 
dworze jest niemożliwe. Okna też nie można otworzyć – 
alarmowali nasi czytelnicy. Wszystkiemu winien był zakład 
znajdujący się przy ulicy Mochnackiego. Sprawa trafiła do są-
du. Pod koniec października zapadł wyrok.

Ciąg dalszy na str. 3

Stacje diagnostyczne

Przegląd pod kontrolą
Zmiany w systemie badań technicznych pojazdów. Rząd przyjął nowe 

przepisy, które zakładają uszczelnienie systemu badań technicznych i 
ustanawiają nowe opłaty. Są one również dostosowane do rozwiązań przy-
jętych w Unii Europejskiej.

Ciąg dalszy na str. 13

Zażądał RFG

26 tysięcy za korzystanie 
z drogi!

Trwa przebudowa ulicy Korfantego. Inwestycja warta ponad 22 mln zł posłuży 
nie tylko przedsiębiorcom inwestującym na terenach przemysłowych, ale rów-
nież rowerzystom chcącym zwiedzić Jurę. Aby ułatwić poruszanie się w czasie 
przebudowy, MZDiT  chciał zorganizować objazd przez ul. Bojemskiego, której 
część należy do Regionalnego Funduszu Gospodarczego. Ten jednak za udostęp-
nienie ich odcinka zażądał 26 tys. zł dziennie!

Ciąg dalszy na str. 7

Pakiet alimentacyjny

Do 45 tys. zł kary za zatrudnianie 
alimenciarzy
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DZIŚ 
W NUMERZE:

Rząd szykuje bat na osoby, które 
nie płacą alimentów i przy okazji 
uderza w pracodawców.  Alimencia-
rze wkrótce mogą zostać obowiązko-
wo skierowani do odbycia robót pu-
blicznych. Z kolei ci, którzy zdecydu-
ją się na zatrudnienie ich „na czar-
no” narażą się na karę grzywny się-
gającą nawet 45 tysięcy złotych! 

Projekt, który przyjęła Rada Mini-
strów, ma na celu poprawę skuteczno-
ści egzekucji świadczeń alimentacyj-
nych. Wśród zmian jest zapis o tym, że 
dłużnicy alimentacyjni będą jako pierw-
si wysyłani na roboty publiczne. Ozna-
cza to, że jednym z warunków przy ta-
kim zatrudnieniu będzie posiadanie za-
dłużenia z tytułu alimentów i zagwaran-
towanie prawa do zatrudnienia takim 
osobom. Z tego też powodu przy podzia-
le środków finansowych z  Funduszu 
Pracy na finansowanie działań aktywi-
zacyjnych bezrobotnych, będzie brana 
pod uwagę aktywizacja dłużników ali-
mentacyjnych.

Projekt stanowi realizację tzw. „pa-
kietu alimentacyjnego” zawartego w  
„Przeglądzie systemów wsparcia ro-
dzin”, przyjętym przez rząd w ubiegłym 
roku. Zaproponowano w nim między 
innymi rozwiązania służące sprawniej-
szemu uzyskaniu przez komorników 
sądowych informacji o dochodach uzy-
skiwanych przez dłużników alimenta-
cyjnych w oparciu o dane Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. – Proponuje 
się, aby komornicy sądowi uzyskiwali te 
informacje z ZUS nieodpłatnie, w drodze 

elektronicznej, wraz z ich comiesięczną 
aktualizacją w przypadku zmian.  Elek-
troniczna wymiana informacji wraz 
z ich stałą aktualizacją, pozwoli na na-
tychmiastowe podjęcie przez komorni-
ka działań wobec dłużnika alimenta-
cyjnego, w przypadku każdorazowego 
podjęcia przez niego legalnej pracy za-
robkowej – informuje resort.

Ponadto, zaproponowano zwiększenie 
sankcji wobec pracodawcy, który nie do-
pełnił obowiązków związanych z  zajęciem 
wynagrodzenia dłużnika przez komornika 
sądowego (np. nie udzielił komornikowi 
odpowiedzi na temat dłużnika alimenta-
cyjnego, nie przekazał zajętego wynagro-
dzenia bezpośrednio komornikowi, doko-
nał potrącenia zajętego wynagrodzenia w  

zbyt niskiej wysokości, nie zawarł odpo-
wiedniej informacji o  zajęciu wynagrodze-
nia w  wystawionym świadectwie pracy).

Projekt przewiduje również wprowa-
dzenie odpowiedzialności materialnej – 
w postaci grzywny - pracodawców za-
trudniających „na czarno” pracowników 
będących dłużnikami alimentacyjnymi. 
Kara będzie dotyczyła tylko nieuczci-
wych pracodawców, zatrudniających 
dłużników alimentacyjnych „na czarno” 
lub wypłacających wynagrodzenia „pod 
stołem”.  Rozwiązanie to wejdzie w życie 
wraz z uruchomieniem Krajowego Reje-
stru Zadłużonych. Finansowa sankcja 
ma wynosić od 1,5 tys. zł do 45 tys. zł, je-
śli zatrudniany nielegalnie pracownik bę-
dzie w nim figurował z powodu zaległości 
alimentacyjnych przekraczających trzy 
miesiące. 

Dodatkowo, projekt zakłada podnie-
sienie, od 1 października 2019 r., kryte-
rium dochodowego uprawniającego do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
z 725 zł do 800 zł. Dzięki tej zmianie pra-
wo do świadczenia uzyska dodatkowo 
ok. 60 tys. dzieci.

Z analiz wynika, że kwota niewyegze-
kwowanych zobowiązań dłużników ali-
mentacyjnych – tylko biorąc pod uwagę 
zobowiązania wobec Skarbu Państwa po-
wstałe z tytułu świadczeń wypłaconych 
z budżetu państwa w zastępstwie niepła-
conych alimentów - nadal znacznie prze-
kracza 10 mld zł. Nowe rozwiązania wej-
dą w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjąt-
kiem niektórych przepisów, które zaczną 
obowiązywać w innych terminach. 

Katarzyna Gwara

Lekarz podejrzany

Kolejna pacjentka oskarża 
o gwałt

Do śledczych zgłosiła się kolejna kobieta, która twierdzi, że ortopeda pracujący 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie ją zgwałcił. 

Ciąg dalszy na str. 3
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CZĘSTOCHOWY
I POWIATU 

www.zycieczestochowy.pl           www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

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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Zdobądź środki na działania na rzecz rozwoju 
swojej lokalnej społeczności. W ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
województwa śląskiego na terenach obję-
tych Lokalnymi Strategiami Rozwoju możesz 
ubiegać się o dofi nansowanie projektów 
wzmacniających potencjał społeczny i za-
wodowy mieszkańców twojego regionu.

JAKIE DZIAŁANIA OBEJMUJE 
PROGRAM?

Projekty w ramach poddziałania 9.1.4. mają wspie-
rać mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie 
usług o charakterze społecznym, zawodowym, 
edukacyjnym, a także w działaniach środowi-
skowych. 

Środki z programu można zatem przeznaczyć 
np. na: poradnictwo psychologiczne, trening 
umiejętności społecznych, wolontariat bądź asy-
stenta osoby niepełnosprawnej. 

W zakresie usług o charakterze zawodowym 
fi nansowaniem może zostać objęte poradnictwo 
zawodowe czy zatrudnienie trenera pracy. 

Dostęp do takich usług ma pomóc osobom wy-
kluczonym lub z niepełnosprawnościami podjąć 
pracę zawodową oraz ułatwić codzienne życie. 

Dodatkowo, w ramach działań środowiskowych 
możesz zorganizować spotkania o charakterze 
integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, spor-
towym, ekologicznym, a także turystycznym.  

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 

GDZIE PO INFORMACJE 
NT. NABORU? 

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Telefony do konsultantów:
32 77 40 172
32 77 40 193
32 77 40 194

E-mail:
punkti nformacyjny@slaskie.pl

Godziny pracy punktu:
w poniedziałki w godzinach: 
7.00–17.00, 
od wtorku do piątku w godzinach: 
7.30–15.30

CEL? 
WYRÓWNANIE 
SZANS!

rpo.slaskie.pl/slaskiewyprzedzamy

DO DZIEŁA!

Wnioski o dotacje można składać do 
29 listopada br. 
Oto kilka rad nt. jego sporządzania: 
1.   Wejdź na stronę: 

rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/358 
i zapoznaj się z dokumentacją 
konkursową.

2.   Sprawdź, czy Twój pomysł ma szanse 
na otrzymanie dofi nansowania. 
Upewnij się przede wszystkim, czy 
zaplanowałeś działania na obszarze 
objętym Lokalną Strategią Rozwoju. 

3.   Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się 
z pracownikami Urzędu i umów się 
na spotkanie.

KTO JUŻ SKORZYSTAŁ? 

W województwie śląskim z programów aktywi-
zujących skorzystało m.in. Centrum Inicjatyw 
Społecznych w Rybniku, które w partnerstwie 
ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania 
„Morawskie Wrota” realizowało projekt, wspie-
rający osoby wykluczone i ich środowiska lokalne 
w wymiarze społecznym i zawodowym. 

Do udziału zaproszono osoby niepełnosprawne, 
rodziny z osobami niepełnosprawnymi, osoby 
będące pod opieką zastępczą, a także młodzież, 
która popadła w konflikt z prawem. Uczestni-
cy zostali objęci indywidualnymi programami 
usamodzielnienia i zdobywania kwalifikacji. 

Realizowali program aktywności lokalnej, wła-
sne pomysły i inicjatywy, szkolenia (w tym za-
wodowe i przybliżające do rynku pracy), a także 
staże i zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ 
O DOFINANSOWANIE? 

Wnioski mogą składać podmioty, które spełnia-
ją kryteria określone w regulaminie konkursu, 
z wyłączeniem osób fi zycznych, np. organiza-
cje pozarządowe, samorządy czy spółdzielnie 
socjalne. 

Ważnym warunkiem jest to, że aplikować mogą 
wnioskodawcy, których projekty będą realizowa-
ne na terenach objętych Lokalnymi Strategiami 
Rozwoju. Maksymalny poziom dofi nansowania 
wynosi aż 95%.
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Dokończenie ze str. 1
Przypomnijmy, pod koniec 

września jedna z pacjentek ortope-
dy zgłosiła się na policję. Z jej rela-
cji wynikało, że podczas wizyty 
kontrolnej, lekarz miał użyć siły fi-
zycznej i wykorzystać seksualnie. 
Kobieta poruszała się o kulach, 
ponieważ wcześniej przeszła za-
bieg ortopedyczny. Po przesłucha-
niu i przeanalizowaniu innych do-
wodów, prokurator uznał, że mo-
gło dojść do przestępstwa. Lekarz 

został zatrzymany i przesłuchany. 
Do winy się jednak nie przyznał. 

Medyk został aresztowany na 
trzy miesiące. Teraz usłyszał ko-
lejny zarzut. Do śledczych zgłosiła 
się bowiem kolejna kobieta, która 
twierdzi, że też została wykorzy-
stana. W jej przypadku do prze-
stępstwa miało dojść przed trze-
ma laty. Kobieta zgłosiła się do 
policji dopiero teraz, ponieważ do-
wiedziała się, że kilka tygodni 
wcześniej ten sam lekarz usłyszał 

zarzut gwałtu na innej pacjentce. 
Mężczyźnie został postawiony za-
rzut doprowadzenia przemocą do 
innych czynności seksualnych. 

Prokuratura nie udziela szcze-
gółowych informacji na temat 
śledztwa. Wiadomo jedynie, że 
medyk może spędzić w więzieniu 
12 lat. Przy tej okazji prokuratura 
prosi o kontakt wszystkie kobiety, 
które mogą być skrzywdzone 
przez medyka.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
Lekarz podejrzany

Kolejna pacjentka oskarża o gwałt

Dokończenie ze str. 1
Zawiadomienie o popełnieniu 

przestępstwa w tej sprawie złożył 
zastępca prezydenta miasta. - W 
zawiadomieniu stwierdzono, że fir-
ma prowadząca myjnię cystern ko-
lejowych w Częstochowie przy ul. 
Mochnackiego, działa bez wyma-
ganych zezwoleń na emisję gazów i 
pyłów oraz wytwarzanie odpadów. 
Jednocześnie zastępca prezydenta 
poinformował, że opisana działal-
ność jest uciążliwa dla okolicznych 
mieszkańców – mówi prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik Prokura-
tury Okręgowej w Częstochowie. 

W toku śledztwa ustalono, że od 
początku 2016 roku do Urzędu 
Miasta Częstochowy wpływały licz-
ne skargi dotyczące zanieczyszcze-
nia powietrza w rejonie ulic Moch-
nackiego, Rejtana i Sieroszewskie-
go, które skutkowało dolegliwo-
ściami zdrowotnymi w postaci bó-

lu głowy, wymiotów i omdleń. - 
Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta ustalił, że zgłaszane 
skargi mają związek z działalno-
ścią myjni cystern kolejowych 
z substancji ropopochodnych, któ-
ra funkcjonowała w Częstochowie 
przy ul. Mochnackiego – wyjaśnia 
prokurator Ozimek.

W lutym 2016 roku Śląski Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska przeprowadził kontrolę w 
firmie, w wyniku której ustalono, 
że nie posiada ona wymaganych 
pozwoleń w zakresie wyprowadza-
nia do powietrza gazów i pyłów 
oraz wytwarzania odpadów niebez-
piecznych. Efektem kontroli było 
wydanie w kwietniu 2016 roku de-
cyzji o wstrzymaniu użytkowania 
instalacji. Ponadto stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnej nor-
my stężenia benzenu i węglowodo-
rów aromatycznych. – Na skutek 

rozwiązania przez właściciela tere-
nu umowy dzierżawy, firma zakoń-
czyła działalność w dniu 31 maja 
2016 roku. W trakcie śledztwa po-
wołano biegłego z zakresu ochrony 
środowiska. Na podstawie wydanej 
opinii ustalono, że działalność myj-
ni powodowała istotne obniżenie 
jakości powietrza, a także zagraża-
ła życiu i zdrowiu ludzi – tłumaczy 
prokurator Ozimek.

Pod koniec października Sąd 
Rejonowy w Częstochowie wydał 
wyrok w sprawie przeciwko pre-
zesowi zarządu i prokurentowi 
spółki. Zostali oni skazani na ka-
ry po 100 stawek grzywny, przy 
przyjęciu, że wysokość jednej 
stawki wynosi 100 zł (10.000 zł). 
Wymierzone przez sąd kary są 
zgodne z wnioskami, jakie w tej 
sprawie prokurator złożył w mo-
wie końcowej.

Katarzyna Gwara

Kolejny sondaż

Zmiana czasu  
do zmiany?

W ostatni weekend paź-
dziernika przestawiliśmy 
zegarki i przeszliśmy 
z czasu letniego na zimo-
wy. W Unii Europejskiej 
trwa jednak dyskusja do-
tycząca odejścia od sezo-
nowych zmian czasu. 
Także i w naszym kraju 
zmiana czasu budzi coraz 
większe kontrowersje. 

We wrześniu Komisja Eu-
ropejska przedstawiła pro-
jekt dyrektywy w sprawie 
zniesienia sezonowych 
zmian czasu. Propozycja 
KE pozostawia dowolność 
krajom członkowskim, co 
do określenia, który czas 
będzie obowiązujący. Głów-
ny Urząd Miar przygotował 
zaś „ściągę” dla mieszkań-
ców Polski pozwalającą oce-
nić, które rozwiązanie jest 
dla nich najkorzystniejsze 
i dlaczego.

Zmiana czasu polegająca 
na wprowadzeniu i odwoła-
niu czasu letniego obowią-
zuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Chodzi 
o możliwość skorzystania, 
jak najdłużej ze światła 
dziennego w danym okre-
sie. Zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady czas letni wprowadza 
się w ostatnią niedzielę 
marca, a jego odwołanie na-

stępuje w ostatnią niedzielę 
października. Jesienią czas 
lokalny przesuwany jest go-
dzinę do tyłu.

Propozycja KE rozpoczęła 
konsultacje projektu 
w państwach członkow-
skich UE. - Polska popiera 
propozycję Komisji zmierza-
jącą do odstąpienia od 
zmian czasu. Z konsultacji 
internetowych zakończo-
nych w sierpniu przez Ko-
misję Europejską wynika, 
że 72% osób głosujących 
z Polski popiera wprowa-
dzenie czasu letniego – in-
formuje resort przedsiębior-
czości. W kwestii, który 
czas zostanie w naszym 
kraju przyjęty, nie zapadła 
jeszcze ostateczna decyzja. 
Trwają konsultacje między-
resortowe i z innymi kraja-
mi UE.

Natomiast już teraz 
mieszkańcy Polski mogą 
przeanalizować scenariusze 
przyjęcia na stałe w Polsce 
czasu letniego lub czasu zi-
mowego, czy też zachowa-
nia regularnych zmian cza-
su dwukrotnie w ciągu ro-
ku. Mają do dyspozycji sy-
mulacje pozwalające zoba-
czyć, jak zmiana czasu 
wpływa na różne dziedziny 
ich życia. Znajdziemy je na 
stronie www.gum.gov.pl

Katarzyna Gwara

Na Rakowie

Śmierdzący problem

http://www.gum.gov.pl/
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12 listopada wolny od pracy

Co z aptekami 
i przychodniami?

AKTUALNOŚCI

ZUS

Emerytury na konto

Echolokacja kojarzy nam 
się przede wszystkim z nie-
toperzami i delfinami. Niewy-
kluczone, że wkrótce będą 
mogły z niej korzystać... oso-
by niewidome. Nasi rodacy 
pracują bowiem nad aplikacją 
Echo-Vis, dzięki której można 
byłoby się nauczyć umiejętno-
ści echolokacji i wykorzysty-
wać w codziennym życiu. 

Celem projektu autorstwa fir-
my Transition Technologies jest 
stworzenie innowacyjnego narzę-
dzia umożliwiającego rozwój zdol-
ności echolokacji u osób z dys-
funkcją wzroku. 

– Wykształcenie tej umiejętno-
ści pozwoli osobom niewidomym 
i słabowidzącym na większą nie-
zależność, pewność w poruszaniu 
się oraz poprawę funkcjonowania 
w życiu codziennym. Stworzenie 
rozwiązania informatycznego 
w ramach projektu „EchoVis” 
może w znacznym stopniu przy-
czynić się do zwiększenia zdolno-
ści postrzegania świata przez oso-
by z dysfunkcja wzroku w co-
dziennym życiu – tłumaczą repre-
zentanci firmy. 

Doświadczenia pokazują, że 
echolokacja jest możliwa do wy-
korzystania przez ludzi. Mogą się 
jej nauczyć nie tylko wybrani lu-
dzie - jest to umiejętność dostęp-
na dla każdego. Oczywiście nie 
każda osoba osiągnie maksymal-
nie możliwy poziom, ale ade-
kwatny do swoich możliwości 
słuchowych. 

Powyższe rozwiązanie przybie-
rze formę mobilnej gry, która bę-
dzie zawierać wirtualne środowi-
sko szkoleniowe, co tym samym 
umożliwi skuteczne i efektywne 

nabywanie umiejętności w zakre-
sie korzystania z echolokacji. 

– Założeniem projektu jest 
przeprowadzenie badań przemy-
słowych i prac rozwojowych w wy-
niku, których powstanie prototyp 
gry umożliwiającej wirtualne po-
ruszanie się po odwzorowanej 
z rzeczywistości przestrzeni. Mo-
duły treningowe pozwolą na 
wprowadzenie w świat dźwięków 
binauralnych oraz echolokacji dla 
określonych grup docelowych 
(dzieci, dorośli, z różnym pozio-
mem umiejętności). Natomiast 
sama gra będzie już umożliwiała 
dalszy rozwój umiejętności echo-
lokacji poprzez pokonywanie co-
raz trudniejszych etapów prze-
chodzenia przez fizyczne odzwier-
ciedlone pomieszczenia czy tere-
nu. Odwzorowanie będzie polega-
ło na nagraniu w poszczególnych 
miejscach przenoszonego terenu 
próbek dźwiękowych w różnych 
konfiguracjach – czytamy w ko-
munikacie firmy. 

Format tego opisu będzie for-
matem otwartym co pozwoli na 
tworzenie i udostępnianie kolej-
nych zadań w grze poprzez zaan-
gażowaną społeczność działającą 
na rzecz upowszechnienia echo-
lokacji. Gry powstają ze środków 
Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach programu 
GameInn. 

Projekt będzie realizowany do 
roku 2020 w konsorcjum z firmą 
Utilitia – przedsiębiorstwem spo-
łecznym, które zatrudnia i akty-
wizuje osoby z niepełnosprawno-
ściami, m.in. we współpracy 
z Politechniką Łódzką i ośrodka-
mi szkolno-wychowawczymi dla 
niewidomych. 

 Katarzyna Gwara

Już ponad 73 proc. senio-
rów otrzymuje świadczenie z 
ZUS na konto. Jeszcze dzie-
sięć lat temu z takiej możli-
wości korzystał tylko co drugi 
emeryt.

– Wskaźnik ubankowienia se-
niorów rośnie. Z danych NBP 
wynika, że 57 proc. osób powyżej 
59 roku życia ma konto w ban-
ku. Wśród klientów Zakładu ich 
liczba jest jednak znacznie więk-
sza. Już 73 proc. osób otrzymu-
je emeryturę na konto bankowe 
– informuje ZUS.

Od kilku lat wypłaty świad-
czeń na rachunki bankowe stop-
niowo rosną. Jeszcze w 2005 ro-
ku było ich nieco ponad 40 proc., 
a w 2008 roku – połowa. Świad-
czenie w formie bezgotówkowej 

Echolokacja

Aplikacja dla niewidomych

12 listopada br. – zgodnie 
z decyzją Sejmu – został 
ustanowiony dniem wolnym 
od pracy. Szpitale, przy-
chodnie i apteki będą jednak 
funkcjonować normalnie. 

Zgodnie z komunikatem wy-
danym przez Ministerstwo 
Zdrowia, przychodnie i szpita-
le 12 listopada pracują nor-
malnie. Jeśli więc ktoś miał 
umówioną wizytę u lekarza lub 
zaplanowany zabieg 12 listo-
pada, może odetchnąć z ulgą. 

W tym dniu udzielane będą 
bowiem wszystkie świadczenia 
szpitalne, świadczenia ambu-
latoryjnej opieki zdrowotnej, 
np.: świadczenia specjalistycz-
ne i świadczenia z zakresu re-
habilitacji. 

Placówki powinny zapewnić 
pracę wszystkich osób, które 
są niezbędne dla udzielania 
przedmiotowych świadczeń 
(np.: rejestracji w poradni, ale 
niekoniecznie całego pionu ad-
ministracyjnego, czy kadrowe-
go, jeżeli nie jest on konieczny 
do nieprzerwanego udzielania 
świadczeń w tym dniu – decy-
zję w tej sprawie podejmuje 
pracodawca), przy zapewnie-
niu wynagrodzenia – jak za 
dzień ustawowo wolny od pra-
cy – zgodnie z przepisami usta-
wy o działalności leczniczej 
oraz prawa pracy. 

– Ustawa nie wymaga pracy 
podstawowej opieki zdrowot-
nej  oraz tych podmiotów wy-
konujących działalność leczni-
czą, które nie mają umów 
z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, np.: Regionalnych 
Centrów Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa lub stacji sa-
nitarno-epidemiologicznych – 
czytamy w komunikacie resor-
tu zdrowia. 

– W przypadku nagłego za-
chorowania lub nagłego pogor-
szenia się stanu zdrowia pa-
cjenta, które nie jest stanem 
nagłym, pomoc udzielana bę-
dzie pacjentom przez podmioty 
realizujące świadczenia nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej 
– informuje ministerstwo. 

Przy tej okazji warto wspo-
mnieć, że apteki ogólnodostęp-
ne, które w ciągu roku pełnią 
dyżury w dni wolne od pracy 
również pracują 12 listopada – 
jak w każdym innym dniu wol-
nym od pracy.

Katarzyna Gwara

Blisko 14 litrów krwi dla 
ofiar wypadków  zebrano pod-
czas akcji zorganizowanej 
przez policjantów z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Częstocho-
wie. Życiodajny płyn można 
było oddać w mobilnym punk-
cie na placu Biegańskiego. 

Mobilny punkt poboru krwi 
Regionalnego Centrum krwio-
dawstwa i krwiolecznictwa z Ka-
towic zaparkował w Częstocho-

wie. Podczas akcji, zorganizowa-
nej przez częstochowskich poli-
cjantów z drogówki, swoją krew 
dla ofiar wypadków drogowych 
oddawały zarówno przypadkowe 
osoby, ale też i sami mundurowi. 
– Wszyscy otrzymali odblaskowe 
opaski, które z pewnością przy-
czynią się do poprawy bezpie-
czeństwa niechronionych użyt-
kowników dróg – zaznacza pod-
kom. mgr Marta Ladowska, ofi-
cer prasowy częstochowskich 
policjantów. W ciągu kilku go-

dzin w krwiobusie udało się  ze-
brać łącznie blisko 14 litrów ży-
ciodajnego płynu.

