
Kilka dni temu w dzielnicy 
Północ zostało uszkodzonych 
przeszło 30 samochodów! 
20-latek odpowiedzialny za 
ten akt wandalizmu został za-
trzymany. Jak się okazało to 
nie jedyne jego przewinienie. 
Młodemu mężczyźnie zarzuca 
się też udział w dwóch rozbo-
jach i pobiciu, kradzieże z wła-
maniem oraz podszywanie się 

pod policjanta.

We wtorek rano (30 
października) oficer 
dyżurny z komisaria-
tu V w Częstochowie 
otrzymał zgłoszenie 
o zniszczeniu kilku 
samochodów. Kiedy 

mundurowi pojechali na miej-
sce, usłyszeli wołanie o pomoc. 
Okazało się, że jeden z miesz-
kańców dzielnicy Północ usły-
szał huk, a kiedy wyjrzał przez 
okno na parking, zobaczył, że je-
go auto ma wybitą szybę i ktoś 
w nim siedzi. - Natychmiast wy-
biegł na zewnątrz i złapał agre-
sywnego 20-latka. Został przez 
niego i towarzyszącego mu męż-
czyznę, który uciekł z miejsca 
zdarzenia przed przyjazdem poli-
cji, poturbowany, był też spry-
skany gazem po oczach. Na 
szczęście mimo to jednego wan-
dala udało mu się „utrzymać” 
i przekazać mundurowym. Mło-
dy mężczyzna miał  prawie 1,5 
promila alkoholu w organizmie – 

relacjonuje  podkom. mgr Marta 
Ladowska, oficer prasowy czę-
stochowskich policjantów.

Jak się okazało, tej samej no-
cy na częstochowskim osiedlu 
Północ uszkodzonych zostało 
łącznie przeszło 30 samocho-
dów. Auta miały głównie wybite 
szyby, urwane lusterka i wycie-
raczki. W jednym z nich skra-
dzione zostało też radio.

Kiedy 20-latek trafił na komi-
sariat, w tym samym czasie na 
policję przyszedł mieszkaniec 
Częstochowy, aby złożyć zawia-
domienie o rozboju. – Jak usta-
lili śledczy, kilka godzin wcze-
śniej zgłaszający został aż dwu-
krotnie napadnięty przez kilku 
mężczyzn, z których jeden poda-

wał się za policjanta i podczas 
ataku założył mu nawet kajdan-
ki na ręce. Pokrzywdzony był bi-
ty, kopany, spryskany gazem po 
oczach i okradziony między in-
nymi z butelki alkoholu, którą 
miał przy sobie oraz z telefonu. 
Jak się okazało, skradziony tele-
fon został znaleziony przy zatrzy-
manym 20-latku. Zebrany 
w sprawie materiał dowodowy 
pozwolił na przedstawienie mu 
przez prokuratora z Prokuratury 
Rejonowej Częstochowa-Północ 
szeregu zarzutów, związanych 
z uszkodzeniem samochodów, 
kradzieżami z włamaniem, dwo-
ma rozbojami, pobiciem i pod-
szywaniem się pod funkcjona-
riusza publicznego – wylicza 

podkom. mgr Marta Ladowska. 
Prokurator przeanalizował też 
całość materiałów i zawniosko-
wał o izolacyjny środek zapobie-
gawczy wobec 20-latka. Sąd roz-
patrzył złożony wniosek i zade-
cydował o umieszczeniu zatrzy-
manego na 3 miesiące w tym-
czasowym areszcie.

Śledczy ustalają wszystkie 
szczegóły sprawy, dążą do za-
trzymania innych osób, które są 
podejrzewane o udział w tym 
zdarzeniu. Ustalana jest także 
wartość powstałych strat – od 
tego uzależniona będzie osta-
teczna kwalifikacja prawna czy-
nów. Sprawa ma charakter roz-
wojowy.

Katarzyna Gwara
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Lista przewinień jest znacznie dłuższa

Uszkodził ponad 30 samochodów

Na jasnogórskich błoniach  
świętowano jubileusz odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści. Dokładnie 100 lat temu, 4 
listopada 1918 r., dla klaszto-
ru wybiła godzina wolności, 
a na jasnogórskiej wieży zało-
potały biało-czerwone flagi. 

„Patriotyczny piknik” jednym z 
punktów jasnogórskich obcho-
dów 100-lecia odzyskania nie-
podległości. Z jasnogórskiej bazy-
liki wyprowadzono poczty sztan-
darowe, a Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Rędzinach przeprowa-
dziła je pod Szczyt jasnogórski.  

Z placu Biegańskiego z kolei, 
Alejami NMP na Jasną Górę 
przybył barwny korowód dzieci i 

młodzieży niosący 100-metrową 
flagę narodową. Nie zabrakło re-
gionalnych strojów i nawiązania 
do czasów Legionów Polskich i 
żołnierzy marszałka Piłsudskie-
go, którzy nosili charaktery-
styczne „maciejówki”. Korowód 
na błonia jasnogórskie wprowa-
dził o. Marian Waligóra, przeor 
Jasnej Góry, przy wtórze Orkie-
stry Dętej z Mykanowa.  

Flaga, która była darem  pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy, zo-
stała przekazana Ojcom Pauli-
nom i żołnierzom z Jednostki 
Wojskowej Komandosów w Lu-
blińcu, by mogła w uroczysty i 
bardzo symboliczny sposób 
znów „załopotać” z wieży.  

Na scenie na błoniach jasno-
górskich odegrane zostało przed-

stawienie rekonstrukcji wyda-
rzeń z 4 listopada 1918 r., którą 
przygotowała Grupa Teatralna 
pod Wiszącym Kotem działająca 
przy LO im. M. Kopernika w Czę-
stochowie z gościnnym wystę-
pem grupy rekonstrukcyjnej 
SRH 73 PP z Katowic.  

