
 Częstochowa

Ruszyła wielka inwestycja
Wraz z początkiem listopada ruszyła budowa centrów przesiad-

kowych w naszym mieście. Powstaną one przy trzech dworcach 
kolejowych. Na razie prace realizowane są przy ulicy Piłsudskie-
go. Inwestycja będzie kosztować blisko 69 mln zł. Dofinansowa-
nie ze środków UE to 27,5 mln zł.

Ciąg dalszy na str. 2 

PKP Częstochowa

Pierwsze stacje  
do ładowania samochodów 

elektrycznych
Kierowcy korzystający z samochodów elektrycznych mogą skorzystać z czte-

rech stacji do ładowania, uruchomionych przy dworcach kolejowych PKP S.A. 
Pierwsze ładowarki uruchomione zostały na terenie województwa śląskiego – 
dwie w Katowicach i po jednej w Gliwicach i Częstochowie. 

Ciąg dalszy na str. 2 

Fundusze unijne

Miliony na poprawę 
bezpieczeństwa

- 80 szkoleń, 16 województw, tysiące samorządowców z wiedzą z zakresu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego – takie mają być efekty projektu edukacyj-
nego, na który trafi 4,25 miliona złotych z funduszy unijnych. Jego celem 
ma być podniesienie poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach.
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DZIŚ 
W NUMERZE:

Od przyszłego roku to nie 
podatnicy, a Krajowa Admini-
stracja Skarbowa wypełni na-
sze zeznania podatkowe. Mało 
tego, będzie to robić niemal 
z automatu, co oznacza, że 
nie będzie trzeba składać spe-
cjalnych wniosków w tej spra-
wie. Niemożliwe? A jednak! 
Nowelizację ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych (PIT) podpisał już prezy-
dent Andrzej Duda.

Celem ustawy jest zmiana 
przepisów dotyczących sporzą-
dzania i składania rocznych ze-
znań podatkowych w podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych. W konsekwencji system 
podatkowy ma być znacznie 
prostszy. W świetle obecnie obo-
wiązujących przepisów, podatni-
cy składają zeznania podatkowe 
w postaci papierowej albo w po-
staci elektronicznej – za pośred-
nictwem systemu e-Deklaracje. 

W wyniku nowelizacji, obok 
obecnie funkcjonujących sposo-
bów, wprowadzona zostanie usłu-
ga polegająca na  wypełnieniu ze-
znania podatkowego przez Krajo-
wą Administrację Skarbową bez 
konieczności składania wniosku 
przez podatnika. – Wypełni ona 
dla podatników podatku docho-
dowego od osób fizycznych zezna-
nia podatkowe, bazując na  infor-
macjach od płatników, danych 

przekazanych przez podatnika w  
zeznaniu podatkowym za rok 
ubiegły (np. ulga na dzieci, nr 
KRS OPP, której w  ubiegłym roku 
podatnik przekazał 1% podatku 
należnego) i przede wszystkim da-
nych znajdujących się w  reje-
strach własnych Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej (np. 
kwota zaliczek na  podatek do-

chodowy od osób fizycznych wpła-
cona w trakcie roku podatkowego 
przez podatnika) i innych reje-
strach państwowych, np. ZUS 
(np. w zakresie wpłaconych skła-
dek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne), PESEL (np. ulga na 
dzieci) – czytamy w nowelizacji. 

Krajowa Administracja Skar-
bowa przygotuje też zeznania po-

datkowe dla wszystkich podatni-
ków. Dotyczyć to będzie zarówno 
podatników nieprowadzących 
działalności gospodarczej, jak i 
podatników prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, rozliczają-
cych się według skali podatko-
wej lub liniowo, a także podatni-
ków uzyskujących dochody ka-
pitałowe. To podatnik zdecyduje 

czy chce skorzystać z tak przygo-
towanego zeznania czy też samo-
dzielnie je wypełnić i  złożyć do 
urzędu skarbowego.

Sporządzone przez KAS ze-
znanie podatkowe będzie udo-
stępnione podatnikom w wersji 
elektronicznej w aplikacji do-
stępnej na Portalu Podatkowym. 

Ciąg dalszy na str. 2 

Rewolucja w podatkach

Koniec z samodzielnym rozliczaniem PIT

Targi Ślubne

Przeżyjmy to jeszcze raz
W Galerii Jurajskiej odbyła się kolejna edycja Targów Ślubnych. Kilkadziesiąt 

firm z całego regionu zaprezentowało wszystko, co niezbędne do organizacji 
ślubu i wesela. Wśród wystawców byli m.in. przedstawiciele zespołów wesel-
nych, firm zajmujących się produkcją filmów z imprez, fotografowie, właścicie-
le sal, makijażyści, barmani, cukiernicy, producenci zaproszeń, dekoratorzy 
i floryści. Nie zabrakło  również pokazu mody ślubnej – dla pań i panów. 

Fotoreportaż z tego wydarzenia znajduje się na stronach 8 – 10.
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Zbiórka

Podaruj misia
Wystawa fotografii

Idę tam, gdzie 
idę

Trudno wyobrazić sobie współczesny świat 
bez pluszowego misia. To najlepszy przyjaciel 
nie tylko dzieci, ale również i dorosłych. Ta-
kiego towarzysza powinien więc właściwie 
mieć każdy. W Częstochowie z okazji święta 
tego pluszaka organizowana jest wyjątkowa 
zbiórka.  

Światowy Dzień Pluszowego Misia wypada 25 
listopada. Częstochowa po raz drugi postanowiła 
uczcić ten dzień w wyjątkowy sposób. W ubie-
głym roku zorganizowana została akcja „Podaruj 
misia osieroconym dzieciom”. - Cieszyła się ona 
ogromnym powodzeniem i przyniosła radość wie-
lu malusińskim – wspomina Sylwia Oksiuta-
-Warmus, aktorka Teatru im. Adama Mickiewi-
cza, która jest inicjatorką zbiórki. Organizatorzy 
liczą, że w tym roku będzie podobnie. Zgromadzo-
ne pluszaki tym razem trafią do podopiecznych 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
nr 5 w Częstochowie (ul. Słowackiego 35) i ewen-
tualnie (w przypadku naddatku) SOSW nr 1 z sie-
dzibą przy ul. Legionów 54a.

Misie (najlepiej nowe lub używane, ale w bardzo 
dobrym stanie) można zostawiać w kilku miej-
scach. Przyjmuje je: 
l Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, 

ul. Kilińskiego 15 
l Księgarnie sieci Między Kartkami przy ul. Dą-

browskiego 1 oraz al. NMP 28
l Kawiarnia Dwa Koty Cafe al. NMP 48
l Centrum Wolontariatu SWP AGAPE ul. Piłsud-

skiego 41/43(wejście od ul.Piotrkowskiej)  
l Centrum Handlowo-Usługowe Jagiellończycy 

Artur Siwczak. 
l Kwiaciarnia Runo i Fantazja
l Przystanek Obiad, ul. Kilińskiego 9
l Restauracja Pecorino, Stary Rynek 22
l Jura Club Częstochowa, ul. Wysockiego 39 lokal 

8/IVp
l Hospicjum Dar Serca, ul. Orzechowskiego (dni 

powszednie g.9-16:00).
Zbiórka prowadzona jest do 23 listopada. 

Katarzyna Gwara

W nietypową górską po-
dróż zabierze nasz Robert 
Jodłowski podczas werni-
sażu swoich fotografii. 
Wydarzenie, które odbę-
dzie się w piątek, 16 listo-
pada w Ośrodku Promocji 
Kultury Gaude Mater, 
uświetni koncert zespołu 
AmperA. Wystawę „Idę 
tam, gdzie idę” będzie 
można oglądać do 1 grud-
nia.

Robert Jodłowski jest 
operatorem od lat związa-
nym z TVP Katowice. Reje-
struje chwile. Ludzi, zdarze-
nia, momenty triumfu i ra-
dości, ale również wstydu, 
pogardy i porażki (te lubi 
najbardziej). Od 2017 roku 
jest promotorem kultury 
w Miejskiej Galerii Sztuki 
w Częstochowie. Wcześniej 
zamknięte w kadrze zimowe 
zmagania z tatrzańską na-
turą złożyły się na ekspozy-
cję „Czas Czekana”, którą 
w lutym 2017 roku autor 
prezentował w Galerii Zwia-
stun (Miejska Galeria Sztu-
ki). Rok 2018 zainauguro-
wał wystawą „Pasażer ze 
wschodu” w Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Często-
chowie. Kończy go nato-
miast ekspozycją „Idę tam, 
gdzie idę”. - W górach nie 
ma miejsca na kłamstwo. Te 

fotografie są więc najbar-
dziej szczere ze wszystkich. 
Tam aparat wyciąga się za-
wsze po coś, mając w głowie 
to, że w takich ekstremal-
nych warunkach sprzęt bar-
dzo szybko można stracić... 
-  tak o pracach Jodłowskie-
go pisze Marek J. Piwno, ar-
tysta-plastyk, grafik, ilu-
strator. - Oglądając te zdję-
cia, nie mówmy więc „jakie 
ładne obrazki”, choć te wi-
doki są monumentalnie 
piękne. Wśród tych zaśnie-
żonych przestrzeni, w któ-
rych człowiek jest jedynie 
czarnym punktem, Robert 
poszukuje też detali. Do-
strzeże to, co ktoś zostawił 
na szlaku. Mogą być to te 
słynne już „Szpilki na Gie-
woncie” z wystawy „Czas 
Czekana”, może to być ręka-
wiczka, skarpetka... Ale 
w górach przede wszystkim 
zostawia się jednak duszę. 
I tego, co wydaje się niewi-
doczne, doszukujmy się 
między szczytami – dodaje. 
Podczas wernisażu nie za-
braknie też atrakcji dla fa-
nów muzyki.  A to za spra-
wą, reportażu koncertowego 
poświęconego Krzysztofowi 
„Grabażowi” Grabowskiemu 
i grupie Pidżama Porno. Wy-
stawę uświetni też koncert 
zespołu  AmperA. 

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

PKP Częstochowa

Pierwsze stacje do ładowania 
samochodów elektrycznych

Dokończenie ze str. 1
Stacje zostały wyposażone 

w dwa gniazda ładujące, każde 
o mocy 22 kW. Umożliwiają one 
ładowanie dwóch samochodów 
jednocześnie. Urządzenia mają 
odpowiedni system zabezpie-
czeń, uniemożliwiający odłącze-
nie kabla i przerwanie ładowa-
nia przez osobę postronną. Mo-
żemy więc bez najmniejszych 
oporów podłączyć samochód 
i zostawić go do pełnego nałado-
wania. Oczywiście w dowolnym 
momencie możemy przerwać tę 
czynność – podczas podłącza-
nia dostajemy bowiem specjal-
ny kod, który to umożliwia. Dla 
ułatwienia, miejsca postojowe 
do ładowania pomalowane zo-
stały na zielono i oznaczone 
specjalnym piktogramem.

Pierwszym pojazdem, który 
„wypróbował” możliwości no-
wej stacji w Częstochowie było 
renault z salonu Tandem, au-
toryzowanego partnera Re-
nault znajdującego się przy uli-
cy Krótkiej 16. 

W pierwszym etapie PKP S.A. 
planuje montaż 10 stacji do ła-

dowania samochodów elek-
trycznych. Poza uruchomiony-
mi urządzeniami w wojewódz-
twie śląskim, spółka zamierza 
w przyszłym roku zamontować 

ładowarki również przy dwor-
cach: Warszawa Centralna, 
Warszawa Wschodnia, Wro-
cław Główny, Opole Główne, 
Gdynia Główna i Gdańsk 
Wrzeszcz. W przyszłości stacje 
będą mogły również stanowić 
bazę dla usługi e-carsharing’u, 
umożliwiając pasażerowi wypo-
życzenie lub pozostawienie sa-
mochodu elektrycznego. 

W pierwszych miesiącach 
usługa ładowania będzie dar-
mowa. Co istotne, korzystanie 
ze stacji nie będzie również wy-
magało żadnej wcześniejszej 
rejestracji przez kierowcę.

Za realizację zadania odpo-
wiadają spółki z Grupy PKP. 
Dostawę i montaż stacji zapew-
niły Kolejowe Zakłady Łączno-
ści w Bydgoszczy, a odpowied-
nie przyłącza wykonał PKP Tel-
kol. Każde z urządzeń zostało 
również objęte pięcioletnią 
gwarancją. 

Katarzyna Gwara

Częstochowa

Ruszyła wielka 
inwestycja

Dokończenie ze str. 1
Węzły przesiadkowe ma-

ją dać możliwość szybkiej 
przesiadki między różnymi 
środkami transportu pu-
blicznymi i prywatnymi. Po-
wstaną one przy dworcach 
kolejowych -   Częstochowa 
Osobowa (od strony ul. Pił-
sudskiego), Stradom i Ra-
ków. Inwestycja całkowicie 
odmieni ich oblicze. Po-
wstaną nie tylko miejsca 
parkingowe typu Park and 
Ride, łączące węzły z droga-
mi rowerowymi, stacjami 
rowerowymi, stanowiskami 
dla taksówek oraz przystan-
kami autobusowej komuni-
kacji zbiorowej. Przebudo-
wane zostaną też odcinki 
poszczególnych ulic: Puła-
skiego (wraz z rondem przy 
wiadukcie), Piłsudskiego (od 
alei Najświętszej Maryi Pan-
ny do ul. Piotrkowskiej). 
Zmieni się również układ 
drogowy przy dworcu na 
Rakowie. Efektem inwesty-
cji będzie też poprawa este-
tyki i dostępności komuni-
kacyjnej znajdujących się w 
ich najbliższym sąsiedztwie 
terenów. Stworzone zostaną 
bowiem parkingi i infra-
struktura dla poszczegól-
nych środków transportu, 
rozbudowana i uzupełniona 
zostanie sieć dróg rowero-
wych – powstanie bądź zo-
stanie przebudowanych ok. 

10 km tych dróg łączących 
dworce, przy których po-
wstaną węzły. 

Budowa węzłów przesiad-
kowych to zwiększenie 
szans na to, że część z 40 ty-
sięcy mieszkańców regionu, 
którzy przyjeżdżają codzien-
nie do Częstochowy, zamie-
ni lub ograniczy prywatne 
środki transportu na rzecz 
transportu publicznego i 
komunikacji miejskiej. Za-
sadnicze prace budowlane 
dotyczące węzłów przesiad-
kowych mają zakończyć się 
do końca czerwca 2020 ro-
ku, a wykonanie całości 
umowy planowane jest do 
końca sierpnia 2020 roku.

Firma, która realizuje in-
westycję zadeklarowała, że 
będzie się starała minimali-
zować uciążliwości dla 
mieszkańców w czasie pro-
wadzenia prac. Jak na razie 
roboty ruszyły w pobliżu 
Dworca Głównego. W przy-
szłym roku będą prowadzo-
ne już równolegle w trzech 
lokalizacjach.

Budowa centrów prze-
siadkowych pochłonie 68 
mln 865 tys. zł. Częstocho-
wa uzyskała na ten cel dofi-
nansowanie w wysokości 
27,5 mln zł ze środków UE, 
z Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych na lata 
2014-2020.

Katarzyna Gwara 

Międzynarodowy sukces

Młodzi wynalazcy
Absolwenci Technicznych Za-

kładów Naukowych zdobyli trzy 
medale podczas 12. Międzyna-
rodowej Wystawy Wynalazków 
„IWIS 2018”. 

Złotym medalem nagrodzono 
program Adama Jędryki, Dawida 
Napory i Karola Dobrakowskiego  
„Shop Management System – mo-
bilny i modułowy system sprzeda-
żowy o inteligentnej funkcjonalno-
ści dla małych i średnich przedsię-
biorstw”. Srebrny medal przypadł 
aplikacji  „ShineEye – narzędzie do 
monitorowania ekranów kompute-
rów uczniów”, której   autorem jest 
Arthur Zwolski-Valcourt, a brązo-
wy –    „Ekologicznemu sterowni-
kowi oświetlenia”  stworzonemu 
przez Adama Jędrykę. Co ciekawe, 
projekty powstały, gdy ich twórcy 
byli jeszcze uczniami TZN. Obecnie 
są studentami kierunków tech-
nicznych wyższych uczelni.

– Organizowana przez Stowarzy-
szenie Polskich Wynalazców i   Ra-
cjonalizatorów wystawa „IWIS 2018” 
odbywała się od 15 do 17 październi-
ka na Politechnice Warszawskiej. 
Polscy wynalazcy przedstawili na 
niej łącznie ok. 190 prac wśród inno-
wacji z 25 krajów, m.in. Rumunii, 
Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Indo-
nezji, Iranu, Tajwanu, Arabii Sau-
dyjskiej, Mołdawii czy Tajlandii – 
wyjaśnia Marcin Breczko z biura 
prasowego magistratu. Swoje osią-
gnięcia prezentowały instytuty ba-
dawcze, uczelnie wyższe, szkoły, 
przedsiębiorstwa oraz indywidualni 
wynalazcy. Wszystkie rozwiązania 
były kwalifikowane według 12 kate-

gorii: ekologia i ochrona środowiska, 
mechanika i   inżynieria, budownic-
two, elektryka i   energetyka, elektro-
nika i informatyka, przemysł samo-
chodowy, metalurgia, rolnictwo 
i przetwórstwo spożywcze, przemysł 
chemiczny, przemysł włókienniczy, 
medycyna i biotechnologia oraz po-
zostałe rozwiązania w grupie ,,inne”.

– Wśród licznie odwiedzających 
stoisko TZN gości znaleźli się przed-
stawiciele instytucji wspierających 
wystawę, członkowie delegacji zagra-
nicznych, przedsiębiorcy, a także   
prezes Urzędu Patentowego RP, dr 
Alicja Adamczak, od której szkoła 
otrzymała symboliczną lampę nafto-
wą za program „Shop Management 
System” - informuje Marcin Brecz-
ko. - Reprezentanci TZN mieli też 
okazję zachęcać innych wystawców 
– szczególnie z zagranicy – do odwie-
dzenia Częstochowy, wręczając im 
drobne gadżety i opowiadając o mie-
ście. Wyjazd uczniów TZN na wysta-
wę był kolejnym, który stał się moż-
liwy dzięki pomocy i pokryciu części 
kosztów przez Wydział Funduszy 
Europejskich i Rozwoju Urzędu Mia-
sta Częstochowy – podsumowuje.

Katarzyna Gwara

https://www.facebook.com/zespolampera/
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Apel o pomoc

22-letni częstochowianin 
walczy o życie

22-letni Maksymilian Za-
walski walczy o życie. Od kil-
ku lat oddycha za pomocą re-
spiratora. Częstochowianin 
został zakwalifikowany do le-
czenia komórkami macierzy-
stymi. Kilka cykli  już za nim. 
Potrzebne są jednak kolejne. 
Niestety są one niezwykle 
kosztowne i znacznie prze-
wyższają możliwości finanso-
we rodziców Maksa.

Maks choruje na dystrofię 
mięśniową typu Beckera. - Sam 
nie  wiem, co jest trudniejsze.  
Samo mierzenie się z  chorobą, 
czy życie ze świadomością jej 
ostateczności, z tym że nie ma 
na nią lekarstwa i że może być 
tylko gorzej. Ja z tą świadomo-
ścią żyję od dziecka. Miałem 6 
lat, poszedłem do zerówki. To w 
szkole zauważono, że nie chodzę 
tak jak inne dzieci, a po scho-
dach  wchodzę trzymając się po-
ręczy obiema rączkami.  Nie by-
łem w stanie nadążyć za innymi 
dziećmi, chociaż starałem się z 
całych sił.  Pamiętam jak chodzi-
łem z mamą po lekarzach,  jak 
pobierano mi krew. Mama mnie 
uspokajała, ale wyczuwałem jej 
zdenerwowanie. Dzieci zawsze je 
czują – opowiada. Przestał cho-
dzić, gdy miał 9 lat. Z czasem 
choroba odebrała mu władzę 
nad ciałem. Doprowadziła do 
nieodwracalnego zaniku mię-
śni. Gdy miał 16 lat w jego tcha-
wicy wycięto dziurę i założono 
rurkę  tracheostomijną.  Nie 
mógł dalej oddychać samodziel-
nie, musiał być wspomagany 
przez respirator. Na początku 
tylko przez kilka godzin dzien-

nie, obecnie przez cały czas. Ca-
łym światem Maksa stało się 
więc kilkanaście metrów kwa-
dratowych pokoju. Wszystko, co 
działo się poza tą przestrzenią, 
mógł śledzić tylko na ekranie te-
lewizora i komputera. Rówieśni-
cy Maksa marzą o samodzielno-
ści, a on? O tym by móc na chwi-
lę opuścić łóżko, by nie być za-
leżnym od respiratora... Jedyną 
szansą, by to zapewnić, była te-
rapia komórkami macierzysty-
mi. Dzięki zbiórce, którą wsparli 
ludzie dobrego serca, udało się 
to zrealizować. 22-latek potrze-
buje 10 cykli. Na razie otrzymał 
7. Dzięki nim stan Maksa popra-
wił się. Po raz pierwszy od sied-
miu lat wyszedł na wózku na 
spacer... Ujrzał słońce, zobaczył 
coś poza sufitem własnego poko-
ju. W połowie października Maks 
powinien mieć kolejne podanie. 
Niestety, zabrakło funduszy. Ro-
dzice 22-latka rozpoczęli drama-
tyczną walkę o jego życie. Lecze-
nie ma szansę działać tylko wte-
dy, gdy nie będzie przerwy, gdy 
będzie kontynuowane. - Terapia 
komórkami to dla mnie jedyna 
szansa na to, by móc zrezygno-
wać z respiratora. Codziennie 
myślę o tym swoim pierwszym 
samodzielnym oddechu. To mo-
je największe marzenie i naj-
większy cel. Rokowania są po-
myślne, ale bez waszej pomocy 
nie będę w stanie osiągnąć suk-
cesu – mówi. Zbiórka prowa-
dzona jest za pośrednictwem 
strony www.siepomaga.pl/
maks-z Można również wysłać 
smsa o treści S6622 pod numer 
72365 (koszt 2.46 brutto).

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Częstochowa

Skradzioną nawigację chciał 
sprzedać... pokrzywdzonemu
36-latek wymyślił sobie 

szybki sposób na zdobycie go-
tówki. Ukradł nawigację  z mo-
tocykla i postanowił poszukać 
zainteresowanego jej kupnem. 
Przypadkowo zaoferował ją... 
właścicielowi. Mężczyzna ujął 
złodzieja i przytrzymał do 
przyjazdu patrolu. Zatrzyma-
ny usłyszał już zarzut. O jego 
dalszym losie zadecyduje pro-
kurator i sąd.

Do miejsca pracy jednego z 
mieszkańców miasta przyszedł 
mężczyzna oferujący do sprze-
daży nawigację. Potencjalny 
kupiec nie był jednak zaintere-
sowany zawarciem transakcji, 
gdyż jak stwierdził, ma już taką 
samą i nie potrzebuje drugiej. 
Kiedy wrócił jednak do domu, 
zobaczył, że... ktoś ukradł mu  
nawigację zamontowaną w sto-
jącym przed posesją motocy-

klu. Skojarzył fakty, odszukał 
na osiedlu mężczyznę oferują-
cego mu wcześniej do sprzedaży 
ten sprzęt, ujął go i przekazał w 
ręce policji. 36-latek usłyszał 
zarzut kradzieży. Nawigacja, 
wyceniona wstępnie na 3 tys. 
zł, którą podejrzany zdążył już 
sprzedać w lombardzie, została 
odzyskana i niebawem wróci do 
właściciela.