Akcja „Oddaj krew dla ofiar 
wypadków drogowych” była też 
okazją do rozdania przez poli-
cjantkę z częstochowskiego ze-
społu kadr i szkolenia ulotek in-
formujących i zachęcających do 
wstąpienia w szeregi policji – 
podsumowuje podkom. mgr 
Marta Ladowska.

Katarzyna Gwara

Uzyskano 14 litrów

Zbierali krew dla ofiar wypadków

najczęściej pobierają mieszkańcy 
północnej i północno-zachodniej 
Polski. Najgorzej pod tym wzglę-
dem sytuacja wygląda w rejonie 
Radomia, Tarnowa i Nowego Są-
cza, gdzie nieco ponad połowa 
emerytów wybiera gotówkę.

– ZUS bardzo aktywnie walczy 
z wykluczeniem cyfrowym senio-
rów. Od wielu lat organizuje spe-
cjalne konkursy dla banków i in-
stytucji finansowych, których 
celem jest promocja bezgotówko-
wej formy odbioru świadczeń. 
Zwycięskie podmioty oferują 
starszym klientom Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych dostęp 
do w pełni darmowych rachun-
ków bankowych - zaznacza. W 

lipcu tego roku umowę o współ-
pracy w zakresie promocji bezgo-
tówkowej formy odbioru świad-
czeń z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych zawarł Bank Pocz-
towy. Za prowadzenie konta nie 
trzeba ponosić żadnych opłat, je-
śli tylko co miesiąc wpływała na 
nie renta lub emerytura.

Przelew emerytury na konto 
to większe bezpieczeństwo dla 
emerytów, a dla ZUS mniejsze 
koszty obsługi świadczeń. Wy-
płaty emerytur i rent w formie 
gotówki kosztują ZUS ok. 240 
mln złotych, natomiast za prze-
lewy na konto Zakład nie wyda-
je ani grosza.

Katarzyna Gwara
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Preparat sprawdzony przez 62 900 osób

Uniknęłam
amputacji stopy!
„Gdyby nie ten prepa-
rat, musiałabym poddać 
się amputacji lewej stopy. 
Na szczęście zaufałam córce – farma-
ceutce. Po 10 dniach kuracji lekarz  
potwierdził, że zmiany miażdżycowe 
zniknęły, a do stopy wróciło prawidło-
we ukrwienie. Nogi przestały drętwieć, 
nie mam trudności z chodzeniem  
i znów mogę spacerować bez bólu”

Wiesława G. 71 lat, Białystok

1 dawka udrażnia tętnice i obniża cholesterol o 85%!

Usuń zatory żylne w24h

Koniec z groźną dla zdrowia miażdżycą, która zatyka żyły i pogarsza krążenie krwi, stwarzając ryzyko
zawału serca, udaru mózgu, zatoru płuc czy niedokrwienia kończyn. Już niemal 63 tys. Polaków
zmniejszyło grubość blaszki miażdżycowej po 2 tygodniach domowej kuracji, która udrażnia żyły
i tętnice, usuwa zalegające skrzepy, obniża cholesterol i cofa zmiany miażdżycowe aż o 94%.

Innowacyjna kuracja prof. 
Braxtona zapowiada prawdzi-
wą rewolucję w domowym, 
skutecznym i nieinwazyjnym 
zwalczaniu miażdżycy. Choro-

ba, która przez lata podstępem ata-
kowała niemal 75% społeczeństwa 
w każdym wieku, doprowadzając do 
poważnych chorób, zawałów, uda-
rów i amputacji kończyn, dziś może 
zostać wyleczona w kilkanaście dni 
bez żadnej operacji. „9 na 10 osób 
po zastosowaniu preparatu wraca do 
pełni zdrowia już w ciągu 2 tygodni” 
– informował na Konferencji Top 
Medica prof. George Braxton, twórca 
kuracji przeciwmiażdżycowej, która 
wprost ze Stanów Zjednoczonych 
dotarła właśnie do Polski.

Preparat, który chroni 
Ciebie i Twoich bliskich
Przełomowa kuracja Braxtona roz-
szerza światło tętnic, poprzez usu-
nięcie z  nich blaszki miażdżycowej 
zbudowanej głównie z cholesterolu. 

Już w ciągu 24 h od zażycia prepa-
ratu, przepływ krwi w naczyniach 
krwionośnych ulega poprawie –
zgromadzone w ścianach tętnic zło-
gi zostają zmniejszone, a następnie 
usunięte z organizmu, dzięki czemu 
ryzyko niedotlenienia narządów spa-
da niemal do zera, a serce staje się 
odciążone i nie musi już pracować na 
podwyższonych obrotach.

To dlatego aż 99 osób po kuracji 
deklaruje natychmiastową poprawę 
zdrowia i samopoczucia, a ich wyniki 
badań polepszają się z każdym dniem. 

Preparat wykazuje 100% skutecz-
ność także w  zaawansowanym 
stadium miażdżycy, ratując pa-
cjentów przed wszczepieniem 
by-passów, a nawet amputacją 

niedotlenionych kończyn.

Skorzystaj 
z PRZEŁOMOWEJ kuracji
Przełomowa kuracja Braxtona rozsze-
rza światło tętnic, poprzez usunięcie  

z nich blaszki miażdżycowej zbudo-
wanej głównie z cholesterolu. Już 
w ciągu 24 h od zażycia prepara-
tu, przepływ krwi w naczyniach 
krwionośnych ulega poprawie 

– zgromadzone w ścianach tętnic 
złogi zostają zmniejszone, a następnie 
usunięte z organizmu, dzięki czemu 
ryzyko niedotlenienia narządów spada 
niemal do zera, a serce staje się odcią-
żone i nie musi już pracować na pod-
wyższonych obrotach.

Zdrowe serce  
w każdym wieku
Specjaliści przyznają, że rozwój miaż-
dżycy bywa niezauważalny. Warto 
mieć świadomość, że to podstępna 
choroba, która niepokojące sygnały 
wysyła dopiero wtedy, gdy żyły i tętni-
ce są zatkane już w połowie! To spra-
wia, że zawał zazwyczaj pojawia się 
niespodziewanie, w stanie pozornego 
zdrowia. Nie warto lekceważyć nawet 
drobnych objawów. Preparat Braxtona 
powstał po to, by zażegnać zagrożenie 
w domowym zaciszu, bez ingerencji 
chirurgicznej, w 100% bezpiecznie  
i naturalnie.

Wykorzystaj swoją szansę i pokonaj miażdżycę w 14 dni!

LIMITOWANA ILOŚĆ  
ZESTAWÓW PROMOCYJNYCH

„Według danych 
Światowej Organizacji 
Zdrowia, choroby naczyń krwiono-
śnych są obecnie pierwszą przyczyną 
zgonów na świecie. Opatentowana 
przez nas kuracja natychmiast roz-
bija blaszki miażdżycowe zalega-
jące w tętnicach, rozszerza światło 
naczyń krwionośnych i chroni przed 
utworzeniem się zatoru żylnego. Już 
po zażyciu 1 kapsułki poziom złego 
cholesterolu zostaje obniżony śred-
nio o 55%, a krew zaczyna krążyć 
poprawnie już po 7-10 dniach, obni-
żając niemal do zera ryzyko nagiego 
zawalu, czy udaru.”

Prof. George Braxton, 
kardiolog

Działaj szybciej, niż miażdżyca!
PREPARAT  BRAXTONA  ZWALCZA  
CHOROBĘ NIEDOKRWIENNĄ W 14 DNI

Cholesterol  
w normie bez 
żadnej diety!
,,Odkąd biorę preparat 
Braxtona, skończyły się 
trudności z oddychaniem i bóle 
w klatce piersiowej, a poziom cho-
lesterolu wrócił do normy, mimo 
że nie zmieniłem diety. Po co łykać 
tony pigułek i zatruwać wątrobę, 
gdy wystarczy 1 kapsułka prepara-
tu, by odzyskać zdrowie!”

Jan Z. 75 lat, Wałbrzych

Odebrałam70% żniżki  na preparat  i pokonałam  miażdżycę!
Maria K. 73 lata

Tak imponujące rezultaty,  
to zasługa 3-fazowego 
działania preparatu:

Likwidacja monocytów 
(komórek wypełniających się 
złym cholesterolem)
Rozbicie i zmniejszenie 
grubości blaszki miażdżycowej

Regeneracja, wzmocnienie 
i uelastycznienie ścian żył 
oraz tętnic

1

2

3

5 EKSTRA KORZYŚCI
Oryginalna formuła Braxtona:

ODTYKA ŻYŁY I TĘTNICE W 24 H

ROZSZERZA ŚWIATŁO NACZYŃ 
KRWIONOŚNYCH AŻ O 85%

OBNIŻA POZIOM ZŁEGO CHOLES- 
TEROLU I ROZBIJA BLASZKĘ  
MIAŻDŻYCOWĄ

WZMACNIA SERCE I REGENERUJE 
UKŁAD KRWIONOŚNY

ZMNIEJSZA RYZYKO ZAWAŁU, 
ZATORU ŻYLNEGO I UDARU O 94%!

Kuracja nowatorskim preparatem 
odtyka żyły i tętnice już po 1. za-
stosowaniu. Gdy blaszka miażdży-
cowa zostaje skruszona, naczynia 
krwionośne odzyskują drożność, 
a krew bez przeszkód dotlenia 
wszystkie narządy.

Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią do 7 LISTOPADA 2018 r.,  
przysługuje specjalna zniżka! Otrzymasz wówczas preparat prof. Braxtona  

za 317zł 97zł (przesyłka GRATIS)! Zamawianie jest bezpieczne, 
ponieważ płatność następuje dopiero po otrzymaniu przesyłki.

70% TANIEJ DLA PIERWSZYCH 150 OSÓB

81 300 34 20(
Liczba promocyjnych opakowań jest ograniczona!

Oferta ważna do 7 listopada 2018

pon.-pt. 08:00 - 20:00, sob.-nd. 09:00 - 20:00
Zwykłe połączenia lokalne bez dodatkowych opłat.

94%
Nowatorski ŚRODEK na miażdżycę
zmniejsza ryzyko zawału serca o
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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

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

USŁUGI
n TRENER PERSONALNY – plany dietetyczne, 

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

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

PRACA
— DAM PRACĘ —

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

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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W Częstochowie

Znamy stawki podatku 
na przyszły rok

Podczas ostatniej w tej ka-
dencji sesji, radni przyjęli 
stawki podatków i opłat lokal-
nych na przyszły rok. Opłaty 
targowe i podatek od środków 
transportowych pozostają bez 
zmian. Z kolei wysokość sta-
wek podatku od nieruchomo-
ści została zwaloryzowana o 
3% wobec wielkości z 2018 r.

W przypadku stawek opłat tar-
gowych i podatków transporto-
wych Rada Miasta przyjęła propo-
zycje prezydenta miasta, w przy-
padku podatków od nieruchomo-
ści urealniła wysokość ich walory-
zacji – z proponowanych w projek-
cie uchwały 1,6% - do wspomnia-
nych 3%. - Po przyjęciu takiej wy-
sokości stawek przewidywane do-
chody z podatku od nieruchomo-
ści w 2019 r. do budżetu Miasta 
Częstochowy wynoszą 146,6 mln 
zł, z podatku od środków trans-
portowych – 4,4 mln zł, a z opłaty 
targowej – 550 tys. zł – informuje 
biuro prasowe magistratu.
Roczne stawki podatku od 
nieruchomości, uchwalone 
przez Radę Miasta, które 

mają obowiązywać w 
Częstochowie w  2019 r.:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów 
i budynków -  0,92 zł od 1m2 

powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowy-
mi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi je-
zior i zbiorników sztucznych -  
4,68 zł od 1 ha  powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego  - 
0,49 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 9 
października 2015 r. o rewita-
lizacji i położonych na tere-
nach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje prze-
znaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wy-
łącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu do 
tych gruntów upłynął okres 4 
lat, a w tym czasie nie zakoń-
czono budowy zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego -  
3,07 zł od 1 m2 powierzchni,

e) pod hałdami powstałymi 
wskutek wysypywania uro-
bisk kopalnianych, zlokalizo-
wanych na działkach ozna-
czonych w ewidencji gruntów 
i budynków symbolem „Tr” 
lub „Ba”, z wyjątkiem zaję-
tych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej -  0,11  zł 

od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych -  0,73 zł od 1 

m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności 
gospodarczej -  22,35 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym -  10,91 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o działal-
ności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające 
tych świadczeń -  4,75 zł od 
1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje po-
żytku publicznego -  7,85 zł od 
1m2 powierzchni użytkowej,

f) przeznaczonych wyłącznie na 
składowanie opału przez lo-
katorów mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych niepod-
piwniczonych  - 0,74  zł od 1  
m2 powierzchni użytkowej;

3)  od budowli  -  2% ich wartości  
określonej na podstawie art.4 
ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokal-
nych. Oprac. Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
Sejm uchwalił

Podatek dla 
najbogatszych

Sejm uchwalił ustawę, która 
wprowadza nowy podatek dla 
najbogatszych.  Danina ta i 
część składki z Funduszu Pra-
cy będą głównymi źródłami 
przychodu Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Nie-
pełnosprawnych, który ma zo-
stać utworzony. 

Zgodnie z zapisami w ustawie 
danina solidarnościowa od do-
chodów osób fizycznych wynosić 
będzie 4 proc. od nadwyżki do-
chodów powyżej miliona złotych 
za rok podatkowy. Takich osób w 
2019 r. będzie ok. 21 tysięcy. Da-
nina ta po raz pierwszy będzie 
płacona od dochodów uzyska-
nych w 2019 r., które podatnik 
rozliczy składając zeznanie w 
2020 r. Pieniądze z daniny wpły-
ną do tego samego urzędu skar-
bowego, w którym rozliczany jest 
podatek dochodowy, czyli do 
urzędu właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania podatnika.

Z kolei drugi komponent fun-

duszu, obowiązkowa składka, 
zostanie przekierowana z części 
składki z Funduszu Pracy w wy-
sokości 0,15 proc. (obecnie 
składka ta wynosi 2,45 proc.)

Łączne szacowane przychody 
Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych wyniosą ok. 2 mld zł rocznie.

Środki z Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Nie-
pełnosprawnych przeznaczone 
zostaną na działania wspierające 
osoby niepełnosprawne i ich 
opiekunów w ramach Pakietu 
Społecznej Odpowiedzialności 
m.in. na wsparcie społeczne i za-
wodowe osób niepełnospraw-
nych, oraz na zadania z zakresu 
innowacyjnych rozwiązań doty-
czących rehabilitacji społecznej i 
zawodowej. To odpowiedź rządu 
na protesty rodziców osób nie-
pełnosprawnych, którzy swoje 
niezadowolenie z obecnie prowa-
dzonej polityki wyrazili wiosną w 
Sejmie. 

Katarzyna Gwara

Zażądał RFG

26 tysięcy za 
korzystanie z drogi! 

Dokończenie ze str. 1
– Ze względu na realizację 

prac przy przebudowie ul. Kor-
fantego MZDiT rozważał czę-
ściowe zamknięcie odcinka i wy-
tyczenie objazdu ulicą, która nie 
jest w zarządzie MZDiT – mówi 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZDiT w Częstochowie. Chodzi-
ło o ulicę Bojemskiego, która nie 
należy tylko do miasta, ale rów-
nież do Regionalnego Funduszu 
Gospodarczego. 

– W odpowiedzi na zapyta-
nie wystosowane przez MZDiT 
zarządca drogi wyraził wstęp-
ną zgodę, jednak po spełnieniu 
określonych warunków m.in. 
wskazał wysokość opłaty, ja-
kiej oczekuje za każdy dzień 
proponowanego objazdu. 

MZDiT nie przystał na ten 
warunek, ponieważ związane 
byłoby to z poniesieniem 
znacznych, dodatkowych kosz-
tów – wyjaśnia Maciej Hasik. 
Okazało się bowiem, że spółka 
Skarbu Państwa zażądała – 
bagatela – 26 tys. zł dziennie 
za użytkowanie ich odcinka. 

Aktualnie więc prace związa-
ne z przebudową ul. Korfante-
go realizowane są pod ruchem 
z częściowym zamknięciem po-
szczególnych odcinków. 

– Konieczne było wprowa-
dzenie ruchu wahadłowego w 
trzech miejscach. Generuje to 
szereg utrudnień, głównie dla 

pojazdów MPK, ale prace reali-
zowane są zgodnie z harmono-
gramem – zapewnia Maciej 
Hasik. 

Realizacją inwestycji zajmu-
je się konsorcjum Bitum, które 
za ponad 22.5 mln zł wykona 
m.in. budowę jezdni o szeroko-
ści 7 m na (na długości blisko 
2,5 km – od ronda Szwejkow-
skiego do skweru Lotników), 
przebudowę skrzyżowania oraz 
nowy ciąg pieszo-rowerowy. 

Prace obejmą także budowę 
miejsc parkingowych dla sa-
mochodów ciężarowych i prze-
budowę skweru Lotników. Po-
wstanie również kanalizacja 
deszczowa oraz nowe oświetle-
nie. Aktualnie prace realizowa-
ne są na trzech odcinkach. 

– Po wykonaniu prac ziem-
nych na odcinku najbliższym 
ronda Szwejkowskiego po jednej 
stronie została już wykonana 
podbudowa drogi i ułożony we 
fragmentach krawężnik. Wyko-
nawca przygotowuje się by przy-
stąpić do układania na wspo-
mnianym odcinku masy bi-
tumicznej (także po jednej stro-
nie). Na pozostałych odcinkach 
prace nie są aż tak zaawanso-
wane. Termin zakończenia re-
alizacji inwestycji to lato przy-
szłego roku i powinien zostać 
dotrzymany przez wykonawcę – 
podsumowuje Maciej Hasik. 

Katarzyna Gwara



Witam czytelników!  
Z tej strony, nie Profesorka, lecz Sandra. Zastanawia-

cie się pewnie – jaka znowu Sandra?! Otóż jestem uczen-
nicą Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. 
Reymonta.  W pierwszej klasie napisałam dwa artykuły i 

właśnie w ten sposób rozpoczął się mój mały debiut. 
Każdego dnia mknę korytarzami, niczym tajny agent, 
zapisuję wszystkie nowinki i wydarzenia po to, aby się ni-
mi z Wami podzielić. 

Bez przedłużania - zaczynamy! 
Nowy rok szkolny wiąże się z wyborami do SU. Na de-

bacie walka była długa i męcząca. Iskry się sypały, a pot 
z czoła lał się strumieniami. Społeczność szkoły zadecy-
dowała, że przewodniczącym został Arek, wice Beata, 
sekretarzem Patryk. 

W Reymoncie odbył się Etap Szkolny VI DYKTANDA 
NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO. Udział wzięło 16 uczniów. 
Mistrzynią ortografii okazała się Vanessa z kl. IB! Konfe-
rencja „Jestem Kobietą” to cykl wykładów. 

W auli Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. J. Długosza  odbył się również pokaz mody „Barwy 

Ziemi” przygotowany przez modelki i modeli. Szkoła 
uczestniczy  w społecznej kampanii reklamowej „Pszczo-
ła w mieście”. 

Urszula Łyko-Katus wraz z uczniami kl. IV BD, odwie-
dziła Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny 

„Pinokio”. Dzieci zostały otoczone troską, a uśmiech 
nie znikał z buzi! 

Na koniec warto wspomnieć o cudownym rajdzie do 
Olsztyna. Klasa II B, II D oraz I B, wraz z wychowawcami, 
wybrała się na wspólne pieczenie kiełbasek. Atmosfe-
ra była niesamowita! 

W moim technikum cały czas się coś dzieje. Mogła-
bym opowiadać godzinami, ale wtedy zanudziłabym 
Was na śmierć… Pisanie artykułów to dla mnie za-
szczyt, dlatego dziękuję wspaniałej Profesorce za moż-
liwość kontynuowania jej pracy! Widzimy się za mie-
siąc. Do zobaczenia! Sandra IIB

Międzynarodowa 
współpraca     

Yoda i inni

W ramach międzynaro-
dowego programu eTwin-
ning, uczniowie TZN pod-
jęli współpracę z rówieśni-
kami z Chorwacji i Belgii. 

Młodzież pracować będzie wspólnie w projekcie zatytułowa-
nym ‚I dare you to enjoy learning about my culture and hi-
story’ - „Wyzywam cię na pojedynek kulturowo-historyczny 
dotyczący mojego kraju”.

 Celem projektu. który będzie trwał do lutego 2019 r., jest pozna-
nie kultury i historii krajów partnerskich oraz przedstawienie dorobku 
kulturowego i dziejów Polski. Uczniowie będą korzystać z wybranych 
narzędzi internetowych w celu przygotowania w języku angielskim 
aktywności dla współpracujących z nimi rówieśników. Ucząc się pra-
cy zespołowej i pracy metodą projektu, uczniowie będą wspólnie wy-
szukiwać materiały, opracowywać quizy i prezentacje, tworzyć pro-
dukcje video, uczestniczyć w forum oraz podejmować wyzwania ję-
zykowe przygotowane przez uczniów szkół partnerskich. 

W każdym miesiącu 
będzie do przygotowania 
oraz do zrealizowania jed-
no zadanie tematyczne. 

W ramach uczczenia 
setnej rocznicy odzyska-
nia przez nasz kraj niepod-
ległości, opowiemy mię-
dzynarodowym odbiorcom o trudnej drodze do niepodległej Polski. 
Drogę tę pokażemy poprzez malarstwo. Projekt będzie nosił tytuł: 
‘Poland’s road to independence in paintings’ – “Droga Polski do nie-
podległości w obrazach”.

Uczniowie z Belgii podczas dni otwartych w swojej szkole w ma-
ju przedstawią dzieje i kulturę naszego kraju w formie wystawy oraz 
prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem naszych materiałów. 
My także postaramy się przygotować w naszej szkole wydarzenie, 
podczas którego uczniowie TZN dowiedzą się co nieco o tych pięk-
nych krajach. 

Agata Leśniczek

W dniu 11.10. 2018 r w na-
szej szkole odbyła się II edy-
cja Szkolnego Konkursu Fil-
mowego w języku angiel-
skim: „A long time ago in a 
galaxy, far, far away”. Kon-
kurs skierowany był do 
wszystkich miłośników sagi 
„Gwiezdne Wojny”. 

Zadaniem uczniów było roz-
wiązanie quizu składającego 
się z 60 pytań dotyczących nie 
tylko treści wszystkich ośmiu 
serii filmowych, ale również 
słownictwa angielskiego, po-
staci czy rodzajów statków po-
wietrznych. Poziom prezento-
wany przez uczestników był 

bardzo wysoki. 
Zwycięzcy otrzymali dyplo-

my wraz z drobnymi nagrodami 
rzeczowymi. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za 
udział, a zwycięzcom gratuluje-
my. 

Justyna Godela,  
Agata Leśniczek

Sportowe sukcesy 
młodzieży TZN-u

W  tenisie stołowym
3 października  

nasi uczniowie:  
Oliwer Brzorzow-
ski, Mateusz Wa-
gner i Dominik Ga-
las wraz z opieku-
nem Mateuszem 
Zienkiewiczem 
zdobyli brązowy 
medal na Miejskiej Licealiadzie Młodzieży 
Szkolnej w tenisie stołowym.  Zawody odbyły 
się w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysła-
wa Biegańskiego w Częstochowie.  

Mateusz Zienkiewicz

W pływaniu

Męska reprezentacja TZN-u w pływaniu za-
częła się liczyć w Częstochowie w roku 2016, 
kiedy zdobyła 3 miejsce pośród szkół ponad-
gimnazjalnych. Rok później było jeszcze lepiej – 
zajęliśmy 2 miejsce ustępując jedynie II LO im. 
R. Traugutta. Jeszcze w tym samym roku, wio-
sną, odbyły się szkolne zawody pływackie, któ-
re objawiły talenty pływackie naszych uczniów, 
dotąd nie znane społeczności szkolnej. Zaowo-
cowało to zdobyciem I miejsca w Częstochowie 
w roku szkolnym 2017/2018, a następnie 7 
miejsca w finale wojewódzkim w Dąbrowie Gór-
niczej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: 
Dominik Soborak, Maciej Balcewicz, Kacper 
Wierciński, Marcel Krukowski, Jakub Skowera, 
Patryk Olejniczak, Paweł Dobrzyński, Michał 
Kaliciński i Konrad Tatko. 

18 października 2018 r. odbyły się szkolne 
zawody pływackie, mające na celu uzupełnienie 
składu tegorocznej reprezentacji TZN-u, ponie-
waż 3 uczniów wymienionych powyżej opuściło 
już mury naszej szkoły jako absolwenci. Naj-

wyższe miejsca na podium zajęli „starzy mi-
strzowie”: Patryk Olejniczak, Jakub Skowera i 
Michał Kaliciński ale tuż za nimi uplasowały się 
„młode wilki”: Witold Terlecki, Maksymilian Mod-
rzewski, Dominik Kornobis, Daniel Torbus oraz 
bracia Dawid i Jakub Strózikowie. Zawody te 
pokazały, że reprezentacja w pływaniu jest dalej 
mocna i z optymizmem czekamy na kolejne za-
wody  o mistrzostwo Częstochowy, które odbę-
dą się w listopadzie br.