Na jasnogórskim placu zapło-
nął też „ogień wolności”, zapalo-
ny przez o. Arnolda Chrapkow-
skiego, generała Zakonu Pauli-
nów. W czasie Pikniku wszyscy 
zgromadzeni śpiewali patriotycz-
ne pieśni ze śpiewników, specjal-
nie przygotowanych przez 
uczniów na tę okoliczność. Ich 
okładkę stanowi rysunek 6-let-
niej Julii, która zwyciężyła w 
konkursie dla przedszkolaków 
„Laurka dla mojej Ojczyzny”.  

Na błoniach podczas pikniku 
niepodległościowego sprzęt bojo-
wy zaprezentowali żołnierze i 
strażacy. Wzdłuż murów klasz-
toru zaprezentowano  wystawę 
IPN „Ojcowie Niepodległości”. 
Ekspozycja obejmuje plansze z 
informacją na temat drogi Polski 
do niepodległości, a także syl-
wetki tych, którzy do tej niepod-
ległości Polskę doprowadzili.  

Długie kolejki ustawiały się do 
stanowiska Narodowego Banku 
Polskiego, gdzie można było wy-
mienić zwykłe 5 złotych na mo-
netę okolicznościową, wybitą z 
okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości. Dla uczestników 
pikniku przygotowanych zostało 
też ok. 200 litów grochówki.  

Katarzyna Gwara
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Przed zimą

Skontrolowali światła  
w pojazdach

Nagrody

Kolejny sukces Teatru 
Kowalskiego

Wojciech Kowalski i stworzony przez 
niego teatr odnotował kolejny sukces. 
Tym razem wygrał VI edycję Ogólnopol-
skiego Festiwalu Teatrów Małych For-
mKARBIDKA w Siemianowicach Ślą-
skich. Nagrodzony spektakl - „Homo-
sovieticus…” - oparty na motywach 
opowiadań Michaiła Zoszczenki - został 
już w tym roku doceniony m.in. także 
w czasie 39. Biesiady Teatralnej w Ho-
ryńcu – Zdroju.

W Horyńcu monodram „HOMOSOVIETI-
CUS – czyli o praźródłach naszego obecne-
go stanu, czyli ciągle aktualny opis obycza-
jów z czasów Michaiła Zoszczenki” został 
nagrodzony Złotą Misą Borowinyw ramach 
Konfrontacji Zespołów Teatralnych Małych 

Form. Teraz w Siemia-
nowickim Centrum 
Kultury Wojtek Kowal-
ski (któremu na scenie 
towarzyszy z akorde-
onem Michał Pilarski) 
zdobył I nagrodę Festi-
walu KARBIDKA.

Spektakl, który 
przez recenzentów te-
atralnych, m.in. w przeglądzie premier te-
atralnych na łamach miesięcznika „Teatr”, 
został wymieniony wśród najlepszych pol-
skich przedstawień offowych sezonu 
2017/2018, gości w tym roku na scenach 
teatralnych wielu polskich miast (ostatnio 
m.in. w Warszawie i Lublinie).

Katarzyna Gwara

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Nagrodzili 
najzdolniejszych

Po raz pierwszy 
w historii powiatu 
wręczono Nagro-
dy Starosty Czę-
stochowskiego 
dla uczniów 
szczególnie uzdol-
nionych. Wszyscy 
laureaci w roku 
s z k o l n y m 
2017/2018 uzy-
skali średnią ocen 
co najmniej 4,75.

Oprócz tego uczniowie musieli 
otrzymać:

l nagrody w kategorii nauka  – w po-
przednim roku szkolnym uczeń   za-
jął I miejsce w konkursie, turnieju 
lub olimpiadzie na szczeblu woje-
wódzkim lub co najmniej III miejsce 
na wyższych szczeblach,

l nagrody w kategorii kultura - w po-
przednim roku szkolnym uczeń zdo-
był I, II, III miejsce lub wyróżnienie  
konkursach artystycznych rangi 
międzynarodowej,

l nagrody w kategorii sport  – w po-
przednim roku szkolnym uczeń zajął 
co najmniej IV miejsce w finałach Mi-
strzostw Polski w dyscyplinach spor-
towych, których organizatorem jest 
Polski Związek Sportowy.

Ostatecznie nagrody - w wysokości 
1500 zł - otrzymali:

W kategorii Kultura:  
l Zuzanna Szyda  – Wyróżnienie w VIII   

Międzynarodowym Konkursie Pla-
stycznym.

W kategorii Nauka:
l Oliwia Dominiak  – I miejsce w Ogól-

nopolskim Konkursie Wiedzy o Św. 
Janie Pawle II.

l Krystian Stanuchiewicz  – I miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o 
Życiu i Działalności Tadeusza Ko-
ściuszki.

l Jakub Wojdyła  – Wyróżnienie w 
Międzynarodowym Konkursie Kan-
gur Matematyczny.

l Piotr Woldan   - III miejsce w V edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
rycznego „Olimpiada Solidarności . 
Dwie dekady historii”

W kategorii Sport:
l Maria Bojarska  - II miejsce w XXV 

Mistrzostwach Polski Taekwon-do – 
Juniorów Młodszych ( walki kat. 
+60kg)

l Karolina Dziura  – III miejsce w Mi-
strzostwach Świata Taekwon-do Ju-
niorów i Seniorów w Irlandii,

 I miejsce   w Mistrzostwach Europy 
Taekwon-do Juniorów i Seniorów w 
Słowenii,

 Dwukrotna Mistrzyni Polski Ta-
ekwon-do Juniorów Młodszych w 
walkach i technikach specjalnych.

l Agata Rozpondek  - II miejsce w XXV 
Mistrzostwach Polski Taekwon-do – 
Juniorów Młodszych (walki kat. 
-50kg).