Katarzyna Gwara

Rewolucja w podatkach

Koniec z samodzielnym 
rozliczaniem PIT

Dokończenie ze str. 1
Będzie się można z nim zapo-

znać od 15 lutego. Wystarczy go 
zweryfikować i zaakceptować. 
Zeznanie będzie można też uzu-
pełnić np. o numer konta do 
zwrotu nadpłaty. Podczas edycji 
wstępnie wypełnionego wniosku, 
będzie można też, jak wyjaśniał 
już wcześniej resort finansów, 
samodzielnie  wystąpić o odpo-
wiednie ulgi - np. na dzieci. 

Warto również zauważyć, że w 
przypadku posiadania w reje-
strach Krajowej Administracji 
Skarbowej danych kontakto-
wych danej osoby (adres e-mail, 
nr telefonu), podatnicy otrzyma-
ją dodatkowo powiadomienie o 

sporządzonym zeznaniu, a apli-
kacja, w której zostaną udostęp-
nione, będzie zapewniała podat-
nikom nieograniczony dostęp do 
tych zeznań oraz do Urzędowego 
Potwierdzenia Odbioru (UPO) 
potwierdzającego złożenie zezna-
nia podatkowego. Trzeba jednak 
pamiętać, że system niczego 
nam nie odpisze „za nas”. Jeśli 
formularza nie wypełnimy będzie 
to oznaczało, że pieniędzy po 
prostu nie otrzymamy. To samo 
dotyczy 1 proc. podatku dla wy-
branej organizacji pożytku pu-
blicznego (OPP) - w formularzu 
musimy umieścić dane sami.

W przypadku rozliczeń za 
2018 r., zeznania będą dostępne 

dla podatników – osób fizycz-
nych nieprowadzących działal-
ności gospodarczej, składają-
cych zeznanie podatkowe na  
formularzu PIT-37 oraz podatni-
ków uzyskujących przychody z 
kapitałów pieniężnych (np. przy-
chody ze zbycia akcji) składają-
cych zeznanie podatkowe na for-
mularzu PIT-38.

Od rozliczeń za 2019 r. zezna-
nia podatkowe będą dostępne 
również dla podatników – osób 
fizycznych prowadzących poza-
rolniczą działalność gospodarczą 
składających zeznanie podatko-
we na formularzu PIT-36, PIT-
-36L lub PIT-28.

Katarzyna Gwara

http://www.siepomaga.pl/maks-z
http://www.siepomaga.pl/maks-z


W rocznicę zbrodni

Ku pamięci zamordowanych 
pod Apolonką

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RĘDZINY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny (uchwała Nr 85/XXX/2016 Rady Gminy Rędziny 
z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny).
Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu 
w dniach od 16 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny, 
w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
13 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny, w sali nr 21 w godzinach: 15:00-16:00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rędziny na adres: Urząd 
Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2019 r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1405), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za 
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Rędziny na adres: Urząd Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 
42-242 Rędziny lub na adres e-mail: ug@redziny.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rędziny.

Lubliniec

Spieszył się do domu. 
W organizmie miał  

3 promile

Miłośnik niebieskiego munduru

Niecodzienna wizyta 
w częstochowskiej 

komendzie

Związek Kombatantów 
w Częstochowie zorganizował 
uroczystość upamiętnienia 49 
osób zamordowanych przez 
hitlerowców w 1940 r., w la-
sach pod Apolonką na terenie 
gminy Janów. Młodzi ludzie 
zginęli tylko dlatego, że byli 
Polakami... Mord zrealizowa-
no w ramach hitlerowskiej ak-
cji AB mającej na celu znisz-
czenie polskiej inteligencji. 

Ks. Ryszard Marciniak odmó-
wił modlitwę i poświęcił tablicę 
upamiętniającą tamte bolesne 
wydarzenia. Przed głazem narzu-
towym złożono wieńce, kwiaty 
i znicze. Głos zabrał kapitan WP 
Tadeusz Muszyński ze Związku 
Kombatantów. To właśnie w tym 
miejscu zginęli jego bracia... Mó-
wiąc o bolesnych dla niego wyda-
rzeniach podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do upamięt-
nienia tego miejsca straceń, 
a w szczególności Starostwu Po-

wiatowemu w Częstochowie 
w osobach byłego Starosty An-
drzeja Kwapisza i obecnego Staro-
sty Krzysztofa Smeli, a także byłej 
Radnej Powiatu Marzenie Mani-
szewskiej, Romanowi Gębusiowi 
i Anecie Huras-Skorupie. 

Gorące słowa podziękowania 
za dbałość o miejsca straceń 
skierował do wójt gminy Janów 
Joanny Ścigaj, która wraz z Prze-
wodniczącym Rady Stefanem 
Zatońskim i radnymi gminy Ja-
nów Henrykiem Srokoszem oraz 
Adamem Ucieklakiem złożyli 
kwiaty i znicze. 

Na uroczystości obecna była 
także delegacja Starostwa Po-
wiatowego w Częstochowie, któ-
re ufundowało tablice pamiątko-

wą. Poza tym przybyli również 
uczniowie szkół w Janowie i Pia-
sku wraz z nauczycielami i dy-
rektorami placówek oświato-
wych, a także Dyrektor Bibliote-
ki w Janowie Justyna Siemion 
i pani sołtys z Apolonki. W uro-
czystości wziął także udział Prze-
wodniczący Związku Gmin 
Jurajskich Adam Markowski, 
Ewa Ucieklak z Izby Rolniczej 
w Częstochowie i pracownicy 
Urzędu Gminy z Janowa. 

Zebrani wspólnie z młodzieżą 
odśpiewali hymn oraz pieśni pa-
triotyczne. W ten sposób oddano 
hołd bestialsko pomordowanym 
udając się kolejno na miejsca 
straceń.

Katarzyna Gwara, zdj. UG Janów

37-latek postanowił zacząć 
dzień od alkoholu. Razem 
z kolegami pił w pracy. Po za-
kończeniu „dniówki” jak gdy-
by nigdy nic wsiadł za kierow-
nicę i ruszył do domu. Tylko 
czujność i prawidłowa reakcja 
mieszkańca Koszęcina zapo-
biegła wypadkowi i pozwoliła 
na zatrzymanie pijanego kie-
rowcy, który narażał życie nie 
tylko swoje, ale także innych 
uczestników ruchu.

Do zdarzenia doszło w Koszę-
cinie. Z dyżurnym lublinieckiej 
komendy skontaktował się męż-
czyzna, który był świadkiem nie-
pokojącej sytuacji. 

– Z relacji zgłaszającego wyni-
kało, że będąc w rejonie skrzyżo-
wania, zatrzymał się za pojaz-
dem, który skręcał w lewo. W lu-
sterku zauważył rozpędzonego 
busa i widząc, że kierowca nie 
zwalnia, zjechał na sąsiedni pas, 

którym na szczęście nic innego 
nie jechało. Rozpędzony vol-
kswagen przejechał obok zgła-
szającego i zatrzymał się na par-
kingu w pobliżu kościoła – rela-
cjonuje asp. sztab. Iwona Och-
man, oficer prasowy lubliniec-
kich policjantów. 

26-latek o zaistniałej sytuacji 
powiadomił dyżurnego jednost-
ki. Mundurowi natychmiast 
przyjechali pod wskazany adres 
i przeprowadzili kontrolę. Bada-
nie stanu trzeźwości 37-letniego 
kierowcy wykazało prawie 3 pro-
mile alkoholu w wydychanym 
powietrzu! 

W rozmowie z funkcjonariu-
szami mężczyzna oświadczył, że 
od rana pił z kolegami, a potem 
jechał szybko, ponieważ.... spie-
szył się do domu. Bezmyślnemu 
kierowcy policjanci zatrzymali 
prawo jazdy. Za popełniony czyn 
grożą mu dwa lata więzienia.

Katarzyna Gwara

22-letni Patryk, który jest 
zafascynowany policją,  od lat 
podróżuje po kraju, poznając 
nie tylko nowe miasta, ale 
przede wszystkim funkcjonu-
jące tam komendy. Miłośnik 
niebieskiego munduru nawią-
zuje z funkcjonariuszami zna-
jomości, pozostawiając w pa-
mięci ciepłe wspomnienia. 
Kilka dni temu odwiedził czę-
stochowskich stróżów prawa.

Patryk jest osobą niepełno-
sprawną, pełną ciepła i pozytyw-
nej energii. - Od zawsze zafascy-
nowany był pracą policjantów 

i od lat, wraz ze swoją mamą, po-
dróżuje po Polsce, odwiedzając 
kolejne jednostki, Kilka dni te-
mu przyjechał do Częstochowy, 
gdzie oczywiście najważniejszym 
miejscem, które chciał zobaczyć, 
była Komenda Miejska Policji – 
opowiada podkom. Marta La-
dowska, oficer prasowy często-
chowskich policjantów. To wła-
śnie rzeczniczka przyjęła Patry-
ka i jego mamę. Podczas wizyty 
przybliżyła szczegóły dotyczące 
funkcjonowania naszej komen-
dy oraz wręczyła na pamiątkę 
drobne upominki. 

Katarzyna Gwara
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P
róbowali zrobić z nich 
wariatów, straszyli ak-
tami oskarżenia na mi-
liony dolarów i końcem 

kariery zawodowej. Naukowcy 
z centrum badawczego w Illi-
nois odnaleźli metodę, za spra-
wą której…

Nawet całkowicie głusi 
odzyskali dawną  
sprawność słuchową
Potwierdzona naukowo 100% 
skuteczność w odzyskiwa-
niu słuchu, 5-krotnie szybsze 
i o 282% lepsze od popular-
nych aparatów słuchowych 
działanie. Mały rozmiar, dys-
kretna konstrukcja, banalna 
obsługa, dostępność bez recep-
ty i konieczności stania w kolej-
kach do lekarzy – tak wygląda 
efekt blisko 11-letnich badań 
najbardziej cenionych amery-
kańskich naukowców pod kie-
rownictwem audiologa Davisa 
Graysona.

Razem ze swoim zespołem 
opracował on urządzenie 
o 100% skuteczności w walce 
z głuchotą i innymi ubytkami 
słuchu. Zaprojektowany przez 
nich Audiokorektor Wzmac-
niający Słuch działa bowiem 
5-krotnie szybciej, niż inne tego 
typu urządzenia i jest o 282% 
precyzyjniejszy od sklepowych 
aparatów słuchowych.

Technologia  
kosztująca grosze
Z założenia urządzenie tego 
typu powinno być drogie. Jest 
przecież od 5 do 8 razy skutecz-
niejsze niż 9 na 10 aparatów 
słuchowych. Jednak jakość nie 
musi od razu łączyć się z wyso-
ką ceną. Zastosowana w Audio-
korektorze nowoczesna tech-
nologia jest aż 76 razy tańsza 
od tej, stosowanej w zwykłych 
aparatach słuchowych. To nie-
wielkie, dyskretne urządzenie 
noszone za uchem już nigdy 

z niego nie wypadnie, jest wy-
jątkowo wytrzymałe, nieza-
wodne oraz niezwykle proste 
w obsłudze.

Czy to w ogóle możliwe?
Audiolog Davis Grayson: „Od-
naleźliśmy pewne prawidło-
wości w ludzkim uchu. Da się 
na nie oddziaływać na pozio-
mie wewnątrztkankowym. Za-
projektowaliśmy specjalny mi-
kroprocesor (AVD-873), który 
zatrzymuje degeneracje słuchu 
i automatycznie przywraca 
dawną sprawność słuchową. 
Pobudza komórki progenito-
rowe odpowiedzialne za rege-
nerację narządów i sprawia, 
że ludzie słyszą nawet o 282% 
lepiej.

Naszym celem była dostęp-
ność urządzenia dla wszystkich, 
także tych bardzo zaawanso-
wanych wiekiem, którzy nie 
znają się na technologii. Nikt 
nie może być niewolnikiem 
swoich uszu! Dlatego nawią-
zaliśmy współprace z laborato-
rium na Filipinach. To znacząco 

pozwoliło obniżyć kosz-

ty produkcji bez utraty jakości”.
Niestety zespół Grayso-

na zapłacił ogromną cenę 
za to odkrycie. Z każdym kolej-
nym dniem byli coraz częściej…

Szantażowani i zastra-
szani przez producentów 
zwykłych aparatów
„Dzięki naszemu odkryciu lu-
dzie wygrali z głuchotą bez 
operacji, bez połykania mnó-
stwa kolejnych leków, bez wy-
dawania kosmicznych sum na 
zwykłe aparaty. Audiokorektor 
Wzmacniający Słuch pozwala:
ü  8-krotnie lepiej wyłapywać 

szept i różne dźwięki w tłu-
mie.

ü  Całkowicie redukować szu-
my i piski, obecne przy uży-
waniu zwykłych aparatach 
słuchowych.

ü  Rozumieć mowę ludzką 
o 282% dokładniej.

ü  15-krotnie lepiej rozróż-
niać głosy w grupie. Ludzie 
znów mogą słuchać radia, 
oglądać TV, rozmawiać przez 
telefon.

ü  Zminimalizować niebez-
pieczeństwo wystąpienia 
demencji i choroby Alzha-
imera.

Ogromne koncerny  
postanowiły nas 
zniszczyć!
Producenci aparatów słucho-
wych poczuli bezradność, gdy 
uświadomili sobie, jaki ogrom 
pieniędzy stracą, nie mogąc 
już dłużej żerować na naiw-
ności zwykłych ludzi! Strach 
przed bankructwem ich parali-
żował. Zaczęli więc za wszelką 
cenę bronić swoich interesów!

Nie poddawaliśmy się jed-
nak tak łatwo! Zbyt wiele pra-
cy i poświęcenia włożyliśmy 
w to przełomowe odkrycie! 
Naszym celem było umożli-
wienie odzyskania pełni słu-
chu każdemu, kto ma z nim 
problemy”.

Batalia trwała miesiącami. 
Audiokorektor Wzmacniający 
Słuch zastosowało już 27 tys. 
osób z całego świata. Mnóstwo  
z nich cierpiało z powodu bar-
dzo poważnych ubytków słu-
chu. Niektórzy z ogromnym 
trudem rozumieli, co się do 
nich mówi. Zamknięci w do-
mach i wyłączeni z życia towa-
rzyskiego, kontaktu z rodziną 
i przyjaciółmi. Wszyscy oni 
odzyskali pełną sprawność 
słuchową, do dziś ciesząc się 
perfekcyjnym słuchem.

Całkowicie bezpłatna 
wycena, bez 
finansowego ryzyka!
Audiokorektor otrzymasz wy-
łącznie w telefonicznej sprze-
daży Klubu Seniora. Warto za-
dzwonić już dzisiaj, ponieważ 
pierwsze 150 osób otrzyma 
specjalną zniżkę oraz cał-
kowicie bezpłatną wycenę. 
Wszystko po to, by decydując 
się na zakup, otrzymać produkt 
przede wszystkim korzystny 
cenowo, a dzięki indywidual-
nemu podejściu, wreszcie odpo-
wiedni dla Twoich problemów 
zdrowotnych i w 100% skutecz-
ny w walce z uciążliwymi wadami  
i ubytkami słuchu.

Zespół amerykańskich naukowców stworzył technologię, 
która pozwala przywrócić 100% sprawności słuchowej. 
Niezawodność i ogromny sukces nowego odkrycia wywołały strach 
wśród europejskich producentów aparatów słuchowych, a także 
koncernów sprzedających aparaty słuchowe w Polsce.

HEROSI, ZBAWICIELE:
Uratowali słuch milionom osób

„Miałam łzy 
szczęścia 
w oczach” 
Audiokorektor 
Słuchu otrzyma-
łam od syna na 

73 ur. i tylko dlatego zgodziłam 
się go wypróbować. Wierzcie lub 
nie, ale od razu po jego założeniu 
mój słuch stał się o niebo lepszy. 
Złapałam się na tym, gdy na 
parapecie w kuchni zostawiłam 
włączone radio. Gdy rozmawia-
łam przez telefon, huczało tak 
głośno, że pierwszy raz od lat 
musiałam je ściszyć. Od tego 
momentu wszystko dookoła 
słyszałam wyraźnie i czysto. 
Właśnie wtedy zdałam sobie 
sprawę, że to dzięki temu małe-
mu urządzeniu znów normalnie 
słyszę. Nawet gdy stoję plecami 
do syna czy rozmawiam ze zna-
jomymi w autobusie, słyszę ich 
każde słowo. Syn pozwolił mi 
odzyskać młodzieńczy słuch jak 
wtedy gdy miałam 25-30 lat! 

Jadwiga (74 l.)  z Drohiczyna 
z wnuczkiem Leopoldem 

„Nadal nie 
mogę w to 
uwierzyć...” 
Człowiek głupi 
jest, że tak się 
upiera i chodzi 

głuchy jak pień. Bo ile można 
wszystkich pytać „co? co? Mo-
żesz powtórzyć, nie usłysza-
łem?”. To irytujące! Używałem 
dwóch aparatów. Jeden był bar-
dzo drogi, drugi ze średniej półki. 
Słyszałem lepiej, ale niewiele, 
a od tych ciągłych trzasków i pi-
sków dostawałem do głowy! Nie 
tego człowiek oczekuje za takie 
pieniądze. Audiokorektor, choć 
z lepszym procesorem kupiłem 
pełen wątpliwości, nie mogłem 
uwierzyć, że czymś różni się od 
innych. Od pierwszego dnia by-
łem zaskoczony. Złapałem się na 
tym, że robiąc zakupy w końcu 
nie musiałem prosić o powtórze-
nie kwoty do zapłacenia. Drugi 
raz, gdy pies szczekał na ludzi, 
a ja mogłem go powstrzymać, 
zanim zrobił komuś krzywdę. 
Nareszcie słyszę, rozmawiam 
z ludźmi jak dawniej.   

 Józef (83 l.) z Budziejowic

Zadzwoń: 81 300 34 90
Pon. - pt.: 8:00-20:00, sob. i niedz. 9:00-18:00 
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

ZADZWOŃ I POPROŚ O CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ WYCENĘ!
REKLAMOWANE W 

TV

Nie musisz bać się, że go zgubisz! 
Z Audiokorektorem Wzmacnia-
jącym Słuch nie musisz każdego 
dnia zastanawiać się, czy wypadnie 
Ci z ucha, a jego idealnie dopaso-
wany kształt sprawi, że będziesz 
czuć się niezwykle komfortowo 
i dyskretnie.

1
Nikt nie zauważy,  
że masz go za uchem!
Urządzenie przez swój cielisty kolor 
jest prawie niezauważalne. To, więc 
czemu zawdzięczasz tak dobry, 
ostry słuch pozostanie tylko Twoją 
tajemnicą. Dodatkowo w zestawie 
otrzymasz zestaw silikonowych 
wkładek w różnych rozmiarach. 
Dzięki nim Audiokorektor zawsze 
dopasuje się do Twojego ucha!

2 Usłyszysz nawet  
najmniejszy szept! 
Mikroczip AVD-873 wyła-puje dźwięki we wszystkich zakresach, w których operuje ludzkie ucho. Dzięki niemu możesz znowu usły-szeć czyjś szept, wyłapywać i rozróżniać głosy w tłumie – nie umknie Ci żaden ważny dźwięk!

3 

Już za kilka dni możesz słyszeć czysto, ostro i wyraźnie
Nie czekaj na cud. Odzyskaj całkowitą sprawność słuchową z Audiokorektorem Wzmacniającym Słuch!

C R Y S TA L  S O U N D
Advanced Technologies

Wyróżnienie
SAiF

Produkt Roku

2017 A M E R I C A N  AU D I O LO G Y 
S O C I E T Y

Najwyższa Jakość
w Najlepszej Cenie

TYLKO do15 LISTOPADA73%taniej!

NOWOŚĆ 
W EUROPIE!NIEDOSTĘPNY

W SKLEPACH

Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią do 15 LISTOPADA 2018 r., przysługuje całkowicie bezpłatna wycena oraz 
gwarantowane 73% dofinansowanie producenta w momencie zakupu AUDIOKOREKTORA prof. Graysona (przesyłka GRATIS)!

Opracowali urządzenie o niesamowitej skuteczności w walce z głuchotą



Odpady zielone

Czy wiesz, gdzie są zbierane?
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachKolumnę opracowała: Paula Nogaj

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Gmina Blachownia 
prosi o dostarczenie 

wniosków

Nielegalne składowiska odpadów

Gminy mogą liczyć na pomoc
Koła i związki wędkarskie 

to nie tylko hobby, gdzie 
członkowie realizują się łowie-
niem ryb.  Niezwykle ważna 
dla wędkarzy jest również 
dbałość o wody, które pozo-
stają pod ich opieką. Regula-
miny związków wędkarskich 
zawierają zasady, które mają 
na celu chronić środowisko. 

Wszystkie ograniczenia wyni-
kają z troski o ryby i środowisko, 
w jakim żyją. W 2018 roku PZW 
Częstochowa wyznaczył wymia-
ry ochronne:
l Sandacz do 50 cm
l Szczupak do 50 cm
l Amur do 40 cm (nie dotyczy 

rzek)
l Pstrąg potokowy do 35 cm

Pozostałe gatunki zgodnie 
z Regulaminem Amatorskiego 
Połowu Ryb. 

Istnieją także limity dobowe 
połowu ryb i przedstawiają się 
następująco:
n Karp, Amur – dwie sztuki łącz-

nie
n Pstrąg potokowy, lipień – 2 

sztuki łącznie

n Sum – 2 sztuki
Pozostałe gatunki zgodnie 

z Regulaminem Amatorskiego 
Połowu Ryb.

W zezwoleniu na 2018 rok, 
udostępnionym przez PZW Czę-
stochowa możemy przeczytać 
także o innych zasadach, jakie 
obowiązują. Jest to m.in. zakaz 
używania spławika i kuli wodnej 
na wszystkich wodach krainy 
pstrąga i lipienia. Ponadto na 
wszystkich wodach krainy pstrą-
ga i lipienia, dozwolonymi meto-
dami połowu jest wyłącznie 
sztuczna mucha i spinning. 
Obowiązuje również całkowity 
zakaz połowów ryb na terenie 
„Obrębów Hodowlanych”. Zgod-
nie z uchwałą Zarządu Okręgu 
PZW Częstochowa mogą wystę-
pować dodatkowe ograniczenia 
w wędkowaniu wynikające z za-
rybień lub zawodów wędkar-
skich. Istnieje specjalna nume-
racja łowisk Okręgu Często-
chowskiego oraz dodatkowe za-
sady wędkowania, jakie na nich 
obowiązują z podziałem na wody 
nizinne oraz wody górskie.

Okręg PZW Częstochowa

Jakie zasady? Gminy mogą liczyć na po-
moc w kwestii usuwania nie-
właściwie składowanych odpa-
dów od Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w wysokości 80 
proc. kosztów. Jaki jest waru-
nek? Odpady muszą zagrażać 
zdrowiu lub życiu ludzi albo 
powodować nieodwracalne 
szkody dla środowiska – poin-
formował Rzecznik Praw Oby-
watelskich.

Znane są przypadki, gdy skła-
dowiska i magazyny różnych od-
padów znajdują się w sąsiedz-
twie terenów mieszkaniowych. 
Do Rzecznika Praw Obywatel-
skich zaczęły wpływać skargi z 
tego powodu. 