Opiekunem pływaków jest  
mgr Marek Mizera

W piłce nożnej

W roku szkolnym 2018-2019 od 11 września 
do 11 października Reprezentacja Technicz-
nych Zakładów Naukowych im. gen. Władysła-
wa Sikorskiego brała udział w Licealiadzie- w 
rozgrywkach piłki nożnej szkół ponadgimnazjal-
nych. W rywalizacji tej brało udział 18 szkół.

W tym czasie rozegraliśmy 10 meczów, wy-
szliśmy z rozgrywek grupowych dwa razy. 
Awansowaliśmy do półfinału oraz do najważ-
niejszego meczu- Finału Rozgrywek.

Na 10 rozegranych spotkań przegraliśmy 
tylko jedno. Dopiero w finale rozgrywek ulegli-
śmy ZSTiO im. Stefana Żeromskiego. Jest to je-
den z większych sukcesów TZN-u w tych roz-
grywkach. Poprzednio drugie miejsce mieliśmy 
w 2012 roku.
W skład reprezentacji szkoły wchodzą:

Wychowaniec Jakub, IV M; Musiał Patryk, 
IV I; Lizurej Patryk, IV H; Figzał Jakub, IV 
E; Gołda Dominik, IV E; Błaszczyk Daniel, 
IV D; Bogus Oskar, IV B; Mędrek Konrad, 
IV B; Gajda Wojciech, III L; Badora Dominik, 
III B; Hejno Konrad, III B; Kożuch Jan, III A; 
Skibiński Mateusz, II C; Smolarek Bartosz, II 
C; Szwejda Dawid, I I; Rumin Dominik, I B.

Erniew Tomżyński
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3, 4 listopada Galeria Jurajska

Ślubne inspiracje 
w jednym miejscu

Planujesz ślub i wesele? 
Termin zbliża się wielkimi 
krokami, a wy wciąż nie pod-
jęliście najważniejszych de-
cyzji organizacyjnych?  A 
może macie jeszcze dużo 
czasu i chcecie na spokojnie 
zaplanować ten wyjątkowy 
dzień? Tego wydarzenia nie 
możecie przegapić! Organizo-
wane przez nas w Galerii 
Jurajskiej Targi Ślubne to 
najlepszy sposób by przygo-
tować się do ślubu i wesela!

3 i 4 listopada upłyną pod zna-
kiem jednej z najciekawszych 
imprez targowych w Częstocho-
wie. Podczas dwudniowych Tar-
gów Ślubnych zaprezentowane 
zostanie kilkaset pomysłów na 
to, jak powinien wyglądać ślub 
marzeń. W jednym miejscu zgro-
madzi się wielu wystawców z ca-
łego regionu. Będzie można mię-
dzy innymi poradzić się profesjo-
nalnych wedding planerów,    po-
znać najmodniejsze dziś atrakcje 
i zabawy weselne, posłuchać 
muzyki zespołów grających na 
przyjęciach czy poznać ofertę 
firm foto/video, właścicieli sal 
weselnych, makijażystów, bar-
manów,  producentów zapro-
szeń, dekoratorów i florystów. 
Przyszłe pary młode będą mogły 
znaleźć inspirację również doty-
czące samochodów ślubnych. 
Nie zabraknie też ofert z najlep-
szych cukierni. Zobaczycie po-

mysły na wymarzony tort, a tak-
że przykładowe aranżacje stołu i 
słodkości. 

Całość uświetni pokaz mody 
weselnej - największy w Często-
chowie. W tym roku oprócz kil-
kunastu sukien ślubnych, na 
wybiegu pojawią się także ko-
lekcje skierowane do przyszłych 
panów młodych. Poza tym no-
wością będą oryginalne kolek-
cje butów oraz nakryć głowy. 
Udział w targach i dodatko-
wych atrakcjach jest bezpłatny! 
Wydarzenie odbywać się będzie 
w godzinach od 10.00 do 19.00. 
Zapraszamy!

Katarzyna Gwara
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Sakramentalne „Tak”
Dlaczego decydujemy się na zawarcie związku 

małżeńskiego? Statystyki w tym względzie nie po-
zostawiają wątpliwości – najważniejszym powodem 
jest chęć posiadania rodziny. Drugą grupą zawiera-
jących związek małżeński stanowią procentowo 
osoby pobierające się z tzw. wielkiej miłości – zafa-
scynowane osobowością i seksualnością partnera.

Co ciekawe, z  analiz wynika, że praktycznie w  co 
drugim związku, powodem decyzji o ślubie jest ciąża. 
Najczęściej za mąż wychodzą kobiety w wieku 20-25 
lat. Kolejną granicą wśród pań jest wiek 30 - 49 lat. Wy-
dłuża się wiek mężczyzn, którzy decydują się na zawar-

cie związku tuż przed trzydziestką albo zaraz po czter-
dziestce. Najpopularniejszymi miesiącami, w  których 
zawieramy małżeństwa są oczywiście te z  literką R 
w nazwie – od lat króluje czerwiec, sierpień, wrzesień 
i październik. Chętnie sakramentalne „tak” pada rów-
nież w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 
Natomiast najmniej w listopadzie i maju. Dlaczego? Bo 
listopad kojarzy nam się ze Świętem Zmarłych. Nato-
miast maj, choć to przecież miesiąc zakochanych, też 
nie kojarzy się najlepiej. Stare porzekadło głosi, że 
w maju, owszem, nie  jest trudno się zakochać, ale mi-
łość, choć namiętna i gorąca, nie trwa długo.

Katarzyna Gwara

Targi Ślubne
3-4 listopada,  

Galeria Jurajska.
Godz. 10.00 – 19.00



Atrakcje dla gości weselnych
Każda para młoda pragnie, aby goście dobrze bawili się na we-

selu i z przyjemnością je wspominali, dlatego w tym celu, decydu-
ją się na dodatkowe atrakcje, które umilą spędzony czas podczas 
weselnej zabawy, a także upiększą ten szczególny dzień.

Jedną z wyjątkowych atrakcji, na które decydują się pary młode są… 
bańki mydlane. Ich wypuszczanie tworzy niesamowitą i niepowtarzalną 
atmosferę chwili – na przykład podczas wychodzenia pary młodej z ko-
ścioła. Uatrakcyjnić można również pierwszy taniec. Powszechne stają 
się zjawiskowe układy, których młode pary uczą się, aby zaskoczyć go-
ści. Alternatywą dla pięknego i romantycznego tańca, może być zabaw-
ny układ, który wprawi gości w dobry nastrój i pokaże, że para młoda 
ma do siebie dystans. Innym pomysłem na uatrakcyjnienie wesela mo-
że być pokaz zdjęć, który przedstawiać będzie historię związku młodej 
pary. Fotografie pokazujące poszczególne etapy życia z pewnością 
wzruszą i rozbawią gości.

Upominki dla gości – choć to nowożeńcy są osobami, które dostają 
w tym szczególnym dniu prezenty, coraz częściej sytuacja się odwraca i 
młoda para przygotowuje upominki dla zaproszonych. Co wybierają? 
Wino w małych buteleczkach, czekoladki, małe torciki lub zabawne ga-
dżety. Dodatkowe atrakcje z pewnością są w stanie urozmaicić każde 
przyjęcie, ale chyba najważniejsze jest to, że można sprawić swoim bli-
skim przyjemność – podziękować im, że są z nami w tym ważnym dniu. 

Paula Nogaj
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Stacje diagnostyczne

Przegląd pod kontrolą
Dokończenie ze str. 1

Wszystko zaczęło się od ze-
szłorocznego raportu Najwyższej 
Izby Kontroli. To za jego sprawą 
stacje kontroli pojazdów znalazły 
się na cenzurowanym. Okazało 
się bowiem, że w naszym kraju 
zaledwie 2% pojazdów nie prze-
chodzi obowiązkowego przeglą-
du, podczas gdy na przykład w 
Niemczech 20%. Nie trudno wy-
snuć wniosek, że fikcyjne prze-

glądy są w Polsce na porządku 
dziennym. Ministerstwo Infra-
struktury powiedziało dość i 
przygotowało zmiany, do których 
przychylił się rząd. 

Zgodnie z projektem, za orga-
nizację i funkcjonowanie syste-
mu zapewnienia jakości badań 
technicznych pojazdów oraz 
sprawowanie nadzoru nad tymi 
badaniami, a  także przedsiębior-
cami prowadzącymi stacje kon-

troli pojazdów oraz ośrodki szko-
lenia diagnostów – odpowiedzial-
ny będzie Transportowy Dozór 
Techniczny (TDT). W projekcie 
przewidziano też powstanie sko-
ordynowanego systemu szkole-
nia diagnostów pracujących w  
stacjach kontroli pojazdów. Poza 
tym jest mowa o obniżeniu lub 
zniesieniu opłat ponoszonych 
przez przedsiębiorców prowadzą-
cych stacje kontroli pojazdów, 
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SKUP SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH
ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

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

przy jednoczesnym zachowaniu 
obecnych stawek opłat pobiera-
nych od kierowców za badania 
techniczne pojazdów. Przy tej 
okazji warto jednak wspomnieć, 
że w związku z wdrożeniem prze-
pisów unijnych, będą oni pono-
sić tzw. opłatę jakościową. Jej 
wysokość (nie więcej niż 3,5 zł) 

zostanie określona w rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury i 
będzie obowiązywać od 2020 r. 
Wiadomo jednak, że będzie ona 
uzależniona od wysokości przy-
chodu osiągniętego z tytułu opłat 
za badania techniczne wykonane 
po terminie (45 dni po terminie). 

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

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

 N
A

S
:

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

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

Wybrane samochody na dzień 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

Raków zagra z Wigrami Suwałki
Siatkówka

Tauron AZS jedzie 
do Krispolu WrześniaRKS Raków zmierzy się 

w najbliższą sobotę 3 listopa-
da z Wigrami na Stadionie 
Miejskim w Suwałkach. Począ-
tek meczu zaplanowano na 
godzinę 15:00.

Raków może być z siebie 
dumny. Poprzedni mecz w ra-
mach 1/16 Pucharu Polski wy-
grał z Lechem Poznań 1:0, za-
pewniając sobie awans do 1/8 
finału. Dla częstochowskiej 
drużyny bramkę strzelił już 
w 3. minucie Miłosz Szczepań-
ski. W drugiej połowie meczu 
Szczepański trafił w siatkę ko-
lejny raz, jednak gol nie został 
uznany po konsultacjach 
z VAR. Spotkanie oglądało 4 

tys. kibiców. Składy podczas 
meczu Raków – Lech Poznań:
Raków Częstochowa:  Szumski 

– Niewulis, Petrasek, Kasper-
kiewicz, Schwarz, Listkowski, 
Malinowski, Kun, Szczepański, 

Domański, Musiolik. 
Lech Poznań:  Buric – Gumny, 

De Marco, Rogne, Goutas, 
Trałka, Gajos, Villalba, Ko-
stevyvh, Pedro, Gytkjaer. 

Paula Nogaj

Tauron AZS Częstochowa 
w ramach 7. kolejki fazy za-
sadniczej zagra z zespołem 
APP Krispol Września. Mecz 
został zaplanowany na 3 listo-
pada. Początek o godzinie 
17:00.

Spotkanie odbędzie się we 
Wrześni. Obecnie AZS znajduje 
się na 13. miejscu w tabeli, pod-
czas gdy APP Krispol zajmuje 4. 
lokatę i jest zdecydowanym fa-

worytem tego spotkania. Akade-
micy nie radzą sobie najlepiej od 
początku sezonu – mają na swo-
im koncie już 5 porażek m.in. 
z Lechią Tomaszów Mazowiecki, 
która obecnie jest liderem w gru-
pie, Gwardią Wrocław, zajmują-
cą 3. lokatę w tabeli i BBTS Biel-
sko-Białą, która aktualnie zaj-
muje miejsce 6. Kibice oraz za-
wodnicy z pewnością czekają na 
to, aby zła passa się skończyła.

Paula Nogaj

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

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

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

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Piłka nożna

Skra zagra z Siarką 
Tarnobrzeg

W ramach 17. kolejki roz-
grywek II-ligowych Skra Czę-
stochowa zagra mecz z Siar-
ką Tarnobrzeg 3 listopada o 
godz. 14:00 na częstochow-
skim stadionie przy ul. Lore-
tańskiej.

Ostatnie spotkanie Skra wy-
grała z Pogonią Siedlce 1:0. 
Choć początek sezonu nie był 

dla drużyny z Częstochowy naj-
lepszy, pokazała ona klasę, za-
ciekle walcząc o każdy punkt. 
Obecnie znajduje się na 14. 
miejscu – nad strefą spadkową, 
co cieszy zarówno zawodników, 
jak i kibiców. Mają oni na swoim 
koncie 17 punktów. W kolejnym 
meczu Skrzaki zmierzą się z 
Siarką Tarnobrzeg. 

Paula Nogaj

SPORT

Osson Cup 

Strażniczka miejska wygrała 
bieg 6-godzinny

Agnieszka Jeż - reprezen-
tantka częstochowskiej straży 
miejskiej wygrała drugą edy-
cję biegu 6-cio godzinnego. 
Trasę liczącą 43 kilometry po-
konała w ciągu 5 godzin i 34 
minut. 

Jesienna edycja Osson Cup 
przyciągnęła wielu uczestników, 
którym przyszło się zmierzyć 
z trudną trasą – każde okrążenie 
zawierało długie podbiegi pod gó-
rę Ossona. Pogoda również nie 
sprzyjała – było pochmurno i pa-

dał deszcz. Mimo to, Agnieszce 
Jeż udało się przebiec 10 okrą-
żeń, które liczyły łącznie 43 kilo-
metry. Osiągnęła ona świetny 
czas – 5 godzin i 34 minuty. To 
dało jej zwycięstwo w zawodach. 

Paula Nogaj

Siatkówka

Stolzle sponsorem  
tytularnym AZS 2020
Częstochowska huta szkła Stolzle 

będzie sponsorem tytularnym klubu 
AZS 2020, wspierając jednocześnie 
Akademię Częstochowskiej Siatkówki. 

–Akademia to projekt wspierający roz-
wój fizyczny najmłodszych z klas 1-4. Te 
dzieci nie mają dostępu do zajęć wycho-
wania fizycznego, bo jest to nauczanie 
początkowe, do SKS-ów również,  bo są 
za małe, a jak widać po naszych zaję-
ciach zaangażowanie dzieciaków jest 
ogromne. Spotykamy się wręcz z proble-
mem zbyt dużej ilości chętnych  – wypo-
wiadał się Wojciech Pudo, który jest Pre-
zesem Stowarzyszenia Częstochowskiej 
Siatkówki.

To kolejny krok w rozwoju AZS-u 
2020, który zajmuje się szkoleniem 
młodzieży, a także uczestnicy w roz-
grywkach II ligi. Teraz młody zespół bę-
dzie występować jako Eco-Team AZS 
2020 Stolzle Częstochowa.

– Nasza współpraca z klubem do-
skonale wpisuje się w prowadzoną 
przez nas politykę marketingową. Stol-
zle Częstochowa od lat wspiera lokalny 
sport, o czym wiedzą kibice siatkówki, 
żużla, czy piłki nożnej, czas więc na 
młodzież, z którą wiążemy ogromne na-
dzieje – powiedział na konferencji Ar-
tur Wołoszyn, prezes Stolzle Często-
chowa. 

Paula Nogaj

Piłka nożna – amatorzy

Relacja z ALPN
Aż 51 bramek padło w zeszłym tygo-

dniu w sześciu spotkaniach ALPN. W 
najciekawiej zapowiadającym się poje-
dynku pomiędzy Jagiellończykami a 
Klubem 54 padł jednak bezbramkowy 
remis. Co ciekawe był to pierwszy 
mecz w tym sezonie, w którym nie pa-
dła żadna bramka. 

Zgodnie z przewidywaniami aktualny 
lider Pewniak/Auto-Dar wygrał swoje 
oba spotkania i powiększył przewagę 
nad rywalami chociaż w piątek Zawodzie 
wysoko postawiło poprzeczkę wyżej no-
towanemu rywalowi. Za Pewniakiem 
znajduje się aż 5 drużyn, które dzielą mi-

nimalne różnice punktowe. Wśród nich 
znajdują się między innymi ZC Michaś i 
Jagiellończycy, którzy stoczą ze sobą 
najciekawiej zapowiadający się w nad-
chodzącym tygodniu mecz. Ostatni poje-
dynek tych drużyn zakończony zwycię-
stwem „Jagiellonów” decydował w po-
przednim sezonie o tytule mistrzowskim. 
ZC Michaś z pewnością będzie się chciał 
więc zrewanżować swoim rywalom za 
tamtą porażkę.

Jak zawsze zapraszamy na Miejski Sta-
dion Piłkarski „Raków” do oglądania spo-
tkań „na żywo” oraz na późniejsze z nich 
relacje na naszej stronie www.mosir.pl.

Paula Nogaj

http://www.mosir.pl/
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Seria otwarć w Galerii Jurajskiej 

Większe salony LPP i nowi najemcy
Większe lokale znanych sie-

ci odzieżowych, a także nowy 
sklep polskiej marki modowej 
– to tylko niektóre ze zmian 
w ofercie Galerii Jurajskiej, ja-
kie zaszły w ostatnich dniach.

Marka Evy Minge w Jurajskiej
Szeroko pojęta oferta modowa 

galerii wzbogaciła się właśnie o 
pierwszy w Częstochowie salon 
Femestage – marki wywodzącej 

się z Domu Mody Evy Minge. Dy-
namicznie rozwijająca się polska 
sieć wynajęła w Jurajskiej lokal o 
powierzchni   196 m kw., uzupeł-
niając tym samym ofertę modo-
wą galerii skierowaną do kobiet.

W najnowszym sklepie klientki 
znajdą m.in. ubrania i dodatki, w 
tym m.in. bluzki, sukienki, 
spodnie, spódnice, swetry, żakie-
ty, ale także buty, torebki i inne 
akcesoria. Femestage to już 37 

polska marka odzieżowa, która 
zdecydowała się na inwestycję w 
Galerii Jurajskiej. 

LPP z dodatkowymi metrami
Inwestują także giganci pol-

skiego rynku modowego, w tym 
najpopularniejsze w Polsce sklepy 
sieciowe. Grupa LPP SA właśnie 
powiększyła w Galerii Jurajskiej 
sklepy aż 3 swoich marek – Sin-
say, House i Cropp. Jeszcze na 

początku września marka Sinsay 
w ramach poziomu +1 zmieniła 
lokal z 354 m kw. na 640 m kw.

Z kolei w październiku marka 
Cropp zajęła sąsiadujący z nią lo-
kal, powiększając sklep z 460 m 
kw. do 621 m kw.    House nato-
miast przeprowadził się z lokalu 
mającego 470 m kw. do mającego 
594 m kw. W efekcie zmian dwa ze 
sklepów – House i Cropp znajdują 
się dziś na dopiero co zmodernizo-
wanej alei handlowej, skupiającej 
ofertę modową Galerii Jurajskiej.

– Galeria Jurajska to jedna 
z bardziej rozpoznawalnych galerii 
w Polsce. Obecnie znajduje się tam 
salon Reserved, który pod wzglę-
dem metrażu jest jednym z naj-
większych w naszym kraju.   Chce-
my, aby pozostałe brandy LPP 
mieszczące się w galerii dorówny-
wały tym standardom. Nie tylko 
powiększamy salon House o 120 
kw., ale również zmieniamy jego lo-
kalizację. Mamy nadzieję, że roz-
budowa lokalu ułatwi nam poka-
zanie szerszej oferty produktowej, 
a większy magazyn sprawi, że nasi 
klienci będą mieli stały dostęp do 
nowych kolekcji –  mówi Klaudia 
Osuchowska z marketingu House.

Zyskuje oferta fashion
Dzięki ostatnim relokacjom zy-

skuje przede wszystkim oferta mo-
dowa galerii, a w szczególności 
oferta popularnych sieci odzieżo-
wych. Dziś obok kompletu marek 
LPP, składają się na nią także takie 
brandy jak m.in. ZARA, Massimo 
Dutti, Bershka, H&M, C&A,    TK 

Maxx, Carry, Cubus,    Diverse, 
Medicine, New Yorker, Orsay, Stra-
divarius, Tatuum czy Tally Weijl.

- Nasi klienci mogą dziś sko-
rzystać nie tylko z kompletnej 
oferty sieci odzieżowych, ale tak-
że z jednej z najszerszych    tego 
typu ofert w województwie ślą-
skim. Oferta jest tak przygotowa-
na, aby każdy bez względu na 
wiek czy portfel znalazł coś dla 
siebie. Z jednej strony naszą pro-
pozycje wypełniają znane polskie 
„sieciówki”, z drugiej strony ma-
my bogatą ofertę zagranicznych 
sieci, z markami Inditex, H&M 
czy C&A na czele –  mówi Roman 
Bugajczyk, dyrektor Galerii 
Jurajskiej.  – Pod względem zróż-
nicowania oferty modowej, ale 
także liczby sklepów plasujemy 
się dziś w ścisłej czołówce w re-
gionie. Nasza szeroko rozumiana 
oferta fashion to ponad 100 skle-
pów, wypełniających ponad poło-
wę powierzchni handlowej obiek-
tu. Propozycję dla siebie znajdą 
tutaj zarówno nastolatkowie, jak 
i dojrzalsi klienci    – dodaje.

Ale większe salony LPP i Feme-
stage to nie jedyne zmiany i no-
wości. Od kilkunastu dni w Gale-
rii Jurajskiej działa już drugi sa-
lon Apart, stworzony w koncepcie 
„white”. Oferta centrum handlo-
wego wzbogaciła się o sklepy m.
in. Pepco, X-Zone i restaurację 
z daniami na wagę Bon Apetito. 
Jednocześnie kolejni najemcy re-
montują swoje sklepy. Takie pra-
ce trwają m.in. w salonie Adidas.

Oprac. Katarzyna Gwara
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07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3920; 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. 77 - 

Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

09:50 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 142 - Klątwa 
Caravaggia; serial 
kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
1/109; teleturniej

11:30 Program 
publicystyczny

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Rok w zagrodzie - 

Nowoczesne systemy 
utrzymania bydła 
mlecznego

12:50 Natura w Jedynce – 
Szlakiem osła; film 
dokumentalny; Francja 
(2017); reż.:Jrme - Ccil 
Auffret

14:00 Elif; s.II; odc. 357; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /87/; magazyn
16:05 Wieczna miłość; odc. 

49; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie 

niepodległości; /10/; 
felieton

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

odc. 3921; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3366; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów – taka 
historia...; odc. 9; 
telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
2/109; teleturniej

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

marzenia; /43/; teleturniej
21:30 Max; dramat; USA 

(2015)
23:30 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
00:25 Ocaleni; reality show
01:30 Jedenaste 

przykazanie; film TVP
03:05 Film fabularny
04:45 Notacje – ks. dr Jan 

Sikorski. Ks. Jerzy 
Popiełuszko; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 24 
ed. 3; teleturniej

06:00 Egzamin z życia; odc. 
10; serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
s.III; odc. 29 Najdalsze 
zakątki dawnej Polski; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 147 
„Zła kobieta”; 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 (204)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

44 „Pogrzeb”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1932; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 25 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 69; 
serial; Turcja (2011)

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:30 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (7); reality show

15:00 10 Paranienormalnych 
historii (2); reportaż

16:00 Koło fortuny; odc. 320 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2462; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 45; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

193 „Strzała Amora” 
sezon9; serial komediowy 
TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 80; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1932; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1933; serial obyczajowy 
TVP

20:45 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

21:45 Rodzinka.pl; odc. 247 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

22:25 Na granicy; dramat
00:10 Bez przedawnienia; 

dramat; USA (2002)
02:10 Idealny plan; thriller; 

Kanada (2011)

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 
(702); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (5); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (768); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (49); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (715); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2752); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (641); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (284); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (274); serial 

paradokumentalny. Dwóch 
złodziei samochodów 
odkrywa w bagażniku 
zwłoki mężczyzny z 
poparzoną kwasem 
twarzą. Policjanci sądzą, 
że zamieszana w 
zabójstwo jest 
prostytutka....

18:00 Pierwsza miłość 
(2753); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

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

Kiepskich (302); serial 
komediowy

20:05 World of Dance - 
Polska (8); program 
rozrywkowy

22:05 The story of my life. 
Historia naszego życia 
(7); talk-show

23:05 127 godzin; film 
przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 2010. USA, 
25 kwietnia 2003 roku, 
piątkowa noc. Alpinista 
Aron Ralston (James 
Franco) wyrusza w 
niedostępne tereny stanu 
Utah. Zamierza spędzić 
weekend, zdobywając 
malownicze zgrupowania 
czerwonych 
piaskowców…

1:00 Morgan; horror SF, USA 
2016. Lee Weathers ma 
wyjaśnić sprawę 
przerażającego wypadku w 
laboratorium. Na miejscu 
okazuje się, że za tragiczne 
wydarzenia odpowiada 
niepozorna Morgan....

3:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 

05:10 Uwaga! (5481) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(36/40) - program 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2322) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (965) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (854) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (617) - 
program 

14:00 19 + (318) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 9 

(12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (618) - 
program . Matka 
licealistki, Kaśki Pióreckiej 
jest striptizerką. Kobieta 
zostaje wynajęta na 
imprezę urodzinową kolegi 
jej córki z klasy. Jeden z 
uczniów nagrywa jej 
występ i umieszcza go w 
Internecie. Kaśka 
przypadkiem dowiaduje 
się o tym i jest 
załamana…

16:30 19 + (319) - program 
17:00 Szpital (855) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (966) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7611) - 

informacje
19:35 Sport (7594) - 

informacje
19:45 Pogoda (7591) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5482) - 

program
20:00 Planeta singli - 

komedia, Polska 2016. 
Spokojna i romantyczna 
nauczycielka i przebojowy 
showman. Czy to uczucie 
może przetrwać? Komedia 
romantyczna w 
gwiazdorskiej obsadzie!

22:50 Tron: Dziedzictwo - 
film przygodowy, 
USA 2010. Sam Flynn ma 
27 lat i jest synem Kevina 
Flynna (Jeff Bridges). 
Poszukując przyczyny 
nagłego zniknięcia 
swojego ojca, zostaje 
wciągnięty do cyfrowego 
świata, w którym jego 
ojciec żył przez ostatnie 25 
lat. Wraz z lojalną 
powierniczką Kevina, 
Quorą (Olivia Wilde), 
ojciec i syn wyruszają na 
wyprawę przez wizualnie 
olśniewający, 
cybernetyczny 
wszechświat…

01:25 Kuba Wojewódzki 13 
(9/13) - talk show

02:30 Uwaga! (5482) - 
program

02:50 Moc Magii(TVN noc) 
(297/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 83

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc.140

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 1

09:55 George prosto z 
drzewa 2; komedia, 
Australia, USA 2003, 
Teściowa George’a – 
Beatrice Stanhope – nie 
ma zamiaru pozwolić, by 
jej córka i wnuk na zawsze 
pozostali w dżungli…

11:45 Ostatni smok; 
przygodowy, USA 1996

13:50 Sahara; akcja, 
Australia, USA 1995. Jest 
październik 1942 roku. 
Sierżant Gunn wraz z 
dwoma żołnierzami – 
Waco i Doylem, są 
amerykańskimi 
czołgistami. Kiedy Niemcy 
rozpoczynają natarcie, Jim 
Gunn wraz ze swoim 
oddziałem jest zmuszony 
wycofać się w głąb 
Sahary. Tam rozpoczynają 
walkę o przetrwanie, 
szukają wody i schronienia 
przed słońcem…

15:55 Idealny facet; 
komedia, USA 2005. 
Nastoletnia Holly (Hilary 
Duff) ma dość ciągłych 
przeprowadzek 
związanych z kolejnymi 
niepowodzeniami 
sercowymi swojej mamy. 
Chcąc zniechęcić ją do 
kolejnego nieudanego 
związku, dziewczyna 
opracowuje perfekcyjny 
plan…

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 140

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 141

20:00 Twierdza; akcja, USA 
1996

22:50 Za szybcy, za wściekli; 
akcja, USA 2003

01:00 Spartakus: Wojna 
potępionych; serial, USA 
2013; odc. 5

02:05 Spartakus: Wojna 
potępionych; serial, USA 
2013; odc. 6

03:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:45 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:30 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 24

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

05:35 Na sygnale; odc. 138 
„Zabójczy chłód”; serial 
fabularyzowany TVP

06:05 Na sygnale; odc. 139 
„Stop”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 140 
„Dla ciebie, mamo”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Daleko od szosy; odc. 
1/7 - Szpaki; serial TVP

08:40 M jak miłość; s.I; odc. 
917; serial TVP

09:35 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 34; serial 
obyczajowy TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
202 „Suknia teściowej?” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:05 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
203 „Daj żonie palec...!” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:40 Ranczo; s.IV; odc. 52 - 
Zemsta i wybaczenie; 
serial obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.V; odc. 53 - 
Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 65 - Taka spokojna 
niedziela; serial kryminalny 
TVP

14:40 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 66 - Obrona 
konieczna; serial 
kryminalny TVP

15:35 Na dobre i na złe; odc. 
160 - Pacjentka z 
polecenia

16:35 Na sygnale; odc. 141 
„Dr Hans”; serial 
fabularyzowany TVP

17:15 Znachor; dramat
19:35 Ojciec Mateusz; s.V; 

odc. 67 - Sonata; serial 
kryminalny TVP

20:30 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 27 - Zabójcza 
namiętność; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ranczo; s.V; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.V; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 68 - Rabunek; serial 
kryminalny TVP

00:20 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 258 - Zabójczy 
instynkt; serial kryminalny 
TVP

01:20 Glina; odc. 1/25; serial 
kryminalny TVP; Polska 
(2004); reż.:Władysław 
Pasikowski; wyk.:Jerzy 
Radziwiłowicz, Robert 
Gonera, Maciej Stuhr, 
Jacek Barciak, Anna 
Cieślak

02:20 Glina; odc. 2/25; serial 
kryminalny TVP

03:30 Daleko od szosy; odc. 
1/7 - Szpaki; serial TVP; 
Polska (1976)

04:55 M jak miłość; s.I; odc. 
917; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2468; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Potrawy z ziemniaków i 
mleka; magazyn kulinarny

07:35 Pejzaż bez Ciebie
08:40 Rodzina wie lepiej; 

/24/; teleturniej
09:05 Koło fortuny; odc. 290 

ed. 5; teleturniej
09:45 Kierunek Kabaret; /64/
10:40 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /36/ - „Jesteśmy 
na wczasach” - Wojciech 
Młynarski

10:55 Familiada; odc. 2468; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Bo to nie ma co”

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Ballada o hydrauliku”

13:40 Śpiewające fortepiany 
(22)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia (1); 
widowisko

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia (2); 
widowisko

16:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia (3); 
widowisko

17:25 Rozrywka Retro – 
Bohdan Smoleń

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie na 
kukurydzianym polu; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (88) 
Kopalnia złota; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 19 (70) 
Macedonia „Droga przez 
Bałkany”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/24/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(23)

21:20 Postaw na milion; 
odc. 180; teleturniej

22:20 The Wall. Wygraj 
marzenia; /21/; teleturniej

23:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 10) - Mąż 2; 
widowisko

00:15 Koło fortuny; odc. 289 
ed. 5; teleturniej

00:55 L jak Laskowik, T jak 
TEY – Z tyłu sklepu

01:50 L jak Laskowik, T jak 
TEY – Narodziny gwiazdy; 
program kabaretowy

02:45 T jak Tey – Na 
granicy; widowisko 
rozrywkowe

04:00 Rozrywka Retro – 17 
Krajowy Festiwal 
Piosenki Polskiej Opole. 
Benefis Jana Kaczmarka

5:10 Ukryta prawda: Wesoła 
taksówka (374); serial 
paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: Nowe 
życie (153); serial 
fabularno-dokumentalny

7:05 Szpital (434); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (47/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (48/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Opowiedz 
mi bajkę... (8/14); serial 
kryminalny

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

studentka (709); serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: 
Psychoza (154); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: Bankowa 
miłość (608); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (435); serial 
paradokumentalny

15:55 Dr House 7: Zmiany 
(20/23); serial obyczajowy

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

17:55 Brzydula (49/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (50/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda: Życie 
od nowa (203); serial 
paradokumentalny

20:00 Kopciuszek. W rytmie 
miłości; komedia 
romantyczna, USA 2011. 
Siedemnastoletnia, 
osierocona Katie Gibbs 
(Lucy Hale) jest obdarzona 
wyjątkowym talentem 
wokalnym. Niestety, w 
domu opiekunów 
spotykają ją same 
upokorzenia…

21:50 Cast Away: Poza 
światem; dramat 
przygodowy, USA 2000. 
Sensem życia Chucka 
Nolanda jest praca. 
Podczas jednej z wielu 
podróży służbowych 
samolot rozbija się. On 
jako jedyny wychodzi cało 
z katastrofy. Morze 
wyrzuca go na brzeg 
bezludnej wyspy, której 
flora i fauna nie są 
gościnne. Samotny 
rozbitek dzień po dniu 
musi od nowa uczyć się 
życia…

0:50 Porwani (4/12); serial 
kryminalny

1:50 Lista klientów (1/10); 
serial obyczajowy

2:50 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

5:00 Druga strona medalu: 
Anja Rubik (6/8); talk-
show

05:35 Pojedynek na 
modę (10) - program 
rozrywkowy

06:20 Sablewskiej sposób 
na... (9/10) - program

06:55 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (4/13) - 
program lifestylowy

07:40 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (7/10) 
- program lifestylowy

08:25 Życie bez wstydu 6 
(8/10) - reality show

09:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (4/8) - reality 
show

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (9/12) - 
program rozrywkowy

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu (2/10) - program 
rozrywkowy

11:55 Kuchenne rewolucje 
15 (10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

13:00 Eks-tra zmiana
14:00 W czym do ślubu 4 

(9/12) - reality show
14:30 W czym do ślubu? 3 

(9/12) - reality show
15:00 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (1/10) - reality 
show

15:45 Zanim Cię zobaczę 
(1/8) - program 
rozrywkowy

16:45 Gwiazdy prywatnie
17:20 Kuchenne rewolucje 7 

(11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:25 Pyszne Peru - 
dokument

19:30 Ugotowani 7 (15) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:00 Ugotowani 7 (16) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:35 Byłe żony milionerów 
- dokument

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

(9/10) - reality show
23:25 Współczesna 

dziewczyna (dozwolone 
od lat 18)

00:00 Umrzeć z miłości - 
dokument (dla małoletnich 
od lat 16)

01:15 Project Runway: 
Nastolatki 2 (10) - 
program rozrywkowy

02:30 W roli głównej – 
Daniel Olbrychski (7/8) - 
talk show

03:00 W roli głównej – 
Joanna Moro (3/8) - talk 
show

03:30 Wiem, co jem 4 
(2/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 3 
(6/16) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 
(7/16) - magazyn

06:00 Retro TVP Sport
08:00 Studio TVP Sport
08:55 Pierwsza dama
10:00 Mistrzostwa 

Europejskie 2018 - 
Polskie medale Glasgow

10:50 Mistrzostwa 
Europejskie 2018 - 
Polskie medale Berlin

11:55 la - Gala Złote kolce - 
podsumowanie

13:30 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ Aszchabad 45 kg 
kobiet - rwanie

14:30 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ Aszchabad 45 kg 
kobiet - podrzut

15:30 Sportowy weekend w 
TVP Sport

16:00 Podnoszenie ciężarów 
MŚ Aszchabad - 55 kg 
mężczyzn rwanie

17:00 Podnoszenie ciężarów 
MŚ Aszchabad - 55 kg 
mężczyzn podrzut

18:05 Strongman
19:05 Hokej na lodzie - NHL
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Ring TVP Sport
00:20 Esport - Kopenhaga
03:05 Boks

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

7:05 Przygody Kota w 
Butach (5); serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (6); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (52); 
reality show

9:00 Septagon (35); serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (24); 
reality show

11:25 Benny Hill (30); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (9); 
serial fabularno-
dokumentalny. Detektywi 
pomagają właścicielowi 
komisu, pobitemu przez 
człowieka, który sprzedał 
mu samochód, a potem 
zażądał jego zwrotu…

13:00 Galileo (710); 
program 
popularnonaukowy

14:00 Galileo (711); 
program 
popularnonaukowy

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

16:00 Maria z przedmieścia 
(43) telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(43) telenowela

18:00 Septagon (33); serial 
kryminalny

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

20:00 Gwiazdy Kabaretu (9); 
program rozrywkowy

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

22:00 Oko za oko (10); serial 
obyczajowy

23:00 Bracia Oodie; komedia 
kryminalna, USA 2012. 
Szef mafii, Carlos (Billy 
Bob Thornton), strzela trzy 
razy do swojej byłej żony, 
Celeste (Eva Longoria), i 
porywa ich 
niepełnosprawnego syna, 
Roba (Thomas Brodie-
Sangster). Kobieta 
postanawia odzyskać 
dziecko. W tym celu 
wynajmuje braci Oodie - 
Bricka (Clayne Crawford), 
McQueena (Travis 
Fimmel) i Lincolna (Daniel 
Cudmore)…

1:05 Galileo: Tajemnicze 
historie (9); program 
popularnonaukowy

2:00 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

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

06:50 Był taki dzień – 2 
listopada; felieton

07:00 Napoleon – Berlin; 
serial; Polska, Francja 
(1990)

08:05 Taśmy bezpieki
08:45 Marzyciele – Dmowski 

krakowski namysł; 
program publicystyczny

09:20 Historia Polski – 
Obrona Lwowa; film 
dokumentalny

10:25 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Barbarossy; 
cz. 1; cykl dokumentalny

10:50 Film dokumentalny
11:25 Bizancjum: opowieść 

o trzech miastach; odc. 
2/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

12:30 Marszałek Piłsudski; 
odc. 2; serial TVP

13:35 Historia jedzenia po 
amerykańsku; odc. 5/6; 
cykl dokumentalny; USA 
(2014)

14:35 Z biegiem Nilu; odc. 
3/4; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

15:40 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 6/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:40 Historia Polski – 
Fryderyk Chopin – 
Romantyzm wygnańców; 
film dokumentalny

17:50 Było, nie minęło
18:20 Ex Libris; magazyn
18:50 Napoleon – Maria 

Walewska; serial; Polska, 
Francja (1990)

19:55 Nieznana Białoruś. – 
Linia Stalina na dłoni 
dziecięcej; cykl 
dokumentalny

21:05 Tajne akta III Rzeszy; 
odc. 5/6; Wielka Brytania 
(2015)

22:00 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

22:35 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia grabarza w 
Moskwie

23:15 Krwawe rubiny 
Czerwonych Khmerów; 
film dokumentalny; 
Francja (2010)

00:15 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Barbarossy; 
cz. 2; cykl dokumentalny

00:45 Film dokumentalny
01:15 Encyklopedia II wojny 

światowej – Mussolini; 
cykl dokumentalny

01:55 Było, nie minęło
02:30 Pojedynek; film 

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

8:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/16 finału: 
Bruk-Bet Termalica 
Nieciecza - Cracovia

10:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/16 finału: 
Piast Gliwice - Legia 
Warszawa

12:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/16 finału: 
GKS Katowice - Jagiellonia 
Białystok

14:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

16:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

18:00 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Tychy - 
Chojniczanka Chojnice

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle. 
Zarówno Indykpolem AZS-
em Olszyn, jak i ZAKSĄ 
Kędzierzyn-Koźle dowodzą 
włoscy trenerzy - Roberto 
Santilli i Andrea Gardini. 
W ubiegłym sezonie...

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

0:00 Siatkówka kobiet; 
Superpuchar Polski; mecz: 
Grot Budowlani Łódź - 
Chemik Police

POLSAT SPORT
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05:35 Klan; odc. 3363; 
telenowela TVP

06:00 Klan; odc. 3364; 
telenowela TVP

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

magazyn
08:00 Las bliżej nas; s.II; 

odc. 9; magazyn
08:25 Pełnosprawni; 

magazyn dla 
niepełnosprawnych

08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres; 

magazyn
09:50 Fascynujący świat – 

Wyprawa na wulkan; cz. 
1; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); 
reż.:Simon Winchcombe

10:55 Korona królów – taka 
historia...; odc. 9; 
telenowela historyczna 
TVP

11:25 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

11:55 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

12:25 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

13:35 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

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

s.II; odc. 5
14:55 Spis treści – rozmowy 

z Andrzejem Doboszem; 
/24/; felieton

15:05 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 259 - Zły los; serial 
kryminalny TVP

16:00 Rolnik szuka żony 
seria V; odc. 7; reality 
show

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

odc. 3922; teleturniej 
muzyczny

18:25 Drogi wolności; odc. 9 
- Ślepy los; serial TVP

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

s.III; odc. 36; serial 
obyczajowy TVP

21:30 Hit na sobotę – Dzień 
Bastylii; film sensacyjny; 
Francja, USA (2016); 
reż.:James Watkins; 
wyk.:Richard Madden, 
Idris Elba, Charlotte Le 
Bon, Kelly Reilly

23:15 Mordercze starcie; 
film sensacyjny; USA 
(2012)

00:55 Jaka to melodia?; 
odc. 3922; teleturniej 
muzyczny

01:50 Max (Max); dramat; 
USA (2015)

03:40 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/24/; felieton

05:20 Koło fortuny; odc. 26 
ed. 3; teleturniej

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1929; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
1930; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1393; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda Flesz

11:10 Pytanie na śniadanie 
Extra (205)

11:35 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem.; 
odc. (6); magazyn 
kulinarny

12:05 Niebo istnieje 
naprawdę; dramat; USA 
(2014)

14:00 Familiada; odc. 2489; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 321 
ed. 5; teleturniej

15:15 Program rozrywkowy 
(montażowy program 
kabaretowy)

16:25 Słowo na niedzielę – 
Najważniejsza osoba

16:35 Rodzinka.pl; odc. 247 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

17:10 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

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

odc. 191; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 191
19:35 Lajk!
20:05 The Voice of Poland 

IX seria - Nokaut (14); 
widowisko muzyczne

22:15 Sierocki na sobotę; 
odc. 6; program 
rozrywkowy

23:30 Idealny plan; thriller; 
Kanada (2011)

01:10 Na granicy; thriller, 
Polska 2016. Były członek 
straży granicznej, Mateusz 
(Andrzej Chyra), i jego 
nastoletni synowie, Janek 
(Bartosz Bielenia) i Tomek 
(Jakub Henriksen), 
wybierają się w góry. Ich 
relacje nie są najlepsze, a 
każdy z mężczyzn radzi 
sobie z problemami na 
swój własny sposób…

2:55 Babylon A.D.; film SF, 
Francja/Wielka Brytania/
USA 2008. Cywilizacji 
grozi zagłada. Toorop (Vin 
Diesel) jest najemnym 
żołnierzem. Brał on udział 
w niejednej wojnie, które 
od początku XXI wieku 
dokonały spustoszeń na 
świecie. Działająca na 
terenie Europy Wschodniej 
mafia powierza mu 
delikatną misję….

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

9:15 My3 (67); program dla 
dzieci

9:45 My3 (68); program dla 
dzieci

10:15 Ewa gotuje (345); 
magazyn kulinarny

10:55 Mały Manhattan; 
komedia romantyczna, 
USA 2005

12:50 World of Dance - 
Polska (8); program 
rozrywkowy

14:50 The story of my life. 
Historia naszego życia 
(7); talk-show. Dziś 
gośćmi Katarzyny 
Montgomery będą 
Marcela Leszczak i Michał 
Koterski.

15:50 Kabaret na żywo 
według 
Paranienormalnych: 
Polska ścieżka zdrowia 
(49); program 
rozrywkowy. Tematem 
skeczy są szpitale, kliniki, 
przychodnie i gabinety. 
Członkowie grupy 
Paranienormalni oraz 
Michał Wójcik wkraczają 
w świat białych kitlów i...

17:50 Chłopaki do wzięcia 
(115); serial dokumentalny

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

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

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

Kiepskich (303); serial 
komediowy

20:05 Rio; film animowany, 
USA 2011

22:10 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 10 (9); program 
rozrywkowy

0:25 Czas zemsty; film 
sensacyjny, Aruba/USA 
2003. Profesor Robert 
Burns prowadzi 
wykopaliska na granicy 
Chin i Kazachstanu. 
Przypadkowo odkrywa, że 
przez ten teren miejscowa 
mafia przemyca narkotyki. 
Postanawia opuścić 
niebezpieczne miejsce i 
zawiadomić odpowiednie 
służby. Gangsterzy ruszają 
za nim w pościg. Wkrótce 
ginie jego asystentka, a on 
sam zostaje aresztowany 
przez chińską policję. 
Tymczasem pracownicy 
amerykańskiej agencji 
antynarkotykowej 
postanawiają wykorzystać 
Burnsa jako przynętę…

2:10 Krzyżacy; film 
historyczny, Polska 1960

05:20 Uwaga! (5482) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1104) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (705) - serial 
obyczajowy

12:50 MasterChef 7 (8/14) - 
program rozrywkowy

14:20 Ameryka Express 
(9/13) - program 

16:00 Drzewo marzeń 2 
(8/9) - program 

17:00 Kuchenne rewolucje 
18 (9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:00 36,6 4 (9/12) - 
program 

19:00 Fakty (7612) - 
informacje

19:25 Sport (7595) - 
informacje

19:35 Pogoda (7592) - 
informacje

19:45 Uwaga! (5483) - 
program

20:00 Mam talent 11 (9/13) 
- program rozrywkowy

21:55 Robin Hood - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2010. Nowa 
wersja przygód słynnego 
angielskiego rozbójnika. 
Tym razem Robin Hood 
jest królewskim 
łucznikiem, który po 
wieloletniej służbie królowi 
wraca do swych włości. 
Wkrótce okazuje się, że 
Francuzi knują podłogą 
intrygę, która ma zagrozić 
nowemu królowi. Robin 
wraz z kilkoma 
przyjaciółmi postanawia 
walczyć w obronie króla…

00:50 Jack Strong - film 
sensacyjny, Polska 2014. 
Opowieść o pułkowniku 
Ryszardzie Kuklińskim, 
który – będąc w samym 
środku systemu – 
samotnie podejmuje 
batalię przeciw Sowietom. 
Planując manewry Układu 
Warszawskiego, orientuje 
się, że Amerykanie 
odpowiedzą kontratakiem 
na terytorium Polski. 
Dzięki swojej determinacji, 
rozpoczyna wieloletnią, 
ryzykowną, wyczerpującą 
psychicznie współpracę z 
CIA. Odtąd życie jego i 
jego rodziny jest 
zagrożone, a jeden 
nieostrożny ruch może 
doprowadzić do tragedii…

03:35 Uwaga! (5483) - 
program

03:55 Moc Magii(TVN noc) 
(298/351) - program

05:45 Hotel Zacisze; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1975

06:20 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1991

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Następny proszę!; 
factual, Polska 2018; odc. 
5

08:45 Co ludzie powiedzą?; 
serial, Wielka Brytania 
1991

09:25 13 Posterunek 2; 
serial; Polska; ; odc. 11

10:00 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; Polska; odc. 12

10:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 137

11:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 138

12:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 139

13:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 140

14:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 141

15:15 Wielka Zabawa TV 
Puls w Dolinie Charlotty; 
Polska; odc. 4

16:20 Kochany urwis 2; 
komedia, USA 1991. Ben 
Healy i jego przybrany syn 
- Junior postanawiają 
wyprowadzić się z 
miasteczka, w którym i tak 
są znienawidzeni przez 
sąsiadów…

18:00 Farciarz Gilmore; 
komedia, USA 1996. 
Kiepski hokeista - Gilmore 
- nie odnosi sukcesów. 
Dlatego postanawia zacząć 
grać w golfa. Trenuje go 
były mistrz - Peterson. 
Rywalem mężczyzny jest 
nieuczciwy czempion - 
McGavin…

20:00 Tożsamość Bourne’a; 
akcja, USA 2002. U 
wybrzeży Marsylii załoga 
włoskiej łodzi rybackiej 
wyławia z morza 
mężczyznę, który jest 
umierający. Nie mogą 
zidentyfikować, kim jest 
ten człowiek, ponieważ nie 
ma przy sobie żadnych 
dokumentów…

22:20 Zielona mila; 
obyczajowy, USA 1999. 
Rok 1935

02:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:10 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

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

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

05:55 Bulionerzy; odc. 18/75 
- Sąsiedzkie przysługi; 
serial komediowy TVP

06:30 Janosik; odc. 8/13 - 
Dobra cena; serial TVP

07:30 Janosik; odc. 9/13 - 
Pobór; serial TVP

08:25 Komisariat; odc. 48 
Prześladowca; serial TVP

08:55 Komisariat; odc. 49 
Tancerka; serial TVP

09:30 Ranczo; s.IV; odc. 47 - 
W samo południe; serial 
obyczajowy TVP

10:30 Ranczo; s.IV; odc. 48 - 
Bohaterski strajk; serial 
obyczajowy TVP

11:30 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
197 „Biorą z naszej półki” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

12:05 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
198 „Śpiwór dla czworga” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

12:35 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
199 „Albo ona, albo ja” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 61 - Krowy tłuste, 
krowy chude; serial 
kryminalny TVP

14:10 Ranczo; s.IV; odc. 49 - 
Debata; serial obyczajowy 
TVP

15:15 Ranczo; s.IV; odc. 50 - 
Kontratak; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.IV; odc. 51 - 
Fałszerze uczuć; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Zmiennicy; odc. 9/15 - 
Podróż sentymentalna; 
serial TVP

18:35 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 35; serial 
obyczajowy TVP

19:35 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 259 - Zły los; serial 
kryminalny TVP

20:30 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 62 - Paragraf 23; 
serial kryminalny TVP

21:30 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 63 - Zdobycz; serial 
kryminalny TVP