Katarzyna Gwara

Jasna Góra

Można zwiedzać 
siedemnastowieczną kryptę
Tradycyjnie 1 listopa-

da na Jasnej Górze zosta-
ła udostępniona do zwie-
dzania siedemnasto-
wieczna krypta  ze 
szczątkami i prochami 
ojców i braci paulinów. 
Znajduje się ona pod Ka-
plicą Cudownego Obrazu.

– Krypt na Jasnej Górze 
jest kilka, ale jedna jest 
udostępniona – wyjaśnia 
w rozmowie  o. Sebastian 
Matecki, rzecznik prasowy 
Jasnej Góry, w rozmowie 
dla Radia Jasna Góra - 
Spoczywają tam doczesne 
szczątki, prochy naszych 
współbraci, którzy w tej 
krypcie byli grzebani do 
70-tych lat ubiegłego wie-
ku, a więc stosunkowo nie-
dawno. Od tamtej pory, od 
lat 70-tych pochówek na-
stępuje na cmentarzu św. 
Rocha.

W niszach wykutych w 
skale, w 36 wnękach gro-
bowych przez sześć wie-
ków chowani byli mnisi 
paulińscy. Ich kości złożo-
no we wspólnym grobie 13 
października 1836 r. po 
7-godzinnym nabożeń-
stwie żałobnym. W krypcie 
spoczywają m.in. generało-

wie Zakonu i przeorzy Ja-
snej Góry m.in.: o. Piotr 
Markiewicz, przeor Jasnej 
Góry w czasie I wojny świa-
towej i długoletni Generał 
Zakonu oraz o. Pius Przeź-
dziecki, Generał Zakonu 
Paulinów w okresie II woj-
ny światowej.

– Paulini pochowani by-
li w niszach grobowych w 
ścianie, wsuwani byli na 
desce, taka była forma po-
chówku – opowiada o. Ma-
tecki – Gdy ciało uległo już 
rozpadowi, proch i kości 
zsypywano do wspólnych 
miejsc, to takie dzbany, ur-
ny z prochami. Widzimy 
taką urnę w krypcie, ale 
też w wejściu w pierwszej 
części Kaplicy Matki Bożej 
po lewej stronie, to jest ur-
na z prochami o. Kordec-
kiego.

Krypta jest udostępnia-
nia dla odwiedzających 
przez cały listopad. Na 
ścianie przed wejściem do 
krypty jest tablica z wyka-
zem pochowanych tam w 
XX wieku ojców i braci. 
Pod tablicą, obok wejścia, 
ustawiono krzyż, kwiaty 
oraz umieszczono flagę 
paulińską.

- Krypta jest atrakcją tu-

rystyczną, ale musimy pa-
miętać, że jest to przede 
wszystkim miejsce spo-
czynku zmarłych, miejsce 
modlitwy - dodaje o. Seba-
stian Matecki.

  Obecnie miejscem po-
chówku zmarłych zakonni-
ków stał się cmentarz św. 
Rocha. Są tam dwa gro-
bowce paulińskie – „star-
szy”, tuż obok kościoła św. 
Rocha i „nowszy”, z 1990 
r. na tzw. nowej części 
cmentarza. W pierwszym, 
z wizerunkiem Maryi Ja-
snogórskiej wyrytym na 
granitowej płycie, spoczy-
wa m.in.: o. Wawrzyniec 
Kościelecki – wieloletni 
opiekun chórów jasnogór-
skich, dyrygent i organiza-
tor śpiewów liturgicznych. 
W drugim grobowcu, nad 
którym góruje figura Chry-
stusa Zmartwychwstałego, 
spoczywają m.in. o. Rufin 
Abramek – przeor Jasnej 
Góry i założyciel miesięcz-
nika „Jasna Góra”, o. Teo-
fil Krauze – przeor Jasnej 
Góry w okresie Millenium 
czyli 1966 r., o. Paweł Ko-
siak – wybitny mariolog i 
kaznodzieja, o. Honorat 
Marcinkiewicz – wieloletni 
jasnogórski archiwista.

AKTUALNOŚCI

Częstochowa

15 pojedzie inaczej
W związku z remontem nawierzch-

ni, autobusy linii 15 nie będą kurso-
wać ulicą Korkową od skrzyżowania z 
ulicami Bór, Wypalanki i Grzybowską 
do pętli autobusowej. - W obu kierun-
kach pojadą ulicami Wypalanki i Po-
selską do Korkowej – informuje MZ-
DiT.

W związku z remontem nawierzchni 
od 5 listopada przez około 3 tygodnie nie 
będzie możliwy przejazd autobusów linii 
nr 15 ulicą Korkową od skrzyżowania z 
ulicami Bór, Wypalanki i Grzybowską do 

pętli autobusowej KORKOWA.
W związku z tym autobusy linii 15 bę-

dą kursować w obu kierunkach tak jak 
linia nr 20, przez ulice Wypalanki i Po-
selską do Korkowej.

Przystanki WITAMINOWA i KUSO-
CIŃSKIEGO na czas remontu zostają w 
obu kierunkach zawieszone.

Na trasie objazdu obsługa pasażerek i 
pasażerów obowiązuje na wszystkich 
przystankach.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu 
przeprasza za utrudnienia.

Katarzyna Gwara

60-lecie małżeństwa

Świętowali Diamentowe  
Gody

Państwo Regina i Ry-
szard Piotrowscy święto-
wali jubileusz 60-lecia 
pożycia małżeńskiego.

Gratulację jubilatom zło-
żył prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk i kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Rafał 
Bednarz. 10 lat temu, 
z okazji 50 rocznicy ślubu, 
małżonkowie otrzymali Me-
dale za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznane 
przez Prezydenta RP.