– Często działają one bez wy-
maganych pozwoleń; zdarza się 
też, że pozwolenia są cofane wo-
bec uchybień w ich prowadzeniu. 
Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, obowiązek 
usunięcia odpadów z miejsca nie-
legalnego składowania spoczywa 
na ich posiadaczu. Stosunkowo 
często jednak posiadacz nie wy-
konuje tego obowiązku, nawet 
mimo sankcji w postępowaniu 
egzekucyjnym lub kar pienięż-
nych przewidzianych przez pra-
wo ochrony środowiska – zauwa-
żył RPO. W związku z tym to gmi-
ny najczęściej muszą wziąć spra-
wy w swoje ręce w formie tzw. za-
stępczego wykonania decyzji w 
sprawie. Koszty są najczęściej 
największym problemem w tej 
kwestii, dlatego istnieje możli-
wość uzyskania wsparcia NFOŚi-
GW – na przykład w ramach pro-
gramu „Ochrona powierzchni zie-
mi”. Samorządy mogą otrzymać 
dotację lub pożyczkę.

Dotacja na usunięcie i uniesz-
kodliwienie niewłaściwie składo-
wanych lub magazynowanych 
opadów może wynieść nawet 80 

proc. kosztów kwalifikowanych 
w przypadku jednostek samorzą-
du terytorialnego. To w sytuacji, 
gdy odpady stanowią zagrożenie 
dla życia lub zdrowia, bądź mogą 
powodować nieodwracalne szko-
dy w środowisku. Przedsięwzię-
cie musi dodatkowo być realizo-
wane na terenach, które jest wła-
snością Skarbu Państwa lub jed-
nostek samorządu terytorialnego 
(z wyłączeniem nieruchomości 
oddanych w użytkowanie wieczy-
ste). Pożyczka preferencyjna na 
ten cel wynieść może z kolei na-
wet 100 proc. wysokości kosztów 
kwalifikowanych dla podmiotów, 
które realizują zadanie w trybie 
wykonania zastępczego.

W Ministerstwie Środowiska 
obecnie trwają prace nad projek-
tem nowelizacji ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach – poinformował zastęp-
ca prezesa Funduszu Dominik 
Bąk

Składaliście wniosek o dofi-
nansowanie do zakupu pieca 
w gminie Blachownia? Urząd 
Gminy prosi, aby dostarczyć 
w możliwie najbliższym termi-
nie potrzebne dokumenty. 

W Regulaminie, który jest za-
łącznikiem do uchwały nr 330/
LXII/2018 z dnia 26 września 
2018r. Rady Miejskiej w Bla-
chowni w spawie uchwalenia 
regulaminu dofinansowania do 
kosztów poniesionych na mo-
dernizację źródeł ciepła budyn-
ków indywidualnych z terenu 
Gminy Blachownia, realizowa-
nych w ramach Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Blachownia na lata 

2018-2022 wymienione zostały 
potrzebne dokumenty, jakie 
należy dostarczyć do Urzędu. 
Są to m.in. dokumentacja foto-
graficzna kotłowni przed wy-
mianą pieca, dokument po-
świadczający, że jest właścicie-
lem lub użytkownikiem wieczy-
stym budynku mieszkalnego i 
kopia faktury VAT (rachunku) 
za zakup i zainstalowanie no-
wego źródła ciepła, zawierający 
informacje obejmujące firmę 
producenta, typ oraz cenę urzą-
dzenia.

Wykaz wszystkich potrzeb-
nych załączników do wniosku 
można znaleźć w wyżej wymie-
nionym Regulaminie i na stronie 
internetowej Gminy Blachownia.

Terenowe Punkty 
Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Zielonych 
(TPSZOZ) można zna-
leźć w wyznaczonych 
miejscach na terenie 
naszego miasta. Czy 
wiesz, gdzie się znaj-
dują i co można 
w nich umieszczać?

Trawa, liście i gałęzie 
to tylko kilka przykła-
dów odpadów zielo-
nych, które każdy 
mieszkaniec Częstochowy może 
we własnym zakresie zawieść do 
kontenerów TPSZOZ. Funkcjo-
nują one w okresie całego roku 
(z wyjątkiem stycznia), sześć ra-
zy w miesiącu. Można znaleźć je 

w wytyczonych lokalizacjach. 
Odpady są odbierane według 
ustalonego harmonogramu, któ-
ry można sprawdzić m.in. na 
stronie internetowej Często-
chowskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego.

TPSZOZ – gdzie się znajdują?
Błeszno: 
1. Ul. Długa /Monterów;
2. Ul. Grzybowska – parking ogródków 

działkowych;
3. Ul. Bugajska z ul. Wilczą – na rogu 

skrzyżowania;
4. Ul. Wczasowa – przy ul. Bałtyckiej;

Dźbów:
5. Ul. Leśna – teren koło szkoły;

Gnaszyn – Kawodrza:
6. Ul. Tatrzańska/Główna przy Dospelu x2;

Grabówka: 
8. ROD „Pod brzózką” ul. Gminna 60;
9. Ul. Ikara 235;

Kiedrzyn:
10. Ul. Gerberowa / Liliowa;

Lisiniec: 
11. Ul. Św. Jadwigi przy salonie płytek;

Mirów:
12. Ul. Mirowska – pomiędzy ogródkami 

działkowymi (Relaks – Gwarek);
13. Ul. Morenowa 9;
14. Ul. Mirowska/Mstowska/Turystyczna;

Parkitka:
15. Ul. Poleska x2;

Podjasnogórska:
17. Ul. Oleńki 22;

Północ:
18. Ul. Kutrzeby na wysokości nr 25B;
19. Ul. Sojczyńskiego – Warszyca;
20. Ul. Geodetów na wysokości lokalu 51;

Raków:
21. Ul. Okrzei / Limanowskiego (okolice dawnej 

pętli autobusowej MPK) x 2;

Stare Miasto:
23. Park Piastów;
24. ul. Rejtana - Ogród działkowy 

„Częstochowianka”;

Stradom:
25. Ul. Piastowska pod wiaduktem obok 

nieczynnego przejazdu kolejowego x 3;kosiarka
28. Ul. Weteranów / Kawodrzańska;

Trzech Wieszczów: 
29. Ul. Goszczyńskiego / Pułaskiego;

Tysiąclecie:
30. Ul. Szajnowicza Iwanowa / Westerplatte x 2;
32. Ul. Wały Dwernickiego obok stacji 

wodociągów x 2;
34. ul Rolnicza 47 - ROD;

Wrzosowiak:
35. Ul. Jesienna / Rydza Śmigłego;
36. Ul. 11 Listopada obok ogródków działkowych 

Hutnik;
37. Ul. Cedrowa obok ogródków działkowych 

Hutnik;

Wyczerpy:
38. Ul. Białoszewskiego przy stacji wodociągów;
39. Ul. Ugody 7A;

Zawodzie:
40. Ul. Podwale / Szpakowa;
41. Ul. Żeromskiego obok rur ciepłowniczych po 

lewej stronie;
42. Ul. Bratnia koło ROD;
43. Ul. Złota / Legionów;
44. Ul. Kaczorowska / Kopcowa;
45. Ul. Jutowa - obok ogródków działkowych.



Skąd wzięły się Andrzejki?
Andrzejki od dawna obchodzone były jako wieczór wróżb – głównie miłosnych. Jaka jest ich ge-

neza? Dzień ten obchodzony jest w wigilię imienin św. Andrzeja, które przypadają 29 listopada. Św. 
Andrzej od dawnych czasów uznawany jest za orędownika i patrona małżeństw oraz spraw matry-
monialnych.
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Już w XVI wieku pojawiały się 
pierwsze wzmianki o andrzejko-
wych wróżbach – m.in. o przelewa-
niu wosku - chyba najbardziej zna-
nej praktyce wróżbiarskiej. Wigilia 
św. Andrzeja była od zawsze naj-
większą gratką dla panien „na wy-
daniu”, które w ten szczególny wie-
czór, wykonywały różne wróżby, aby 
poznać cechy przyszłego męża – to, 
jak będzie wyglądał, jak będzie miał 
na imię, czym będzie się zajmował 
lub jakim usposobieniem będzie się 
charakteryzował. Ponadto młode 
dziewczyny mogły się dowiedzieć z 

wróżb, czy ich miłość do konkretne-
go kawalera, jest odwzajemniona. 

Niezwykle ważne w tę noc były 
sny, więc młode panny, by ustrzec 
się przed działaniami złych duchów, 
często wykorzystywały czosnek, aby 
natrzeć klamki, progi i parapety 
okienne, wierząc, że w ten sposób 
odstraszą niepożądane moce. Prak-
tykowanym zwyczajem na połu-
dniowym wschodzie kraju było z 
kolei rozpalanie ogniska przed do-
mem. To również miało chronić 
przed złymi duchami. 

Dawne wróżby
Bardzo popularną wróżbą było 

puszczanie na wodzie łódeczek 
zrobionych z łupiny orzecha wło-
skiego i małych świeczek. Gdy po-
łówki zetknęły się na wodzie po ich 
wypuszczeniu, panna mogła być 
pewna, że wszystko potoczy się po 
jej myśli. Młode dziewczęta prze-
powiadały swoją przyszłość także 
przy pomocy zwierząt. Jedna z 
wróżb polegała na przygotowywa-
niu przynęt z jedzenia i umieszcza-
niu ich w różnych miejscach w izbie. 
Następnie wpuszczano do środka 
koguta, psa albo kota. W zależności 
od tego, w jakiej kolejności zwierzę-

ta zjadały przygotowane wcześniej 
przekąski, można było przewidzieć, 
która z panien pierwsza lub ostat-
nia wyjdzie za mąż. Ponadto liczono 
kołki w płocie, aby dowiedzieć się, 
czy przyszły wybranek będzie ka-
walerem lub wdowcem. Praktyce 
tej towarzyszyła wyliczanka, a 
ostatni kołek był odpowiedzią na 
pytanie.

Dawniej andrzejkowe wróżby by-
ły bardzo ważne i nie traktowano ich 
jedynie w kategoriach rozrywki – 
mogły je odprawiać tylko i wyłącz-
nie panny, które były gotowe do za-
mążpójścia.

Dawne zwyczaje dzisiaj
Wróżby, które są stosowane do 

dzisiaj – w formie zabawy, to już 
wcześniej wspomniane lanie wo-
sku. Polega ono na przelewaniu roz-
topionego wosku ze świecy przez 
dziurkę od starego klucza. Wosk 
wpadający do wody stygnie, formu-
jąc się w określony kształt, którego 
cień padający na ścianę należy póź-
niej zinterpretować. W ten sposób 
można uzyskać podpowiedź, po ja-
kiej cesze będzie można rozpoznać 
przyszłego męża.

Wyścig butów z pewnością pa-
mięta każdy, kto chociaż raz był na 
zabawie andrzejkowej w szkole. 
Aby dowiedzieć się, kto pierwszy 
wyjdzie za mąż, zgodnie z tym zwy-
czajem układa się buty – z lewej 
stopy w rzędzie. Ostatni jest prze-
suwany na początek aż do mo-
mentu, kiedy pierwszy znajdzie się 
za progiem drzwi. Moment ten 
symbolizuje według wróżby rychłe 
zamążpójście. 

Karteczki z imionami męskimi 
to prosta wróżba, polegająca na wy-
pisaniu kilkunastu imion męskich 
na różnych karteczkach i włożeniu 
ich pod poduszkę. Rankiem panna 
musi wylosować jedną z karteczek, 
a imię, które jest na niej zapisane, 
należeć będzie do jej przyszłego 
męża. Wróżba ta została trochę 
zmodyfikowana. Obecnie najczę-
ściej wypisuje się imiona na jednej 
kartce w kształcie serca, a dziew-
częta losowo wbijając w nią szpilkę. 
Po odwróceniu można sprawdzić, 
na które imię trafiła szpilka. 

Rzucanie skórek z jabłka – aby 
poznać pierwszą literę imienia swo-
jego przyszłego partnera, dawniej 
dziewczęta obierały jabłka w taki 
sposób, aby skórka nie przerwała się 
aż do końca obierania. Następnie 
taki długi odcinek rzucany był za 
plecy. Należało później zinterpreto-
wać, w jaki sposób obierek się ułożył 
i jaką przypomina literę. 

Andrzejkowe wróżby
Co, jeżeli nie lanie wosku?

Jeżeli uważacie lanie wosku czy 
rzucanie skórek z  jabłek za zbyt 
oklepaną wróżbę, możecie wypró-
bować inne zabawy – równie kre-
atywne, które uatrakcyjnią andrzej-
kową noc. Przedstawiamy alterna-
tywne sposoby na wróżenie w  an-
drzejkową noc.

Losowanie owoców
Z  zawiązanymi oczami wybiera 

się jedno z  trzech owoców ułożo-
nych na stole. Powinny być to śliwka, 
jabłko i cytryna. W zależności od te-
go, który owoc się wybierze, ozna-
cza to konkretną przepowiednie dla 
losującego. Nie zazna się miłości, 
wybierając śliwkę. Wybór jabłka 
oznacza zakochanie z  wzajemno-
ścią. Cytryna z  kolei przepowiada 
miłość, ale z trudnościami. 

Słomki miłości
Każda osób z  grupy otrzymuje 

słomkę w innym kolorze. Należy na-
stępnie wrzucić je do miski z  wodą 

i obserwować. Słomki, które zetknąć 
się ze sobą jako pierwsze to słomki 
osób, które połączy wielka miłość. 

Obrączka w szklance
Od uczestników zabawy wróżba 

ta wymaga cierpliwości. Aby ją wy-
konać, należy przygotować szklan-
kę do połowy napełnioną wodą, nit-
kę oraz obrączkę. Obrączkę nawle-
ka się na nitkę i wkłada do szklanki, 
aby była na wysokości jej brzegów, 
jednak ich nie dotykała. Nitkę przy-
trzymuje się opierając łokcie na sto-
le. Nie można wykonywać żadnych 
ruchów. Gdy ręce zaczynają drżeć, 
obrączka mimochodem zaczyna 
obijać się o  ścianki szklanki. Ilość 
uderzeń oznaczać będzie wiek, w ja-
kim wstąpi się w związek małżeński. 

Dryfujące marzenie
Goście zapisują na karteczkach 

swoje marzenia, a  następnie wrzu-
cają je do miski pełnej wody. To, któ-
re wypłynie na powierzchnie pierw-
sze, powinno się spełnić. 

Zebrała: Paula Nogaj
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Coctails & Dreams  
– barmani Foto FX + Film

Michał Korn

Foto Kinski Hotele Mercure  i Ibis

Maciej Pluta – fotografJazda marzeń – samochody do wynajęcia Cukiernia Michaś

Mona Lisa – Salon Sukni Ślubnych

Zespół Silver Band Zespół After Five

Dom Weselny Julia Salon Sukien Ślubnych Bianca Rosa

„Kochać to zestarzeć się 
razem”  Albert Camus

Mąż idealny to taki, który jest 
przekonany, że ma idealną żonę.

Tak czy inaczej żeń się: jeżeli znajdziesz dobrą żonę, 
będziesz szczęśliwy, jeśli złą – zostaniesz filozofem.

Jazda marzeń – samochody do wynajęcia

Pracownia artystyczna Zuwika
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Doniczkarnia

Alfamedica Impressia – zaproszenia ślubne

Fotobudka Magda Dekoracje ślubne Flor You

Studio Izabella

Foto Nita Esthetic Zone

Foto Paweł Kanawka

„Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, 
a okazuje się, że czekali na siebie całe życie”.
 Vitor de Lima Barreto

Małżeństwo to wieczna rozmowa.

Po latach zrozumiałem, co jest 
najważniejsze w sukience – kobieta, 
która ją nosi.” Yves Saint Laurent
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Uroczystość w Filharmonii
Uczniowie liceum, w którym 

wdrożono innowację pedagogiczną – 
edukacja  obronna i patriotyczna – 
wraz z nauczycielami i dyrektorem 
naszej szkoły, Stanisławem Dzwonni-
kiem, brali udział w uroczystości z 
okazji obchodów 100. rocznicy po-
wstania WKU w Częstochowie oraz 
obchodów wojewódzkiego święta 
Terenowych Organów Administracji 
Wojskowej, która to odbyła się w Filhar-
monii im. B. Hubermana. 

Uroczystość poprzedziło nabożeń-

stwo w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Gó-
rze, które celebrował dziekan wojsk lądo-
wych ks. płk Grzegorz Krupski. Uczestni-
cy mogli obejrzeć film i prezentacje na te-

mat genezy powstania Administracji 
Wojskowej w Częstochowie. Wrę-
czono odznaczenia i wyróżnienia m.
in. dla osób z resortu Obrony Naro-
dowej a także dla przedstawicieli ad-
ministracji publicznej, środowisk 
kombatanckich i pracodawców, w 
tym także naszemu Dyrektorowi Sta-
nisławowi Dzwonnikowi. Po tej uro-
czystości uczestnicy wysłuchali kon-

certu orkiestry wojskowej z Bytomia wraz 
z solistami.

Oliwia Kotlińska

„Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce 
                                  Za dar najpiękniejszy, za serce” 

Dzień Nauczyciela w I LO  wypadł śpiewająco!
W naszej szkole odbyła się 

uroczysta akademia z okazji 
Dnia Nauczyciela. Młodzież w 
tym dniu mogła okazać swo-
ją wdzięczność swoim na-
uczycielom, tutorom i innym 
pracownikom szkoły. Miło 
nam również było gościć 
emerytowanych nauczycieli I 
LO. Jak co roku,  nastąpiło 
uroczyste przekazanie wła-
dzy nowemu Samorządowi Szkol-

nemu -  na czele z Katarzyną Ko-
zioł. Nowy Samorząd już z samego 

rana przygotował  słodką nie-
spodziankę w postaci tortu dla 
nauczycieli. Scenariusz całej 
uroczystości był pełen sentencji i 
złotych myśli, dopełniły go pio-
senki z repertuaru Kory, śpiewa-
ne przez uczennice naszego Li-
ceum.  Akademia została przy-
gotowana przez Panie profesor 
A. Henel, D. Marlińską, A. Mro-
wiec-Smagę i K. Staszewską. 

Julia Piasecka kl. IIb

Uczniowie I LO w Bibliotece 
Austriackiej w Opolu

W październiku, pod 
opieką profesor Zofii 
Sandak-Bernat i Karoliny 
Staszewskiej, grupy z roz-
szerzonym językiem  nie-
mieckim z klas Ic i IIc 
wspólnie udały się do 
Opola, by w Bibliotece 
Austriackiej zaznajomić 
się ze wszystkim, co zwią-
zane z krajami niemiec-
kojęzycznymi. 

Uczestnicy brali czyn-
ny udział w wykładach multime-
dialnych. Pierwszy z nich nosił tytuł 
„Niemcy bliżej” i był cały przepro-
wadzony w języku niemieckim, na 
szczęście zdolni uczniowie naszego 
liceum nie mieli problemów ze zro-
zumieniem lekcji. 

Po wykładzie przyszła pora na 
kilkuminutową przerwę, by za-
czerpnąć świeżego powietrza i z 
pełnią sił powrócić na kolejny, tym 
razem poświęcony Austrii, czyli 
„Austria bliżej”. 

Dzięki temu wyjazdowi ucznio-
wie pogłębili wiedzę o języku, po-
znali różnice między językiem nie-
mieckim, a językiem austriackim, 
zaznajomili się z niezwykłymi miej-
scami oraz wydarzeniami kultural-
nymi, a także zdobyli wiedzę na te-
mat osób żyjących tam  teraz,  jak i 
w przeszłości. Po wykładach mogli-
śmy zwiedzić Opole i w świetnych 
humorach podziwiać jego archi-
tekturę i wpływ kultury niemieckiej 
na to miejsce. 

Magda Rzemińska kl. I c

Jasne, że muzeum!
W  ramach projektu edukacyjne-

go „Nie chciejcie Ojczyzny, która 
Was nic nie kosztuje” organizowa-
nego przez Delegaturę w  Często-
chowie Kuratorium Oświaty w Kato-
wicach i  Katolickie Stowarzyszenie 
Civitas Christiana w  Częstochowie 
na lekcjach historii i historii i społe-
czeństwa realizowane są tematy do-
tyczące wydarzeń, jakie miały miej-

sce w Częstochowie i na Jasnej Górze 
u schyłku I wojny światowej. 

W ramach tych zajęć z  inicjaty-
wy p. prof. Agnieszki Henel klasy IIc, 
IIe, IIf  i IIId uczestniczyły w lekcjach 
muzealnych poświęconych dzie-
jom Częstochowy,  ze szczególnym 
uwzględnieniem roli Jasnej Góry 
w odzyskaniu niepodległości. 

A.H. 

Dzień Języków Europejskich 2018
W  październiku  2018 r. w  I  LO obchodziliśmy 

Dzień Języków Europejskich. Podczas uroczysto-
ści   uczniowie poszczególnych klas przedstawili 
podstawowe informacje oraz ciekawostki doty-
czące wylosowanych wcześniej państw, a  także 
zaprezentowali piosenki, zaśpiewane w danych ję-
zykach oraz tańce charakterystyczne dla omawia-
nych regionów. Podczas prezentacji zgromadzona 
publiczność miała okazję wziąć udział w szybkim 
quizie i wygrać słodkie niespodzianki. Potrawy re-
gionalne charakterystyczne dla różnorodnych 
państw europejskich były również dostępne na 
stoiskach przygotowanych przez poszczególne 
klasy. Bawiliśmy się świetnie, wyłoniło się sporo 
talentów wokalnych i komediowych, a przy okazji 
nauczyliśmy się dużo o innych krajach. Organizatorzy:  Adrianna Chrząstek, Aneta Słomian

Praktyki w Rimini
ZSTiO im. Stefana Żeromskiego w 

Częstochowie  już po raz kolejny wysłało 
10 osobową grupę uczniów dwóch klas 
hotelarskich wraz z opiekunem mgr 
Agnieszką Pałygą na miesięczne praktyki 
do Włoch do Rimini w ramach programu 
Erasmus+. Praktyki realizowane były w 
poszczególnych hotelach tegoż nadmor-
skiego miasta na różnych stanowiskach 
takich jak recepcjonista, kelner czy ho-
usekeeper. Uczniowie w przydzielonych 
miejscach pracy szlifowali w praktyce 
umiejętności zdobyte w szkole jednocze-
śnie podwyższając swoja znajomość języ-
ka angielskiego, rozwijając relacje inter-
personalne oraz wykazując się dojrzało-
ścią życiową. Ci młodzi ludzie mieli moż-
liwość przekonać się jak bardzo w pracy 
ceniona jest punktualność, solidność i 
niezawodność.  To właśnie w swoich 
miejscach praktyk nauczyli się nowych 
rozwiązań, metod i sposobów na wyko-
nywanie przydzielonych im zadań.

  Praktykanci poza nauką w miejscach 
pracy przeszli przez ten miesiąc szkołę ży-
cia, musieli wykazać się samodzielnością, 
odnaleźć się w całkowicie nowym otocze-
niu i przełamać barierę językową w kon-
taktach z obcokrajowcami. Innymi słowy 
mówiąc, ci młodzi ludzie stawili czoła  
wielkiemu wyzwaniu i mieli okazję udo-
wodnić przede wszystkim samym sobie , 
że są dojrzali, odpowiedzialni i zaradni. 
Doświadczenie to na pewno podniosło ich 
samoocenę, pewność siebie i uświadomi-
ło im, że nie ma rzeczy nieosiągalnych.