22:25 Ranczo; s.IV; odc. 52 - 
Zemsta i wybaczenie; 
serial obyczajowy TVP

23:25 Ranczo; s.V; odc. 53 - 
Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

00:25 Drogi wolności; odc. 9 
- Ślepy los; serial TVP

01:30 07 zgłoś się; odc. 9/21 
- Rozkład jazdy; serial TVP

03:00 Krew z krwi; odc. 2/8; 
serial TVP

04:00 Nowa; odc. 2; serial 
TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 245 
„Kubek z syrenką” sezon 
13; serial komediowy TVP

05:25 Rodzinka.pl; odc. 246 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

05:35 Rozrywka Retro – 
MUZYKA MAŁEGO 
EKRANU: Grażyna 
Łobaszewska

06:45 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 59 Kalisz

07:20 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (15)

08:10 Koło fortuny; odc. 291 
ed. 5; teleturniej

08:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2018  
(odc. 9-10); reportaż

09:40 Kabaret Dudek – 
Spotkamy się na Nowym 
Świecie

10:30 KabareTOP Story – 
„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

10:50 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /3/; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

11:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2018  
(odc. 9-10); reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Ryby z Zalewu 
Wiślanego

13:05 Podróże z historią; 
s.V; odc. 47 Skarb 
polskich pól; cykl 
dokumentalny

13:40 Prywatne życie 
zwierząt; odc. 4; reportaż

14:20 Postaw na milion; 
odc. 180; teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /53/ - „Jeszcze 
będzie przepięknie” - Tilt

15:25 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (6); reality show

15:55 Paranienormalni 
Tonight (9) Piotr Gruszka

16:50 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /3/; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

17:45 TUMBLE – Arena 
strachu; /3/; Wielka 
Brytania (2014)

19:10 KabareTOP Story – 
„Sęk” - kabaret Dudek

19:30 Bake Off Junior (7)
20:30 Bake off – Ale przepis 

(7)
20:45 L jak Laskowik, T jak 

TEY – Z tyłu sklepu
21:35 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /3/ - „Grande 
Valse Brillante” - Ewa 
Demarczyk

21:50 Big Music Quiz (19); 
teleturniej muzyczny

22:55 Prywatne życie 
zwierząt; odc. 4; reportaż

23:35 Koło fortuny; odc. 290 
ed. 5; teleturniej

00:15 Kabaret POTEM – 
Wygrzebane z popiołów; 
/1-3/

03:15 Rozrywka Retro – 
Muzyka Małego Ekranu: 
Czesław Niemen

03:50 Rozrywka Retro – 
MUZYKA MAŁEGO 
EKRANU: Grażyna 
Łobaszewska

5:40 Ukryta prawda: 
Sponsor (375); serial 
paradokumentalny

6:50 Mango; telezakupy
8:55 Kryminalni: Szantaż 

(7/14); serial kryminalny
10:00 Brzydula (43/55); 

serial komediowy
10:35 Brzydula (44/55); 

serial komediowy
11:10 Brzydula (45/55); 

serial komediowy
11:45 Dziadek z przypadku 

(16/22); serial komediowy
12:15 Dziadek z przypadku 

(17/22); serial komediowy
12:45 Beethoven 2; film 

familijny, USA 1993
14:40 Piękna i Borys bestia; 

komedia romantyczna, 
USA 1997

16:55 Zbuntowana 
księżniczka; komedia, 
Francja/Wielka Brytania/
USA 2008

19:00 Komediowa sobota: 
Moje wielkie greckie 
wesele; komedia 
romantyczna, Kanada/USA 
2002. Rodzina 
Portokalosów, choć od 
wielu lat mieszka w 
Ameryce, nadal kultywuje 
greckie tradycje. Prowadzi 
małą restaurację, w której 
są serwowane narodowe 
potrawy. Pracuje w niej 
jedna z córek właścicieli, 
30-letnia, niezbyt 
atrakcyjna Toula (Nia 
Vardalos). Jej rodzice, 
Maria (Lainie Kazan) i Gus 
(Michael Constantine), 
martwią się, ponieważ 
kobieta wciąż nie ma 
męża. Tymczasem ona 
chce coś zmienić w 
swoim życiu…

21:05 Komediowa sobota: 
Ocean’s Thirteen; 
komedia sensacyjna, USA 
2007. Danny Ocean i jego 
gang planują kolejny skok, 
którego stawką są nie 
tylko pieniądze, lecz także 
honor. Zamierzają 
wyrównać rachunki z 
Willym Bankiem - 
właścicielem kasyn i 
hoteli…

23:40 Tłumaczka; thriller, 
Francja/Wielka Brytania/
USA 2005. Nowy Jork. 
Silvia Broome (Nicole 
Kidman) jest tłumaczką 
pracującą dla ONZ. 
Pewnego dnia przez 
przypadek słyszy rozmowę 
dotyczącą zamachu na 
życie przywódcy 
afrykańskiego kraju 
Matobo…

2:15 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

4:25 Druga strona medalu: 
Prof. Andrzej Bochenek 
(7/8); talk-show

4:55 Druga strona medalu: 
Izabela Sokołowska (8-
ost.); talk-show

05:35 Eksperci domowego 
budżetu 5

06:55 program rozrywkowy
07:55 Ostre cięcie 6 (4/12) - 

program
08:40 Co nas truje 2 (9/12) - 

program lifestylowy
09:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 7 (3/12) - 
program lifestylowy

10:10  Wielka rewolucja 
Magdy Gessler (1/2) - 
program 

10:40 Dziewczyny z 
wypiekami (4/8) - 
program

11:15 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (8/12) - program 
rozrywkowy

12:00 Zanim Cię zobaczę 
(1/8) - program

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (2/10) - reality 
show

13:45 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (1/8) - reality 
show

14:30 W czym do ślubu 4 
(9/12) - reality show

15:00 Afera fryzjera 6 (8/12) 
- program rozrywkowy

15:45 Pani Gadżet 16 
(17/22) - magazyn

16:15 Pani Gadżet EXTRA - 
magazyn

16:45 Misja ratunkowa 
2 (10) - program

17:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (8/10) 
- program lifestylowy

18:15 #Sława 2 (6/8) - 
program rozrywkowy

18:50 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (2/12) - 
program lifestylowy

19:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (4/12) - 
program lifestylowy

20:25 Gwiazdy prywatnie 
3 (8) - program

21:10 Zagadki śmierci 
gwiazd: Bobbi Kristina 
Brown - program 
sensacyjny

22:15 Zaskocz mnie! 2 
(6/10) - program

22:45 Piękno na kredyt (2/4) 
- program lifestylowy

23:30 Tajemnice zdrowej 
sylwetki

00:35 Terapeuci Los 
Angeles (7/8) - program

01:35 Bajeczne życie 
milionerów 2 (1/10) - 
program rozrywkowy

02:05 Najsztub słucha - 
Patrycia Kazadi (5/6) - talk 
show

02:35 W roli głównej – 
Marcin Daniec (6/8) - talk 
show

03:05 W roli głównej – 
Jacek Koman (2/8) - talk 
show

03:35 Wiem, co jem 4 
(3/15) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 3 
(8/16) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 3 
(9/16) - magazyn

06:00 Pierwsza dama
07:05 Kapitan Tsubasa
08:00 Hokej na lodzie NHL
10:00 Podnoszenie ciężarów 

MŚ - Aszchabad 49 kg 
kobiet 

12:00 Stan futbolu - debata
13:00 Orły Sportu
13:30 Podnoszenie ciężarów 

MŚ Aszchabad - 61 kg 
mężczyzn

15:30 Sportowy weekend w 
TVP Sport

16:00 Podnoszenie ciężarów 
MŚ Aszchabad - 56 kg 
kobiet

18:05 Sportowy weekend w 
TVP Sport

19:05 Hokej na lodzie NHL
21:55 Boks - World Boxing 

Supre Series Burnett - 
Donaire

23:00 Boks - World Boxing 
Supre Series Taylor - 
Martin

23:55 Sportowy Wieczór
00:15 Hokej na lodzie NHL
03:05 Esport - Blast Pro 

Series
04:45 Boks - World Boxing 

Super Series
05:40 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (7); 
reality show

7:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (5); serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (24); serial 
animowany 

8:00 Tom i Jerry Show (15); 
serial animowany

8:30 Tom i Jerry Show (16); 
serial animowany

8:55 Dzielna mysz (17); 
serial animowany

9:05 Mała Syrenka: 
Dzieciństwo Ariel; film 
animowany, USA 2008

10:40 Policjantki i Policjanci 
(470); serial obyczajowy

11:40 Policjantki i Policjanci 
(471); serial obyczajowy

12:40 Policjantki i Policjanci 
(472); serial obyczajowy

13:40 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

14:50 Nieustraszony; film 
sensacyjny, Hongkong/
Chiny/USA 2006

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

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

19:00 Galileo (712); 
program 
popularnonaukowy

20:00 Gwiazdy Kabaretu 
(10); program rozrywkowy 
realizowany z udziałem 
publiczności

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (241); serial 
kryminalny

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (242); serial 
kryminalny

23:00 Diabeł; horror, USA 
2010. W jednym z 
biurowców w Filadelfii 
dochodzi do samobójstwa, 
mężczyzna skacze z 
trzydziestego piętra. Do 
sprawy zostaje 
przydzielony detektyw 
Bowden (Chris Messina), 
który popadł w 
alkoholizm, gdy w 
wypadku stracił żonę i 
dziecko…

0:45 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

1:45 Strach ma wielkie kły; 
program rozrywkowy. 
Uczestnicy programu 
zostają przeniesieni do 
upiornego miejsca, gdzie 
czeka na nich wiele 
wyzwań. Program łączy 
elementy horroru i 
rozrywki, które...

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 – 3 
listopada; felieton

07:00 Wszystkie kolory 
świata – Prowansja; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

08:00 Dziedzictwo regionów 
– Bogate i Drzewica; cykl 
reportaży

08:20 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 10 
Hajnówka; magazyn

08:45 Przyłbice i kaptury; 
odc. 5/9 - W gnieździe 
wroga; serial TVP

09:50 Okrasa łamie przepisy 
– Okrasa łamie przepisy 
– Smażenie powideł; 
magazyn kulinarny

10:25 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

11:30 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 3/6. Park 
Narodowy Góry Cooka; 
serial dokumentalny; USA 
(2013)

12:30 Afryka; cz. 1. Kalahari; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

13:35 Szerokie tory
14:00 Podróże z historią; s.I; 

odc. 10 Rozmowy z 
Wartburgiem; cykl 
dokumentalny

14:35 Złoto Jukonu; odc. 2/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2016)

15:40 Spór o historię; debata
16:20 Bizancjum: opowieść 

o trzech miastach; odc. 
2/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

17:20 Marzyciele – 
Daszyński w Krakowie; 
program publicystyczny

17:50 Panny i wdowy; odc. 
5/5; serial TVP

18:45 Pelplińska jesień 
1939 roku; film 
dokumentalny

19:20 Dziecko jego życia; 
film dokumentalny

20:00 Jak wygrać wojnę; 
odc. 2/3 Marsz po 
zwycięstwo; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:05 Polskie drogi; odc. 
10/11 - Himmlerland; 
serial TVP

22:40 Rodzina Niepodległej 
Niepodległa

23:45 Historia w postaciach 
zapisana – Talleyrand. 
Dyplomata bez skrupułów 
(Talleyrand); cykl 
dokumentalny; Francja 
(2013)

01:35 Karbala; dramat 
wojenny; Polska (2015); 
reż.:Krzysztof 
Łukaszewicz; 
wyk.:Bartłomiej Topa, 
Antoni Królikowski, Hristo 
Shopov, Leszek Lichota, 
Michał Żurawski

6:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/16 finału: 
Piast Gliwice - Legia 
Warszawa. Stołeczny 
zespół, zdobywca PP w 
poprzednim sezonie, 
walczy o awans do 1/8 
finału z drużyną, z którą 
nie przegrał siedmiu...

8:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/16 finału: 
GKS Katowice - Jagiellonia 
Białystok. Jagiellonia 
Białystok ubiegłą edycję 
PP zakończyła w 1/16 
finału po porażce z 
Zagłębiem. Teraz w tej 
fazie rozgrywek zmierzy 
się...

10:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; mecz: 
Arka Gdynia - MKS 
Dąbrowa Górnicza

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - PGE 
Skra Bełchatów

17:30 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: Sandecja Nowy 
Sącz - GKS Jastrzębie

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Cuprum 
Lubin - Stocznia Szczecin

22:00 Boks
0:00 Boks; Polsat Boxing 

Night
3:00 Sporty walki; UFC 230: 

Cormier vs. Lewis; waga 
ciężka: Daniel Cormier - 
Derrick Lewis…
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04:25 Galeria; odc. 163; 
serial obyczajowy TVP

04:45 Galeria; odc. 164
05:15 Klan; odc. 3365
05:40 Klan; odc. 3367
06:05 Słownik polsko@

polski - talk - show prof. 
Jana Miodka

06:35 wojsko – polskie.pl; 
odc. 35; reportaż

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej

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

odc. 10; magazyn
09:00 Ziarno
09:35 Weterynarze z 

sercem; /55/
10:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 89 Kraina 
Wygasłych Wulkanów; 
magazyn

10:30 Leśniczówka; odc. 49
11:00 Leśniczówka; odc. 50
11:25 Leśniczówka; odc. 51
11:55 Między ziemią a 

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

niebem
12:45 Sekrety mnichów; 

rozmowa
13:00 Drogi wolności – 

kulisy serialu; odc. 10; 
felieton

13:10 BBC w Jedynce –  
Sekretne życie psów 
(2/3); film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

14:10 Sonda 2 (95); program 
popularnonaukowy

14:40 Program rozrywkowy
14:55 Spis treści – rozmowy 

z Andrzejem Doboszem; 
/25/; felieton

15:05 Big Music Quiz (11); 
teleturniej muzyczny

16:05 The Wall. Wygraj 
marzenia; /43/; teleturniej

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa; 

s.III; odc. 36; serial TVP
18:20 Drogi wolności – 

spotkanie z historią; odc. 
10; felieton

18:35 Jaka to melodia?; 
odc. 3923; teleturniej muz.

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

10 - Duchy przeszłości
21:15 Rolnik szuka żony 

seria V; odc. 8; reality 
show

22:15 Zakochana Jedynka – 
Ojcowie i córki; film 
obyczajowy; USA (2015)

00:20 Dzień Bastylii; film 
sensacyjny; Francja, USA 
(2016)

02:00 Jaka to melodia?; 
odc. 3923; teleturniej muz.

02:50 Mordercze starcie; 
film sensacyjny; USA 
(2012)

04:25 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/25/; felieton

05:10 Słowo na niedzielę – 
Najważniejsza osoba

05:20 Barwy szczęścia; odc. 
1931; serial obyczajowy 
TVP

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1932; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
1933; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1394; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda Flesz

10:55 Rodzinne oglądanie – 
Zwierzęca klinika w sercu 
dżungli; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

12:05 Gwiazdy w południe – 
Najgorszy rewolwerowiec 
Dzikiego Zachodu; 
komedia; USA (1968)

14:00 Familiada; odc. 2490; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 322 
ed. 5; teleturniej

15:15 Bake Off Junior (9)
16:10 Bake off – Ale przepis
16:25 The Voice of Poland 

IX seria - Nokaut (14); 
widowisko muzyczne

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

718; serial TVP
19:35 Zakupy pod kontrolą; 

s.II (8); reality show
20:05 Metro; film 

katastroficzny, Rosja 2013 
Moskwa. Centrum 
rosyjskiej stolicy jest 
rozbudowywane na wielką 
skalę. W wyniku 
niekontrolowanych prac 
budowlanych dochodzi do 
pęknięcia ściany tunelu 
metra. Przez powstałe 
szczeliny zaczyna wdzierać 
się woda z pobliskiej rzeki. 
Niebawem sieć 
podziemnej kolejki zostaje 
zalana Wśród pasażerów 
feralnego pociągu metra, 
uwięzionego na skutek tej 
katastrofy, są lekarz 
Andriej Garin (Siergiej 
Puskepalis) i jego córka 
Ksjusza (Anfisa 
Vistingauzen)…

22:35 Kino bez granic – 
Egon Schiele: Śmierć i 
dziewczyna; dramat; 
Austria (2016). Początek 
XX wieku, Wiedeń. 
Inspiracją dla twórczości 
Egona Schielego (Noah 
Saavedra) są piękne 
kobiety i epoka, która 
właśnie się kończy…

00:35 Miara człowieka; 
dramat; Francja (2015)

02:15 Metro; film 
katastroficzny, Rosja 2013 

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:45 Prezent nocnej furii; 
film animowany, USA 
2011

9:15 Kung Fu Panda: 
Święta, święta i Po; film 
animowany, USA 2010

9:45 Król Lew; film 
animowany, USA 1994

11:40 Dobra wróżka 2; film 
familijny, USA 2012

13:30 Rio; film animowany, 
USA 2011

15:40 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 10 (9); program 
rozrywkowy

17:35 Nasz nowy dom (127); 
reality show

18:40 Dom pełen życia (6); 
serial komediowy

19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie; 

program publicystyczny
20:05 W rytmie serca (37); 

serial obyczajowy
21:05 Kabaret na żywo 

według 
Paranienormalnych (50); 
program rozrywkowy

23:05 Ślad (13); serial 
kryminalny. Ginie 
atrakcyjna młoda kobieta. 
Śledczy ustalają, że 
uczęszczała na spotkania 
Anonimowych Żarłoków 
XXX. Sprzedawała 
uczestnikom 
niebezpieczny narkotyk, 
który miał pomagać...

0:05 Ślad (14); serial 
kryminalny. Byli policjanci 
Lewakowski i Polit 
popełniają samobójstwo. 
Śledczy ustalają, czym 
zajmowali się po odejściu 
ze służby. Zatrzymywali 
osoby rzekomo 
naruszające...

1:05 Iron Man 2; film SF, 
USA 2010. Od kilku 
miesięcy cały świat wie, że 
superbohater Iron Man to 
miliarder Tony Stark 
(Robert Downey Jr.) - 
genialny wynalazca i szef 
Stark Industries, 
głównego dostawcy broni 
dla rządu USA. Stark jest 
teraz sławny jako człowiek, 
któremu udało się 
zagwarantować światowy 
pokój. Chce 
wykorzystywać 
nowoczesną technologię i 
swoje wynalazki do celów 
humanitarnych i zarazem 
skończyć z produkcją 
broni…

3:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:20 Uwaga! (5483) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1105) - magazyn
11:00 Drzewo marzeń 2 (9) - 

program 
12:00 Co za tydzień (874) - 

magazyn
12:30 Planeta singli 2 – za 

kulisami - program 
12:55 Mam talent 11 (9/13) 

- program rozrywkowy
14:50 Top Model 7 (9/13) - 

program rozrywkowy
15:50 Ralph Demolka - 

komedia, USA 2012
18:00 Domowe rewolucje 3 

(5/8) - program 
19:00 Fakty (7613) - 

informacje
19:25 Sport (7596) - 

informacje
19:35 Pogoda (7593) - 

informacje
19:45 Uwaga! (5484) - 

program
20:00 MasterChef 7 (9/14) - 

program rozrywkowy
21:30 Pod powierzchnią 

(3/7) - serial
22:30 Mroczny rycerz - film 

przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2008. Gotham 
City znów staje się 
siedliskiem zbrodni i 
korupcji. Batman, 
bezkompromisowy 
porucznik Jim Gordon i 
prokurator okręgowy 
Harvey Dent zawiązują 
sojusz, by walczyć z 
przestępczością 
zorganizowaną. Razem są 
niezwykle skuteczni. 
Gangsterzy szukają więc 
sposobu na pozbycie się 
człowieka nietoperza, w 
którym upatrują źródła 
swoich kłopotów. Pomoc 
oferuje im nieobliczalny 
Joker…

01:40 Byliśmy żołnierzami - 
film wojenny, USA/
Niemcy 2002.Weteran 
wojny w Korei, 
podpułkownik Hal Moore 
(Mel Gibson) przybywa na 
ćwiczenia do obozu w 
Georgii. Przychodzi dzień 
odlotu do Wietnamu... 
Rozpoczyna się jedna z 
najbardziej krwawych 
bitew - w dolinie La Drang 
nazwanej wkrótce Doliną 
Śmierci. 14 listopada 
1965 roku Moore oraz 
jego 400 żołnierzy z 
elitarnej amerykańskiej 
dywizji bojowej zostaje 
otoczonych przez 2000 
żołnierzy Wietnamu 
Północnego…

04:30 Moc Magii(TVN noc) 
(299/351) - program

06:00 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 1

07:00 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 2

07:55 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 3

08:50 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2010

09:45 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2010

10:45 Następny proszę!; 
factual, Polska 2018

11:40 Kochany urwis 2; 
komedia, USA 1991

13:35 Najpiękniejsze baśnie: 
Piękna i Książę; familijny, 
Niemcy 2014

14:50 Najpiękniejsze baśnie: 
Mała Syrenka; familijny, 
Niemcy 2013

16:00 Farciarz Gilmore; 
komedia, USA 1996

17:55 Idealny facet; 
komedia, USA 2005. 
Nastoletnia Holly (Hilary 
Duff) ma dość ciągłych 
przeprowadzek 
związanych z kolejnymi 
niepowodzeniami 
sercowymi swojej mamy. 
Chcąc zniechęcić ją do 
kolejnego nieudanego 
związku, dziewczyna 
opracowuje perfekcyjny 
plan…

20:00 Za szybcy, za wściekli; 
akcja, USA 2003. Paul 
Walker powraca do świata 
zawrotnych prędkości i 
brutalnych interesów. 
Kiedy traci posadę w 
policji, postanawia 
zawalczyć o swoją pozycję 
w ulicznych wyścigach w 
Miami. Gdy rajdowiec 
przekaże szemranemu 
biznesmenowi ogromną 
sumę brudnych pieniędzy, 
wszystko przyspieszy!…

22:05 Linia ryzyka; akcja, 
USA 2007

00:00 Ukryta tożsamość; 
akcja, USA 2014; odc. 9

00:55 Dyżur; factual, Polska 
2009; odc. 3

01:30 Dyżur; factual, Polska 
2009; odc. 6

02:00 Dyżur; factual, Polska 
2009; odc. 7

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:40 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 6

06:10 Zmiennicy odc.8/15 - 
Fartowny dzień; serial TVP

07:20 Zmiennicy; odc. 9/15 - 
Podróż sentymentalna; 
serial TVP

08:40 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 35; serial 
obyczajowy TVP

09:40 Ranczo; s.IV; odc. 50 - 
Kontratak; serial 
obyczajowy TVP

10:40 Ranczo; s.IV; odc. 51 - 
Fałszerze uczuć; serial 
obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
200 „Zapisałaś w 
chmurze?” sezon 10; 
serial komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
201 „Upiorne urodziny” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
202 „Suknia teściowej?” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 63 - Zdobycz; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; s.IV; odc. 52 - 
Zemsta i wybaczenie; 
serial obyczajowy TVP

15:25 Ranczo; s.V; odc. 53 - 
Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

16:25 Ranczo; s.V; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

17:20 Janosik; odc. 10/13 - 
Wszyscy za jednego; serial 
TVP

18:20 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

19:10 Rodzinka.pl; odc. 247 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

19:45 Na sygnale; odc. 204 
„Happy End”; serial 
fabularyzowany TVP

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

21:15 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 65 - Taka spokojna 
niedziela; serial kryminalny 
TVP

22:15 Ranczo; s.V; odc. 55 - 
Wielki powrót; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; s.V; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

00:05 Korona królów; odc. 
67; telenowela historyczna 
TVP

00:40 Korona królów; odc. 
68; telenowela historyczna 
TVP

01:15 Drogi wolności; odc. 9 
- Ślepy los; serial TVP

02:25 Ratownicy; odc. 3/13; 
serial TVP

03:20 Glina; odc. 2/25; serial 
kryminalny TVP

04:25 Komisariat; odc. 37 
Hazardzista; serial TVP

04:50 Komisariat; odc. 38 
Śmierć w rodzinie.; serial 
TVP

05:40 Rozrywka Retro – 
Abba w Studiu 2; koncert

06:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 60 Byczyna; 
magazyn

07:10 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (16); 
widowisko rozrywkowe

07:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /60/ - „Kwiat 
jedej nocy” - Alibabki

08:10 Koło fortuny; odc. 292 
ed. 5; teleturniej

08:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Reni Jusis; /
cz. 1/; reportaż

09:15 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Reni Jusis; /
cz. 2/; reportaż

09:40 Kabaret Dudek na bis; 
cz. 2

10:45 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /4/ - 
Wspomnienia z Wiednia; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

11:30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Reni Jusis; /
cz. 1/; reportaż

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Reni Jusis; /
cz. 2/; reportaż

12:20 Okrasa łamie przepisy 
– Potrawy z suszonych 
owoców; magazyn 
kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
s.V; odc. 46 Słodki smak 
historii; cykl dokumentalny

13:35 Prywatne życie 
zwierząt; odc. 5; reportaż

14:15 Big Music Quiz (19); 
teleturniej muzyczny

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /54/ - „U cioci 
na imieninach” - 
Szwagierkolaska