Katarzyna Gwara

Blisko 40 częstochowskich kierow-
ców zrobiło darmowy przegląd prawi-
dłowego ustawienia świateł samocho-
dów. Mundurowi tłumaczyli uczestni-
kom akcji, jak ważna jest w okresie je-
sienno-zimowym dobra widoczność na 
drodze. Policjanci rozdawali też odbla-
skowe opaski, które przyczynią się do 
poprawy bezpieczeństwa niechronio-
nych uczestników ruchu drogowego.

Wpływ na bezpieczeństwo na drodze zale-
ży w dużej mierze od samych kierowców. Od 
umiejętności oraz doświadczenia osoby, któ-
ra zasiądzie za kierownicą oraz od jej stanu 
psychofizycznego. Na bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym duży wpływ ma także stan 
techniczny pojazdów.

Wielu kierowców pamięta o tym, że 
trzeba przetrzeć reflektory, gdy są brudne 
lub wymienić żarówki w przypadku ich 
przepalenia. Niewielu pamięta jednak o 
tym, że trzeba również ustawić światła 
pod odpowiednim kątem. W okresie je-
sienno-zimowym często przez złe usta-
wienie świateł można spowodować ośle-
pienie innych uczestników ruchu albo 
zbyt późno dostrzec pieszego lub prze-
szkodę na drodze.

W jakiej kondycji są światła w pojazdach 
częstochowskich kierowców sprawdzali dia-
gności ze Stacji Kontroli Pojazdów przy uli-
cy Sikorskiego 82/94, Al. Niepodległości 30 
i ul. Hallera 1 w Częstochowie.

Katarzyna Gwara
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Poszukują chętnych  
do świetlicy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Koniecpolu poszukuje 
chętnych – dzieci i młodzieży – do 
korzystania z nowo powstałej świetli-
cy środowiskowej.

Świetlica środowiskowa, która po-
wstała w ramach unijnego projektu, ma 
być miejscem spotkań oraz integracji 
dzieci i młodzieży z terenu gminy Koniec-
pol. - Zgodnie z potrzebami i oczekiwa-
niami określonymi na etapie tworzenia 
projektu, dzieci i młodzież będą miały 
możliwość odrobienia pracy domowej 
pod okiem opiekuna i skorzystania z 
komputera oraz uczestnictwa w pozo-
stałych zajęciach prowadzonych przez 
świetlicę środowiskową – czytamy w 
ogłoszeniu-

Przewidziano zatrudnienie odpowied-
nich osób, w tym wychowawcy świetlicy 
oraz instruktora i psychologa, którzy będą 

udzielać wsparcia uczestnikom projektu. 
Korzystający z zajęć będą mieli możliwość 
skorzystania z posiłku oraz spotkań ze 
specjalistami.

  Rekrutacja prowadzona będzie w listo-
padzie w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 
Chrząstowskiej 6A oraz w świetlicy przy 
ul. Szkolnej 17. Projektem zostanie objęte 
15 osób, tj. dzieci i młodzież w wieku 6- 18 
lat z terenu gminy Koniecpol, ucząca się w 
szkołach, z rodzin zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym.

W pierwszej kolejności prawo do udzia-
łu w projekcie mają osoby o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności oraz z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z niepełnosprawnością inte-
lektualną oraz osoby z zaburzeniami psy-
chicznymi. Kolejną grupą są osoby lub ro-
dziny zagrożone ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym. Ostatnią grupą są oso-
by lub rodziny korzystające z PO PŻ.

Zakończyły się prace 
przy budowie fragmentu 
Rowerowego Szlaku Orlich 
Gniazd z Olsztyna w kie-
runku Przymiłowic na po-
łudnie od ruin zamku. Do-
tychczas piaszczysta, grzą-
ska droga zyskała w tej 
chwili nawierzchnię z 
tłucznia dolomitowego.

Gmina zrealizowała projekt 
za środki pozyskane od Mar-
szałka województwa śląskiego 
(80 proc., reszta to dofinanso-
wanie z budżetu gminy). Po-
wstały odcinek ma długość 
900 m i 2 m szerokości: został 
wyznaczony w efekcie audytu 
rowerowego wykonanego na 
zlecenie Urzędu Marszałkow-
skiego.

Koszt całkowity ścieżki to 
156 000 zł.

Urząd Marszałkowski wziął 
na siebie oznakowanie Szlaku 
Orlich Gniazd przebiegającego 
przez poszczególne gminy. W 
naszej szlak rozpoczyna się w 
Kusiętach (Zielona Góra), bie-
gnie do Olsztyna a następnie do 
Przymiłowic. Wykonawca dzia-
łający na zlecenie Śląskiej Or-
ganizacji zakończy znakowanie 
do końca listopada tego roku.

– Oznakowanie szlaku 
wzdłuż dróg asfaltowych bę-
dzie pozytywnym pretekstem do tego, aby 
w przyszłości starać się o finansowanie 
ścieżek rowerowych przy drogach powia-
towych w Kusiętach i Olsztynie – mówi 
Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.

Celem zadania jest stworzenie spójnej 

sieci tras rowerowych na Szlaku Orlich 
Gniazd, co przyczyni się do poprawy jako-
ści infrastruktury turystycznej. Sieć tras 
umożliwi połączenie do ośrodków tury-
stycznych oraz przyczyni się do stworze-
nia połączenia alternatywnego pomiędzy 
trasami głównymi.

Nowy odcinek dla rowerzystów

KONIECPOL

Gmina Poczesna kolejny raz ma 
ogromne powody do zadowolenia. Re-
gionalna Izba Obrachunkowa w Kato-
wicach wydała pozytywną opinię na 
temat przedłożonej przez wójta infor-
macji o przebiegu wykonania budżetu 
za I półrocze 2018 roku. Budżet jest 
bardzo stabilny i realizowany zgodnie 
z planem.

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Katowicach podkreśla, że za I półroczne 
2018 roku plan po stronie dochodów 
gmina wykonała w 49,70 proc., tj. 27 
344 495,10 zł, a po stronie wydatków w 
39,70 proc., tj. 21 873 533,88 zł.