Uczniowie w trakcie praktyk w Italii 
stali się również bogatsi o wiedzę o tym 
wyjątkowym kraju, odbywając dwie wy-
cieczki krajoznawcze do Wenecji i San 
Marino. Tam wraz z przewodnikiem mie-
li okazję zgłębić swoje pojęcie na temat 
tych niezaprzeczalnie wyjątkowych 
miejsc i przekonać się o ich niewątpli-
wym uroku spacerując wąskimi wybru-
kowanymi kostką alejkami i robiąc pa-
miątkowe zdjęcia z tarasów widokowych.  

Korzyści płynących z wzięcia udziału w 
tym projekcie było szereg, a kolejnym z 
nich był kurs podstaw języka włoskiego, 
który uczniowie przeszli w pierwszym ty-
godniu pobytu w Rimini. Każdego dnia 
praktykanci ochoczo pędzili po pracy w 
kierunku biura Sistema Turismo, projek-
towego partnera, by móc przyswoić jak 
największą ilość słownictwa, w tym rów-
nież branżowego, które okazało się nie-
zbędne w pracy w hotelu i pomocne w co-
dziennym funkcjonowaniu we Włoszech.

Wraz z końcem praktyk młodzież 
otrzymała certyfikaty potwierdzające od-
bycie stażu we Włoszech w ramach Era-
smus + oraz ukończenia kursu języka 
włoskiego. Dnia 06 października 2018 
uczniowie zakończyli swoja niesamowita 
przygodę w Rimini  i wrócili do domu do 
Polski z bagażem pełnych doświadczeń 
oraz niezapomnianych wrażeń ,świado-
mi, iż zdobyte umiejętności, nawyki 
i śmiałość w porozumiewaniu się w języ-
ku obcym będą nieocenionym atutem dla 
przyszłego pracodawcy. 

Żywa lekcja historii
Z okazji stulecia niepodległości Polski 

w kalendarzu szkolnych uroczystości 
związanych z tą rocznicą 16 października 
2018 roku odbyło się niezwykle wzrusza-
jące wydarzenie, spotkanie autorskie z 
Krzysztofem Mieruszyńskim i Zbisławem 
Janikowskim. Obaj są zasłużonymi dzia-
łaczami społecznymi i propagatorami 
spotkań z żywa historią naszego miasta. 
Spotkanie, które odbyło się w świetlicy 
szkolnej poświęcone było promocji 
książki „Mój wrzesień 1939 i inne wojen-
ne wspomnienia”. W książce Krzysztof 
Mieruszyński zebrał, opracował i  opubli-
kował wojenne wspomnienia swojego oj-
ca Sierżanta Stefana Mieruszyńskiego, 
żołnierza walczącego w kampanii wrze-
śniowej w 1939 roku, a podczas okupacji 
aktywnego członka ruchu oporu, działa-
jącego w częstochowskim obwodzie Ar-
mii Krajowej.

Obaj niezwykle ciekawie opowiadali o 
pracy nad książką oraz o historii Często-
chowy podczas drugiej wojny. Spotkaniu 
towarzyszyła ekspozycja pamiątek ro-
dzinnych i wojskowych należących do 
Sierżanta Stefana Mieruszyńskiego udo-
stępnionych z rodzinnych zasobów przez 
syna bohatera książki. W tym interesują-
cym wydarzeniu brały udział następujące 
klasy: III A, III C, IV J, II C, IV I oraz IV G. 
Spotkanie autorskie związane z książką: 

„Mój wrzesień 1939 i inne wojenne 
wspomnienia” poprzedzone było prezen-
tacją filmu na temat sierżanta Stefana 
Mieruszyńskiego towarzyszącego książ-
ce. Prezentacja filmu odbyła się 9 paź-
dziernika 2018 roku w świetlicy szkolnej 
i uczestniczyły w niej następujące klasy: 
III A, III B, III C, II A, II C, IV J, IV H, IV F, 
IV G i IV I. Oba wydarzenia były wielka 
lekcją historii i patriotyzmu, szczególnie 
cenną bo związaną z naszym miastem.

Krzysztof Mieruszyńki zwrócił uwagę 
wszystkich uczestników spotkania na 
bardzo ważną sprawę, na historę, która 
toczy się tuż obok, w naszych rodzinach. 
Warto wzorować się na naszym gościu i 
pielęgnować rodzinne pamiątki. Zbierać 
wspomnienia członków naszych rodzin, 
szczególnie seniorów, cieszyć się ich 
obecnością dopóki jest to możliwe :)))

przygotowała D. Pintal
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stanisława celińska
z zespołem pod kierownictwem
MacieJa MURasZkO

www.stanislawacelinska.pl

2 grudnia (niedziela) godz. 18.00 | FILHARMONIA
Ceny biletów: 119 zł, 99 zł, 79 zł
Miejsce koncertu: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, ul. Wilsona 16. 42-202 Częstochowa
Organizator: Feeling Factory. Ul. Kamionki 25, 32-566 Alwernia. Tel.: +48 664 689 184
Bilety do nabycia w kasie Filharmonii Częstochowskiej, ul. Wilsona 16. Tel.: +48 34 324 42 30, +48 795 451 438
Bilety online: www.ebilet.pl, www.biletin.pl/pl, www.kupbilecik.pl, www.eventim.pl, www.bilety 24.pl
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Regionalny Ośrodek Kultury w 
Częstochowie zaprasza na wernisaż 
wystawy fotografii  View Spatium II  
Dariusza Pleśniaka. Wydarzenie za-
planowano na 9 listopada na godzi-
nę 19.00. Ekspozycję będzie można 
oglądać do końca listopada.

Dariusz Pleśniak jest absolwentem 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Czę-
stochowie. W 1998 roku został za-
trudniony w macierzystej uczelni na 
stanowisku asystenta (od 2007 r. peł-
ni stanowisko adiunkta). W 2006 roku 
uzyskał tytuł doktora sztuki na Wy-
dziale Artystycznym Uniwersytetu 
Śląskiego filii w Cieszynie. 

– Zajmując się pracą naukową zwią-
zaną z historią fotografii, tworzy po-
mocne w niej oprogramowanie archi-
wizacyjne i bibliograficzne, a także 
zajmuje się działalnością artystyczną i 
popularyzatorską w zakresie fotogra-
fii cyfrowej, grafiki i animacji kompu-
terowej – czytamy o autorze. 

Dariusz Pleśniak współpracował z 
amerykańskim magazynem „Render-
Node”, w którym ukazywały się jego 
artykuły na tematy związane z kre-
owaniem wirtualnej rzeczywistości. 

Poza tym szereg tekstów dotyczących 
grafiki 3D można było znaleźć także na 
łamach „Magazynu 3D”. Współpracu-
je z dwoma studiami filmowymi zaj-
mującymi się grafiką komputerową.

Hasłem przewodnim wystawy, którą 
będziemy mieli okazję zobaczyć w Re-
gionalnym Ośrodku Kultury jest View 
Spatium, co z łaciny oznacza „pod-
gląd przestrzeni”. W tym przypadku 
przestrzeni cyfrowej. 

– Wszystkie prace zrealizowane zo-
stały w wirtualnym cyfrowym świecie. 
Fundamentem dla każdej z nich była 
fotografia wykonana przez autora, 
przekształcona następnie w bazę da-
nych, wykorzystaną do budowy frak-
tali tworzących specyficzne struktury, 
modyfikowane i przekształcane na-
stępnie przez autora – informuje ROK.

Obraz zastany po stworzeniu frak-
tali niewiele ma wspólnego z tym, któ-
ry autor udostępnia widzowi jako koń-
cową pracę. Ulega on olbrzymiej prze-
budowie. Nadaje on jednak pewne za-
sady i ograniczenia. Jest niczym szkie-
let, który zostaje obudowany, przez 
konkretną formę. Ekspozycję będzie 
można oglądać do 30 listopada.

Katarzyna Gwara



W krajach Unii Europejskiej

Nowe kary za spanie w kabinach
Polscy przewoźnicy na cen-

zurowanym. Zagraniczni 
urzędnicy mogą ich ukarać 
nie tylko za przyłapanie na 
gorącym uczynku podczas 
spaniu w kabinie tira. Teraz 
mogą wystawiać mandaty 
sięgające nawet 28 dni 
wstecz! A o karę nie jest trud-
no – wystarczy tylko, że kie-
rowca nie będzie miał doku-
mentów potwierdzających 
korzystanie z hotelu.

Przypomnijmy, od grudnia 
2017 roku na mocy wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w krajach 
unijnych obowiązuje bez-
względny zakaz spędzania 
w pojeździe odpoczynków regu-
larnych, tygodniowych. 

Jednak to właśnie teraz pol-
scy przewoźnicy powinni zwró-

cić szczególną uwagę na nową 
praktykę zagranicznych urzęd-
ników. Dlaczego? Bo już nie 
tylko Francja, ale też Holan-
dia, Belgia, Anglia, Niemcy 
i Włochy w pełni respektują re-
gulacje dotyczące spędzenia 
45-godzinnego odpoczynku 
przez kierowców. 

Przerwa w pracy powinna 
odbywać się w miejscu, gdzie 
zapewnione są warunki socjal-
ne na równi z hotelowymi. Do 
tej pory praktyki były różne, 
a przewoźnicy poszukiwali roz-
wiązań kłopotliwego nakazu. 
Jednym z nich było opuszcza-
nie Francji i odbycie 45 go-
dzinnej przerw poza jej grani-
cami. Najczęściej wybieranymi 
miejscami były niemieckie 
i włoskie parkingi, ale także 
Holandia, Belgia, czy Anglia, 
a więc kraje, które nie wprowa-

dziły wówczas do swoich lokal-
nych przepisów sankcji za zła-
manie tej zasady. 

Teraz do krajów Unii Euro-
pejskiej egzekwującej przepisy 
nakładające kary za spanie 
w kabinie podczas regularnego 
odpoczynku tygodniowego, do-
łączyły kolejne państwa. Poza 
tym do tej pory kara obowiązy-
wała tylko w momencie złapa-
nia na gorącym uczynku – je-
śli podczas kontroli kierujący 
pojazdem rzeczywiście odbie-
rał godziny wypoczynku w ka-
binie. 

Inspektorzy mogą też zażą-
dać od kierowców okazania 
dokumentów potwierdzają-
cych korzystanie z hotelu na-
wet 28 dni wstecz. Kary są do-
tkliwe - najwyższe mogą sięgać 
nawet 30 tysięcy euro. 

Katarzyna Gwara

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 7 listopada 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 1.4 E, 
rok prod. 2012

  35.900 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 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 2.0 TDCi, rok prod. 2015, 

 kraj., I –właśc., F. VAT  49.900 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 2.0 D, rok prod. 2010, 

163 KM 25.900 zł
n	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006 11.800 zł

n	 OPEL SIGNUM 2.0 E, rok prod. 2004, turbo 13.600 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	 RENAULT THALIA 1.2 E, rok prod. 2008 9.900 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 COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,  

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 49.900 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  

Fundusze unijne

Miliony  
na poprawę 

bezpieczeństwa
Dokończenie ze str. 1

Nazwa projektu to „Ogólno-
polskie szkolenia dla samorzą-
dowych zarządców dróg w za-
kresie stosowania inżynieryj-
nych środków poprawiających 
bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego”. Jego war-
tość wynosi 5 milionów złotych 
- 4,25 przekaże na cel Unia Eu-
ropejska. 

W zeszłym roku w Polsce do-
szło do ponad 30 tysięcy wy-
padków drogowych. Zginęło 
w nich blisko 3 tysiące osób. –  
Jeśli te szkolenia pozwolą ocalić 
chociaż jedno życie, będą warte 

każdej złotówki  – mówi mini-
ster inwestycji i rozwoju  Jerzy 
Kwieciński. Dodaje też, że szko-
lenia to tylko element całej pa-
lety działań. - Równie ważne są 
podniesienie świadomości w za-
kresie bezpiecznych zachowań 
na drodze oraz współpraca po-
między administracją rządową, 
samorządową i organizacjami 
pozarządowymi  – podkreśla  
Kwieciński.

Zgodnie z zamysłem szkolenia 
mają być skrojone na miarę  
– każde ma się skupiać na przy-
czynach wypadków w danym re-
gionie. Ich uczestnikami będą 
samorządowi zarządcy dróg  
– osoby zaangażowane w proce-
dury zarządzania ruchem drogo-
wym, opiniujące i zatwierdzające 
do realizacji projektów organiza-
cji ruchu oraz odpowiedzialne za 
jego prawidłową organizację. 
W sumie będzie to około 3500 
osób z całego kraju. 

Umowę o dofinansowanie 
podpisali Krzysztof Rodziewicz, 
Dyrektor Departamentu Przygo-
towania Projektów w Centrum 
Unijnych Projektów Transporto-
wych oraz Konrad Romik, dyrek-
tor Sekretariatu Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego, która będzie realizować to 
przedsięwzięcie. 

Katarzyna Gwara

SKUP SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH
ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

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

SPRZEDAM DOM  
ul. św. Rocha (wjazd z dwóch stron)  
na działalność gospodarczą.  

Tel. 660 987 982

SPRZEDAM

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

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

USŁUGI
n TRENER PERSONALNY – plany dietetyczne, 

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

PRACA
— DAM PRACĘ —

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

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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1/8 Pucharu Polski w piłce nożnej

Raków zagra z Wigrami Suwałki
Siatkówka

Starcie Akademików
W 1/8 Pucharu Polski RKS 

Raków zmierzy się z Wigra-
mi Suwałki – to wynik loso-
wania, które odbyło się w 
czwartek 8 listopada. Mecz 
zostanie rozegrany na sta-
dionie rywali.

Procedura losowania została 
powtórzona ze względów tech-
nicznych – jedna z kulek wy-
padła podczas procesu loso-
wania. Gdyby nie ta sytuacja, 
naszym rywalem w 1/8 Pu-

charu Polski byłaby… Legia 
Warszawa. To tę drużynę czer-
wono-niebiescy wylosowali za 
pierwszym razem. 

– Za drugim razem wszyst-
ko odbyło się już zgodnie z re-
gulaminem. Częstochowianie 
poznali swojego rywala już 
podczas wyłaniania pierwszej 
pary. Najpierw wylosowano 
Wigry Suwałki (dlatego ta 
drużyna będzie gospoda-
rzem), a następnie do tego ze-
społu dołączył Raków – poin-

formował zarząd częstochow-
skiego klubu. 

Na początku przyszłego mie-
siąca – 4, 5 i 6 grudnia zosta-
ną rozegrane wszystkie mecze 
1/8 finału Pucharu Polski. 

Mecze 1/8 finału Pucharu 
Polski zostaną rozegrane w 
dniach 4, 5 i 6 grudnia. Czę-
stochowska drużyna będzie fa-
worytem spotkania z Wigrami. 
W ligowych rozgrywkach poko-
nali zespół z Suwałk 3:0. 

Paula Nogaj

W sobotę 11 listopada w Ha-
li Sportowej Częstochowa za-
gra AZS Częstochowa z AZS-
-em AGH Kraków. Początek 
meczu zaplanowano na godzi-
nę 17:00.

Obecnie Tauron AZS Często-
chowa znajduje się na przed-
ostatnim miejscu w tabeli. Niżej, 
na 14 miejscu znajduje się jedy-
nie UKS Mieckiewicz Kluczbork. 

Sobotni rywal biało-zielonych 
zajmuje 8 lokatę. Ma na swoim 
koncie trzy wygrane i cztery po-
rażki. Drużyna z Częstochowy 
natomiast nie wypada najlepiej 
w zestawieniu. Na siedem roze-
granych spotkań, zdołali wygrać 
tylko jedno. Wszyscy kibice 
z niecierpliwością czekają na 
przełomowy moment AZS-u Czę-
stochowa w tym sezonie. 

Paula Nogaj

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

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

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

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Piłka nożna

Zmiana w terminarzu ligowym Rakowa
Terminy spotkań ligo-

wych z Chojniczanką Choj-
nice i Odrą Opole uległy 
zmianie. Na boisku przy ul. 
Limanowskiego ostatni po-
jedynek ligowy rozegrany 
zostanie w piątek 23 listo-
pada ze względu na to, że 

mecz ten będzie transmito-
wany na żywo przez telewi-
zję Polsat Sport.

Początek meczu z Chojni-
czanką zaplanowano na godzi-
nę 20:45. Z kolei mecz z Odrą 
Opole ma się odbyć w ten sam 

dzień, jaki zaplanowano wcze-
śniej – 1 grudnia, jednak w 
przypadku tego spotkania 
zmianie uległa godzina. Zacznie 
się ono o godzinie 13:00, a nie o 
15:00 jak podano to pierwotnie 
do informacji. 

Paula Nogaj

SPORT

 Maraton Górski Nordic Walking

Karol Stiller 
mistrzem Polski

IV Mistrzostwa Polski 
w Maratonie Górskim Nordic 
Walking w ramach XI Marato-
nu Beskidu odbyły się 3 listo-
pada 2018 roku w miejsco-
wości Radziechowy. Zwycię-
żył je Karol Stiller – mieszka-
niec Kusiąt, zdobywając tym 
samym tytuł Mistrza Polski. 

W zawodach wystartowało 80 
zawodników. Karol Stiller uzy-

skał najlepszy czas (4:57:16). 
Na miejscu drugim znalazł się 
Piotr Niechwiejczyk ze Święto-
chłowic, który pokonał trasę 
w czasie 5:10:15. Trzecie miej-
sce zdobył Krzysztof Członkow-
ski ze Szczekocin. Jego czas wy-
niósł 5:11:17. Najlepszą kobietą 
w zawodach okazała się nato-
miast Barbara Cieślar z Wisły. 
Uzyskała czas 5:41:01.

Paula Nogaj

Speedrower

Uczczą 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości

Częstochowscy speedro-
werzyści – zawodnicy Lwów 
Avia Częstochowa wraz z 
adeptami szkółki „Lwy Kra-
snale” uczczą rocznicę 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości w naj-
bliższą niedzielę 11 listopa-
da. Turniej z tej okazji odbę-
dzie się na obiekcie przy ul. 
Starzyńskiego 10a.

– Zawody będą miały cha-
rakter parowy, gdzie zawodni-
cy ekstraligi oraz okręgu połu-
dniowego będą losować zawod-
ników i zawodniczki ze szkółki. 
Pary rywalizować będą w 
dwóch grupach.   W   grupie 
„A” rywalizować będzie 7 par, 

a w grupie „B”   6 par. Do pół-
finału awansuję cztery najlep-
sze pary z każdej z grup – po-
informowało biuro prasowe 
Lwów Częstochowa.

Udział w zawodach wezmą 
największe gwiazdy klubu Lwy 
Częstochowa: Nikodem Mlek,   
Mateusz Złotnicki,   Tomasz 
Włodarczyk,   Daniel Ordon, 
Bartek Pawlik, Arkadiusz   Du-
dek, Patryk Lukas, Łukasz 
Mastalerz. „Krasnali” repre-
zentować będą natomiast m.
in.: Sandra i Brajan Charbich,   
Kuba Deska,   Filip Kosakow-
ski, Nela Stacewicz, Ala Cha-
mara,   Igor Ćwiek,   czy Oskar 
Wajs.

– Zapraszam Państwa na 

pokaz ogromnej ambicji i spor-
towej walki w wykonaniu 
adeptów szkółki   „Lwy Kra-
snali”. W ten sposób chcemy 
na sportowo uczcić setną 
rocznicę odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości –  powie-
dział współorganizator zawo-
dów Bartek Pawlik. -Ten tur-
niej nie odbyłby się bez wspar-
cia  Sebastiana Charbicha, 
oraz  Arkadiusza Dudka, któ-
rym chciałem serdecznie po-
dziękować za zaangażowanie 
się w organizację turnieju  – 
dodał Pawlik.

Początek zawodów zaplano-
wano na godzinę 14:00. Wstęp 
tradycyjnie bezpłatny.

Paula Nogaj

Sporty motorowe

Jurajski Super Sprint 
odbył się po raz drugi
Automobilklub Jurajski już 

po raz drugi zorganizował wy-
ścig samochodowy ulicami Czę-
stochowy. Odbył się on w mi-
nioną sobotę, a udział w turnie-
ju wzięło ok. 60 zawodników.

Uczestnicy wyścigu walczyli 
o Puchar Prezydenta Miasta 
Częstochowy. Trasa wyścigu 

prowadziła ulicami 7 Kamienic, 
Pułaskiego i Popiełuszki. Na 
czas imprezy zostały one wyłą-
czone z ruchu. Częstochowska 
policja zabezpieczała wyścig 
i zapewniła bezpieczeństwo na 
wydarzeniu. Wśród zawodni-
ków, wystąpił utytułowany kie-
rowca WRC2 Łukasz Pieniążek. 

Paula Nogaj

Piłka nożna

Skra zmierzy się 
z Radomiakiem

Skra Częstochowa zmierzy 
się na własnym stadionie z Ra-
domiakiem Radom już w sobotę 
10 listopada o godzinie 14:00.

Będzie to spotkanie w ramach 
18. kolejki II ligi. Obecnie Skra 
znajduje się na  12 miejscu w ta-
beli, zdecydowanie odsuwając się 
od strefy spadkowej, w której 
znajdowała się jeszcze na począt-
ku sezonu. Rywal Skrzaków w ta-
beli znajduje się na miejscu 2, co 
oznacza, że najbliższe spotkanie 
nie będzie łatwe, jednak dobra for-
ma zawodników z Częstochowy 
podnosi z pewnością na duchu. W 
poprzednim spotkaniu z Siarką 
Tarnobrzeg częstochowska druży-
na zwyciężyła 1:0. Skra debiutu-
jąc w II lidze przegrała w meczu z 
Radomiem 0:1, ale był to dobry, 
wyrównany mecz. -Nasza drużyna 
nie przestraszyła się wtedy rywa-
la, który uznawany był za jednego 
z faworytów ligi. Radomiak potem 
spisywał się różnie (doznał m.in. 
trzech porażek), ale ostatnio 

wskoczył na podium, które daje 
awans – możemy przeczytać na 
stronie Skry Częstochowa.

Ostatnie tygodnie były dla Ra-
domiaka serią świetnych spo-
tkań. Przegrana z Widzewem w 
jakiś sposób napędziła ten ze-
spół i zmotywowała na tyle, że w 
kolejnych meczech zdobyli oni 
komplet punktów. W sumie ma-
ją ich teraz na swoim koncie aż 
40. W poprzednim tygodniu wy-
grali 5:0 z Górnikiem Łączna. 

– Nasi trenerzy mają o czym 
myśleć, ale ważne, że przygotowa-
nia do pojedynku z Radomiakiem 
mogą prowadzić w zupełnie in-
nych okolicznościach niż do me-
czów na początku sezonu. Trzy 
kolejne zwycięstwa i awans na 11 
miejsce na pewno podbudowały 
zawodników. Wierzymy, że będą-
cy na fali skrzacy podejmą z wice-
liderem walkę. A może uda się 
sprawić niespodziankę? - napisa-
ła Skra na swojej stronie interne-
towej, zachęcając do przyjścia na 
mecz i kibicowania. Paula Nogaj
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 361; 

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

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

odc. 3927; 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. 82; 

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

odc. 4; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

6/109; teleturniej
11:30 Korona królów; odc. 

123; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w zagrodzie – 

Jagnięcina - zdrowa 
alternatywa

12:55 Natura w Jedynce – 
Twardziele na pustkowiu; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2017)

13:50 The Wall. Wygraj 
marzenia - kulisy; 
teleturniej

14:00 Elif; s.II; odc. 362; 
serial; Turcja (2014)

14:50 Big Music Quiz - 
kulisy; teleturniej muz.

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

Gargas; /88/; magazyn
16:05 Wieczna miłość; odc. 

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

niepodległości; /15/; 
felieton

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

odc. 3928; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3371; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka 

historia...; odc. 10; 
telenowela TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
7/109; teleturniej

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

marzenia; /44/; teleturniej
21:30 Big Music Quiz (20); 

teleturniej muzyczny
22:35 Jak Bóg da; komedia; 

Włochy (2014)
00:05 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
00:55 Ocaleni - wydanie 

specjalne; reality show
02:00 Tak, tak; komedia; 

Polska, Francja (1991)
03:35 Zapomniany Żołnierz 

– 56 lat niewoli; film 
dokumentalny; Węgry 
(2016); reż.:Balzs Ravasz

04:45 Notacje – Tomasz 
Szarota. Trójkąt 
Weimarski; cykl dokum.

05:30 Koło fortuny; odc. 35 
ed. 3; teleturniej

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

06:50 Anna Dymna – 
spotkajmy się

07:20 Na sygnale; odc. 152 
„Paparazzo”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (210)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

49 „Jesienny blues”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1937; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 36 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 74; 
serial; Turcja (2011)

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:30 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (8); reality show

15:05 Hity kabaretu (15) - 
Drzwi i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju; cz. 
1; program rozrywkowy

16:00 Koło fortuny; odc. 327 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2467; 
teleturniej

17:15 Łzy Cennet; odc. 50; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

198 „Śpiwór dla czworga” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 85; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1937; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1938; serial obyczajowy 
TVP

20:45 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

21:45 Rodzinka.pl; odc. 248 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

22:25 Czerwony Pająk; 
dramat; Polska (2015); 
reż.:Marcin Koszałka; 
wyk.:Filip Pławiak, Adam 
Woronowicz, Julia 
Kijowska, Wojciech 
Zieliński, Małgorzata 
Foremniak, Marek Kalita, 
Przemysław Bluszcz, Piotr 
Głowacki, Andrzej 
Konopka, Barbara Kurzaj

00:10 Dzień z życia 
blondynki; komedia; USA 
(2014); reż.:Steven Brill; 
wyk.:Elisabeth Banks, 
Ethan Suplee, James 
Marsden

01:55 Uciekinier; dramat; 
USA (2013)

POLSAT piątek 09-11-2018
4:55 Disco Gramy; program 

muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; 

magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program 

informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy 

(712); serial fabularno-
dokumentalny

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

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

11:00 Dlaczego ja? (773); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (54); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (720); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2757); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (646); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (289); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (279); serial 

paradokumentalny. Ktoś 
włamuje się do prywatnej 
przychodni i kradnie dane 
pacjentów, by ich 
szantażować. Motywem 
jest zemsta. Romans Klary 
i Kazimierza...

18:00 Pierwsza miłość 
(2758); serial obyczajowy

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

Kiepskich (307); serial 
komediowy. Ferdynand 
Kiepski całe dnie spędza 
przed telewizorem z 
puszką piwa w ręku. Dom 
musi utrzymywać z pensji 
pielęgniarki jego żona...

20:05 World of Dance - 
Polska (9); program 
rozrywkowy

22:05 Disco Attack; koncert
0:40 W imię zła; thriller, 

Kanada 2017. Po 
tajemniczej śmierci w 
Opactwie, siostra Talia 
(Susie Abromeit) 
otrzymuje surowe rozkazy 
od przełożonej - musi 
odkryć prawdę o 
morderstwie. Sprawa 
komplikuje się. Zabita 
zostaje jeszcze jedna 
siostra. Gdy zakonnica 
odkrywa, jakie tajemnice 
skrywa opactwo, musi też 
stanąć oko w oko ze 
swoją przeszłością…

2:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5488) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 (40) 
- program 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2327) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (970) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (859) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (622) - 
program 

14:00 19 + (323) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (623) - 
program 

16:30 19 + (324) - program 
17:00 Szpital (860) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (971) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7618) - 

informacje
19:35 Sport (7601) - 

informacje
19:45 Pogoda (7598) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5489) - 

program
20:00 Batman kontra 

Superman: Świt 
sprawiedliwości - film 
przygodowy, USA 2016

23:10 Nagi instynkt - film 
sensacyjny, USA 1992

01:55 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! Jesienią 
widzowie mogą 
spodziewać się gości z 
pierwszych stron gazet, 
arcyciekawych rozmów 
oraz przezabawnych 
anegdot i żartów…

02:55 Uwaga! (5489) - 
program

03:10 Moc Magii(TVN noc) 
(304/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 88

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 145

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 7

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 9

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2010; 
odc. 13

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 17

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 18

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 97

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2010; 
odc. 14

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 145

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 146

20:00 Szakal; akcja, USA 
1997. Anonimowy zabójca 
(Bruce Willis) wciąż 
wymyka się FBI. Agenci 
zwracają się o pomoc do 
terrorysty (Richard Gere), 
który jako jedyny 
kiedykolwiek widział 
poszukiwanego 
zbrodniarza…

22:35 Linia ryzyka; akcja, 
USA 2007. Zobaczmy 
Nadię Bjorlin, jako 
Natashę, kobietę która 
pokaże czym jest 
prawdziwy uliczny wyścig!

00:15 Spartakus: Wojna 
potępionych; serial 
fabularny, USA 2013; odc. 
7

01:20 Spartakus: Wojna 
potępionych; serial 
fabularny, USA 2013; odc. 
8

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:55 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

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

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 16

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 17

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 30; serial TVP

06:25 Na sygnale; odc. 144 
„Na ostrzu noża”; serial 
fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 145 
„Pomyłka”; serial 
fabularyzowany TVP

07:30 Daleko od szosy; odc. 
6/7 - Egzamin; serial TVP

08:55 M jak miłość; s.I; odc. 
922; serial TVP

09:55 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 35; serial 
obyczajowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
208 „Rollercoaster” sezon 
10; serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.V; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.V; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 70 - Eden; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 71 - Powrót Piotra; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
165 - Siostra zakonna; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 145 
„Pomyłka”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.V; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.V; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 31; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 72 - Fatum; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 32 - Śmierć 
Bromskiego; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.V; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.V; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 73 - Zatruta woda; 
serial kryminalny TVP

00:15 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 259 - Zły los; serial 
kryminalny TVP

01:15 Glina; odc. 2/25; serial 
kryminalny TVP

02:20 Glina; odc. 3/25; serial 
kryminalny TVP

03:30 Daleko od szosy; odc. 
6/7 - Egzamin; serial TVP

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

06:20 Familiada; odc. 2427; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Podlaski posiłek 
oracza; magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(26)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/29/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 297 
ed. 5; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret; /65/ 
- Tolerancja

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /54/ - „U cioci 
na imieninach” - 
Szwagierkolaska

10:55 Familiada; odc. 2427; 
teleturniej

11:25 KabareTOP Story – 
„Szeptanka” - Bohdan 
Smoleń

11:45 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Hrabi Dracula 
(1); program satyryczny

12:40 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Hrabi Dracula 
(2); program satyryczny

13:40 Śpiewające fortepiany 
(27)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1); widowisko 
rozrywkowe

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (2); widowisko 
rozrywkowe

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVIII Mazurska 
Noc Kabaretowa 
Mrągowo - Moda na 
swetry - The Best of; 
widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Zatorskie karpie; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (105) - 
Drewno; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 20 (75) Indie 
„Ulice Delhi”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/29/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(28)

21:20 Postaw na milion; 
odc. 181; teleturniej

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

23:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 11) - Rodzinne 
rekreacje; widowisko

00:15 Koło fortuny; odc. 296 
ed. 5; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa (1-3)

04:00 Rozrywka Retro – Im 
dalej w las tym wiekszy 
Szum (1); widowisko

05:10 Ukryta prawda (381) - 
magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny(158) - 
program sądowy

07:05 Szpital (439) - 
program obyczajowy

08:05 Brzydula (57/180) - 
serial obyczajowy

08:35 Brzydula (58/180) - 
serial obyczajowy

09:10 Kryminalni (13/14) - 
serial kryminalny

10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (207) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (159) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (613) - 
program sądowy

14:55 Szpital (440) - 
program obyczajowy

15:55 Dr House VIII (2/23) - 
serial inne, USA

16:50 Kryminalni (1) - serial 
kryminalny

17:55 Brzydula (59/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (60/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (Gracz 
) (208) - program 
obyczajowy

20:00 Super 8 - film 
przygodowy, USA 2011. 
Ohio, rok 1979. Grupie 
nastolatków udaje się 
zarejestrować tytułową 
kamerą Super 8 katastrofę 
kolejową. Niedługo po tym 
wydarzeniu do miasteczka 
wkracza wojsko. 
Powodem interwencji 
armii jest rosnąca ilość nie 
dających się racjonalnie 
wytłumaczyć wydarzeń, 
tajemniczych zniknięć 
ludzi i zwierząt. Miejscowy 
szeryf odkrywa, że 
wszystkie te wydarzenia są 
połączone z katastrofą 
pociągu…

22:20 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…

00:55 Porwani (5/12) - serial
01:55 Lista klientów (2/10) - 

serial, USA
02:50 Moc Magii (304/355) - 

program

05:30 Pojedynek na modę 
(1/10) - program 
rozrywkowy

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

06:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (4/12) - 
program lifestylowy

07:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (8/10) 
- program lifestylowy

08:15 Życie bez wstydu 6 
(9/10) - reality show

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (1/8) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (2/10) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu (7/10) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
14 (1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

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

(10/12) - reality show
14:15 W czym do ślubu? 3 

(10/12) - reality show
14:45 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (2/10) - reality 
show

15:30 Zanim Cię zobaczę 
(2/8) - program 
rozrywkowy

16:30 program rozrywkowy
17:05 Gwiazdy prywatnie 

(1/8) - program 
lifestylowy

17:35 Kuchenne rewolucje 7 
(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:35 Kulinarne podróże 
Magdy Gessler (1/2) - 
dokument kulinarny

19:35 Ugotowani 7 (19) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:10 Ugotowani 7 (20) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:40 Międzykulturowa 
randka

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

6 (10) - reality show
23:25 Współczesna 

dziewczyna (dozwolone 
od lat 18)

00:05 Niebezpieczny 
cyberświat - dokument

01:20 Rozbierana randka 
(14/20) - program 
rozrywkowy

01:55 Najsztub słucha - 
Maria Rotkiel (5) - talk 
show

02:25 W roli głównej – 
Danuta Stenka (5/8) - talk 
show

02:55 W roli głównej – 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) - talk show

03:25 Wiem, co jem 4 
(9/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (5/16) - 
magazyn

04:25 Wiem, co jem (6/16) - 
magazyn

06:00 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
81kg kobiet

07:30 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
102kg mężczyzn

09:05 Snooker - Champion 
of Champions 2018

11:50 Orły sportu
12:25 Strongman - Liga 

Mistrzów; odc. 7; relacja; 
Wielka Brytania (2018)

13:30 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
109kg mężczyzn - rwanie

15:25 Alicja Fiodorow; film 
dokumentalny

16:00 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
87kg kobiet - rwanie

17:05 Hokej na lodzie - 
Turniej EIHC: Polska - 
Dania

19:55 Snooker - Champion 
of Champions 2018 - 1/2F

22:15 Sportowy Wieczór
22:35 Snooker - Champion 

of Champions 2018 - 1/2F
00:05 RING TVP SPORT; 

magazyn
01:00 Hokej na lodzie - NHL: 

Toronto Maple Leafs - 
New Jersey Devils

04:05 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ - Aszchabad - kat. 
87kg kobiet

05:30 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (5); 
reality show

7:05 Przygody Kota w 
Butach (10); serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (11); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (59); 
reality show. We 
Strzyżynie na Mazowszu w 
maleńkim domku 
letniskowym mieszka pan 
Wojciech z synami. 
Rodzinę czeka zima bez 
ogrzewania i łazienki....

9:00 Septagon (39); serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (29); 
reality show

11:25 Benny Hill (2); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji 
(18); serial fabularno-
dokumentalny. Marcin 
Doman otrzymuje telefon 
z wydziału kryminalnego. 
W rejonie pojawił się nowy 
narkotyk o nazwie 
Krokodyl. Detektywi mają 
sprawdzić, czy...

13:00 Galileo (712); 
program 
popularnonaukowy

14:00 Galileo (713); 
program 
popularnonaukowy

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

16:00 Maria z przedmieścia 
(47) telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(47) telenowela

18:00 Septagon (38); serial 
kryminalny

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

20:00 Gwiazdy Kabaretu 
(10); program rozrywkowy

21:00 Oko za oko (11); serial 
obyczajowy. Wysocka 
zgadza się wynająć pokój 
Konstantemu, który stracił 
dach nad głową. Anna 
pada ofiarą złodzieja…

22:00 Oko za oko (12); serial 
obyczajowy

23:05 Nocna bestia; horror, 
Wielka Brytania 2010. 
Angeles Sarah Tyler 
(Isabella Calthorpe) wraca 
do rodzinnego domu w 
Anglii. Nagle zrywa się 
burza…

0:55 Galileo: Tajemnicze 
historie (10); program 
popularnonaukowy

1:50 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

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 – 9 
listopada; felieton

07:00 Noce i dnie; odc. 1/12 
- Bogumił i Barbara; serial 
TVP

08:05 Taśmy bezpieki
08:40 Marzyciele – 

Daszyński w Krakowie; 
program publicystyczny

09:20 Historia Polski – 
Wypędzeni – Ludzie z 
fotografii; cykl 
dokumentalny

10:20 Sensacje XX wieku – 
Zamach na papieża; cz. 
1; cykl dokumentalny

10:45 Film dokumentalny
11:20 Bizancjum: opowieść 

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

12:25 Marszałek Piłsudski; 
odc. 7; serial TVP

13:40 Mont Saint – Michel: 
opactwo na skale; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

14:40 Z biegiem Nilu; odc. 
4/4; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

15:45 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Inteligentna 
bomba; odc. 3/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:45 Historia Polski – 
Mocarz; film 
dokumentalny

17:50 Było, nie minęło
18:25 Ex Libris; magazyn
18:50 Noce i dnie; odc. 2/12 

- Piotruś i Teresa; serial 
TVP

20:05 Przerwana Misja; film 
dokumentalny; Polska 
(2017); reż.:Petro 
Aleksowski

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

22:00 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

22:35 Szerokie tory – Szkoła 
kadetek; reportaż

23:15 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 1/12 
Korzenie wojny; serial 
dokumentalny; Serbia 
(2016)

23:45 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 2/12 
Włochy i ludobójstwo w 
Chorwacji; serial 
dokumentalny; Serbia 
(2015)

00:10 Sensacje XX wieku – 
Zamach na papieża; cz. 
2; cykl dokumentalny

00:45 Film dokumentalny
01:15 Encyklopedia II wojny 

światowej – Goering; cykl 
dokumentalny

01:50 Było, nie minęło
02:30 Bona; film 

dokumentalny
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6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Asseco 
Resovia Rzeszów

8:00 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga

10:00 Siatkówka mężczyzn; 
1. liga; mecz: UKS 
Mickiewicz Kluczbork - 
KPS Siedlce

12:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Stocznia 
Szczecin - ONICO 
Warszawa

15:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/16 finału: 
Apklan Resovia - Lechia 
Gdańsk

17:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki

18:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Bank Pocztowy Pałac 
Bydgoszcz - Chemik 
Police

20:30 Boks; Rocky Boxing 
Night w Koninie; waga 
junior ciężka: Igor 
Jakubowski - Oleksiej Żuk

0:00 Boks
1:00 7. strefa; magazyn 

siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League

POLSAT SPORT
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05:15 Klan; odc. 3367; 
telenowela TVP

05:35 Klan; odc. 3368
06:00 Klan; odc. 3369
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
08:00 Las bliżej nas; s.II; 

odc. 8; magazyn
08:25 Pełnosprawni; odc. 

275; magazyn dla 
niepełnosprawnych

08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres; 

magazyn
09:50 Fascynujący świat – 

Wyprawa na wulkan; cz. 
2; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

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

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

11:55 Korona królów; odc. 
121; telenowela TVP

12:25 Korona królów; odc. 
122; telenowela TVP

13:00 Korona królów; odc. 
123; telenowela 13:35 
Okrasa łamie przepisy

14:10 Jak to działa; odc. 169 
Zobaczyć niewidzialne; 
magazyn

14:40 Gen innowacyjności; 
s.II; odc. 6

14:55 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/26/; felieton

15:05 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 260; serial TVP

16:00 Rolnik szuka żony; 
seria V; odc. 8; reality 
show

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

odc. 3929; teleturniej muz.
18:25 Drogi wolności; odc. 

10 - Duchy przeszłości
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:08 Sport
20:15 Koncert dla 

Niepodległej
22:20 Boks (studio)
22:30 Boks – Gala Knock 

Out Promotion w 
Gliwicach - walka 
wieczoru: Artur Szpilka - 
Mariusz Wach

00:05 Boks (studio)
00:15 Żywa tarcza; film akcji; 

USA, Niemcy (2007)
01:55 Jaka to melodia?; 

odc. 3929; teleturniej muz.
02:40 Spis treści – rozmowy 

z Andrzejem Doboszem; 
/26/; felieton

02:55 Jak Bóg da; komedia; 
Włochy (2014); 
reż.:Edoardo Maria 
Falcone

04:30 Boks – World Boxing 
Super Series (6 - 
Chicago): Krzysztof 
Głowacki - Maksim 
Własow

05:20 Koło fortuny; odc. 37 
ed. 3; teleturniej

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1934; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
1935; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1395; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Pytanie na śniadanie 

Extra (211)
11:25 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem.; 
odc. (7); magazyn 
kulinarny

11:55 Francuski pocałunek; 
komedia romantyczna; 
USA, Wielka Brytania 
(1995); reż.:Lawrence 
Kasdan; wyk.:Meg Ryan, 
Kevin Kline, Timothy 
Hutton, Jean Reno

14:00 Familiada; odc. 2491; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 328 
ed. 5; teleturniej

15:15 The best of Ani Mru 
Mru; program rozrywkowy

16:25 Słowo na niedzielę – 
Ryzyko wiary

16:35 Rodzinka.pl; odc. 248 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

17:10 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kronika: 30. Bieg 

Niepodległości – 
Warszawska Triada 
Biegowa (PKO BP)

18:35 Postaw na milion; 
odc. 192; teleturniej

19:25 Kulisy - Postaw na 
milion; odc. 192

19:35 Lajk!
20:05 Afera Thomasa 

Crowna; film fabularny; 
USA (1999); reż.:John 
McTiernan; wyk.:Pierce 
Brosnan, Rene Russo, 
Faye Dunaway

22:05 Uciekinier; dramat; 
USA (2013); reż.:Jeff 
Nichols; wyk.:Matthew 
McConaughey, Reese 
Whitherspoon, Tye 
Sheridan, Jacob Lofland, 
Sarah Paulson

00:25 Czerwony Pająk; 
dramat; Polska (2015); 
reż.:Marcin Koszałka; 
wyk.:Filip Pławiak, Adam 
Woronowicz, Julia 
Kijowska, Wojciech 
Zieliński, Małgorzata 
Foremniak, Marek Kalita, 
Przemysław Bluszcz, Piotr 
Głowacki, Andrzej 
Konopka, Barbara Kurzaj

02:10 Doktor Foster; s.I; odc. 
5; serial; Wielka Brytania 
(2016)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:15 My3 (69); program dla 
dzieci

9:40 My3 (70); program dla 
dzieci

10:10 Ewa gotuje (346); 
magazyn kulinarny

10:45 Most do Terabithii; 
film familijny, USA 2007. 
Odrzucony przez 
rówieśników 11-letni 
Jesse Aarons (Josh 
Hutcherson) przez całe 
wakacje trenuje, aby 
zostać najszybszym 
biegaczem w szkole i w 
ten sposób zaskarbić 
sobie sympatię kolegów. 
Plany chłopca krzyżuje 
nowa uczennica Leslie 
Burke (AnnaSophia 
Robb), która wyprzedza 
go tuż przed metą i 
wygrywa wyścig…

12:50 World of Dance - 
Polska (9); program 
rozrywkowy

14:50 The story of my life. 
Historia naszego życia 
(2); talk-show

15:50 Kabaret na żywo 
według 
Paranienormalnych (50); 
program rozrywkowy

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

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

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

Kiepskich (308); serial 
komediowy

20:05 Rio 2; film animowany, 
USA 2014. Papużki Blu i 
Julia wiodą w Brazylii 
szczęśliwe życie. 
Wychowują trójkę 
błękitnych pociech: 
oczytaną Bię, łobuziaka 
Tiago i artystkę Carlę. Gdy 
papuzia mama słyszy w 
telewizji, że w amazońskiej 
dżungli może żyć stado 
ptaków jej gatunku, 
namawia rodzinę na 
wspólną podróż. Podczas 
ekscytującej wyprawy Blu 
poznaje swojego 
surowego teścia i 
uwodzicielskiego rywala…

22:15 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 10 (10-ost.); 
program rozrywkowy

0:15 Zatopieni; film 
sensacyjny, Bułgaria/
Wielka Brytania 2005

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

05:20 Uwaga! (5489) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1106) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (706) - serial 
obyczajowy

12:50 MasterChef 7 (9/14) - 
program rozrywkowy

14:20 Ameryka Express 
(10/13) - program 

16:00 Drzewo marzeń 2 (9) - 
program 

17:00 Kuchenne rewolucje 
18 (10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:00 36,6 4 (10/12) - 
program 

19:00 Fakty (7619) - 
informacje

19:25 Sport (7602) - 
informacje

19:35 Pogoda (7599) - 
informacje

19:45 Uwaga! (5490) - 
program

20:00 Mam talent 11 (10/13) 
- program rozrywkowy

21:55 Koncert dla 
Niepodległej

24:35 Byliśmy żołnierzami; 
film wojenny, USA, 2002. 
W niedzielę, 14 listopada 
1965 roku o godz. 10:48, 
400 amerykańskich 
żołnierzy wylądowało w Ia 
Drang, zwanej Doliną 
Śmierci. Tam zostali 
otoczeni przez 2000 
Wietnamczyków. Krwawe 
walki trwały 3 dni i 3 noce. 
Był to dramat zarówno dla 
żołnierzy, którzy w 
większości byli naiwnymi 
żółtodziobami, jak i dla ich 
młodych żon, które 
owdowiały zbyt wcześnie. 

 Głównym bohaterem jest 
podpułkownik Hal Moore.
To przed nim postawiono 
zadanie dowodzenia całą 
operacją i to on musiał się 
zmagać ze świadomością, 
że większość jego 
podopiecznych nigdy nie 
wróci żywych do domu. 