15:20 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (7); reality show

15:50 Paranienormalni 
Tonight – Marcin Gortat; 
program rozrywkowy

16:50 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /4/ - 
Wspomnienia z Wiednia; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

17:40 Kabaret „Potem”. 
Robin Hood - czwarta 
strzała; widowisko

18:45 TUMBLE – Arena 
strachu; /4/; Wielka 
Brytania (2014)

20:10 Soundbreaking – 
Fabryka hitów – Jestem 
moją muzyką; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

21:15 Kierunek Kabaret; /64/
22:15 Rodzina, ach rodzina 

(odc. 10) - Mąż 2; 
widowisko

23:15 Koło fortuny; odc. 291 
ed. 5; teleturniej

23:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów  
(cz. 1-3); widowisko

02:55 Rozrywka Retro – Im 
dalej w las tym wiekszy 
Szum (2); widowisko

5:45 Ukryta prawda: 
Uciążliwi najemcy (376); 
serial paradokumentalny

6:50 Mango; telezakupy
8:55 Kryminalni: Czat (9/14); 

serial kryminalny
10:00 Brzydula (46/55); 

serial komediowy
10:40 Brzydula (47/55); 

serial komediowy
11:15 Brzydula (48/55); 

serial komediowy
11:50 Brzydula (49/55); 

serial komediowy
12:25 Brzydula (50/55); 

serial komediowy
13:00 Dziadek z przypadku 

(18/22); serial komediowy
13:30 Dziadek z przypadku 

(19/22); serial komediowy
14:00 Dziadek z przypadku 

(20/22); serial komediowy
14:35 Młode szpady; film 

przygodowy, Francja 2001
16:40 Toy Story; film 

animowany, USA 1995
18:05 Kopciuszek. W rytmie 

miłości; komedia 
romantyczna, USA 2011. 
Siedemnastoletnia, 
osierocona Katie Gibbs 
(Lucy Hale) jest obdarzona 
wyjątkowym talentem 
wokalnym. Niestety, w 
domu opiekunów 
spotykają ją same 
upokorzenia…

20:00 Superseans: Jurassic 
World; film SF, USA 2015. 
Bracia Zach i Gray 
Mitchellowie odwiedzają 
słynną Isla Nublar. 
Dwadzieścia dwa lata 
wcześniej właśnie w tym 
miejscu naukowcom 
udało się przywrócić do 
życia prehistoryczne 
gatunki gadów, co 
ostatecznie zakończyło się 
tragedią. Obecnie działa tu 
park rozrywki zwany 
Jurassic World. Właściciel 
parku, Simon Masrani, 
zleca połączenie kilku 
gatunków dinozaurów. 
Nowe stworzenie będzie 
się nazywać indominus 
rex i ma stanowić nową 
atrakcję…

22:40 Super 8; thriller SF, 
USA 2011. Lato 1979 
roku. Grupa nastolatków 
w miasteczku w Ohio kręci 
amatorski film o zombi. 
Wkrótce stają się oni 
świadkami katastrofy 
kolejowej…

1:00 Sposób na morderstwo 
(14/15); serial kryminalny

2:00 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

4:10 Druga strona medalu: 
Dariusz Krupa (1/8); talk-
show

4:40 Druga strona medalu: 
Jan Podgórski (2/8); talk-
show

05:40 Terapia dla par 
(10/12) - program

06:45 Apetyt na miłość 4 
(3/12) - program 
rozrywkowy

07:45 Projekt Lady 3 (9/12) - 
program

08:45 #Sława 2 (6/8) - 
program rozrywkowy

09:15 Misja ratunkowa 
2 (10) - program 
rozrywkowy

10:00 Gwiazdy prywatnie 
3 (8) - program 
lifestylowy

10:45 Afera fryzjera 6 (8/12) 
- program rozrywkowy

11:30 Co nas truje 2 (10/12) 
- program lifestylowy

12:15 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (9/12) - program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (2/8) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu 4 
(10/12) - reality show

14:15 Zaskocz mnie! 2 
(6/10) - program 
rozrywkowy

14:45 Eks-tra zmiana
15:45 Poczuj się jak 

Małgosia Rozenek (8/10) 
- program lifestylowy

16:30 Międzykulturowe 
śluby

17:40 Eksperci domowego 
budżetu 5

18:55  Wielka rewolucja 
Magdy Gessler (1/2) - 
program 

19:30 Co nas truje 2 (10/12) 
- program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet EXTRA - 
magazyn

20:45 Pani Gadżet 16 
(17/22) - magazyn

21:15 Życie bez wstydu 6 
(9/10) - reality show

22:15 Zanim Cię zobaczę 
(2/8) - program 
rozrywkowy

23:15 Byłe żony milionerów 
- dokument

00:35 W poszukiwaniu 
pacjentów 2 (4/6) - serial 
, Irlandia

01:05 Bajeczne życie 
milionerów 2 (2/10) - 
program rozrywkowy

01:35 Rozbierana randka 
(12/20) - program 
rozrywkowy

02:05 Najsztub słucha - Maja 
Sablewska (6) - talk show

02:35 W roli głównej – 
Zbigniew Zamachowski 
(4/8) - talk show

03:05 W roli głównej – 
Tatiana Okupnik (1/8) - 
talk show

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

04:05 Wiem, co jem 3 
(10/16) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 3 
(11/16) - magazyn

06:10 Opowieść 
sentymentalna Kulej

07:05 Kapitan Tsubasa
08:00 Hokej na lodzie
08:40 Hokej na lodzie
09:10 Hokej na lodzie
10:00 Podnoszenie ciężarów 

MŚ - Aszchabad - 67 kg 
mężczyzn

12:00 Sportowy weekend w 
TVP Sport

12:30 Boks - World Boxing 
Super Series

13:30 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ Aszchabad 59 kg 
kobiet

15:30 Sportowy weekend w 
TVP Sport

16:00 Podnoszenie ciężarów 
MŚ - Aszchabad - 73 kg 
mężczyzn

18:05 Sportowy weekend w 
TVP Sport

19:00 Boks - World Boxing 
Super Series

20:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix - Gala 
medalistów

22:00 Sportowy wieczór
22:40 Snooker - Champion 

of Champions 2017 finał
01:00 Podnoszenie ciężarów 

- MŚ Aszchabad
04:05 Boks

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

7:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (6); serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (25); serial 
animowany

8:00 Tom i Jerry Show (16); 
serial animowany

8:30 Tom i Jerry Show (18); 
serial animowany

8:55 Flintstonowie; komedia, 
USA 1994

10:50 Galileo (711); 
program 
popularnonaukowy

11:50 Galileo (712); 
program 
popularnonaukowy

12:50 Czarna ryba; film 
dokumentalny, USA 2013

14:40 Agent z przypadku; 
komedia sensacyjna, 
Hongkong 2001

16:30 Gwiezdne wrota; film 
SF, Francja/USA 1994

19:00 Galileo (713); 
program 
popularnonaukowy

20:00 Zabić Salazara; 
dramat kryminalny, 
Rumunia/USA 2016. Były 
żołnierz Tom Jensen 
(Luke Goss) znajduje 
zatrudnienie w agencji 
federalnej, odpowiadającej 
za eskortę więźniów. Tym 
razem przewozi z Odessy 
do Stanów Zjednoczonych 
narkotykowego barona 
(Florin Piersic Jr.), który 
ma zeznawać przeciwko 
swojemu kartelowi…

22:05 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (243); serial 
kryminalny

23:05 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (244); serial 
kryminalny

0:05 Tuż przed tragedią (2); 
serial dokumentalny. 
Rekonstrukcja wydarzeń, 
które poprzedziły 
największe katastrofy 
współczesnego świata

1:10 Tuż przed tragedią (3); 
serial dokumentalny

2:20 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:45 Interwencja; magazyn 
reporterów

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny 
prowadzony przez Martę 
Leleniewską oraz Marcina 
Kotyńskiego. Oprócz 
muzyki, stałymi 
elementami ‚Disco Polo 
Life’ są m.in. klipy 
specjalnie...

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 4 
listopada; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Nikaragua. 
Naturalne piękno; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:05 Film dok. o historii 
religii i kościoła

09:10 Przyłbice i kaptury; 
odc. 6/9* - W cudzej 
skórze; serial TVP

10:15 Okrasa łamie przepisy 
– Okrasa łamie przepisy 
– Kiszona kapusta - 
zdrowie z beczki; magazyn 
kulinarny

10:45 Historia jedzenia po 
amerykańsku; odc. 5/6; 
cykl dokumentalny; USA 
(2014)

11:50 Z biegiem Nilu; odc. 
3/4; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

12:50 Ziemia: świat 
zwierząt; odc. 4/5; esej 
dokumentalny; USA 
(2013)

13:55 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

14:35 Bohaterowie Sybiru
16:20 Wielka Gra; teleturniej
17:20 Wojownicy czasu – 

Amerykańska rewolucja z 
mazurkiem w tle, czyli 
Będomin; cykl reportaży

17:55 Nad Niemnem; odc. 
1/4; serial TVP

19:05 Rodzina Niepodległej 
Film dokumentalny

20:10 Tajne akta III Rzeszy; 
odc. 5/6; Wielka Brytania 
(2015)

21:10 Szwadron; film 
historyczny; Polska, 
Ukraina, Francja, Belgia 
(1992); reż.:Juliusz 
Machulski; wyk.:Radosław 
Pazura, Janusz Gajos, 
Siergiej Szakurow, Jan 
Machulski, Franciszek 
Pieczka, Katarzyna 
Łochowska, Bernard-
Pierre Donnadieu, Tomasz 
Stockinger, Wojtek Klata, 
Grzegorz Warchoł

23:00 Wielki Test z Historii. 
Od niepodległości do 
niepodległości

00:45 Kanalia; film 
kostiumowy

02:15 Skrzyżowanie; reportaż
03:15 Józef Piłsudski; film 

dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - PGE 
Skra Bełchatów

8:00 Boks: Walka o pas 
WBC World w El Paso; 
waga superpiórkowa: 
Miguel Berchelt - Miguel 
Roman

10:30 Wojna Domowa; 
magazyn bokserski

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; mecz: 
TBV Start Lublin - GTK 
Gliwice

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Cerrad Czarni Radom

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - Chemik 
Bydgoszcz

20:00 Sporty walki; UFC 230: 
Cormier vs. Lewis; waga 
ciężka: Daniel Cormier - 
Derrick Lewis

23:00 Boks; Walka o pas 
WBC World w El Paso; 
waga superpiórkowa: 
Miguel Berchelt - Miguel 
Roman

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. 357; 

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

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

odc. 3921; 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. 78; 

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

odc. 143; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

2/109; teleturniej
11:30 Korona królów – taka 

historia...; odc. 9; 
telenowela TVP

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

Sekretne życie psów; cz. 
2; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

13:50 The Wall. Wygraj 
marzenia - kulisy; 
teleturniej

14:00 Elif; s.II; odc. 358; 
serial; Turcja (2014)

14:50 Big Music Quiz- kulisy; 
teleturniej muzyczny

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

przepisy; mag. kulinarny
16:05 Wieczna miłość; odc. 

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

niepodległości; /11/; 
felieton

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

odc. 3924; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3367; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
3/109; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 52
21:00 Teatr Telewizji – 

Prymas Hlon; spektakl 
teatralny

22:30 Dekalog – Cztery; film 
TVP

23:40 Sokoły wolności; film 
dokum.; Polska (2017)

00:45 Ojcowie i córki; film 
obyczajowy; USA (2015)

02:50 Listopad 1956. Dni, 
które zmieniły świat; film 
dokumentalny; Szwecja 
(2016); reż.:Marc Besson

03:50 Notacje – Arnold 
Mostowicz. Gość z 
innego Świata; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 27 
ed. 3; teleturniej

06:05 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 148 
„Papużki nierozłączki”; 
serial fabularyzowany TVP

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

Extra (206)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

45 „Magda”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1933; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 28 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 70; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Bake Off Junior (9)
15:10 O mnie się nie martw; 

s. IX odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 323 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2463; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 46; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

194 „Chrzestny, chrzestna 
i chrześniaczek” sezon 9; 
serial komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 81; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1933; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1934; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 57; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1395; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1128

22:00 Syn; ep. 7; serial; USA 
(2017)

22:50 Czas śmierci; odc. 1; 
serial; Wielka Brytania 
(2016); reż.:Gilles Bannier; 
wyk.:Myanna Buring, Ben 
Batt, David Leon, Emma 
Fryer, Matt King, Ashley 
Walters

23:55 Trzeci oficer; odc. 
4/13 - Dziecko wdowy; 
serial sensacyjny TVP

00:55 Egon Schiele: Śmierć 
i dziewczyna; dramat; 
Austria (2016)

02:50 Miara człowieka; 
dramat; Francja (2015); 
reż.:Stephane Brize; 
wyk.:Vincent Lindon, 
Karine de Mirbeck, 
Matthieu Schaller

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 
(704); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (6); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (769); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (50); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (716); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2753); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (642); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (285); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (275); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2754); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn 

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

Kiepskich (304); serial 
komediowy

20:10 Megahit: Iron Man 2; 
film SF, USA 2010. Od 
kilku miesięcy cały świat 
wie, że superbohater Iron 
Man to miliarder Tony 
Stark (Robert Downey Jr.) 
- genialny wynalazca i szef 
Stark Industries, 
głównego dostawcy broni 
dla rządu USA. Stark jest 
teraz sławny jako człowiek, 
któremu udało się 
zagwarantować światowy 
pokój. Chce 
wykorzystywać 
nowoczesną technologię i 
swoje wynalazki do celów 
humanitarnych i zarazem 
skończyć z produkcją 
broni…

22:50 Obcy kontra Predator; 
horror SF, Czechy/Kanada/
Niemcy/USA 2004

1:00 W sieci pająka; thriller, 
Kanada/Niemcy/USA 2001

3:10 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

05:50 Uwaga! (5484) - 
program

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

ogrodzie 2 (35/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Akademia ogrodnika 
(35/39) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2323) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (966) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (855) - 
program obyczajowy. 
Doktor Anna Nowicka 
zajmuje się młodym 
mężczyzną, którego na 
SOR przywiozła jego 
24-letnia narzeczona. 
Dziewczyna nie wie, że 
chłopak celowo zjadł 
orzechy, na które jest 
uczulony, bo nie chce się 
żenić

13:00 Szkoła (618) - 
program 

14:00 19 + (319) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 

9 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (619) - 
program 

16:30 19 + (320) - program 
17:00 Szpital (856) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (967) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7614) - 

informacje
19:35 Sport (7597) - 

informacje
19:45 Pogoda (7594) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5485) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(37/40) - program 
20:15 Na Wspólnej 

16 (2774) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (208) - 
program 

21:30 Top Model 7 (10/13) - 
program rozrywkowy

22:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (10/12) - 
program 

23:35 Robin Hood - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2010. Robin 
Hood jest królewskim 
łucznikiem, który po 
wieloletniej służbie królowi 
wraca do swych włości. 
Wkrótce okazuje się, że 
Francuzi knują podłogą 
intrygę, która ma zagrozić 
nowemu królowi. Robin 
wraz z kilkoma 
przyjaciółmi postanawia 
walczyć w obronie króla…

02:25 Co za tydzień (874) - 
magazyn

02:55 Biuro (5/6) - serial 
komediowy, USA

03:30 Uwaga! (5485) - 
program

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(300/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998. odc. 84

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 141

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 3

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 5

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; odc. 93

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 141

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 142

20:00 Odrzut; akcja, Kanada 
2011. Ryan Varrett (Steve 
Austin) to były oficer 
policyjny. Jego życie legło 
w gruzach, gdy jego 
rodzina została brutalnie 
zamordowana. Ryan 
postanowił dopaść 
sprawców aby 
sprawiedliwość została 
wymierzona. Rayan zabija 
jednego ze sprawców. 
Brat ofiary - Drayke 
(Danny Trejo), będzie się 
mścił.

21:55 Tożsamość Bourne’a; 
akcja, USA 2002. U 
wybrzeży Marsylii załoga 
włoskiej łodzi rybackiej 
wyławia z morza 
mężczyznę, który jest 
umierający. Nie mogą 
zidentyfikować, kim jest 
ten człowiek, ponieważ nie 
ma przy sobie żadnych 
dokumentów…

00:15 Czerwony skorpion; 
akcja, RPA, USA 1988

02:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

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

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 8

PONIEDZIAŁEK 05.11.2018 
TVP Seriale

05:50 Na sygnale; odc. 139 
„Stop”; serial 
fabularyzowany TVP

06:20 Na sygnale; odc. 140 
„Dla ciebie, mamo”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 141 
„Dr Hans”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Daleko od szosy; odc. 
2/7 - Prawo jazdy; serial 
TVP

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

09:55 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 259 - Zły los; serial 
kryminalny TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
204 „Lepiej dobrze żyć z 
teściową” sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.V; odc. 53 - 
Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.V; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 66 - Obrona 
konieczna; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 67 - Sonata; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
161 - Profesorski spór

16:20 Na sygnale; odc. 141 
„Dr Hans”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.V; odc. 55 - 
Wielki powrót; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.V; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 27; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 68 - Rabunek; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 28 - Bilet do śmierci; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.V; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.V; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 69 - Ogrodnik; serial 
kryminalny TVP

00:15 Na dobre i na złe; odc. 
718; serial TVP

01:20 Krew z krwi; odc. 2/8; 
serial TVP

02:20 Krew z krwi; odc. 3/8; 
serial TVP

03:25 Daleko od szosy; odc. 
2/7 - Prawo jazdy; serial 
TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
203 „Daj żonie palec...!” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

06:20 Familiada; odc. 2469; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie na 
kukurydzianym polu; 
magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(22)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/25/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 293 
ed. 5; teleturniej

09:45 Bake Off Junior (7)
10:40 Bake off – Ale przepis 

(7)
10:55 Familiada; odc. 2469; 

teleturniej
11:35 Życie to Kabaret – 

Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Ballada o hydrauliku”

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Bo to nie ma co”

13:40 Śpiewające fortepiany 
(23)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – superPAKA czyli 
Kabareton 30 - lecia; 
widowisko

17:45 Tylko jeden skecz – 
„Czeska piosenka” – 
Kabaret Ani Mru Mru; /4/; 
program rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Warszawska kuchnia 
wiślana; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (89) 
Kabokle; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 19 (71) 
Macedonia „W stolicy”; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/25/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(24)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (1) - Ani Mru Mru; 
/ Kabaret Moralnego 
Niepokoju; widowisko 
rozrywkowe

22:20 The Voice of Poland 
IX seria - Nokaut (14); 
widowisko muzyczne

23:55 Koło fortuny; odc. 292 
ed. 5; teleturniej

00:40 Niezapomniane 
Koncerty – Roztańczony 
Narodowy (1); koncert

01:40 Niezapomniane 
Koncerty – Roztańczony 
Narodowy (2); koncert

02:45 Olga Lipińska 
zaprasza (15); talk-show

03:35 Rozrywka Retro – Czar 
par (5); program 
rozrywkowy

5:10 Ukryta prawda: Antek 
(377); serial 
paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: Psychoza 
(154); serial fabularno-
dokumentalny

7:05 Szpital (435); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (49/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (50/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Czat (9/14); 
serial kryminalny

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

od nowa (203); serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: Młody 
erotoman (155); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: Pechowa 
wygrana (609); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (436); serial 
paradokumentalny

15:55 Dr House 7 (21/23); 
serial obyczajowy

16:50 Kryminalni: Pokonać 
strach (10/14); serial 
kryminalny

17:55 Brzydula (51/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (52/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda: 
Podejrzany strażak (204); 
serial paradokumentalny

20:00 Na żywo; dramat 
sensacyjny, USA 1995. 
Księgowy Gene Watson 
(Johnny Depp) wraca do 
Los Angeles z pogrzebu 
swojej byłej żony. 
Towarzyszy mu córeczka, 
Lynn (Courtney Chase). 
Na dworcu mężczyzna 
spotyka pana Smitha i 
panią Jones, którzy 
uprowadzają 
dziewczynkę…

21:55 Kości 12 (10/12); 
serial kryminalny

22:55 Saga „Zmierzch”: 
Przed świtem. Część 2; 
film fantasy, USA 2012. 
Bella i Edward są już po 
ślubie. Młodzi 
małżonkowie nie mieli 
jednak czasu, by nacieszyć 
się sobą. Dziewczyna 
szybko zaszła w ciążę, ale 
okazało się, że zagraża 
ona jej życiu…

1:20 Lista klientów (2/10); 
serial obyczajowy. 
Porzucona przez męża 
Riley (Jennifer Love 
Hewitt) zatrudnia się jako 
masażystka. W salonie 
potajemnie świadczone są 
również inne usługi.

2:20 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

4:30 Druga strona medalu: 
Tomasz Gollob (3/8); talk-
show

05:55 Domowe triki Goka 
(11/20) - program

07:00 Ostre cięcie 6 (4/12) - 
program

07:45 Apetyt na miłość 4 
(4/12) - program 
rozrywkowy

08:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (5/8) - reality 
show

09:30 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (10/12) - 
program rozrywkowy

10:15 Perfekcyjna Pani 
Domu (3/10) - program 
rozrywkowy

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

12:15 Zanim Cię zobaczę 
(2/8) - program 
rozrywkowy

13:15 Co za tydzień (874) - 
magazyn

13:45 Pani Gadżet EXTRA - 
magazyn

14:15 Pani Gadżet 15 (8/22) 
- magazyn

14:45 W czym do ślubu? 3 
(10/12) - reality show

15:15 W czym do ślubu 4 
(10/12) - reality show

15:45 Ugotowani 7 (13) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:20 Ugotowani 7 (14) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:50 Ugotowani 7 (15) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:25 Ugotowani 7 (16) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

18:00 Kuchenne rewolucje 7 
(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:05  Wielka rewolucja 
Magdy Gessler (1/2) - 
program 

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

20:40 program rozrywkowy
21:10 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (9/12) - program 
rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 16 
(17/22) - magazyn

22:25 Eks-tra zmiana
23:25 Afera fryzjera 6 (8/12) 

- program rozrywkowy
00:10 Bajeczne życie 

milionerów (8/15) - 
program rozrywkowy

00:40 Byłe żony milionerów 
- dokument

02:00 Randka z Internetu 
(dla małoletnich od lat 16)

02:30 W roli głównej – Ewa 
Chodakowska (6) - talk 
show

03:00 W roli głównej – Piotr 
Polk (2/6) - talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(5/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 3 
(12/16) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 
(13/16) - magazyn

06:00 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
61kg mężczyzn

07:00 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
55kg kobiet

08:00 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
67kg mężczyzn

09:05 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
59kg kobiet

10:05 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix (3/7) - 
Helsinki - Gala medalistów

11:55 Hokej NHL skróty
13:30 Podnoszenie ciężarów 

- MŚ - Aszchabad - kat. 
81kg mężczyzn

15:25 Snooker - Champion 
of Champions 2018 (1) 

16:00 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
64kg kobiet 

18:05 Snooker - Champion 
of Champions 2018 (2) 

20:25 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

21:35 Sportowy Wieczór
22:15 Gol Ekstra; felieton
23:50 Gol - magazyn 

piłkarski
00:35 Snooker - Champion 

of Champions 2018 (3) 
03:20 Boks - World Boxing 

Super Series: Baranczyk - 
Yigit

04:20 Boks - World Boxing 
Super Series: Prograis - 
Flanagan

05:15 Sportowy Wieczór

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

7:05 Przygody Kota w 
Butach (6); serial 
animowany

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

8:00 Nasz nowy dom (53); 
reality show

9:00 Septagon; serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (25); 
reality show

11:25 Benny Hill (32); 
program rozrywkowy

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

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

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

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

16:00 Maria z przedmieścia 
(43) telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(43) telenowela

18:00 Septagon (36); serial 
kryminalny

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (245); serial 
kryminalny

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów (1); serial 
dokumentalny. Historie 
ludzi, którzy zmarli w 
nietypowy sposób. Jedni 
ulegli wypadkom, inni stali 
się ofiarami np. głupoty. 
Serial zrealizowany w 3D.