- Cieszy mnie stabilna sytuacja gmi-

ny. Zgodnie z planem realizujemy nasze 
założenia, przez co dług gminy systema-
tycznie spada. Obecna sytuacja finanso-
wa gminy pozwala nam na kolejne inwe-
stycje - powiedział Krzysztof Ujma, wójt 
gminy Poczesna.

Na koniec czerwca lokalne zobowiąza-
nia wynosiły 21 660 378,58 zł, tj. 39,30 
proc. planowanych dochodów. Według 
stanu na 30 września 2018 roku, zadłu-
żenie Gminy Poczesna spadło do 21 031 
628,58 zł,co stanowi 37,80 proc. planu, 
a na koniec roku, zgodnie z założeniami 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, za-
dłużenie gminy spadnie do 20 402 
878,58 zł, tj. 36,60 proc. planowanych 
dochodów. 

Poczesna ma stabilną 
sytuację finansową

W Aleksandrii powstaje nowocze-
sna sala gimnastyczna z widownią 
oraz zapleczem socjalno-sanitarnym, 
dydaktycznym i zespołem żywienio-
wym.

Sala powstaje przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym. W ramach zadania za-
planowana jest budowa: sali gimnastycz-
nej z płytą boiska do siatkówki, koszy-
kówki oraz tenisa; zaplecza socjalno - sa-
nitarnego (szatnie, łazienki, toalety, pokój 
trenera, magazyn sprzętu sportowego 

itp.); zespołu żywieniowego (stołówka, po-
mieszczenie kuchni wraz z zapleczem); 
dwóch sal dydaktycznych.

Realizację całego zadania zaplanowano 
na październik 2020r. Wartość robót bu-
dowlanych brutto wyniesie   4.747.800,00 
zł (przedstawiona wartość to koszt doku-
mentacji technicznej oraz robót budowla-
nych na podstawie zawartej umowy z wy-
konawcą; bez kosztów nadzoru budowla-
nego itp.)

Inwestycja zostanie zrealizowana z bu-
dżetu gminy Konopiska.

Nowoczesna sala 
w Aleksandrii

Wyborcza dogrywka w gminie Rę-
dziny zakończyła się zwycięstwem 
obecnego wójta Pawła Militowskiego, 
którego  poparło 2375  mieszkańców 
(57.84 %). Na  Mariusza Spiechowicza 
głosowało 1731  osób (42.16 %).

Mieszkańcy gminy Rędziny – podobnie 
jak w  pierwszej turze – oddawali głosy w  

sześciu obwodach. W  sumie na  8  065  
osób uprawnionych do  głosowania, przy 
urnach wyborczych pojawiło się ich 4  
133, a  więc  frekwencja wyniosła 51.25 
%. Najwyższa była w  obwodzie nr  4, któ-
re mieścił się w  Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w  Rudnikach – 53.41 %, naj-
niższa z  kolei w  obwodzie nr  6 (Szkoła 
Podstawowa w  Koninie) – 47.21 %.

Militowski dalej wójtem

POCZESNA

OLSZTYN

KONOPISKA

Oprac. Katarzyna Gwara

RĘDZINY

WIEŚCI Z GMIN
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Odzyskali samochód 
skradziony we Włoszech

Sosnowieccy policjanci zwal-
czający przestępczość przeciw-
ko mieniu zdobyli informację, 
że 44-letni mieszkaniec miasta 
może się poruszać luksusowym 
samochodem, który został 
skradziony we Włoszech. Przy 
jednej z posesji w dzielnicy Kli-
montów kryminalni zabezpie-
czyli Porsche Carrera o warto-
ści 258 tys zł, które zostało 
przywłaszczone przez jednego 
z klientów tamtejszej wypoży-
czalni. W chwili zatrzymania 
okazało się jednak, że auto zo-
stało bardzo szybko zarejestro-
wane w Polsce.

Od momentu zgłoszenia przywłaszcze-
nia luksusowego auta we Włoszech, do 
chwili jego zabezpieczenia przez polskich 
policjantów minęło zaledwie kilka dni. 
Jak się okazało, samochód na podstawie 
sfałszowanych dokumentów został zare-
jestrowany w Polsce, zanim jego włoski 
właściciel zorientował się, że go utracił. 
Policjanci zatrzymali 44-letniego męż-
czyznę, który go użytkował. Próbował 
tłumaczyć skąd go ma, jednak prokura-
tor nie dał wiary składanym przez niego 

wyjaśnieniom. Mężczyzna odpowie za 
umyślne paserstwo mienia znacznej 
wartości. Za to przestępstwo może mu 
grozić 5 lat więzienia. Prokurator zdecy-
dował również o objęciu mężczyzny poli-
cyjnym dozorem, zatrzymaniu jego pasz-
portu i wydaniu mu zakazu opuszczania 
kraju. Policjanci podkreślają, że sprawa 
jest rozwojowa, planują dokonanie kolej-
nych zatrzymań, bowiem już wiadomo, 
że w ten przestępczy proceder z pewno-
ścią nie była zamieszana wyłącznie jed-
na osoba. Samochód wrócił do prawowi-
tego właściciela.

Pijany kursant nauki jazdy

Chciał potrącić policjanta
Tymcza sowy 

areszt dla 21-lat-
ka, który w kwiet-
niu uciekał przed 
policjantami cho-
rzowskiej drogów-
ki. Mężczyzna na 
terenie Bytomia 
próbował wtedy 
przejechać mun-
durowych, a stró-
że prawa oddali 
strzały w kierun-
ku audi, którym 
kierował. Byto-
mianin uciekł i 
ukrywał się przed 
stróżami prawa. 
Namierzyli go po-
licjanci zajmujący 
się odnajdywa-
niem osób poszu-
kiwanych. 21-la-
tek usłyszał już 
zarzut czynnej na-
paści na policjantów. Grozi mu do 10 
lat więzienia.