03:20 Kuchenne rewolucje 
18 (10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

04:20 Moc Magii(TVN noc) 
(305/351) - program

5:45 Hotel Zacisze (2) serial 
komediowy

6:20 Co ludzie powiedzą? 3: 
Już zawsze razem (1) 
serial komediowy

7:00 Taki jest świat 3 (84)
program informacyjny

7:50 Następny proszę! (6) 
program rozrywkowy

8:45 13 posterunek 2 (13) 
serial komediowy

9:20 13 posterunek 2 (14)
10:00 Lombard. Życie pod 

zastaw 3 (142) serial 
obyczajowy

11:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 3 (143) serial

12:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 3 (144) serial

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 3 (145) serial

13:55 Lombard. Życie pod 
zastaw 3 (146) serial

14:55 19. Mazurska Noc 
Kabaretowa (1) program 
rozrywkowy

15:35 Matylda; komedia, 
USA 1996

17:35 Notting Hill; komedia 
romantyczna, Wielka 
Brytania/USA 1999

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Infiltrator; film 
sensacyjny, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie/USA 
2013. Właściciel firmy 
budowlanej John 
Matthews przed laty 
opuścił rodzinę, by ułożyć 
sobie życie na nowo. 
Pewnego dnia odbiera on 
telefon od byłej żony 
Sylvie. Dowiaduje się, że 
ich syn Jason został 
aresztowany pod zarzutem 
handlu narkotykami…

22:05 Nikita; dramat 
sensacyjny, Francja/
Włochy 1990. Nikita (Anne 
Parillaud), zagubiona 
młoda narkomanka zostaje 
oskarżona o zabójstwo i 
skazana na karę śmierci, 
nie trafia jednak do 
więzienia. W zamian za 
darowanie życia zostaje 
skierowana na szkolenie 
dla rządowych zabójców. 
W trakcie treningu zmienia 
się z agresywnej i 
krnąbrnej neurotyczki w 
bezwzględną maszynę do 
zabijania…

0:25 40-letni prawiczek; 
komedia romantyczna, 
USA 2005

2:55 Zobacz to!: Taki jest 
świat 3 (84) program 
informacyjny

3:45 Menu na miarę (5) 
program kulinarny

4:10 Menu na miarę (6)
program kulinarny

4:50 Niesamowite!: 
Galerianka (18/25) serial 
dokumentalny

5:25 Niesamowite!: Drugie 
życie (19/25) serial 
dokumentalny

06:05 Bulionerzy; odc. 19/75 
- Blokoturystyka; serial 
TVP

06:40 Janosik; odc. 9/13 - 
Pobór; serial TVP

07:40 Janosik; odc. 10/13 - 
Wszyscy za jednego; serial 
TVP

08:35 Komisariat; odc. 50 
Usterka; serial TVP

09:05 Komisariat; odc. 
51Kolekcjoner; serial TVP

09:35 Ranczo; s.IV; odc. 52 - 
Zemsta i wybaczenie; 
serial obyczajowy TVP

10:40 Ranczo; s.V; odc. 53 - 
Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
201 „Upiorne urodziny” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

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

12:40 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
203 „Daj żonie palec...!” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 66 - Obrona 
konieczna; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ranczo; s.V; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

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

16:15 Ranczo; s.V; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Zmiennicy; odc. 10/15 
- Krzyk ciszy; serial TVP

18:25 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 36; serial 
obyczajowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 260 - Odpowiedni 
moment; serial kryminalny 
TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 67 - Sonata; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 68 - Rabunek; serial 
kryminalny TVP

22:15 Ranczo; s.V; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; s.V; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

00:10 Drogi wolności; odc. 
10 - Duchy przeszłości

01:20 07 zgłoś się; odc. 
10/21 - Grobowiec rodziny 
von Rausch; serial TVP

02:50 Krew z krwi; odc. 3/8; 
serial TVP

03:50 Nowa; odc. 3; serial 
TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 246 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

05:25 Rodzinka.pl; odc. 247 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

05:35 Rozrywka Retro – 
Kanał; program 
rozrywkowy

06:30 Tylko jeden skecz – 
„Jasnowidz” - Kabaret 
Ani Mru Mru; /5/

06:55 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 60 Byczyna; 
magazyn

07:30 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (17)

08:20 Koło fortuny; odc. 298 
ed. 5; teleturniej

08:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Golec 
uOrkiestra; /cz. 1-2/

09:50 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Grzegorza 
Halamy wygłupy przez 
duże W (1)

10:50 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /5/ - 
Gwiaździsta noc; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

11:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Golec 
uOrkiestra; /cz. 1-2/; 
reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Lekkie i szybkie dania

13:05 Podróże z historią; 
s.V; odc. 48 Śląsk 
nieoczywisty; cykl dokum.

13:40 Prywatne życie 
zwierząt; odc. 5; reportaż

14:20 Postaw na milion; 
odc. 181; teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /55/ - „Cień 
wielkiej góry” - Budka 
Suflera

15:25 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (7); reality show

15:50 Paranienormalni 
Tonight - Marcin Gortat

16:55 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /5/ - 
Gwiaździsta noc; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

17:45 Wielki Test o Kulturze
19:15 Tylko jeden skecz – 

„Alibaba i 40 
rozbójników” - Kabaret 
Ani Mru Mru; /6/

19:35 Bake Off Junior (8)
20:30 Bake off – Ale przepis 

(8)
20:45 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów (6) - Dziennikarz 
i prezenter; cz. 2

21:50 Big Music Quiz (20); 
teleturniej muzyczny

22:55 Prywatne życie 
zwierząt; odc. 5; reportaż

23:35 Koło fortuny; odc. 297 
ed. 5; teleturniej

00:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – III Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Baby Górą! (1-3)

03:35 Rozrywka Retro – 
Kanał; program 
rozrywkowy

05:40 Ukryta prawda (382) - 
magazyn obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Kryminalni (10/14) - 

serial kryminalny
10:10 Brzydula (51/55) - 

serial obyczajowy
10:45 Brzydula (52/55) - 

serial obyczajowy
11:20 Brzydula (53/55) - 

serial obyczajowy
11:55 Brzydula (54/55) - 

serial obyczajowy
12:30 Dziadek z przypadku 

(21/22) - serial, USA
13:00 Dziadek z 

przypadku (22) - serial, 
USA

13:30 Beethoven III - film 
rodzinny, USA 2000

15:35 Nowy Jork, nowa 
miłość - komedia, 
USA 2004

17:30 Toy Story - komedia, 
USA 1995

19:00 To skomplikowane - 
komedia, USA/
Japonia 2009. Jane i jake 
byli kiedyś małżeństwem, 
mają trzech dorosłych, ale 
rozwiedli się przed 
dziesięciu laty. Pozostali 
jednak przyjaciółmi i 
spotykają się na 
uroczystościach 
ukończenia nauki przez 
jednego z synów. Powoli 
nawiązują ze sobą 
romans, co im komplikuje 
życie, bo Jake ponownie 
się ożenił, a Jane ma 
poważnego adoratora…

21:35 Poznaj moich 
rodziców - komedia, 
USA 2004. Druga część 
historii pechowego Grega, 
który mimo olbrzymich 
wysiłków wciąż nie może 
zdobyć uznania rodziców 
wybranki swojego serca. 
Tym razem rodzice 
dziewczyny postanawiają 
poznać bliżej rodziców 
swojego przyszłego 
zięcia…

23:55 Darknet: Drugie dno 
internetu - film 
dokumentalny, Francja/
Niemcy/Izrael/
Czechy 2016. Oprócz 
tradycyjnego, 
powszechnie znanego 
Internetu, z którego 
każdego dnia korzystają 
miliardy użytkowników na 
całym świecie, istnieje 
jeszcze ciemniejsza strona 
globalnej sieci – Darknet. 
To alternatywne miejsce, 
które nie jest dostępne dla 
każdego…

01:15 Moc Magii (305/355) - 
program

03:25 Ukryta prawda (382) - 
magazyn obyczajowy

04:25 Druga strona medalu 
4 (8) - talk show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej 
będzie Weronika Marczuk

06:00 Eksperci domowego 
budżetu 5

07:25 program rozrywkowy
08:25 Ostre cięcie 6 (5/12) - 

program
09:10 Co nas truje 2 (10/12) 

- program lifestylowy
09:55 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 8 (2/12) - 
program lifestylowy

10:40 Dziewczyny z 
wypiekami (5/8) - 
program

11:15 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (9/12) - program

12:00 Zanim Cię zobaczę 
(2/8) - program

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (3/10) - reality 
show

13:45 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (2/8) - reality 
show

14:30 W czym do ślubu 4 
(10/12) - reality show

15:00 Afera fryzjera 6 (9/12) 
- program rozrywkowy

15:45 Pani Gadżet 16 
(19/22) - magazyn

16:15 Pani Gadżet 16 
(18/22) - magazyn

16:45 Misja ratunkowa 2 
(1/10) - program

17:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (9/10) 
- program lifestylowy

18:15 #Sława 2 (7/8) - 
program rozrywkowy

18:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (1/13) - 
program lifestylowy

19:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (3/13) - 
program lifestylowy

20:15 W roli głównej – 
Mateusz Gessler (3/6) - 
talk show

20:45 Gwiazdy prywatnie 
(1/8) - program

21:15 Sekrety gwiazd - Frank 
Sinatra (3/6) - serial 
dokumentalny, USA

22:15 Zaskocz mnie! 2 
(7/10) - program

22:45 Piękno na kredyt (3/4) 
- program lifestylowy

23:30 Tajemnice zdrowej 
sylwetki

00:35 Terapeuci Los 
Angeles (8) - program

01:35 Bajeczne życie 
milionerów (8/15) - 
program rozrywkowy

02:05 Najsztub słucha - 
Paulina Krupińska (1/6) - 
talk show

02:35 W roli głównej – 
Dawid Woliński (4/8) - 
talk show

03:05 W roli głównej – 
Andrzej Grabowski (6) - 
talk show

03:35 Wiem, co jem 4 
(10/15) - magazyn

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

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

06:20 Kapitan Tsubasa; odc. 
128; serial animowany; 
Japonia (2018)

06:50 Kapitan Tsubasa; odc. 
129

07:30 Snooker - Champion of 
Champions 2018 - 1/2F

08:30 Hokej na lodzie - NHL: 
Toronto Maple Leafs - New 
Jersey Devils

10:00 Podnoszenie ciężarów - 
MŚ - Aszchabad - kat. 
+87kg kobiet - rwanie

11:00 Podnoszenie ciężarów - 
MŚ - Aszchabad - kat. 
+87kg kobiet - podrzut

12:00 Stan futbolu; magazyn
13:00 Z kamerą TVP Sport - 

Alejandro Valverde - w 
pogoni za złotem

13:30 Podnoszenie ciężarów - 
MŚ - Aszchabad - kat. 
+109kg mężczyzn - rwanie

14:30 Podnoszenie ciężarów - 
MŚ - Aszchabad - kat. 
+109kg mężczyzn - podrzut

15:25 Tenis ziemny - Puchar 
Federacji - Finał: Czechy - 
USA

17:05 Hokej na lodzie - Turniej 
EIHC: Polska - Norwegia

20:05 Boks (studio)
22:30 Boks walka: Artur Szpilka 

- Mariusz Wach
00:05 Boks (studio)
00:25 Sportowy Wieczór
01:00 Hokej na lodzie - NHL: 

Tampa Bay Lightning - 
Ottawa Senators

03:55 Boks - World Boxing 
Super Series: Briedis - 
Gevor

04:55 Boks : Krzysztof 
Głowacki - Maksim Własow

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

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

7:35 Turbo Fast (25); serial 
animowany

8:05 Tom i Jerry Show (18); 
serial animowany

8:35 Tom i Jerry Show (19); 
serial animowany

9:00 Bambi 2; film 
animowany, USA 2006. 
Mały Bambi po śmierci 
matki zamieszkuje z ojcem 
- Wielkim Księciem. Musi 
nauczyć się życia w 
puszczy i odnaleźć w 
sobie wiele odwagi. Książe 
staje przed zadaniem 
wychowania syna. 
Początkowo trudno im 
znaleźć wspólny język…

10:30 Policjantki i Policjanci 
(475); serial obyczajowy

11:30 Policjantki i Policjanci 
(476); serial obyczajowy

12:30 Policjantki i Policjanci 
(477); serial obyczajowy

13:30 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

14:35 Powrót do przyszłości; 
komedia SF, USA 1985

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

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

19:00 Galileo (714); W 
programie kilka 
ciekawostek, dotyczących 
Nowego Jorku. Nie 
zabraknie także przeglądu 
najnowszych salonów 
fitness…

20:00 Gwiazdy Kabaretu 
(11); program rozrywkowy

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (245); serial 
kryminalny

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (246); serial 
kryminalny

23:05 Gallows Hill; horror, 
USA 2013. Mieszkający w 
Bogocie wdowiec David 
(Peter Facinelli) planuje 
powtórny ślub. Ceremonia 
ma się odbyć w Stanach, 
do których mężczyzna 
zamierza powrócić z 
narzeczoną Lauren 
(Sophia Myles) i córką Jill 
(Nathalia Ramos). Po 
drodze, na pustkowiu, 
przydarza im się 
wypadek…

0:55 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

1:55 Strach ma wielkie kły: 
Świąteczne piekło

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 – 10 
listopada; felieton

07:00 Wszystkie kolory 
świata – Indie. Tysiące 
zapachów Południa; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:05 Dziedzictwo regionów 
– Chorzele dziedzictwo 
królowej Bony; cykl 
reportaży

08:20 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 11 Dolina 
Narwi; magazyn

08:50 Przyłbice i kaptury; 
odc. 7/9 - Zemsta Boga 
Kurho; serial TVP

09:50 Okrasa łamie przepisy 
– Niezywkłe ryby 
słodkowodne; magazyn 
kulinarny

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

11:30 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 4/6. Park 
Narodowy Zatoki Hauraki; 
serial dokumentalny; USA 
(2013)

12:30 Afryka; cz. 2. Sawanna; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

13:35 Szerokie tory – 
Szerokie tory. Dagestan 
rosyjska republika na 
Kaukazie; reportaż

14:05 Podróże z historią; s.I; 
odc. 11 Legenda „Czarnej 
Wołgi”; cykl dokumentalny

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

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

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

17:15 Marzyciele – Witos w 
Krakowie; program 
publicystyczny

17:50 Nad Niemnem; odc. 
2/4; serial TVP

18:55 Błękitna Armia 1917 - 
1919; dokument 
fabularyzowany

20:15 Jak wygrać wojnę; 
odc. 3/3 Wyścig zbrojeń; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:20 Polskie drogi; odc. 
11/11 - W obronie 
własnej; serial TVP

23:15 Rodzina Niepodległej 
Niepodległa

00:25 Historia w postaciach 
zapisana – Tutanchamon. 
Największy z faraonów; 
cykl dokumentalny; 
Francja (2013)

02:05 Wrota Europy; dramat 
historyczny

6:00 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Tychy - 
Odra Opole

8:10 Boks; Rocky Boxing 
Night w Koninie; waga 
junior ciężka: Igor 
Jakubowski - Oleksiej Żuk

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Stocznia 
Szczecin - ONICO 
Warszawa

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; mecz: 
Stelmet Enea BC Zielona 
Góra - Arka Gdynia

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - Trefl 
Gdańsk

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
Cuprum Lubin - PGE Skra 
Bełchatów

20:00 Boks; waga junior 
ciężka: Oleksandr Usyk - 
Tony Bellew

0:00 Boks; studio
1:00 Boks; Rocky Boxing 

Night w Koninie; waga 
junior ciężka: Igor 
Jakubowski - Oleksiej Żuk

3:00 Boks
4:00 Sporty walki; UFC Fight 

Night: Edgar vs. Korean 
Zombie; waga piórkowa: 
Frankie Edgar - Chan 
Sung Jung
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06:05 Słownik polsko@
polski

06:35 wojsko – polskie.pl; 
odc. 36; reportaż

07:00 Weterynarze z 
sercem; /49/

07:30 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 95 
Jędrzejów; magazyn

08:00 Tydzień
08:30 Spotkanie ze Świętym
08:50 Między ziemią a 

niebem; magazyn
09:00 Msza Święta na 100 

lecie Niepodległości
10:00 Między ziemią a 

niebem; magazyn
11:05 Cudowny świat 

przyrody. Ostatnie dzikie 
konie. Koń 
Przewalskiego. 
Mongolia; serial 
dokumentalny; Japonia 
(2014); reż.:Yuki Tadokoro

11:40 Święto Niepodległości 
2018 - transmisja 
uroczystości 
państwowych w 
Warszawie

13:45 Natura w Jedynce – 
Planeta lasów. Lasy 
opadających liści; film 
dokumentalny; Hiszpania 
(2017); reż.:Juan Antonio 
Rodriguez Llano, Luis 
Miguel Ruiz Gordon

14:25 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/27/; felieton

14:35 Leśniczówka; odc. 52
15:05 Leśniczówka; odc. 53
15:35 Leśniczówka; odc. 54
16:05 The Wall. Wygraj 

marzenia; /44/; teleturniej
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Serial fabularny
18:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3930; teleturniej 
muzyczny

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

11 - Ślubu nie będzie; 
serial TVP

21:15 Rolnik szuka żony; 
seria V; odc. 9; reality 
show

22:15 Serial fabularny
23:40 Koncert z udziałem 

Filharmoników 
Wiedeńskich

01:35 Chopin. Pragnienie 
miłości; dramat

03:40 Jaka to melodia?; 
odc. 3930; teleturniej 
muzyczny

04:25 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/27/; felieton

05:10 Słowo na niedzielę – 
Ryzyko wiary

05:20 Barwy szczęścia; odc. 
1936; serial obyczajowy 
TVP

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1937; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
1938; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1396; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Ogniem i mieczem; 

dramat historyczny; 
Polska (1999); reż.:Jerzy 
Hoffman; wyk.:Michał 
Żebrowski, Izabella 
Scorupco, Aleksandr 
Domogarov, Krzysztof 
Kowalewski, Bohdan 
Stupka, Andrzej Seweryn, 
Zbigniew Zamachowski, 
Wiktor Zborowski, 
Wojciech Malajkat, Ewa 
Wiśniewska

14:00 Familiada; odc. 2492; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 329 
ed. 5; teleturniej

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

(10)
16:25 Koncert; cz. I
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kronika: 30. Bieg 

Niepodległości – 
Warszawska Triada 
Biegowa (PKO BP)

18:35 Na dobre i na złe; odc. 
719; serial TVP

19:35 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (9); reality show

20:05 1920. Bitwa 
Warszawska; film 
historyczny; Polska 
(2011); reż.:Jerzy 
Hoffman; wyk.:Borys 
Szyc, Natasza Urbańska, 
Daniel Olbrychski, 
Bogusław Linda, Marian 
Dziędziel, Jerzy Bończak, 
Ewa Wiśniewska, 
Stanisława Celińska, Adam 
Ferency, Wojciech Solarz

22:05 Złoty środek; komedia
00:10 Ogniem i mieczem; 

dramat historyczny; 
Polska (1999); reż.:Jerzy 
Hoffman; wyk.:Michał 
Żebrowski, Izabella 
Scorupco, Aleksandr 
Domogarov, Krzysztof 
Kowalewski, Bohdan 
Stupka, Andrzej Seweryn, 
Zbigniew Zamachowski, 
Wiktor Zborowski, 
Wojciech Malajkat, Ewa 
Wiśniewska

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (27); serial 
animowany

9:10 Pada Shrek; film 
animowany, USA 2007

9:40 Król Lew 2: Czas 
Simby; film animowany, 
Australia/USA 1998. Kiara, 
córka Simby, spotyka na 
swej drodze lwiątko Kovu, 
które mściwa Zira 
wychowuje w nienawiści...

11:30 Cziłała z Beverly Hills; 
film familijny, USA 2008

13:20 Rio 2; film animowany, 
USA 2014

15:40 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 10 (10-ost.); 
program rozrywkowy

17:35 Nasz nowy dom (128); 
reality show. Na 
Podkarpaciu mieszka 
trzypokoleniowa rodzina. 
W domu nie ma łazienki, 
prowizoryczna toaleta jest 
na korytarzu, a wszyscy 
poza dziadkiem, któremu...

18:40 Dom pełen życia (7); 
serial komediowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie; 

program publicystyczny
20:05 W rytmie serca (38); 

serial obyczajowy
21:05 Kabaret na żywo 

według 
Paranienormalnych: 
Polak ma talent (45); 
program rozrywkowy

23:05 Ślad (15); serial 
kryminalny. Doszło do 
zabójstwa trzech uczniów. 
Wszystkie ofiary w dniu 
śmierci odebrały SMS od 
kolegi z klasy z propozycją 
spotkania. Zginęli...

0:05 Ślad (16); serial 
kryminalny. Grzegorz 
Szczepański zostaje otruty 
na przyjęciu z okazji 
rocznicy swojego ślubu. 
Zabójca natarł trucizną 
wnętrze jego kieliszka. 
Podejrzanymi w sprawie...

1:05 Thor. Mroczny świat; 
film przygodowy, USA 
2013. Wojownik stawia 
czoło przywódcy wrogów 
Asgardu, który planuje 
zdobyć potężną władzę.

3:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:20 Uwaga! (5490) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1107) - magazyn
11:00 Kobieta na krańcu 

świata 10 (1/5) - program 
11:35 Co za tydzień (875) - 

magazyn
12:05 Diagnoza 3 (10/13) - 

serial 
13:05 Mam talent 11 (10/13) 

- program rozrywkowy
15:00 Top Model 7 (10/13) - 

program rozrywkowy
16:00 Jak ukraść księżyc - 

komedia, USA/
Francja 2010. W 
spokojnej, podmiejskiej 
okolicy otoczonej białymi 
płotkami i pięknymi 
krzewami róż stoi czarny 
dom z trawnikiem, którego 
praktycznie nie ma. Poza 
zasięgiem wzroku 
sąsiadów, głęboko pod 
domem znajduje się tajna 
baza…

18:00 Domowe rewolucje 3 
(6/8) - program 

19:00 Fakty (7620) 
19:25 Sport (7603) 
19:35 Pogoda (7600) 
19:45 Uwaga! (5491) - 

program
20:00 MasterChef 7 (10/14) 

- program rozrywkowy
21:30 Pod powierzchnią 

(4/7) - serial
22:30 Mroczny Rycerz 

powstaje - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2012. Minęło już 
osiem lat od zniknięcia 
Batmana, który w jednej 
chwili z bohatera stał się 
zbiegiem. Wszystko 
zmienia się wraz z 
przybyciem sprytnej 
włamywaczki, kobiety-
kota…

01:55 Jeszcze raz - komedia, 
Polska 2008. Anna 
(Danuta Stenka) to 
żywiołowa, atrakcyjna 
czterdziestolatka z 
poczuciem humoru. Jej 
córka stanowi 
przeciwieństwo mamy: 
Kasia nie lubi imprez, nie 
interesuje się chłopakami, 
jada zdrową żywność i 
uprawia jogę. Michał (Jan 
Frycz) jest bardzo 
przystojnym, 
poukładanym i zamożnym 
prawnikiem. Paweł 
(Przemek Cypryański) ma 
dwadzieścia lat, kocha 
życie, ładne dziewczyny i 
zabawę. Ta czwórka musi 
się spotkać - i wyniknie z 
tego niezły miłosny 
ambaras! 