21:35 Śmierć na 1000 
sposobów (2); serial 
dokumentalny

22:00 Galileo (712); 
program 
popularnonaukowy

23:00 Galileo (713); 
program 
popularnonaukowy

0:00 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (3); 
reality show

1:00 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (4); 
reality show

2:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:25 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:45 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

4:25 Atleci; magazyn 
4:55 Trans World Sport; 

magazyn sportowy 
poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

06:50 Był taki dzień – 5 
listopada; felieton

07:00 Napoleon – Maria 
Walewska; serial; Polska, 
Francja (1990)

08:00 Ex Libris; magazyn
08:30 Wojownicy czasu – 

Amerykańska rewolucja z 
mazurkiem w tle, czyli 
Będomin; cykl reportaży

09:15 Historia Polski – 
Fryderyk Chopin – 
Romantyzm wygnańców; 
film dokumentalny

10:15 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Barbarossy; 
cz. 2; cykl dokumentalny

10:45 Film dokumentalny
11:25 Afryka; cz. 1. Kalahari; 

serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

12:25 Marszałek Piłsudski; 
odc. 3; serial TVP

13:30 Pora umierać; film 
obyczajowy; Polska 
(2007); reż.:Dorota 
Kędzierzawska; 
wyk.:Danuta Szaflarska, 
Krzysztof Globisz, Marta 
Walder, Patrycja Szewczyk

15:25 Ziemia: świat 
zwierząt; odc. 4/5; esej 
dokumentalny; USA 
(2013)

16:25 Spór o historię; debata
17:00 Historia Polski – 

Roman Dmowski; film 
dokumentalny

18:00 Było, nie minęło 
(premiera)

18:30 Flesz historii; cykl 
reportaży

18:55 Napoleon – Blokada; 
serial; Polska, Francja 
(1990)

20:05 Historia w postaciach 
zapisana – Talleyrand. 
Dyplomata bez 
skrupułów; cykl 
dokumentalny; Francja 
(2013)

22:00 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

22:40 Marzyciele – 
Daszyński w Krakowie; 
program publicystyczny

23:20 Drogi do 
niepodległości; cz.I

00:25 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 2/4 
Polowanie; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

01:30 „Sensacje XX wieku” 
– Krew, miłość, zdrada; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

02:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Zbrodnia i 
kara; cykl dokumentalny

02:55 Było, nie minęło
03:30 Epitafium dla orłów; 

film dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

8:10 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Tychy - 
Chojniczanka Chojnice. Od 
kilku sezonów w meczach 
GKS-u Tychy i 
Chojniczanki Chojnice 
pada sporo goli

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Cerrad Czarni Radom

12:30 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga

14:40 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - PGE 
Skra Bełchatów

16:50 Boks
18:00 Siatkówka kobiet; Liga 

Siatkówki Kobiet; mecz: 
Chemik Police - DPD 
Legionovia Legionowo

20:30 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski

22:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki

23:00 Boks
1:00 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Cerrad Czarni Radom
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 358; 

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

50; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3924; 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.VII; odc. 79; 

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

odc. 1; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

3/109; teleturniej
11:30 Korona królów; odc. 

120; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Mama hiena; film 
dokum.; Francja (2013)

13:45 Big Music Quiz- kulisy; 
teleturniej muzyczny

14:00 Elif; s.II; odc. 359; 
serial; Turcja (2014)

14:50 The Wall. Wygraj 
marzenia - kulisy; 
teleturniej

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 52
16:05 Wieczna miłość; odc. 

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

niepodległości; /12/; 
felieton

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

odc. 3925; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3368; 

telenowela TVP
18:20 zapowiedź 

Wiadomości
18:30 Korona królów; odc. 

121; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

4/109; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 53
21:00 Orły sportu; odc. 6; 

reportaż
21:40 Kompania X; s.II; odc. 

9; serial; Kanada (2015)
22:35 Blef Coogana; film 

fabularny; USA (1968)
00:10 Big Music Quiz - 

kulisy; teleturniej muz.
00:20 Czy świat oszalał? - 

Gry domowe; film 
dokumentalny

01:30 Doktor Semmelweis; 
dramat; Polska, Francja 
(1995)

03:15 Pod opieką 
operacyjną; film 
dokumentalny

04:15 Notacje – Kard. 
Henryk Gulbinowicz. Jan 
Paweł II; cykl dokum.

05:30 Koło fortuny; odc. 29 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1395; serial TVP

07:00 Kościół Prawosławny 
w II RP; reportaż

07:20 Na sygnale; odc. 149 
„Serce”; serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra (207)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

46 „Nie ma czasu do 
stracenia”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1934; serial obyczajowy 
TVP

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

13:15 Cena miłości; odc. 71; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 191; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1395; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 324 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2464; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 47; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

195 „Zakaz palenia” sezon 
9; serial komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 82; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1934; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1935; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 58; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1396; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1129

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Easy Rider; film 
dokumentalny

00:05 Rodzinka.pl; odc. 247 
„Kobita mi zwariowała” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:35 Syn; ep. 7; serial; USA 
(2017)

01:30 Czas śmierci; odc. 1; 
serial; Wielka Brytania 
(2016)

02:35 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:40 Kiedy miałam 6 lat, 
pokonałam raka; film 
dokumentalny; Francja 
(2016)

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 
(706); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (7); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (770); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (51); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (717); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2754); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (643); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (286); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (276); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2755); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn 

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

Kiepskich (305); serial 
komediowy

20:05 Ślad (15); serial 
kryminalny

21:05 Ślad (16); serial 
kryminalny

22:10 W sieci pająka; 
thriller, Kanada/Niemcy/
USA 2001. Detektyw Alex 
Cross, który jest 
specjalistą z dziedziny 
psychologii zbrodni i 
zarazem znanym 
pisarzem, po śmierci 
partnera postanawia 
przejść na emeryturę. 
Tymczasem psychopata 
Gary Soneji, wielbiciel 
talentu pisarskiego 
detektywa Crossa, chce, 
by uwiecznił go on w 
jednej ze swoich książek…

0:20 Taxi; komedia 
sensacyjna, Francja 1998. 
Daniel Morales (Samy 
Naceri), do niedawna 
jeżdżący na motorowerze 
w charakterze dostawcy 
pizzy, właśnie rozpoczyna 
pracę jako taksówkarz. 
Jest mistrzem kierownicy i 
uwielbia dużą prędkość. 
Jego wyczyny na drodze 
bardzo drażnią francuską 
policję…

2:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo...

05:10 Uwaga! (5485) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(37/40) - program 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2324) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (967) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (856) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (619) - 
program 

14:00 19 + (320) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (620) - 
program 

16:30 19 + (321) - program 
17:00 Szpital (857) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (968) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7615) - 

informacje
19:35 Sport (7598) - 

informacje
19:45 Pogoda (7595) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5486) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(38/40) - program 
20:15 Na Wspólnej 

16 (2775) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (209) - 
program 

21:30 Diagnoza 3 (10/13) - 
serial 

22:30 Kuba Wojewódzki 13 
(10/13) - 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 (1142) - 
magazyn reporterów

00:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (10/12) - 
program 

01:05 36,6 4 (9/12) - 
program 

02:05 Masters Of Sex (4/12) 
- serial, USA

03:15 Uwaga! (5486) - 
program

03:40 Moc Magii(TVN noc) 
(301/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 85

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 142

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 4

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 6

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

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 2011; odc. 15

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 94

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 142

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 143

20:00 Ja, Frankenstein; 
akcja, Australia, USA 
2013. Adam, potwór 
stworzony przez doktora 
Frankensteina, od ponad 
200 lat żyje samotnie. 
Obdarzony ogromną siłą i 
wytrzymałością, 
wytrenowany w sztukach 
walki, broni naszego 
gatunku przed zakusami 
istot rodem z najgorszych 
koszmarów…

21:45 Underworld: Ewolucja; 
akcja, USA 2006. 
Przepiękna wojowniczka 
Selena musi zmierzyć się 
z siłami zła wszystkich ras. 
Jej jedynym 
sprzymierzeńcem zostaje 
przystojny Michael…

23:55 Odrzut; akcja, Kanada 
2011

01:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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

03:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 10

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 11

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 27; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 141 
„Dr Hans”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 142 
„Kurs kolizyjny”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Daleko od szosy; odc. 
3/7 - Ania; serial TVP

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

09:50 Na dobre i na złe; odc. 
718; serial TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
205 „Pogadajmy o 
facetach” sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.V; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.V; odc. 55 - 
Wielki powrót; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 67 - Sonata; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 68 - Rabunek; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
162 - Zawodowa pułapka

16:15 Na sygnale; odc. 142 
„Kurs kolizyjny”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.V; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.V; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 28; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 69 - Ogrodnik; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 29 - Sekret; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.V; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.V; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 70 - Eden; serial 
kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

01:10 Czas honoru; odc. 26 
„Reichsbank”; s. II; serial 
TVP

02:10 Czas honoru; odc. 27 
seria III „Kolega z 
Rochester”; serial TVP

03:10 Daleko od szosy; odc. 
3/7 - Ania; serial TVP

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

06:10 Familiada; odc. 2424 
Odcinek Specjalny; 
teleturniej

06:50 Okrasa łamie przepisy 
– Warszawska kuchnia 
wiślana

07:30 Śpiewające fortepiany 
(23)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/26/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 294 
ed. 5; teleturniej

09:45 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 10) - Mąż 2; 
widowisko

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /51/ - „Brzydcy” 
- Grażyna Łobaszewska

10:55 Familiada; odc. 2424 
Odcinek Specjalny

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Grzegorza 
Halamy wygłupy przez 
duże W (1-2)

13:45 Śpiewające fortepiany 
(24)

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 
– Kuchnia sokiem 
płynąca; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (90) 
Statek; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 19 (72) 
Macedonia „Stare wino”

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/26/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(25)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (2) - Sport - 
Kabaret Skeczów 
Męczących; / Tomasz 
Jachimek

22:15 Bake Off Junior (8)
23:10 Bake off – Ale przepis 

(8)
23:30 Koło fortuny; odc. 293 

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

gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat – Ewa Bem

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (5-6); koncert

02:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (5) - Dziennikarz 
i prezenter; cz. 1; program 
rozrywkowy

03:50 Rozrywka Retro – 
MUZYKA MAŁEGO 
EKRANU: Grażyna 
Łobaszewska

05:10 Ukryta prawda (378) - 
magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny (155) - 
program sądowy

07:05 Szpital (436) - 
program obyczajowy

08:05 Brzydula (51/55) - 
serial obyczajowy

08:35 Brzydula (52/55) - 
serial obyczajowy

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

10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (204) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (156) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (610) - 
program sądowy

14:55 Szpital (437) - 
program obyczajowy

15:55 Dr House VII (22/23) - 
serial obyczajowy, USA

16:50 Kryminalni (11/14) - 
serial kryminalny

17:55 Brzydula (53/55) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (54/55) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (205) - 
program obyczajowy

20:00 Tłumaczka - film 
sensacyjny, Wielka 
Brytania/USA/
Francja 2005. Piękna 
tłumaczka przy ONZ 
(Nicole Kidman) 
przypadkowo słyszy 
wypowiedzianą w bardzo 
rzadkim języku groźbę pod 
adresem jednego z 
afrykańskich przywódców. 
Kiedy zawiadamia o tym 
ochronę ONZ, sama staje 
się celem dla 
zamachowców…

22:45 Ocean’s Thirteen - 
film sensacyjny, 
USA 2007. Danny Ocean 
(George Clooney) wraz ze 
swoim gangiem wykona 
swój najbardziej ambitny i 
ryzykowny skok z jednego 
tylko powodu - aby 
obronić jednego ze swoich 
ludzi. Potrzeba im jednak 
będzie czegoś więcej niż 
szczęście, żeby rozbić 
„Bank”…

01:15 Sposób na 
morderstwo (15) - serial, 
USA. Akcja przenosi się w 
przeszłość. Poszczególne 
elementy układanki 
zaczynają składać się w 
całość i dowiadujemy się, 
co zdarzyło się w noc 
morderstwa Lili. W 
teraźniejszości Annalise 
prowadzi sprawę księdza 
oskarżonego o zabicie 
innego księdza…

02:20 Moc Magii (301/355) - 
program

04:30 Druga strona medalu 
4 (4/8) - talk show – 
Caroline Woźniacki

05:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 2 (2/13) - 
program lifestylowy

06:05 Beauty ekspert (10) - 
magazyn lifestylowy

06:35 Co za tydzień (874) - 
magazyn

07:05 Misja ratunkowa 
2 (10) - program 
rozrywkowy

07:50 Apetyt na miłość 4 
(5/12) - program 
rozrywkowy

08:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (6/8) - reality 
show

09:35 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (11/12) - 
program rozrywkowy

10:20 Perfekcyjna Pani 
Domu (4/10) - program 
rozrywkowy

11:20 Kuchenne rewolucje 
15 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:20 Pani Gadżet EXTRA - 
magazyn

12:50 Pani Gadżet 16 
(17/22) - magazyn

13:20 Życie bez wstydu 6 
(9/10) - reality show

14:20 #Sława 2 (6/8) - 
program rozrywkowy

14:50 Eks-tra zmiana
15:50 Terapia dla par 

(11/12) - program
17:00 Afera fryzjera 6 (8/12) 

- program rozrywkowy
17:45 Kuchenne rewolucje 7 

(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:45 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (8/10) - 
program rozrywkowy

19:30 Sekrety lekarzy 3 
(10/12) - reality show

20:30 Międzykulturowe 
śluby

21:40 Co nas truje 2 (10/12) 
- program lifestylowy

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

22:55 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (2/8) - reality 
show

23:40 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (8/10) 
- program lifestylowy

00:30 Zagadki śmierci 
gwiazd: Bobbi Kristina 
Brown - program 
sensacyjny (dla 
małoletnich od lat 16)

01:30 Rozbierana randka 
(13/20) - program 
rozrywkowy

02:00 Najsztub słucha - 
Anna Wendzikowska (2/5) 
- talk show

02:30 W roli głównej – Filip 
Chajzer (5/6) - talk show

03:00 W roli głównej – 
Małgorzata Foremniak 
(1/6) - talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(6/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 3 
(14/16) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 
(15/16) - magazyn

06:05 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
81kg mężczyzn

07:40 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
64kg kobiet

09:15 Snooker - Champion 
of Champions 2018 (3) 

12:00 Gol Ekstra; felieton
13:30 Podnoszenie ciężarów 

- MŚ - Aszchabad - kat. 
71kg kobiet 

15:25 Snooker - Champion 
of Champions 2018 (4) 

16:00 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
89kg mężczyzn

17:55 Snooker - Champion 
of Champions 2018 (5) 

18:45 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

19:45 Snooker - Champion 
of Champions 2018

22:15 Sportowy Wieczór
22:35 Snooker - Champion 

of Champions 2018
00:15 Hokej na lodzie - NHL 

- skróty meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL: 

New York Rangers - 
Montreal Canadiens

04:00 Boks - World Boxing 
Super Series (5 - 
Glasgow): Burnett - 
Donaire

04:55 Sportowy Wieczór

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

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

7:35 Przygody Kota w 
Butach (8); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (55); 
reality show

9:00 Septagon (36); serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (26); 
reality show

11:25 Benny Hill (37); 
program rozrywkowy

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

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

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

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

16:00 Maria z przedmieścia 
(44) telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(44) telenowela

18:00 Septagon (37); serial 
kryminalny

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (246); serial 
kryminalny

21:00 Wściekły pies; dramat 
wojenny, USA 2017. 
Indochiny, 1959 r. W 
jednym z więzień były 
mistrz bokserski Martin 
Tillman (Scott Adkins) 
walczy w turniejach, 
obstawianych przez 
bogatych...

23:00 Zagłada; horror, USA 
2010. Laura LeCrois 
(Elena Lyons) niedawno 
się rozwiodła. Teraz 
postanawia wrócić w 
rodzinne strony. Szukając 
zajęcia, Laura postanawia 
zostać przewodnikiem 
wycieczek organizowanych 
na mokradłach Luizjany. 
Podczas jednej z nich 
dochodzi do 
przerażającego odkrycia. 
Okazuje się, że bagna 
zamieszkuje śmiertelnie 
niebezpieczny drapieżnik.

1:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:00 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

2:50 Graffiti; program 
publicystyczny

3:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

3:25 Atleci; magazyn 
sportowy

3:55 Trans World Sport; 
magazyn

5:00 SuperLudzie (1); serial 
dokumentalny

5:30 SuperLudzie (2); serial 
dokumentalny

06:50 Był taki dzień – 6 
listopada; felieton

06:55 Napoleon – Blokada; 
serial; Polska, Francja 
(1990)

08:00 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

08:40 Flesz historii; cykl 
reportaży

09:10 Historia Polski – 
Roman Dmowski; film 
dokumentalny

10:05 „Sensacje XX wieku” 
– Krew, miłość, zdrada; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

11:40 Film dokumentalny
12:40 Marszałek Piłsudski; 

odc. 4; serial TVP
13:45 Wszystkie kolory 

świata – Indie. Tysiące 
zapachów Południa; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

14:50 Wojna i Polska; film 
dokumentalny

16:25 Marzyciele – 
Daszyński w Krakowie; 
program publicystyczny

17:00 Historia Polski – 
Ewangelia i bunt; film 
dokumentalny

17:55 Było, nie minęło
18:30 Niepodległa
18:50 Napoleon – Moskwa; 

serial; Polska, Francja 
(1990)

19:55 11 listopada w PRL - 
u; film dokumentalny

21:00 Cała prawda o Jerzym 
Waszyngtonie; film 
dokumentalny; USA 
(2008)

22:00 Jak było?; program 
publicystyczny

22:40 Szwadron; film 
historyczny; Polska, 
Ukraina, Francja, Belgia 
(1992)

00:25 „Sensacje XX wieku” 
– Krew, miłość, zdrada; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

01:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Decydująca 
bitwa; cykl dokumentalny

01:50 Było, nie minęło
02:20 Film dokumentalny

6:00 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga

8:10 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Chemik Police - DPD 
Legionovia Legionowo

10:20 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy

12:00 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga

14:10 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki

15:20 KOTV Classics; 
magazyn bokserski

16:30 Boks
17:45 Koszykówka mężczyzn; 

Energa Basket Liga; mecz: 
BM Slam Ostrów 
Wielkopolski - Stelmet 
Enea BC Zielona Góra

20:15 Siatkówka mężczyzn; 
1. liga; mecz: Stal Nysa - 
KPS Kielce

23:00 Magazyn koszykarski; 
poświęcony ekstraklasie 
mężczyzn

23:30 Boks
1:00 Sporty walki; KSW. 

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

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 359; 

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

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

odc. 3925; 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.VII; odc. 80 

- Potęga immunitetu; 
serial obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.I; 
odc. 2 - Uniknąć śmierci; 
serial kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
4/109; teleturniej

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

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

magazyn
12:50 Natura w Jedynce – 

Dziki Istambuł; film 
dokumentalny; Austria 
(2017)

13:50 The Wall. Wygraj 
marzenia - kulisy; 
teleturniej

14:00 Elif; s.II; odc. 360; 
serial; Turcja (2014)

14:50 Big Music Quiz - 
kulisy; teleturniej 
muzyczny

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 53
16:05 Wieczna miłość; odc. 

52; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie 

niepodległości; /13/; 
felieton

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

odc. 3926; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3369; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

122; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

5/109; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka; odc. 54
20:55 Liga Mistrzów; Wielka 

Brytania (2018)
22:55 Liga Mistrzów - 

skróty; Wielka Brytania 
(2018)

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

01:05 Kompania X; s.II; odc. 
9; serial; Kanada (2015)

01:55 wojsko – polskie.pl; 
odc. 35; reportaż

02:30 Blef Coogana; film 
fabularny; USA (1968)

04:10 Notacje – Tomas 
Venclova. Litewski poeta 
z Yale; cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 31 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1396; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 150 
„Pieniądze to nie 
wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra (208)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

47 „Halloween”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1935; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 32 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 72; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 159; teleturniej

15:05 M jak miłość; odc. 
1396; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 325 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2465; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 48; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

196 „Przypadkowe pary” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 83; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1935; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1936; serial obyczajowy 
TVP

20:35 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 22; felieton

20:50 Na dobre i na złe; odc. 
719; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 205 
„Rodzinka”; serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks – 
Francuski pocałunek; 
komedia romantyczna; 
USA, Wielka Brytania 
(1995)

00:30 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

01:30 Defekt; odc. 1/9; serial 
sensacyjny TVP

02:35 Świat bez tajemnic – 
Syria, Legiony świętej 
wojny; film dokumentalny; 
Francja (2015); reż.:Yacine 
Benrabia, Farouk Atig

03:40 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 18; serial komediowy 
TVP

04:10 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 19; 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 
(708); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (8); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (771); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (52); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (718); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2755); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (644); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (287); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (277); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2756); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn 

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

Kiepskich (306); serial 
komediowy

20:00 Świat według 
Kiepskich (538); serial 
komediowy

20:35 Taxi; komedia 
sensacyjna, Francja 1998. 
Daniel Morales (Samy 
Naceri), do niedawna 
jeżdżący na motorowerze 
w charakterze dostawcy 
pizzy, właśnie rozpoczyna 
pracę jako taksówkarz. 
Jest mistrzem kierownicy 
i uwielbia dużą prędkość. 
Jego wyczyny na drodze 
bardzo drażnią francuską 
policję…

22:35 Sala samobójców; 
dramat obyczajowy, 
Polska 2010. Dominik 
(Jakub Gierszał) jest 
wrażliwym 
osiemnastolatkiem. Jego 
rodzice: Beata (Agata 
Kulesza) i Andrzej 
(Krzysztof Pieczyński) 
Santorscy są pochłonięci 
robieniem kariery 
i romansami…

1:00 Wykolejony; thriller, 
Wielka Brytania/USA 2005

3:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5486) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(38/40) - program 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2325) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (968) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (857) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (620) - 
program 

14:00 19 + (321) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (621) - 
program 

16:30 19 + (322) - program 
17:00 Szpital (858) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (969) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7616) - 

informacje
19:35 Sport (7599) - 

informacje
19:45 Pogoda (7596) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5487) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(39/40) - program 
20:15 Na Wspólnej 

16 (2776) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (210) - 
program 

21:30 Ameryka Express 
(10/13) - program 

23:05 Planeta singli - 
komedia, Polska 2016. 
Ania Kwiatkowska 
(Agnieszka Więdłocha) 
pracuje jako nauczycielka 
muzyki w jednej z 
warszawskich szkół 
podstawowych. Jest 
romantyczką, ale brakuje 
jej pewności siebie. 
Idealnej drugiej połówki 
szuka na portalach 
randkowych. Kolejne 
spotkanie ma się odbyć w 
walentynkowy wieczór, 
niestety potencjalny 
partner nie przychodzi…

01:55 Oszuści (5/10) - serial, 
USA. Ezra, Richard i Jules 
są coraz bliżej Maddie. 
Jednocześnie odkrywają 
uroki nowego życia. Lenny 
w tym czasie porządkuje 
sprawy pozostawione 
przez Sally. Maddie jest 
zdruzgotana, gdy 
otrzymuje od Doktora 
nowe zadanie…

02:55 Uwaga! (5487) - 
program

03:25 Moc Magii(TVN noc) 
(302/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 86

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 143

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 5

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 7

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 15

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 16

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 95

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2010; 
odc. 13

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 143

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 144

20:00 Ocalona; akcja, USA, 
Wielka Brytania 2015. 
Kate Abbott (Milla 
Jovovich), pracownica 
amerykańskiej ambasady 
w Londynie, jest 
świadkiem zamachu 
bombowego. Cudem 
unika śmierci z rąk 
zabójcy (Pierce Brosnan). 
W trakcie śledztwa policja 
znajduje ślady, które 
wskazują na Kate…

22:00 Donnie Brasco; akcja, 
USA 1997. Tajny agent 
FBI, porzuca swoją 
rodzinę i dzieci, aby wejść 
w struktury mafijne i 
zrealizować niebezpieczne 
zadanie. Wysłany, aby 
unieszkodliwić 
niebezpiecznego 
gangstera, wsiąka w 
środowisko przestępcze…

00:25 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 17

01:20 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 1

02:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Przypadki Cezarego 
P.; serial fabularny, Polska 
2015; odc. 7

04:25 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 13

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 28; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 142 
„Kurs kolizyjny”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 143 
„Stłuczka”; serial 
fabularyzowany TVP

07:30 Daleko od szosy; odc. 
4/7 - Oczekiwanie; serial 
TVP

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

09:55 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
206 „Trzymaj się za 
portfel!” sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.V; odc. 55 - 
Wielki powrót; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.V; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 68 - Rabunek; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 69 - Ogrodnik; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
163 - Podziemna apteka

16:20 Na sygnale; odc. 143 
„Stłuczka”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.V; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.V; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 29; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 70 - Eden; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 30 - Anioł Stróż na 
czterech łapach; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.V; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.V; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 71 - Powrót Piotra; 
serial kryminalny TVP

00:10 Rodzinka.pl; odc. 247 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:40 Na sygnale; odc. 204 
„Happy End”; serial 
fabularyzowany TVP

01:15 Ratownicy; odc. 3/13; 
serial TVP

02:15 Ratownicy; odc. 4/13; 
serial TVP

03:10 Daleko od szosy; odc. 
4/7 - Oczekiwanie; serial 
TVP

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

06:20 Familiada; odc. 2425; 
teleturniej

06:50 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia sokiem 
płynąca

07:30 Śpiewające fortepiany 
(24)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/27/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 295 
ed. 5; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (19); 
teleturniej muzyczny

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /52/ - „Wyszłam 
za mąż zaraz wracam” - 
Ewa Bem

10:55 Familiada; odc. 2425; 
teleturniej

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

13:45 Śpiewające fortepiany 
(25)

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 
– Róże i pomidory; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (91) 
Rejs dla zuchwałych; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 19 (73) 
Macedonia „Jezioro 
Ochrydzkie”

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/27/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(26)

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

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (6) - Dziennikarz 
i prezenter; cz. 2