Pod koniec kwietnia tego roku policjan-
ci z chorzowskiej drogówki próbowali za-
trzymać do kontroli kierowcę audi. Samo-
chód jednak nie zatrzymał się, a kierujący 
nim mężczyzna zaczął uciekać w kierunku 
Bytomia. Stróże prawa prowadzili pościg 
za uciekinierem. Na terenie Bytomia kie-
rowca wjechał w ulicę Witczaka, po czym 
skręcił w ulicą Alojzjanów, gdzie znalazł się 
w ślepej uliczce. Musiał więc zawrócić. – 
Jednak, gdy zatrzymał pojazd, ścigający go 
policjanci zatrzymali radiowóz i skierowali 
się pieszo w jego kierunku. Widząc to kie-
rowca audi ruszył samochodem z impetem 

w kierunku policjantów próbując ich sta-
ranować – informują policjanci. Stróże 
prawa oddali kilka strzałów w kierunku 
audi. Kierowca nie reagował. W pewnym 
momencie wyskoczył z samochodu i uciekł. 
Do pościgu włączyli się bytomscy policjan-
ci. Skrupulatnie przeszukiwano okolicę, w 
której był widziany uciekający kierowca. 
Działania te nie doprowadziły do zatrzyma-
nia uciekiniera. Po pewnym czasie stróże 
prawa uzyskali informację, że mężczyzna 
prawdopodobnie przebywa w Rudzie Ślą-
skiej. To właśnie tam bytomscy policjanci 
zatrzymali 21-latka. Bytomianin trafił do 
policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał 
już zarzut czynnej napaści na policjantów. 
Decyzją sądu został tymczasowo areszto-
wany. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Twierdził, że jedzie 
z dzieckiem do szpitala. 
Czterolatka zaprzeczyła

Poszukiwany, pod wpływem 
narkotyków uciekał przed 

policją

Policjanci zatrzymali do kontroli 
drogowej sprawcę wykroczenia. Męż-
czyzna tłumaczył, że pilnie musi za-
wieźć chore dziecko do lekarza. Tej 
wersji zaprzeczyła siedząca w aucie 
4-latka, która powiedziała munduro-
wym, że jest zdrowa i wcale nie jadą do 
lekarza. Okazało się, że 37-letni tata 
prowadził auto pomimo sądowego za-
kazu, a kłamiąc policjantów o stanie 
zdrowia córki próbował uniknąć odpo-
wiedzialności.

W całej Polsce zdarzają się sytuacje, 
gdy policjanci z uwagi na stan wyższej ko-
nieczności pomagają kierowcom w jak 
najszybszym dotarciu do szpitala. Eskor-
tują samochody w przypadku zagrożenia 
dla życia, zdrowia czy porodu. W Rybniku 
doszło do sytuacji, w której kierowca 
chciał nadużyć zaufania policjantów. 
Mężczyzna okłamał stróżów o konieczno-
ści pilnego przewiezienia chorej córki do 
lekarza. Jak się okazało, całą historię wy-
myślił, chcąc w ten sposób uniknąć odpo-
wiedzialności za przewinienia drogowe, 
które miał na sumieniu. Czujni mundu-
rowi sprawdzili stan dziewczynki i po 
krótkiej rozmowie z dzieckiem poznali za-
miary wiarołomnego kierowcy.  

Policjanci Grupy Szybkiego Reagowania 
Komendy Miejskiej Policji w Rybniku za-
uważyli samochód, który zawrócił w miej-
scu niedozwolonym. Mundurowi pojechali 

za nim i po przejechaniu kilkuset metrów 
zatrzymali kierowcę kontroli. Z auta wy-
siadł mężczyzna, który podbiegł do radio-
wozu. Zaczął on tłumaczyć mundurowym, 
że pilnie musi zawieźć córkę do przychodni. 
Policjanci, jak w każdym tego typu przypad-
ku postanowili pomóc, najpierw jednak 
sprawdzili czy w samochodzie jest dziecko 
oraz czy potrzebuje pomocy. W foteliku sie-
działa 4-letnia dziewczynka, która powie-
działa policjantom, że wcale nie jest chora i 
nie jadą z tatą do lekarza. Mundurowi po-
stanowili wylegitymować zakłopotanego oj-
ca lecz nie posiadał on przy sobie dokumen-
tu tożsamości. Początkowo podawał także 
nieprawdziwe dane, jednak stróże prawa 
ustalili, że kierowcą jest 37-letni rybnicza-
nin z czynnym zakazem prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych. Wcześniej stracił 
uprawnienia za jazdę po pijanemu. Tym ra-
zem kierowca był trzeźwy. Policjanci podjęli 
decyzję o usunięciu samochodu z drogi.

Co zaskakujące, kilka godzin później, 
patrol rybnickiej drogówki zatrzymał do 
kontroli pojazd. Okazało się, że za jego 
kierownicą siedzi 37-letni „bohater” 
wcześniejszej interwencji. Tym razem 
samochód również został usunięty z dro-
gi.  Teraz rybniczanin musi liczyć się z 
konsekwencjami swojego niechlubnego 
zachowania. Odpowie za wprowadzenie 
w błąd policjantów oraz dwukrotne zła-
manie zakazu sądowego. Grozi mu do 3 
lat więzienia.  

Policjanci zabrzań-
skiej drogówki zatrzy-
mali mężczyznę, któ-
ry nie chciał poddać 
się kontroli drogowej 
i uciekał oplem przed 
policyjnym pości-
giem. Kierujący rozbił 
auto na nasypie kole-
jowym w parku przy 
ul. Matejki. Okazało 
się, że mężczyzna był 
poszukiwany. Na do-
datek prowadził pod 
wpływem narkoty-
ków. Policjanci ujaw-
nili w samochodzie 
amfetaminę i marihu-
anę. 3 pasażerów rów-
nież zostało zatrzy-
manych.