04:00 Uwaga! (5491) - 
program

04:20 Moc Magii(TVN noc) 
(306/351) - program

06:00 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 4

06:55 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 5

07:50 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 6

08:45 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2010

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

10:40 Następny proszę!; 
factual, Polska 2018; odc. 
7

11:40 Matylda; familijny, 
USA 1996. Rodzice małej 
Matyldy (Mara Wilson) nie 
mają za dużo czasu dla 
swojej córeczki: ojciec 
(Danny DeVito) handluje 
używanymi samochodami, 
a matka całe dnie spędza 
na grze w bingo…

13:40 Najpiękniejsze baśnie: 
Deszczowa wróżka; 
familijny, Czechy 2010

15:45 Notting Hill; komedia, 
USA 1999. William (Hugh 
Grant) jest właścicielem 
małej księgarni. Prowadzi 
spokojne, chwilami nudne 
życie. Wszystko zmienia 
się w dniu, gdy przez 
nieuwagę oblewa sokiem 
nową klientkę księgarni…

18:20 Jumper; przygodowy, 
Kanada, USA 2008. Młody 
chłopak odkrywa swoje 
zdolności teleportacyjne, 
dzięki którym w szybkim 
czasie jest w stanie 
przenosić się w różne 
miejsca i podróżować po 
całym świecie…

20:00 Przełęcz ocalonych; 
akcja, USA 2016

22:50 Szakal; akcja, USA 
1997. Płatny zabójca 
(Bruce Willis) wciąż 
wymyka się FBI. 
Mężczyzna otrzymuje 
kolejne płatne zlecenie i 
znowu znajduje się na 
celowniku. Agenci 
zwracają się o pomoc do 
terrorysty (Richard Gere), 
który jako jedyny 
kiedykolwiek widział 
poszukiwanego 
zbrodniarza. Czy tym 
razem służby specjalne 
staną na wysokości 
zadania?

01:15 Ukryta tożsamość; 
serial akcji, USA 2014; 
odc. 10

02:10 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 146

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:05 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

06:15 Zmiennicy; odc. 9/15 - 
Podróż sentymentalna; 
serial TVP

07:35 Zmiennicy; odc. 10/15 
- Krzyk ciszy; serial TVP

08:45 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 36; serial 
obyczajowy TVP

09:45 Ranczo; s.V; odc. 55 - 
Wielki powrót; serial 
obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; s.V; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
204 „Lepiej dobrze żyć z 
teściową” sezon 10; serial 
komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
205 „Pogadajmy o 
facetach” sezon 10; serial 
komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
206 „Trzymaj się za 
portfel!” sezon 10; serial 
komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 68 - Rabunek; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; s.V; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; s.V; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

16:20 Ranczo; s.V; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

17:20 Janosik; odc. 11/13 - 
Trudno - miłość!; serial 
TVP

18:15 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

19:10 Rodzinka.pl; odc. 248 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

19:40 Na sygnale; odc. 205 
„Rodzinka”; serial 
fabularyzowany TVP

20:15 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 69 - Ogrodnik; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 70 - Eden; serial 
kryminalny TVP

22:10 Ranczo; s.V; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

23:10 Ranczo; s.V; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

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

00:35 Korona królów; odc. 
70; telenowela historyczna 
TVP

01:15 Drogi wolności; odc. 
10 - Duchy przeszłości

02:25 Ratownicy; odc. 4/13; 
serial TVP

03:20 Glina; odc. 3/25; serial 
kryminalny TVP

04:25 Komisariat; odc. 39 
Zaginiony syn.; serial TVP

04:55 Komisariat; odc. 40 
Złota niecierpliwość; serial 
TVP

05:35 Rozrywka Retro – 
Kabaret TEY - Najlepiej 
nam było przed wojną; /1/

06:35 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 61 
Opinogóra; magazyn

07:05 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (18); 
widowisko rozrywkowe

07:55 Tylko jeden skecz – 
„Brzuchomówca” - 
Kabaret Ani Mru Mru; /7/; 
program rozrywkowy

08:05 Koło fortuny; odc. 299 
ed. 5; teleturniej

08:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Andrzej 
Rosiewicz; /cz. 1/; 
reportaż

09:10 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Andrzej 
Rosiewicz; /cz. 2/; 
reportaż

09:40 Historia Polski według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1)

10:40 Historia Polski według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (2)

11:30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Andrzej 
Rosiewicz; /cz. 1/; 
reportaż

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Andrzej 
Rosiewicz; /cz. 2/; 
reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Dziczyzna dla pań; 
magazyn kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
s.V; odc. 47 Skarb 
polskich pól; cykl 
dokumentalny

13:35 Prywatne życie 
zwierząt; odc. 6; reportaż

14:15 Big Music Quiz (20); 
teleturniej muzyczny

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /95/ - „Żeby 
Polska była Polską” - Jan 
Pietrzak

15:25 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (8); reality show

15:50 Historia Polski według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1)

16:55 Historia Polski według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (2)

17:50 La La Poland - the 
best of; progr. rozrywk.

18:45 Wielki Test z Historii. 
Polscy dowódcy

20:25 Kierunek Kabaret; /65/ 
- Tolerancja

21:30 Sztandary 
Niepodległości

22:25 Olga Lipińska 
zaprasza (29); talk-show

23:15 Koło fortuny; odc. 298 
ed. 5; teleturniej

23:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa - Bohater 
potrzebny od zaraz (1-3)

03:00 Rozrywka Retro – 
Kabaret TEY - Najlepiej 
nam było przed wojną; /1/

05:40 Ukryta prawda (383) - 
magazyn obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Kryminalni (1) - serial 

kryminalny
10:10 Brzydula (55) - serial 

obyczajowy
10:45 Brzydula (56/180) - 

serial obyczajowy
11:20 Brzydula (57/180) - 

serial obyczajowy
11:55 Brzydula (58/180) - 

serial obyczajowy
12:30 Brzydula (59/180) - 

serial obyczajowy
13:05 Brzydula (60/180) - 

serial obyczajowy
13:40 Dziewczyna i chłopak, 

wszystko na opak - 
komedia, USA 2010. Kiedy 
Bryce i Juli spotkali się po 
raz pierwszy jako dzieci, 
Juli wiedziała, że to 
miłość. Bryce nie był tego 
taki pewny…

15:35 Toy Story II - komedia, 
USA 1999. Nadchodzi lato 
i Chudy nie może się 
doczekać, kiedy Andy 
zabierze go na obóz 
kowbojski. Pech chce, że 
Chudy „łamie rękę”…

17:20 Blues Brothers - 
komedia, USA 1980. Jake 
i Elwood (John Belushi, 
Dan Aykroyd) wychowali 
się w sierocińcu, który 
teraz ma być zamknięty. 
Bracia postanawiają 
zebrać pieniądze, aby nie 
dopuścić do likwidacji 
sierocińca. Zabierają się 
do tego z właściwym 
sobie zapałem i przy okazji 
prawie doszczętnie niszczą 
swoje rodzinne Chicago…

20:00 Saga Zmierzch: Przed 
świtem Część II - horror, 
USA 2012. Bella i Edward 
są wreszcie naprawdę 
szczęśliwi. Ona należy już 
w pełni do świata swego 
ukochanego. Jest istotą 
nieśmiertelną, obdarzoną 
niezwykłą mocą. On ma 
przy sobie dwie ukochane 
kobiety – żonę i córeczkę 
Renesmee. Wydaje się, że 
nic już nie może zmącić 
ich szczęścia…

22:30 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…

01:20 Sposób na 
morderstwo 2 (1/15) - 
serial, USA

02:25 Moc Magii (306/355) - 
program

04:35 Druga strona medalu 
(2/8) - talk show

05:50 Terapia dla par 
(11/12) - program

07:00 Apetyt na miłość 4 
(8/12) - program 
rozrywkowy

08:00 Projekt Lady 3 (10/12) 
- program

09:00 #Sława 2 (7/8) - 
program rozrywkowy

09:30 Misja ratunkowa 2 
(1/10) - program 
rozrywkowy

10:15 Gwiazdy prywatnie 
(1/8) - program 
lifestylowy

10:45 Afera fryzjera 6 (9/12) 
- program rozrywkowy

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

12:15 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (10/12) - program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (3/8) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu 4 
(11/12) - reality show

14:15 Zaskocz mnie! 2 
(7/10) - program 
rozrywkowy

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

Małgosia Rozenek (9/10) 
- program lifestylowy

16:30 Międzykulturowe 
śluby

17:40 Eksperci domowego 
budżetu 5

18:55 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn

19:30 Co nas truje 2 (11/12) 
- program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet 16 
(18/22) - magazyn

20:45 Pani Gadżet 16 
(19/22) - magazyn

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

22:15 Zanim Cię zobaczę 
(3/8) - program 
rozrywkowy

23:15 Międzykulturowa 
randka

00:30 W poszukiwaniu 
pacjentów 2 (5/6) - serial 
, Irlandia

01:00 Bajeczne życie 
milionerów 2 (3/10) - 
program rozrywkowy

01:30 Rozbierana randka 
(15/20) - program 
rozrywkowy

02:00 Najsztub słucha - 
Dorota Wellman (2/6) - 
talk show

02:30 W roli głównej – Anna 
Dereszowska (3/8) - talk 
show

03:00 W roli głównej – Piotr 
Cyrwus (5/6) - talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem (10/16) 
- magazyn

04:30 Wiem, co jem (11/16) 
- magazyn

06:30 Snooker - Champion 
of Champions 2018 - 1/2F

08:55 Boks - Gala Knock Out 
Promotion w Gliwicach - 
walka wieczoru: Artur 
Szpilka - Mariusz Wach

09:55 Boks - World Boxing 
Super Series: Krzysztof 
Głowacki - Maksim 
Własow

11:00 Sport w Polsce - sto 
lat historii; film 
dokumentalny

12:00 Tenis ziemny - Puchar 
Federacji - Finał: Czechy - 
USA (gra deblowa) 

13:45 Snooker - Champion 
of Champions 2018 - Finał

17:05 Hokej na lodzie - 
Turniej EIHC (studio)

17:30 Hokej na lodzie - 
Turniej EIHC: Polska - 
Austria

20:00 Snooker - Champion 
of Champions 2018 - Finał

22:10 Sportowy Wieczór
22:35 Snooker - Champion 

of Champions 2018 - Finał
00:15 Tenis ziemny - Puchar 

Federacji - Finał: Czechy - 
USA

01:45 Tenis ziemny - Puchar 
Federacji - Finał: Czechy - 
USA

03:15 e - Sport - IEM 
Chicago - Finał; relacja

05:20 Sportowy Wieczór

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

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

7:35 Turbo Fast (26); serial 
animowany

8:05 Tom i Jerry Show (19); 
serial animowany

8:35 Tom i Jerry Show (23); 
serial animowany

9:00 Dzielna mysz (18); 
serial animowany. 9:20 
Mustang z Dzikiej Doliny; 
film animowany, USA 
2002. Młody ogier Spirit 
zaprzyjaźnia się z klaczą 
Rain. Zostaje schwytany 
przez kawalerzystów i 
wywieziony w nieznanym 
kierunku.

11:00 Galileo (714); 
program 
popularnonaukowy

12:00 Powrót do przyszłości; 
komedia SF, USA 1985

14:30 Rodeo w Nowym 
Jorku; western 
komediowy, USA 1994. 
Sonny Gilstrap (Kiefer 
Sutherland) i Pepper 
Lewis (Woody Harrelson) 
od czasu krajowych 
mistrzostw rodeo nie 
utrzymują ze sobą 
kontaktu. W 
niewyjaśnionych 
okolicznościach znikają ich 
wspólny przyjaciel Nacho 
Salazar (Joaquín Martínez) 
i jego córka Teresa (Cara 
Buono). Sonny 
przełamując niechęć do 
Peppera prosi go, by wraz 
z nim jechał do Nowego 
Jorku i pomógł ich 
odszukać…

16:45 Reakcja łańcuchowa; 
thriller, USA 1996

19:00 Galileo (715); 
program 
popularnonaukowy

20:00 Skazany na piekło; 
dramat sensacyjny, USA 
2003. Amerykański 
inżynier  pracuje w Rosji

22:05 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (247); serial 
kryminalny

23:05 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (248); serial 
kryminalny

0:05 Tuż przed tragedią (4); 
serial dokumentalny

1:10 Dragons’ Den - jak 
zostać milionerem (1); 
reality show

2:10 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 11 
listopada; felieton

06:55 Wszystkie kolory świata 
– Sycylia. Wulkaniczna 
piękność; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:05 Droga od Chrystusa do 
Konstantyna; odc. 2/6 
Wielki misjonarz; serial 
dokumentalny; USA (2014)

09:10 Przyłbice i kaptury; odc. 
8/9; serial TVP

10:20 Okrasa łamie przepisy - 
Gęsina na Świętego 
Marcina; magazyn kulinarny

10:50 Sokoły wolności; film 
dokumentalny

12:05 Z biegiem Nilu; odc. 4/4; 
serial dokumentalny kraj 
prod.Wielka Brytania (2014)

13:05 Ziemia: świat zwierząt - 
odc. 5/5; esej 
dokumentalny; USA (2013)

14:20 Archiwum zimnej wojny; 
magazyn

15:00 Józef Piłsudski; film 
dokumentalny; Polska 
(1935)

16:40 Debata
17:40 Wojownicy czasu - 

Jesień strzelców konnych, 
czyli Wola Gułowska 1939; 
cykl reportaży; Polska 
(2018)

18:15 Nad Niemnem; odc. 3/4; 
serial TVP

19:25 Rodzina Niepodległej - 
Orlęta bronią przemyskiego 
gniazda

20:15 Pan Wołodyjowski; cz. I; 
film historyczny; Polska 
(1968); reż.:Jerzy Hoffman; 
wyk.:Tadeusz Łomnicki, 
Magdalena Zawadzka, 
Mieczysław Pawlikowski, 
Jan Nowicki, Daniel 
Olbrychski, Mariusz 
Dmochowski, Marek 
Perepeczko, Irena Karel; Dla 
małoletnich od lat 12

21:40 Pan Wołodyjowski; cz. 
II; film historyczny; Polska 
(1968)

23:10 Wielki Test o 
Piłsudskim

00:45 Do domu; film TVP kraj 
prod.Polska (1988); 
reż.:Janusz Zaorski; 
wyk.:Piotr Siwkiewicz, Jerzy 
Bińczycki, Izabella 
Olszewska, Renata 
Zarębska, Andrzej 
Buszewicz, Jerzy 
Januszewicz, Andrzej 
Jesionek, Wojciech 
Wysocki, Franciszek Pieczka

01:55 Wojna i Polska; film 
dokumentalny; Polska 
(2014); reż.:Andrzej Sapija

03:35 Drogi do niepodległości; 
cz.1; Polska (1988)

04:35 wojsko – polskie.pl - 
odc. 34; reportaż

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - Trefl 
Gdańsk

8:30 Boks; waga junior 
ciężka: Oleksandr Usyk - 
Tony Bellew

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; mecz: 
Polpharma Starogard 
Gdański - TBV Start Lublin

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Stocznia Szczecin

20:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
DPD Legionovia 
Legionowo - Energa MKS 
Kalisz

22:30 Boks; Walka o pasy 
IBF World, WBA Super 
World, WBC World i WBO 
World w Manchesterze; 
waga junior ciężka: 
Oleksandr Usyk - Tony 
Bellew

1:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 362; 

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

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

odc. 3928; 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. 83 

- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.I; 
odc. 5 - Pod ulicami 
Łodzi; serial kryminalny 
TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
7/109; teleturniej

11:30 Korona królów – taka 
historia...; odc. 10; 
telenowela TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Sięgnij po wołowinę
12:50 Natura w Jedynce – 

Życie na sawannie. 
Naturalny recykling; film 
dokum.; Francja (2013)

13:50 The Wall. Wygraj 
marzenia - kulisy; 
teleturniej

14:00 Elif; s.II; odc. 363; 
serial; Turcja (2014)

14:50 Big Music Quiz - 
kulisy; teleturniej muz.

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy
16:05 Wieczna miłość; odc. 

55; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3931; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3372; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

124; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

8/109; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 55
21:00 Teatr Telewizji – 

Człowiek, który zatrzymał 
Rosję; spektakl teatralny; 
Polska (2018)

22:40 Dekalog – Pięć; film 
TVP; Polska (1988)

23:50 Atlas Niepodległośc; 
film dok.; Polska (2017)

01:00 Nie mów do mnie 
dziadku; komedia; Niemcy 
(2015)

02:40 Wyzwolenie 
kontynentu: Jan Paweł II 
i upadek komunizmu; film 
dokum.; USA (2016)

04:15 Notacje – Prof. Jerzy 
Gałkowski – Byłem 
Asystentem Karola 
Wojtyły; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 38 
ed. 3; teleturniej

06:05 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 153 
„Dobra energia”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (212)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

50 „Boscy u doktora”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1938; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 39 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 75; 
serial; Turcja (2011)

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

s. IX odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 330 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2468; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 51; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

199 „Albo ona, albo ja” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 86; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1938; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1939; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 59; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1397; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1130

21:55 Syn; ep. 8; serial; USA 
(2017)

22:50 Czas śmierci; odc. 2; 
serial; Wielka Brytania 
(2016)

23:55 Trzeci oficer; odc. 
5/13 - Stąd do wieczności; 
serial sensacyjny TVP

00:55 Afera Thomasa 
Crowna; film fabularny; 
USA (1999); reż.:John 
McTiernan; wyk.:Pierce 
Brosnan, Rene Russo, 
Faye Dunaway

02:55 Złoty środek; komedia; 
Polska (2008)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(714); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (11); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (774); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (55); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (721); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2758); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (647); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (290); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (280); serial 

paradokumentalny. Z sejfu 
w kantorze skradziono 
dużą ilość gotówki. 
Policjanci namierzają 
mężczyznę, który 
niedawno stracił pracę. 
Ponadto ekspertyza 
techniczna naprowadza 
śledczych...

18:00 Pierwsza miłość 
(2759); serial obyczajowy

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

Kiepskich (310); serial 
komediowy

20:10 Megahit: Thor: 
Mroczny świat; film 
przygodowy, USA 2013. 
Dawno pokonani 
wrogowie Asgardu 
zamierzają podbić 
wszechświat. Starożytna 
rasa Mrocznych Elfów 
opuszcza swoją krainę 
Svartalfheim. Buntownicy, 
którym przewodzi 
Malekith (Christopher 
Eccleston), chcą zdobyć 
władzę nad kosmosem i 
na wieki pogrążyć go w 
ciemności…

22:40 Obcy kontra Predator 
2; film SF, USA 2007. 
Stany Zjednoczone. 
Gunnison w stanie 
Kolorado. Pewnego dnia 
w pobliżu miasteczka 
rozbija się statek 
kosmicznych wojowników 
zwanych Predatorami…

0:40 Kolekcjoner kości; 
thriller, USA 1999

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo

05:50 Uwaga! (5491) - 
program

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

ogrodzie 2 (36/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Akademia ogrodnika 
(36/39) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2328) - magazyn

11:00 Jak ukraść księżyc - 
komedia, USA/
Francja 2010

12:55 Kuchenne rewolucje 8 
(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

13:50 Batman kontra 
Superman: Świt 
sprawiedliwości - film 
przygodowy, USA 2016

16:55 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…

19:00 Fakty (7621) - 
informacje 

19:35 Sport (7604)
19:45 Pogoda (7601) 
19:50 Uwaga! (5492) - 

program 
20:10 Doradca smaku 9 - 

Naleśniki z serem 
pleśniowym, szpinakiem i 
boczkiem

20:15 Na Wspólnej 
16 (2778) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (212) - 
program

21:30 Top Model 7 (11/13) - 
program rozrywkowy

22:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (11/12) - 
program 

23:35 Stan zagrożenia - film 
sensacyjny, USA 1994 . 
Jack Ryan (Harrison 
Ford), zastępca szefa 
agencji CIA, kolejny raz 
wkracza do akcji. Tym 
razem o pomoc poprosił 
go sam prezydent, został 
bowiem zamordowany 
jego przyjaciel. Jack Ryan 
ustala, że za morderstwem 
kryje się groźny 
kolumbijski kartel 
narkotykowy…

02:25 Co za tydzień (875) - 
magazyn

02:55 Biuro (6) - serial, USA
03:30 Uwaga! (5492) - 

program 
03:55 Moc Magii (307/351) - 

program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 89

08:00 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2010

09:00 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2010

09:55 Instrukcji nie 
załączono; komedia, 
Meksyk 2013

12:25 Duży, gruby 
kłamczuch; komedia, USA 
2002

14:15 Najpiękniejsze baśnie: 
Kamienne serce; 
familijny, Niemcy 2014

15:55 Robin Hood: Faceci w 
rajtuzach; komedia, USA 
1993

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 146

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 40

20:00 Nikita; akcja, Francja, 
Włochy 1990. Nikita – 
złodziejka i narkomanka 
zostaje skazana na 
dożywocie za zabicie 
policjanta. Ku wielkiemu 
zdziwieniu, otrzymuje 
propozycję nie do 
odrzucenia: może spędzić 
resztę życia w więzieniu, 
albo zostać zawodowym 
zabójcą pracującym na 
zlecenie tajnej agencji 
rządowej. Dziewczyna 
przechodzi szkolenie pod 
okiem sadystycznego 
opiekuna i rozpoczyna 
nowe życie…

22:15 Ocalona; akcja, USA, 
Wielka Brytania 2015. 
Kate Abbott (Milla 
Jovovich) pracuje w 
amerykańskiej ambasadzie 
w stolicy Wielkiej Brytanii 
– Londynie. W raz z 
innymi pracownikami 
próbuje rozpracować 
siatkę terrorystyczną, 
która atakuje coraz 
częściej, monitorując 
wydawanie wiz. Niestety 
szef Kate, Bill Talbot 
(Robert Forster), nie 
podziela jej zdania i chce 
wymusić na niej 
rezygnację z dalszego 
śledztwa…

00:15 Underworld: Ewolucja; 
akcja, USA 2006

02:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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

03:55 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

04:35 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 6

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 23

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 24

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 31; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 145 
„Pomyłka”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 146 
„Opowiem ci bajkę”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Daleko od szosy; odc. 
7/7 - We dwoje; serial TVP

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

09:50 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 260 - Odpowiedni 
moment; serial kryminalny 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
209 „Normalna polska 
rodzina” sezon 11; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.V; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.V; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 71 - Powrót Piotra; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 72 - Fatum; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
166 - Spóźnione 
pragnienie; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 146 
„Opowiem ci bajkę”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.V; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.V; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 32; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 73 - Zatruta woda; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 33 - Nowy; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.V; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.V; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 74 - Druga szansa; 
serial kryminalny TVP

00:15 Na dobre i na złe; odc. 
719; serial TVP

01:15 Krew z krwi; odc. 3/8; 
serial TVP

02:20 Krew z krwi; odc. 4/8; 
serial TVP

03:20 Daleko od szosy; odc. 
7/7 - We dwoje; serial TVP

05:00 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
208 „Rollercoaster” sezon 
10; serial komediowy TVP

06:20 Familiada; odc. 2428; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Zatorskie karpie; 
magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(27)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/30/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 300 
ed. 5; teleturniej

09:45 Bake Off Junior (8)
10:45 Bake off – Ale przepis 

(8)
10:55 Familiada; odc. 2428; 

teleturniej
11:35 Życie to Kabaret – 

Kabaretowa Scena 
Dwójki - Hrabi Dracula 
(1); program satyryczny

12:30 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Hrabi Dracula 
(2); program satyryczny

13:30 Śpiewające fortepiany 
(28)

14:35 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 
– Schabowy z kamienia; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (106) - 
Tartak; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 20 (76) Indie „Z 
przyjaciółmi”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/30/; teleturniej

20:05 KabareTOP Story; /1/ - 
„Ucz się Jasiu”; program 
rozrywkowy

20:20 Koncert dla 
Niepodległej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (3) - Łowcy. B; / 
Smile; widowisko 
rozrywkowe

22:15 Koncert dla 
Niepodległej

23:50 Koło fortuny; odc. 299 
ed. 5; teleturniej

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – Roztańczony 
Narodowy (3); koncert

01:35 Niezapomniane 
Koncerty – Europejski 
Stadion Kultury Rzeszów 
2018 - Daria Zawiałow; 
koncert

02:30 Olga Lipińska 
zaprasza (13); talk-show

03:15 Tylko jeden skecz – 
„O zajęciach z żeglarstwa 
suchego” - Bohdan 
Smoleń; program rozrywk.