23:15 Koło fortuny; odc. 294 
ed. 5; teleturniej

23:55 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Krzysztof 
Cugowski

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (7); koncert

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2018 na 
bis - Andrzej Piaseczny, 
Krzysztof Krawczyk, 
Leszcze, Blue Cafe; 
koncert

02:30 Kierunek Kabaret; /64/
03:30 Rozrywka Retro – Im 

dalej w las tym wiekszy 
Szum (2); widowisko

05:05 Ukryta prawda 
(Klaudia ) (379) - 
magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny (156) - 
program sądowy

07:05 Szpital (437) - 
program obyczajowy

08:05 Brzydula (53/55) - 
serial obyczajowy

08:35 Brzydula (54/55) - 
serial obyczajowy

09:10 Kryminalni (11/14) - 
serial kryminalny

10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (205) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (157) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (611) - 
program sądowy

14:55 Szpital (438) - 
program obyczajowy

15:55 Dr House VII (23) - 
serial obyczajowy, USA

16:50 Kryminalni (12/14) - 
serial kryminalny

17:55 Brzydula (55) - serial 
obyczajowy

18:25 Brzydula (56/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (206) - 
program obyczajowy

20:00 Zanim zasnę - film 
sensacyjny, USA/Wielka 
Brytania/Francja/
Szwecja 2014. Christine 
codziennie budzi się, nie 
pamiętając, kim jest, i nie 
potrafiąc przypomnieć 
sobie żadnych faktów z 
przeszłości. Będąca 
efektem wypadku sprzed 
lat amnezja sprawia, że 
jest uzależniona od 
otaczającego ją troską 
męża. W celu 
uporządkowania 
rzeczywistości prowadzi 
pamiętnik…

21:55 Jonestown: Raj 
utracony - film. Relacja 
ostatnich 5 dni 
poprzedzających masowy 
mord i zbiorowe 
samobójstwo członków 
Świątyni Ludu Jima 
Jonesa…

00:10 Jurassic World - film 
przygodowy, USA 2015. 
Zgodnie z wielkim 
marzeniem swojego 
pomysłodawcy, budowa 
parku dochodzi do skutku. 
Turyści z całego świata 
zjeżdżają, by podziwiać nie 
tylko przywrócone do 
życia dinozaury, lecz 
również genetycznie 
zmodyfikowaną atrakcję – 
Indominus rex. Stworzone 
w laboratorium zwierzę 
posiada nie tylko ogromną 
siłą, lecz również 
inteligencję. Gdy podejmie 
próbę ucieczki w 
niebezpieczeństwie znajdą 
się wszyscy przebywający 
na wyspie…

02:45 Moc Magii (302/355) - 
program

05:35 Na widelcu z Gokiem 
Wanem (1/10) - program 
rozrywkowy

06:35 Afera fryzjera 5 (4/12) 
- program rozrywkowy

07:20 Ugotowani 7 (13) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:55 Ugotowani 7 (14) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:30 Apetyt na miłość 4 
(6/12) - program 
rozrywkowy

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (7/8) - reality 
show

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (12) - program 
rozrywkowy

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu (5/10) - program 
rozrywkowy

12:00 Kuchenne rewolucje 
15 (13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

13:05 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (2/8) - reality 
show

13:50 Zaskocz mnie! 2 
(6/10) - program 
rozrywkowy

14:25 Dziewczyny z 
wypiekami (4/8) - 
program

15:00 Ostre cięcie 6 (5/12) - 
program

15:45 Eksperci domowego 
budżetu 5

17:05 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (8/10) 
- program lifestylowy

17:50 Kuchenne rewolucje 7 
(6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

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

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

20:40 Misja ratunkowa 
2 (10) - program 
rozrywkowy

21:25 Eks-tra zmiana
22:25 Pani Gadżet 16 

(18/22) - magazyn
22:55 Zanim Cię zobaczę 

(2/8) - program
23:55 Randka z Internetu
00:25 Pocałunek w ciemno 4 

(1/6) - program
01:35 Współczesna 

dziewczyna (dozwolone 
od lat 18)

02:05 Najsztub słucha - 
Anna Czartoryska-
Niemczycka (3/5) - talk 
show

02:35 W roli głównej – 
Maciej Musiał (4/6) - talk 
show

03:05 W roli głównej – 
Magda Schejbal (8) - talk 
show

03:35 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 3 (16) - 
magazyn

04:35 Wiem, co jem (1/16) - 
magazyn

06:05 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
71kg kobiet

07:40 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
89kg mężczyzn

09:15 Snooker - Champion 
of Champions 2018

11:55 Hokej na lodzie - 
NHL): New York Rangers 
- Montreal Canadiens

13:30 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
96kg mężczyzn 

15:25 Snooker - Champion 
of Champions 2018

16:00 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
76kg kobiet 

17:55 Snooker - Champion 
of Champions 2018

18:45 Pełnosprawni; odc. 
274; magazyn dla 
niepełnosprawnych

19:15 Liga Mistrzów 
(studio); Wielka Brytania 
(2018)

20:55 Liga Mistrzów; Wielka 
Brytania (2018)

22:55 Liga Mistrzów - skróty; 
Wielka Brytania (2018)

00:20 Snooker - Champion 
of Champions 2018

03:05 Boks - KnockOut 
Boxing Night - Zakopane - 
walka wieczoru: K. 
Włodarczyk - A. Sands

04:05 Boks - World Boxing 
Super Series: Taylor - 
Martin

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

7:05 Przygody Kota w 
Butach (8); serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (9); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (57); 
reality show

9:00 Septagon (37); serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (27); 
reality show

11:25 Benny Hill (31); 
program rozrywkowy

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

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

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

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

16:00 Maria z przedmieścia 
(45) telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(45) telenowela

18:00 Septagon (38); serial 
kryminalny

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (247); serial 
kryminalny

21:00 Oko za oko (11); serial 
obyczajowy

22:00 Reakcja łańcuchowa; 
thriller, USA 1996. Grupa 
naukowców prowadzi 
sfinansowane przez 
tajemniczego Paula 
Shannona (Morgan 
Freeman) badania na 
temat możliwości 
wykorzystania wody jako 
źródła taniej energii. Kiedy 
dokonują przełomowego 
odkrycia, w laboratorium 
dochodzi do eksplozji…

0:20 Trampolina (8); 
program rozrywkowy

1:20 Tuż przed tragedią (2); 
serial dokumentalny. 
Rekonstrukcja wydarzeń, 
które poprzedziły 
największe katastrofy 
współczesnego świata. W 
serialu wykorzystywano 
nagrania archiwalne czy 
symulacje komputerowe. 
O tragediach opowiadają 
ich...

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 – 7 
listopada; felieton

07:00 Napoleon – Moskwa; 
serial; Polska, Francja 
(1990)

08:00 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

08:40 Jak było?; program 
publicystyczny

09:20 Historia Polski – 
Ewangelia i bunt; film 
dokumentalny

10:20 „Sensacje XX wieku” 
– Krew, miłość, zdrada; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

11:45 11 listopada w PRL - 
u; film dokumentalny

12:45 Marszałek Piłsudski; 
odc. 5; serial TVP

13:45 Wszystkie kolory 
świata – Sycylia. 
Wulkaniczna piękność; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

14:40 Rodzina Niepodległej 
Film dokumentalny

15:40 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 2/4 
Polowanie; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

16:40 Historia Polski – 
Chodzi nie o mnie, ile o 
lasy, góry, pola...; film 
dokumentalny

17:50 Było, nie minęło
18:20 Śladami zbrodni i 

walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

18:55 Napoleon – 
Kapitulacja; serial; Polska, 
Francja (1990)

20:00 Cała prawda o 
Grekach; odc. 1/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

21:05 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 7/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:00 Polski 100 lat 
(premiera)

22:40 Mała Moskwa; dramat; 
Polska (2008); 
reż.:Waldemar Krzystek; 
wyk.:Lesław Żurek, 
Svetlana Khodchenkova, 
Dimitrij Uljanov, Elena 
Leszczyńska, Andrzej 
Grabowski, Artem 
Tkachenko, Jurij Itskov

00:40 „Sensacje XX wieku” 
– Największy wróg 
Hitlera; widowisko; 
Polska, Wielka Brytania 
(2015)

01:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Operacja 
Weserubung; cykl 
dokumentalny

02:05 Było, nie minęło
02:40 Wojna i Polska; film 

dokumentalny; 
reż.:Andrzej Sapija

6:00 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy

7:50 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Cerrad Czarni Radom

9:50 Siatkówka mężczyzn; 1. 
liga; mecz: Stal Nysa - 
KPS Kielce

12:45 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/16 finału: 
Apklan Resovia - Lechia 
Gdańsk

15:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - PGE 
Skra Bełchatów

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Asseco 
Resovia Rzeszów

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - 
Jastrzębski Węgiel

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

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

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 360; 

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

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

odc. 3926; 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.VII; odc. 81; 

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

odc. 3; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

5/109; teleturniej
11:30 Korona królów; odc. 

122; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce – 

Było sobie świnek pięć; 
film dokumentalny; 
Francja (2016)

13:50 Big Music Quiz - 
kulisy; teleturniej muz.

14:00 Elif; s.II; odc. 361; 
serial; Turcja (2014)

14:50 The Wall. Wygraj 
marzenia - kulisy; 
teleturniej

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 54
16:05 Wieczna miłość; odc. 

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

niepodległości; /14/; 
felieton

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

odc. 3927; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3370; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

123; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

6/109; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX; 

odc. 260; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /88/; magazyn
22:50 The Wall. Wygraj 

marzenia - kulisy; 
teleturniej

23:00 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

23:50 Ocaleni - wydanie 
specjalne; reality show

00:55 Tanie Dranie – Moroz 
i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Bez tożsamości; odc. 
3; serial; Hiszpania (2016)

02:30 Sprawa dla reportera
03:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /88/; magazyn
03:55 Notacje – Alina 

Kowalczykowa. Sześć 
tomów Sienkiewicza; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 33 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
719; serial TVP

06:50 Operacja Zdrowie!; 
/6/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 151 
„Słodkie życie”; serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra (209)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

48 „Brutus”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1936; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 34 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 73; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 160; teleturniej

15:05 Na dobre i na złe; odc. 
719; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 326 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2466; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 49; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

197 „Biorą z naszej półki” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 84; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1936; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1937; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Doktor Foster; s.I; odc. 
5; serial; Wielka Brytania 
(2016)

21:50 Dzień z życia 
blondynki; komedia; USA 
(2014)

23:30 Na sygnale; odc. 204 
„Happy End”; serial 
fabularyzowany TVP

00:10 Diabelska przełęcz; 
film kryminalny; USA 
(2013). Arkansas, lata 90. 
Pam Hobbs (Reese 
Witherspoon) zawiadamia 
policję, zaniepokojona 
przedłużającą się 
przejażdżką rowerową 
syna. Po wielogodzinnych 
poszukiwaniach, w 
pobliskiej rzece znalezione 
zostają zwłoki trzech 
chłopców…

02:10 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 9/10; 
serial; Japonia (2017)

03:10 Art Noc – Albert Lee/
Shemekia Copeland – 
Rawa Blues Festival 
2016

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 
(710) serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (9) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (772) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (53) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (719) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2756) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (645) 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 (288) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (278) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2757) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (306) serial 
komediowy

20:05 Nasz nowy dom (128) 
reality show

21:10 Przyjaciółki (144) 
serial obyczajowy

22:10 Wykolejony; thriller, 
Wielka Brytania/USA 
2005. Charles Schine 
(Clive Owen) jest 
przykładnym mężem 
Deanny (Melissa George) 
i troskliwym ojcem ciężko 
chorej dziewczynki. 
Mężczyzna przeżywa 
trudne chwile. Ma kłopoty 
w pracy, a kosztowna 
operacja córki się nie 
powiodła. Pewnego dnia, 
w drodze do pracy, 
poznaje w pociągu piękną 
Lucindę Harris (Jennifer 
Aniston). Rozmawia z nią 
o swoich problemach. Idą 
razem na lunch, potem 
spotykają się na kolacji 
i drinku…

0:30 Chirurdzy (118) serial 
obyczajowy

1:30 Chirurdzy (119) serial 
obyczajowy

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

05:10 Uwaga! (5487) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(39/40) - program 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2326) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (969) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (858) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (621) - 
program 

14:00 19 + (322) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (622) - 
program 

16:30 19 + (323) - program 
17:00 Szpital (859) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (970) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7617) - 

informacje
19:35 Sport (7600) - 

informacje
19:45 Pogoda (7597) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5488) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 (40) 

- program 
20:15 Na Wspólnej 

16 (2777) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (211) - 
program 

21:30 Kuchenne rewolucje 
18 (10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Nie kłam, kochanie - 
komedia, Polska 2008. 
Młoda i wrażliwa Ania 
(Marta Żmuda 
Trzebiatowska) ma tylko 
jedno marzenie: poznać 
wreszcie mężczyznę, który 
ją pokocha. Póki co, 
dziewczyna zadowala się 
rozmowami z roślinami. 
Marcin (Piotr Adamczyk), 
przystojniak z klasą, od 
razu wpada jej w oko. 
Wielbiciel kosztownych 
rozrywek i krótkich 
znajomości nie dostrzega 
jednak skromnej buzi. 
Sytuacja zmienia się o 180 
stopni, gdy beztroski 
bawidamek traci pracę i 
wpada w tarapaty 
finansowe…

00:35 Pod powierzchnią 
(3/7) - serial

01:40 Planeta singli 2 – za 
kulisami - program 

02:10 Uwaga! (5488) - 
program

02:35 Moc Magii(TVN noc) 
(303/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 87

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 144

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 6

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 8

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 16

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 17

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 96

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2010; 
odc. 13

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2010; 
odc. 14

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 144

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 145

20:00 Straszny film; 
komedia, USA 2000. 
Wszystko zaczyna się od 
morderstwa pięknej 
uczennicy szkoły średniej, 
po którym grupa 
nastolatków odkrywa, że 
między nimi jest zabójca...

21:45 40-letni prawiczek; 
komedia, USA 2005. Andy 
Stizer (Steve Carell) ma 
już 40 lat, spokojną pracę 
w sklepie z elektroniką, 
przytulne mieszkanko i 
kolekcję figurek. Do pełni 
szczęścia brakuje mu 
tylko... kobiety…

00:05 Donnie Brasco; akcja, 
USA 1997. Tajny agent 
FBI porzuca swoją rodzinę 
i dzieci, aby wejść w 
struktury mafijne i 
zrealizować niebezpieczne 
zadanie. Wysłany, aby 
unieszkodliwić 
niebezpiecznego 
gangstera, wsiąka w 
środowisko przestępcze…

02:30 Następny proszę!; 
factual, Polska 2018

03:25 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 1

04:05 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 2

04:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 29; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 143 
„Stłuczka”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 144 
„Na ostrzu noża”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Daleko od szosy; odc. 
5/7 - Pod prąd; serial TVP

08:45 M jak miłość; s.I; odc. 
921; serial TVP

09:45 Rodzinka.pl; odc. 247 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

10:15 Na sygnale; odc. 204 
„Happy End”; serial 
fabularyzowany TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
207 „Metka mnie 
drapała...” sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.V; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.V; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 69 - Ogrodnik; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 70 - Eden; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
164 - Życiowy wybór; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 144 
„Na ostrzu noża”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.V; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.V; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 30; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 71 - Powrót Piotra; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 31 - Mord a la carte; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.V; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.V; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 72 - Fatum; serial 
kryminalny TVP

00:10 07 zgłoś się; odc. 
10/21 - Grobowiec rodziny 
von Rausch; serial TVP

01:40 Nowa; odc. 2; serial 
TVP

02:35 Nowa; odc. 3; serial 
TVP

03:35 Daleko od szosy; odc. 
5/7 - Pod prąd; serial TVP

05:00 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
206 „Trzymaj się za 
portfel!” sezon 10; serial 
komediowy TVP

06:20 Familiada; odc. 2426; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Róże i pomidory

07:30 Śpiewające fortepiany 
(25)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/28/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 296 
ed. 5; teleturniej

09:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (5) - Dziennikarz 
i prezenter; cz. 1

10:40 Tylko jeden skecz – 
„Czeska piosenka” - 
Kabaret Ani Mru Mru; /4/

10:50 Familiada; odc. 2426; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Młodych (1-2)

13:30 Śpiewające fortepiany 
(26)

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – III Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Baby Górą! (1); widowisko

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – III Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Baby Górą! (2); widowisko

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – III Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Baby Górą! (3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Podlaski posiłek 
oracza; magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (92) 
Macho; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 20 (74) Indie 
„Delhi wielu kultur”; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/28/; teleturniej

20:10 Śpiewające fortepiany 
(27)

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

22:20 Kierunek Kabaret; /65/ 
- Tolerancja

23:20 La La Poland - the 
best of; program 
rozrywkowy

00:15 Koło fortuny; odc. 295 
ed. 5; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVIII Mazurska 
Noc Kabaretowa 
Mrągowo - Moda na 
swetry - The Best of; 
widowisko

01:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1); widowisko 
rozrywkowe

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (2); widowisko 
rozrywkowe

04:00 Rozrywka Retro – 
Muzyka małego ekranu: 
Zbigniew Wodecki

05:05 Ukryta prawda (380) - 
magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny (157) - 
program sądowy

07:05 Szpital (438) - 
program obyczajowy

08:05 Brzydula (55) - serial 
obyczajowy

08:35 Brzydula (56/180) - 
serial obyczajowy

09:10 Kryminalni (12/14) - 
serial kryminalny

10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (206) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (158) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (612) - 
program sądowy

14:55 Szpital (439) - 
program obyczajowy. Szef 
nocnego klubu przywozi 
na SOR swoją dziewczynę, 
22-letnią Joannę Gizę. 
Pacjentka jest striptizerką i 
tańczy na rurze. Podczas 
występu, gdy wisiała 
głową w dół, zsunęła się i 
uderzyła twarzą w 
podłogę…

15:55 Dr House VIII (1/23) - 
serial inne, USA

16:50 Kryminalni (13/14) - 
serial kryminalny

17:55 Brzydula (57/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (58/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (207) - 
program obyczajowy

20:00 Teoria chaosu - 
komedia, USA 2008. Frank 
Allen (Ryan Reynolds) do 
pewnego momentu w 
swoim życiu miał obsesję 
na punkcie oszczędności 
czasu i dobrego 
zorganizowania swojego 
dnia. Wszystko, co robił 
było zapisane w jego 
notesie z dokładną 
godziną…

21:50 Porwani (5/12) - serial
22:50 Pozdrowienia z Paryża 

- film sensacyjny, 
Francja 2010. Dwaj agenci 
CIA otrzymują do 
wykonania bardzo ważną i 
niebezpieczną misję. 
Problem w tym, że obaj 
mają zupełnie inną wizję 
pracy i zupełnie inne 
zasady działania. Muszą 
jednak nauczyć się 
współpracować ze sobą, 
albo zginą…

00:45 Moc Magii (303/355) - 
program

02:55 Ukryta prawda (380) - 
magazyn obyczajowy

03:55 Druga strona medalu 
4 (5/8) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie 
Henryk Blida

04:25 Druga strona medalu 
4 (6/8) - talk show – 
Monika Palikot

05:40 program rozrywkowy
06:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 2 (3/13) - 
program lifestylowy

07:10 Ugotowani 7 (15) - 
program

07:45 Ugotowani 7 (16) - 
program

08:15 Apetyt na miłość 4 
(7/12) - program

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

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (1/10) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu (6/10) - program

11:45 Kuchenne rewolucje 
15 (14) - program

12:50  Wielka rewolucja 
Magdy Gessler (1/2) - 
program 

13:20 Afera fryzjera 6 (8/12) 
- program rozrywkowy

14:05 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (9/12) - program

14:50 Misja ratunkowa 
2 (10) - program

15:35 Wiem, co jem na 
diecie (5/12) - program

16:05 Życie bez wstydu 6 
(9/10) - reality show

17:05 Co nas truje 2 (10/12) 
- program lifestylowy

17:50 Kuchenne rewolucje 7 
(7/15) - program

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

19:35 Ugotowani 7 (17) - 
program

20:10 Ugotowani 7 (18) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:40 Zaskocz mnie! 2 
(6/10) - program 
rozrywkowy

21:10 W czym do ślubu 4 
(10/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (2/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 16 
(19/22) - magazyn

22:55 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (9/12) - program

23:40 Projekt Lady 3 (10/12) 
- program

00:40 Project Runway: 
Młodzi projektanci (1/8) - 
program rozrywkowy

01:30 Bajeczne życie 
milionerów 2 (6/10) - 
program rozrywkowy

02:00 Najsztub słucha - 
Magdalena Mielcarz (4/5) 
- talk show

02:30 W roli głównej – Dr 
Marek Szczyt (3/6) - talk 
show

03:00 W roli głównej – 
Katarzyna Bujakiewicz 
(7/8) - talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(8/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem (2/16) - 
magazyn

04:30 Wiem, co jem (4/16) - 
magazyn

06:05 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
96kg mężczyzn

07:40 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
76kg kobiet

09:15 Snooker - Champion 
of Champions 2018

11:55 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
89kg mężczyzn

13:30 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
81kg kobiet

15:25 Snooker - Champion 
of Champions 2018

16:00 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
102kg mężczyzn

18:00 Snooker - Champion 
of Champions 2018

22:15 Sportowy Wieczór
22:35 Snooker - Champion 

of Champions 2018
00:15 ESL - świat esportu; 

odc. 28; magazyn; Niemcy 
(2018)

00:45 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
81kg kobiet

02:15 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
102kg mężczyzn

03:45 Boks - KnockOut 
Boxing Night - Zakopane

05:25 Sportowy Wieczór

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

7:05 Przygody Kota w 
Butach (9) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (10) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (58) 
reality show

9:00 Septagon (38) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (28) 
reality show

11:25 Benny Hill (1) 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (16) 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (17) 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(477) serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(46) telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(46) telenowela

18:00 Septagon (39) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(478) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (248) serial 
kryminalny

21:00 Oko za oko (12) serial 
obyczajowy

22:00 VI Batalion; dramat 
wojenny, Australia/USA 
2005. II wojna światowa. 
Początek walk na Pacyfiku 
jest niepomyślny dla 
Ameryki. Japończycy są 
niezwykle okrutni w 
stosunku do jeńców. 
Masowe egzekucje, 
wszechobecny głód i 
choroby dziesiątkują 
wziętych do niewoli. W 
jednym z obozów na 
Filipinach od trzech lat 
więzionych jest około 500 
żołnierzy amerykańskich. 
Rządzi tu bezlitosny 
japoński komendant. 
Stworzone przez niego 
miejsce to istne piekło, 
gdzie życie ma znikomą 
wartość…

:55 Trampolina (9) program 
rozrywkowy

1:55 Tuż przed tragedią: 
Titanic (3) serial 
dokumentalny

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista przebojów

06:50 Był taki dzień – 8 
listopada; felieton

06:55 Napoleon – 
Kapitulacja; serial; Polska, 
Francja (1990)

08:05 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

08:40 Polskie 100 lat
09:15 Historia Polski – 

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

10:05 „Sensacje XX wieku” 
– Największy wróg 
Hitlera; widowisko; 
Polska, Wielka Brytania 
(2015)

11:30 Złoto Jukonu; odc. 3/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2016)

12:35 Marszałek Piłsudski; 
odc. 6; serial TVP

13:40 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 6/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

14:45 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 4/6. Park 
Narodowy Zatoki Hauraki; 
serial dokumentalny; USA 
(2013)

15:50 Cała prawda o Jerzym 
Waszyngtonie; film 
dokumentalny; USA 
(2008)

16:50 Historia Polski – 
Wypędzeni – Ludzie z 
fotografii; cykl 
dokumentalny

17:50 Było, nie minęło
18:25 Taśmy bezpieki
18:55 Noce i dnie; odc. 1/12 

- Bogumił i Barbara; serial 
TVP

20:00 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 1/12 
Korzenie wojny; serial 
dokumentalny; Serbia 
(2016)

20:40 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 2/12 
Włochy i ludobójstwo w 
Chorwacji; serial 
dokumentalny; Serbia 
(2015)

21:05 Jak wygrać wojnę; 
odc. 3/3 Wyścig zbrojeń; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Spór o historię; debata
22:40 Szerokie tory – Plac 

Czerwony
23:20 Cała prawda o 

Grekach; odc. 1/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

00:20 Sensacje XX wieku – 
Zamach na papieża; cz. 
1; cykl dokumentalny

00:50 Film dokumentalny
01:25 Encyklopedia II wojny 

światowej – Atak na 
ZSRR; cykl dokumentalny

01:55 Było, nie minęło
02:30 Film dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Cerrad Czarni Radom

8:00 Piłka nożna: Fortuna 1. 
liga

10:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Asseco 
Resovia Rzeszów

12:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - 
Jastrzębski Węgiel

15:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/16 finału: 
Apklan Resovia - Lechia 
Gdańsk

16:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
1. liga; mecz: UKS 
Mickiewicz Kluczbork - 
KPS Siedlce

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Stocznia 
Szczecin - ONICO 
Warszawa

23:00 Boks
1:00 Puncher Extra Time; 

magazyn sportów walki

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