Policjanci zabrzań-
skiej drogówki, którzy 
pełnili nocną służbę, 
postanowili skontrolować jadącego ulicą 
Brysza opla astrę. Pomimo nadawanych 
sygnałów dźwiękowych i świetlnych, sa-
mochód nie zatrzymał się do kontroli. Kie-
rujący zignorował nadawane przez poli-
cjantów sygnały i odjechał z dużą prędko-
ścią. Policjanci podjęli pościg, informując 
o całym zdarzeniu dyżurnego zabrzań-
skiej jednostki. Kierujący, lekceważąc 
przepisy drogowe, uciekał ulicami cen-
trum miasta. Po kilku minutach wjechał 
do parku przy ul. Matejki i, jadąc drogą 
rowerową, kontynuował ucieczkę. Kiedy 
droga skończyła się na zakręcie przed to-
rowiskiem kolejowym, opel spadł ze skar-
py i uderzył w nasyp kolejowy. Wtedy kie-
rujący oraz jeden z pasażerów próbowali 
uciec pieszo, ale zostali zatrzymani przez 
mundurowych. Na miejsce został skiero-

wany również patrol z II komisariatu. Sa-
mochodem łącznie podróżowało 4 męż-
czyzn w wieku od 18 do 21 lat. W czasie 
przeszukania pojazdu policjanci ujawnili 
narkotyki. Badanie przeprowadzone przez 
technika kryminalistycznego wskazało, że 
zabezpieczone środki to marihuana i am-
fetamina. Ponadto ze wstępnych badań 
wynika, że 19-letni kierujący prowadził 
właśnie pod ich wpływem. W czasie poli-
cyjnych czynności okazało się na dodatek, 
że młody mężczyzna był poszukiwany 
przez pszczyński sąd, który wydał decyzję 
o umieszczeniu go w ośrodku prawnej izo-
lacji dla nieletnich. Cała czwórka została 
zatrzymana. Dwóch z mężczyzn przebywa 
w policyjnym areszcie. Dwaj pozostali z 
urazami kończyn trafili do szpitala, gdzie 
nadzorowani są przez mundurowych. 
Czynności w sprawie trwają.

Oprac. Katarzyna Gwara

Gliwiccy policjanci oraz urzędnicy 
z wydziału komunikacji kontrolowali 
samochody służące do nauki jazdy. To 
cykliczna akcja mająca na celu spraw-
dzenie, czy podmioty realizujące kur-
sy dla przyszłych kierowców spełniają 
wszystkie wymagania. Już po dwóch 
kontrolach „elek” jeden z patroli dro-
gówki musiał wyłączyć się z działań 
i przejąć zatrzymanego... kursanta. 
Okazało się, że jest nietrzeźwy.

Niezapowiedziane kontrole samochodów 
służących do nauki jazdy organizowane są 
w Gliwicach od marca 2016 r. W czasie 
ostatnich działań sprawdzano prawidło-
wość oznaczeń, stan techniczny aut, liczbę 

przewożonych osób, trzeźwość instruktora 
i kursanta oraz obowiązkowe dokumenty. 
Tym razem akcja przyniosła nieoczekiwany 
rezultat: jeden z kursantów, jeżdżący toyo-
tą pod okiem doświadczonej instruktorki, 
był pijany. Młody gliwiczanin został zatrzy-
many i przewieziony do komendy policji. 
Badania alkomatem wykazały u niego po-
nad 0,8 promila alkoholu we krwi. Tym sa-
mym 24-latek, zanim został kierowcą, zdą-
żył popełnić przestępstwo, za które sąd 
orzeka utratę prawa jazdy i zakaz prowa-
dzenia pojazdów. O dalszym losie mężczy-
zny zadecyduje sąd. Równolegle wyjaśnia-
ne jest, dlaczego doświadczona instruktor-
ka dopuściła nieodpowiedzialnego kursan-
ta do kierowania pojazdem.

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A
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NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM  
ul. św. Rocha  

(wjazd z dwóch stron)  
na działalność gospodarczą.  

Tel. 660 987 982
— SPRZEDAM DOM —

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

NAUKA

— KOREPETYCJE —
n JĘZYK polski, WOS – korepetycje, 

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

SPRZEDAM

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM butlę LPG do samochodu – 

kształt koła, ważna do 2025 r. Młynek do 
tworzyw poziomy 250 mm. Pompę próżniową 
Grudziądz. Tel. 669 245 082
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

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

USŁUGI
n TRENER PERSONALNY – plany dietetyczne, 

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

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

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —

Zatrudnię pracowników 
budowlanych i/lub podwykonawców 

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

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

tel. 697 12 12 71

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

— SZUKAM PRACY —
n JESTEM osobą bezrobotną poszukującą 

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

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576, 
667 499 164

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ medaliki, krzyżyki różańca. Przyjmę 

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

MATRYMONIALNE
n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki, 

normalny, niezależny finansowo – pozna 
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może 
posiadać dzieci. Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

ŚRODKI CZYSTOŚCI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

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

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ  
DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

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

 N
A

S
:

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

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

Wybrane samochody na dzień 30 października 2018 r.

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

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

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

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

 42.800 zł  

OPEL INSIGNIA 1.8 E, 
rok prod. 2012

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

  47.900 zł
SKODA OCTAVIA III 
1.4 E, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł., serwis., 
F, VAT

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

 35.900 zł  

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

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

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

navi, czujniki 99.000 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   2.900 zł
n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2004   5.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,  

kraj., serwis.  21.800 zł
n FORD KUGA 2.0 D, kraj., rok prod.  2009, I – wł.  32.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  24.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 

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

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

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

krajowy, I - wł. 34.900 - 37.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł
n OPEL INSIGNIA 1.4 E, rok prod. 2012, 

kraj., I – wł. 35.900 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 

163 KM 25.900 zł

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

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 44.900 zł
n RENAULT CLIO III 1.5 DCi, rok prod. 2013,  

kraj., I – wł., F. VAT 18.900 zł
n RENAULT MEGANE 1.5 CDTi, rok prod. 2014 31.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005 10.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  27.900 zł
n SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł
n SEAT LEON 1.4 E+LPG, rok prod. 2000,  

kraj., I – wł.  9.800 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

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

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

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

rok prod. 2006 - 2009, 5 szt. 16.900 - 19.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
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Piłka nożna

Skra pokonała Siarkę Tarnobrzeg
Skra Częstochowa zwycię-

żyła w meczu z Siarką Tar-
nobrzeg 1:0. To trzecie zwy-
cięstwo z kolei. Punkty dla 
drużyny zdobył Damian No-
wak w doliczonym do pod-
stawowego czasie.

Remis pomiędzy Skrą a Siarką 

trwał do 93. minuty. Wtedy też 
już w doliczonym Damian Nowak 
strzelił celnie, zdobywając bram-
kę na wagę trzech punktów. 

Paula Nogaj
Skra Częstochowa: Krzczuk 

– Jurek, Holik, Błaszkiewicz, 
Obuchowski   – Napora (88. 
Niedbała), Zalewski, Olejnik, 

Kieca (79. Buławski), Nocoń, 
Nowak

Siarka Tarnobrzeg: Krupa (Ż) 
– Kubowicz, Bierzało, Duda 
(69. Maik Ż), Drobot (72. 
Woźniak) – Janeczko (90. 
Głaz), Radulj (65. Sitek), 
Nadolski, Płatek, Gembalski, 
Ropski

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

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

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

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Siatkówka

AZS przegrał z APP 
Krispol Września

Tauron AZS Częstochowa 
przegrał we Wrześni sobotni 
mecz. Zakończył się on wyni-
kiem 3:1 dla Krispolu. To kolej-
ne zwycięstwo wrześnian i ko-
lejna porażka Akademików. 

APP Krispol Września ma obec-
nie na swoim koncie 14 punktów, 
co daje im czwartą lokatę w ligo-
wej tabeli. Wygrana z AZS-em by-
ła dla tego zespołu piątym zwycię-
stwem w rozgrywkach. Często-
chowska drużyna zdawała sobie 
sprawę z tego, że pojedynek będzie 
trudny, ale pierwszy set był nie-
zwykle wyrównany – do momen-

tu, w którym zawodnicy z Krispo-
lu nie zaliczyli serii udanych za-
grywek, co w konsekwencji zakoń-
czyło się dla nich wygraną partią. 

W secie drugim AZS Często-
chowa pokazał się od dobrej stro-
ny – byli w stanie odrobić sporą 
stratę punktów i poprowadzić grę 
pewnie, wygrywając tym samym 
25:21. Kolejne sety były jednak 
już chwiejne, choć ostatecznie 
zakończyły się dobrze dla gospo-
darzy. 

Paula Nogaj
Krispol Wrzesnia – Tauron AZS 

Częstochowa 3:1
25:20, 21:25, 25:23, 25:20 

Piłka nożna

Raków wygrał na wyjeździe 
z Wigrami

Mecz wyjazdowy z 
Wigrami Suwałki za-
kończył się wynikiem 
3:0 dla RKS-u. Punk-
ty dla czerwono-nie-
bieskich zdobyli To-
mas Petrasek, który 
strzelił aż dwie bram-
ki oraz Szymon Le-
wicki. 

Raków ma na swoim 
koncie obecnie 36 punk-
tów i od dłuższego czasu 
pozostaje liderem w rozgryw-
kach Fortuny 1 Ligi. W tabeli 
za czerwono-niebieskimi znaj-
duje się ŁKS Łódź z ilością 31 
punktów. Na miejscu trzecim 
uplasowała się Sandencja No-

wy Sącz (28 punktów). Puszcza 
Niepołomice, która w najbliż-
szą niedzielę zagra z podopiecz-
nymi trenera Papszuna aktual-
nie zajmuje miejsce czwarte w 
tabeli z ilością 27 punktów. 

Paula Nogaj

Wigry Suwałki - 
Raków 

Częstochowa 0:3 
(0:1)

Wigry Suwałki:  Wę-
glarz - Olszewski, Ku-
riata, Karbowy (64. Po-
lkowski), Sabiłło, Mac-
kiewicz (76. Mroczek), 
Bartczak, Adamec (72. 
Stasiak), Piekarski, 
Karankiewicz, Paw-
łowski.

Raków Częstochowa:  Gliwa 
- Petrasek, Niewulis, Kasper-
kiewicz, Schwarz, Listkow-
ski, Bartl (79. Musiolik), 
Kun, Radwański, Domański 
(71. Malinowski), Lewicki.

Exact Systems Norwid wy-
gryał po raz piąty w tym sezo-
nie. Spotkanie w ramach VII ko-
lejki rozgrywek I ligi zakończyło 
się dla zawodników z Częstocho-
wy wynikiem 3:1.

Norwid zmierzył się z UKS-em 
Kluczbork w hali przy ul. Jasnogór-
skiej, w której nie oddał jeszcze ani 

jednego meczu w tym seoznie. Aktu-
alnie na swoim koncie mają 13 
punktów, pozostając blisko czołówki 
w tabeli (na miejscu 6). Liderem roz-
grywek jest Lechia Tomaszów Mazo-
wiecki z ilością 20 punktów. Lokatę 
drugą uzyskał Krispol Września (17 
punktów), a miejsce trzecie przypa-
da obecnie AZS-owi Stal Nysa. 

Paula Nogaj
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Norwid zwyciężył 
UKS Kluczbork
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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