03:35 Rozrywka Retro – 
Muzyka Małego Ekranu: 
Bogusław Mec

05:10 Ukryta prawda (384) - 
magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny (159) - 
program sądowy

07:05 Szpital (440) - 
program obyczajowy

08:05 Brzydula (59/180) - 
serial obyczajowy

08:35 Brzydula (60/180) - 
serial obyczajowy

09:10 Kryminalni (1) - serial 
kryminalny

10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (208) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (160) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (614) - 
program sądowy

14:55 Szpital (441) - 
program obyczajowy

15:55 Dr House VIII (3/23) - 
serial inne, USA

16:50 Kryminalni (2) - serial 
kryminalny

17:55 Brzydula (61/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (62/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (209) - 
program obyczajowy

20:00 McFarland - film 
obyczajowy, USA 2015

22:35 Kości (11/12) - serial, 
USA

23:40 Noc oczyszczenia - 
film sensacyjny, 
USA 2013. Gdybyś 
podczas jednej nocy w 
roku mógł popełnić 
zbrodnię, bez ponoszenia 
konsekwencji, co byś 
zrobił? Akcja filmu śledzi 
losy rodziny podczas 
jednej tragicznej nocy. 
Cztery osoby będą musiały 
odpowiedzieć sobie na 
pytanie o to jak daleko są 
w stanie się posunąć, by 
chronić siebie i rodzinę 
przed 
niebezpieczeństwem, które 
wtargnęło do ich domu…

01:20 Lista klientów (3/10) - 
serial, USA. Riley 
zastanawia się jak 
powiedzieć dzieciom o 
odejściu ich ojca. W 
międzyczasie spotyka się z 
nowym klientem o imieniu 
Don Jordan, 
pracownikiem korporacji, 
który cieszy się z 
perspektywy zbliżającego 
się awansu. Spotkanie 
przerywa jednak telefon ze 
szkoły z prośbą o jak 
najszybsze pojawienie się 
Riley na spotkaniu z 
dyrektor szkoły…

02:25 Moc Magii (307/355) - 
program

04:35 Druga strona medalu 
(3/8) - talk show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej 
będzie Aleksander 
Gawronik. Biznesman i 
były senator

TVN Style, poniedziałek, 
2018-11-12

05:40 Domowe triki Goka 
(17/20) - program

06:45 Ostre cięcie 6 (5/12) - 
program

07:30 Apetyt na miłość 5 
(7/12) - program

08:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (3/8) - reality 
show

09:15 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (4/10) - 
program rozrywkowy

10:00 Perfekcyjna Pani 
Domu (8/10) - program

11:00 Kuchenne rewolucje 
14 (2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (8) - reality 
show

12:45 Zanim Cię zobaczę 
(3/8) - program 
rozrywkowy

13:45 Pani Gadżet 16 
(18/22) - magazyn

14:15 Pani Gadżet 15 
(17/22) - magazyn

14:45 W czym do ślubu? 3 
(11/12) - reality show

15:15 W czym do ślubu 4 
(11/12) - reality show

15:45 Ugotowani 7 (17) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:20 Ugotowani 7 (18) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:50 Ugotowani 7 (19) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:25 Ugotowani 7 (20) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Kulinarne podróże 
Magdy Gessler (1/2) - 
dokument kulinarny

19:55 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (9/10) 
- program lifestylowy

20:40 10/10 (4/10) - program
21:10 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (10/12) - program
21:55 Pani Gadżet EXTRA 2
22:25 Eks-tra zmiana (7/8) - 

program lifestylowy
23:25 Afera fryzjera 6 (9/12) 

- program rozrywkowy
00:10 Bajeczne życie 

milionerów (9/15) - 
program rozrywkowy

00:40 Międzykulturowa 
randka

01:50 Randka z Internetu
02:20 W roli głównej – 

Michał Żebrowski (1/8) - 
talk show

02:50 W roli głównej – Piotr 
Cyrwus (5/6) - talk show

03:20 Wiem, co jem 4 
(12/15) - magazyn

03:50 Wiem, co jem (12/16) 
- magazyn

04:20 Wiem, co jem (13/16) 

06:05 Snooker - Champion of 
Champions 2018 - Finał

08:30 Podnoszenie ciężarów - 
MŚ - Aszchabad - kat. 
+109kg mężczyzn

10:05 Hokej na lodzie - Turniej 
EIHC: Polska - Austria

12:05 Hokej na lodzie - NHL: 
Tampa Bay Lightning - 
Ottawa Senators

14:00 Tenis ziemny - Puchar 
Federacji - Finał: Czechy - 
USA - podsumowanie

16:05 Snooker - Champion of 
Champions 2018 - Finał

18:30 Piłka nożna - 
Zgrupowanie kadry w 
Gdańsku

19:30 Piłka nożna - LN: skróty 
meczów: Włochy - Polska, 
Polska - Portugalia i Polska 
- Włochy

20:30 4–4–2 - magazyn
21:35 Sportowy Wieczór
22:15 Gol Ekstra; felieton
23:50 Gol - Magazyn 

Ekstraklasy
00:30 Boks - World Boxing 

Super Series (6 - Chicago): 
Briedis - Gevor

01:35 Boks - World Boxing 
Super Series: Krzysztof 
Głowacki - Maksim Własow

02:35 Podnoszenie ciężarów - 
MŚ - Aszchabad - kat. 
+87kg kobiet

03:55 Podnoszenie ciężarów - 
Mistrzostwa Świata - 
Aszchabad - kat. +109kg 
mężczyzn

05:20 Sportowy Wieczór

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

7:05 Przygody Kota w 
Butach (11); serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (12); serial 
animowany

8:00 Dzielna mysz; serial 
animowany

8:10 Nasz nowy dom (60); 
reality show. Pan Tadeusz 
z Nowego Modlina 
samotnie wychowuje 
ośmioletnią Martynkę. 
Oboje mieszkają w 
nieremontowanym od 20 
lat mieszkaniu pełnym 
usterek. Ekipa...

9:10 Septagon (38); serial 
kryminalny

10:15 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (30); 
reality show

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

13:00 Detektywi w akcji 
(20); serial fabularno-
dokumentalny. Dexter i 
Ruda podejmują się 
rozwiązania zagadki 
kradzieży przesyłek z firmy 
spedycyjnej. Marcin 
przyjmuje też zlecenie 
policjantki, którą 
zaatakował 
zamaskowany...

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

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

16:00 Maria z przedmieścia 
(48) telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(48) telenowela

18:00 Septagon (40); serial 
kryminalny

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (249); serial 
kryminalny

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów (3); serial 
dokumentalny

21:35 Śmierć na 1000 
sposobów (4); serial 
dokumentalny

22:00 Galileo (714); 
program 
popularnonaukowy

23:00 Galileo (715); 
program 
popularnonaukowy

0:00 Dragons’ Den - jak 
zostać milionerem 3 (5); 
reality show

1:00 Dragons’ Den - jak 
zostać milionerem 3 (6); 
reality show

2:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:25 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:45 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

4:25 Atleci; magazyn 
sportowy

4:55 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

06:50 Był taki dzień – 12 
listopada; felieton

07:00 Noce i dnie; odc. 2/12 
- Piotruś i Teresa; serial 
TVP

08:10 Ex Libris; odc. 356; 
magazyn

08:35 Wojownicy czasu – 
Jesień strzelców 
konnych, czyli Wola 
Gułowska 1939; cykl 
reportaży

09:15 Historia Polski – 
Mocarz; film 
dokumentalny

10:15 Sensacje XX wieku – 
Zamach na papieża; cz. 
2; cykl dokumentalny

10:45 Tiara króla 
Sejtafernesa, czyli z 
pozdrowieniami z morza 
dla Luwru; film dokum.; 
Białoruś (2015)

11:25 Afryka; cz. 2. Sawanna; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

12:25 Marszałek Piłsudski; 
odc. 8; serial TVP

13:30 Lekcja martwego 
języka; dramat; Polska 
(1979)

15:20 Ziemia: świat 
zwierząt; odc. 5/5 (odc. 
5/5); esej dokumentalny; 
USA (2013)

16:20 Spór o historię – 
Byliśmy, jesteśmy, 
będziemy; debata

17:00 Historia Polski – 
Pistolet do wynajęcia, 
czyli prywatna wojna 
Rafała Gan - Ganowicza; 
film dokumentalny

18:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

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

18:50 Noce i dnie; odc. 3/12 
- Babcia; serial TVP

20:00 Historia w postaciach 
zapisana – Tutanchamon. 
Największy z faraonów; 
cykl dokumentalny; 
Francja (2013)

22:00 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

22:40 Marzyciele – Witos w 
Krakowie; program 
publicystyczny

23:20 Drogi do 
niepodległości; cz.II; film 
dokumentalny

00:25 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 3/4 Na 
krawędzi klęski; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

01:35 „Sensacje XX wieku” 
– Astrolog; widowisko; 
Polska, Wielka Brytania 
(2015)

02:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – U – boot; cz. 
1; cykl dokumentalny

03:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

03:35 Byłem w Gestapo; film 
dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - Trefl 
Gdańsk

8:10 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: Podbeskidzie 
Bielsko - Biała - GKS 
Katowice

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - ZAKSA 
Kędzierzyn Koźle

13:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
fazy grupowej gry 
podwójnej

15:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
fazy grupowej gry 
pojedynczej

17:00 Boks; Walka o pasy 
IBF World, WBA Super 
World, WBC World i WBO 
World w Manchesterze; 
waga junior ciężka: 
Oleksandr Usyk - Tony 
Bellew

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: MKS 
Będzin - ONICO Warszawa

20:30 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski

22:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki

23:00 Boks; waga junior 
ciężka: Oleksandr Usyk - 
Tony Bellew

1:00 Sporty walki; KSW
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 363; 

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

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

odc. 3931; 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. 84; 

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

odc. 6; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

8/109; teleturniej
11:30 Korona królów; odc. 

124; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Macierzyństwo w świecie 
zwierząt. Maluchy; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

13:50 Big Music Quiz - 
kulisy; teleturniej muz.

14:00 Elif; s.II; odc. 364; 
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. 55
16:05 Wieczna miłość; odc. 

56; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3932; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3373; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

125; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

9/109; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 56
21:00 Orły sportu; odc. 7; 

reportaż
21:30 Big Music Quiz - 

kulisy; teleturniej muz.
21:40 Kompania X; s.II; odc. 

10; serial; Kanada (2015)
22:35 Bullitt; film 

kryminalny; USA (1968)
00:35 Czy świat oszalał? – 

Jej spowiedź; film 
dokum.; Bułgaria (2017)

01:45 Historia kina w 
Popielawach; film; Polska 
(1998)

03:35 Ostatni naziści; cz. 1. 
Polowanie na Doktora 
Śmierć; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

04:30 Notacje – Andrzej 
Żydaczewski. Ocalić od 
zapomnienia; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 40 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1397; serial TVP

07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 154 

„Sztuka walki bez walki”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (213)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

51”Golono - strzyżono”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1939; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 41 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 76; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 192; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1397; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 331 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2469; 
teleturniej

17:15 Łzy Cennet; odc. 52; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:20 Dżingiel Panorama 

18.00 1
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.X; odc. 

200 „Zapisałaś w 
chmurze?” sezon 10; 
serial komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 87; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1939; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Program rozrywkowy - 
mini audycja

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1940; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 60; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1398; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1131

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – Dwa 
Świat; Polska (2015); 
reż.:Maciej Adamek

00:05 Rodzinka.pl; odc. 248 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:35 Syn; ep. 8; serial; USA 
(2017)

01:30 Czas śmierci; odc. 2; 
serial; Wielka Brytania 
(2016)

02:35 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:40 Życie po zamachu; 
film dokum.; Francja 
(2016)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(716); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (12); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (775); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (56); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (722); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2759); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (648); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (291); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (281); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2760); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (311); serial 
komediowy

20:05 Ślad (17); serial 
kryminalny. Na skutek 
wstrząsu anafilaktycznego 
umiera uczennica szkoły 
tanga, Kuzdrowska. 
Zmarła w wyniku kontaktu 
z prokainą, która 
znajdowała się w róży....

21:05 Ślad (18); serial 
kryminalny. W domu 
znaleziono zwłoki 
biznesmena. Przed 
śmiercią był torturowany. 
Ślady pozostawione na 
miejscu wskazują na 
napad. W piwnicy 
znalezione zostają...

22:10 Kolekcjoner kości; 
thriller, USA 1999. W 
Nowym Jorku działa 
psychopatyczny morderca. 
Dopóki zabija 
bezdomnych, władze 
lekceważą problem. 
Wkrótce zaczynają jednak 
ginąć najbogatsi 
biznesmeni…

0:50 Pan i pani Smith; 
komedia sensacyjna, USA 
2005

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5492) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Naleśniki z serem 
pleśniowym, szpinakiem i 
boczkiem (1/40) - 
program 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2329) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (972) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (861) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (624) - 
program 

14:00 19 + (325) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (625) - 
program 

16:30 19 + (326) - program 
17:00 Szpital (862) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (973) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7622) - 

informacje
19:35 Sport (7605) - 

informacje
19:45 Pogoda (7602) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5493) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 - 

Hamburger z indyka i 
cieciorki (18/40) - 
program 

20:15 Na Wspólnej 
16 (2779) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (213) - 
program 

21:30 Diagnoza 3 (11/13) - 
serial 

22:30 Kuba Wojewódzki 13 
(11/13) - talk show

23:30 Superwizjer (1143) - 
magazyn reporterów

00:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (11/12) - 
program 

01:05 36,6 4 (10/12) - 
program 

02:05 Masters Of Sex (5/12) 
- serial, USA

03:20 Uwaga! (5493) - 
program

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(308/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 90

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 40

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 8

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

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

12:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 18

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 19

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 98

15:55 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

17:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 40

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 41

20:00 Jumper; przygodowy, 
Kanada, USA 2008. Młody 
chłopak odkrywa swoje 
zdolności teleportacyjne, 
dzięki którym w szybkim 
czasie jest w stanie 
przenosić się w różne 
miejsca i podróżować po 
całym świecie. Postanawia 
to wykorzystać…

21:45 Strażnik czasu; akcja, 
Japonia, Kanada, USA 
1994. Waszyngton, w 
roku 2004. Ludzkość 
znalazła wreszcie sposób 
na podróże w czasie. Ale 
pojawiły się też nowe 
formy przestępczości. W 
celu zapobieżenia 
manipulacjom rząd USA 
powołał Urząd Ochrony 
Czasu, specjalną jednostkę 
wywiadowczą…

23:40 Ucieczka gangstera; 
akcja, Japonia, USA 1994

01:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 7

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 25

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 1

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 32; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 146 
„Opowiem ci bajkę”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 147 
„Zła kobieta”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Ogniem i mieczem; 
odc. 1/4; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
924; serial TVP

09:30 Na dobre i na złe; odc. 
719; serial TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
209 „Normalna polska 
rodzina” sezon 11; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
210 „Współczesne 
dziewczyny są mega 
dziwne” sezon 11; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.V; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.V; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 72 - Fatum; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 73 - Zatruta woda; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
167 - Dawca od zaraz; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 147 
„Zła kobieta”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.V; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.V; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 33; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 74 - Druga szansa; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 34 - Kolekcjoner 
lalek; serial kryminalny 
TVP

21:15 Ranczo; s.V; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.V; odc. 64 - 
Nad Solejuków i 
Wargaczów domem; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 75 - Zanik pamięci; 
serial kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

01:10 Czas honoru; odc. 27; 
seria III „Kolega z 
Rochester”; serial TVP

02:05 Czas honoru; odc. 28; 
seria III; serial TVP

02:55 Ogniem i mieczem; 
odc. 1/4; serial TVP

04:00 M jak miłość; s.I; odc. 
924; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
209 sezon 11; serial TVP

06:20 Familiada; odc. 2429; 
teleturniej

06:50 Okrasa łamie przepisy 
– Schabowy z kamienia; 
magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(28)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/31/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 301 
ed. 5; teleturniej

09:45 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 11) - Rodzinne 
rekreacje; widowisko

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /53/ - „Jeszcze 
będzie przepięknie” - Tilt

10:55 Familiada; odc. 2429; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Parada 
uniesień

12:35 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew; widowisko

13:40 Śpiewające fortepiany 
(29)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – superPAKA czyli 
Kabareton 30 - lecia; 
widowisko

17:45 Tylko jeden skecz – 
„Tofik” - Kabaret Ani Mru 
Mru; /1/; program 
rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia łemkowska 
nad Odrą

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (107) 
Pigmeje; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 21 (77) Austria i 
Szwajcaria - „Silvretta”

19:35 Rodzina wie lepiej; 
/31/; teleturniej

20:10 Śpiewające fortepiany 
(30)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (4) - Grzegorz 
Halama; / Nowaki; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Bake Off Junior (9)
23:10 Bake off – Ale przepis 

(9)
23:30 Koło fortuny; odc. 300 

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

gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Krzysztof 
Cugowski

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (7); koncert

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

02:35 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (6) - Dziennikarz 
i prezenter; cz. 2; program 
rozrywkowy

03:40 Rozrywka Retro – 
Kanał; program 
rozrywkowy

05:10 Ukryta prawda (385) - 
magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny (160) - 
program sądowy

07:05 Szpital (441) - 
program obyczajowy

08:05 Brzydula (61/180) - 
serial obyczajowy

08:35 Brzydula (62/180) - 
serial obyczajowy

09:10 Kryminalni (2) - serial 
kryminalny

10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (209) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (161) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (615) - 
program sądowy

14:55 Szpital (442) - 
program obyczajowy

15:55 Dr House VIII (4/23) - 
serial inne, USA

16:50 Kryminalni (3) - serial 
kryminalny

17:55 Brzydula (63/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (64/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (210) - 
program obyczajowy

20:00 Windykatorzy - film 
S-F, USA/Kanada 2010. 
Świat przyszłości, każdy 
może wszczepić sobie 
sztuczne narządy w 
miejsce uszkodzonych 
własnych. Kiedy jednak 
zabraknie mu pieniędzy na 
spłatę, pojawią się 
nieprzyjemni panowie z 
zadaniem odebrania 
zadłużonych narządów i 
nie interesuje ich, że może 
to skończyć się śmiercią 
delikwenta..…

22:20 Szczęki - film 
sensacyjny, USA 1975. W 
okolicach Amity Island, 
niewielkiego 
nadmorskiego kurortu, 
grasuje bardzo agresywny 
biały rekin. Do pojedynku 
z krwiożerczą bestią stają 
komendant lokalnej policji 
Martin Brody (Roy 
Scheider), zawodowy 
łowca rekinów Quint 
(Robert Shaw) oraz 
ichtiolog (Richard 
Dreyfuss)…

00:55 Sposób na 
morderstwo 2 (2/15) - 
serial, USA. Annalise i jej 
zespół są bardzo 
zaskoczeni, gdy okazuje 
się, że rodzeństwu, 
którego bronią, 
postawiono nowe zarzuty. 
Tymczasem sytuacja 
Annalise komplikuje się 
jeszcze bardziej…

01:55 Moc Magii (308/355) - 
program

04:05 Druga strona medalu 
(4/8) - talk show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej 
będzie Otylia Jędrzejczak

05:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 2 (4/13) - 
program lifestylowy

06:05 Beauty ekspert 2 
(1/12) - magazyn 
lifestylowy

06:35 Co za tydzień (875) - 
magazyn

07:05 Misja ratunkowa 2 
(1/10) - program 
rozrywkowy

07:50 Apetyt na miłość 4 
(10/12) - program 
rozrywkowy

08:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (4/8) - reality 
show

09:35 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (3/10) - 
program rozrywkowy

10:20 Perfekcyjna Pani 
Domu (9/10) - program 
rozrywkowy

11:20 Kuchenne rewolucje 
14 (3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:20 Pani Gadżet 16 
(18/22) - magazyn

12:50 Pani Gadżet 16 
(19/22) - magazyn

13:20 Życie bez wstydu 
6 (10) - reality show

14:20 #Sława 2 (7/8) - 
program rozrywkowy

14:50 Eks-tra zmiana
15:50 Terapia dla par (12) - 

program
17:00 Afera fryzjera 6 (9/12) 

- program rozrywkowy
17:45 Kuchenne rewolucje 7 

(10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:45 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (2/13) - 
program rozrywkowy

19:30 Cofnij czas (1/12) - 
reality show

20:30 Międzykulturowe 
śluby

21:40 Co nas truje 2 (11/12) 
- program lifestylowy

22:25 Gwiazdy prywatnie 
(2/8) - program 
lifestylowy

22:55 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (3/8) - reality 
show

23:40 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (9/10) 
- program lifestylowy

00:30 Sekrety gwiazd - Frank 
Sinatra (3/6) - serial 
dokumentalny, USA

01:30 Rozbierana randka 
(16/20) - program 
rozrywkowy

02:00 Najsztub słucha - 
Katarzyna Bosacka (4/6) - 
talk show

02:30 W roli głównej – 
Agata Młynarska (4/6) - 
talk show

03:00 W roli głównej – 
Cezary Żak (3/6) - talk 
show

03:30 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem (14/16) 
- magazyn

04:30 Wiem, co jem (15/16) 
- magazyn

06:00 Piłka nożna - Liga 
Narodów: Polska - Włochy

08:05 Polska na Mundialu
08:35 Hokej na lodzie - NHL: 

Tampa Bay Lightning - 
Ottawa Senators

11:55 Hokej na lodzie - 
Turniej EIHC: Polska - 
Dania

12:40 Boks walka: Artur 
Szpilka - Mariusz Wach

15:25 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

16:30 Gol Ekstra; felieton
18:00 Gol magazyn piłkarski
18:40 Piłka nożna - 

Zgrupowanie kadry w 
Gdańsku

19:25 Polska na Mundialu; 
odc. 5

19:55 RETRO TVP SPORT; 
magazyn

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Hokej na lodzie - 

Turniej EIHC, Gdańsk: 
Podsumowanie (skróty z 3 
meczów)

00:30 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 - skróty meczów

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 (22): Philadelphia 
Flyers - Florida Panthers

04:00 Boks Krzysztof 
Głowacki - Maksim 
Własow

04:55 Sportowy Wieczór

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

7:05 Przygody Kota w 
Butach (12); serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (13); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (61); 
reality show

9:00 Septagon (40); serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (31); 
reality show

11:25 Benny Hill (3); 
program rozrywkowy

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

13:00 Detektywi w akcji 
(23); serial fabularno-
dokumentalny. Detektywi 
zajmują się zleceniem 
młodego mężczyzny, 
którego pasją jest 
koszykówka. Niedawno 
pojawiła się przed nim 
wymarzona szansa 
przejścia na 
zawodowstwo,...

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

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

16:00 Maria z przedmieścia 
(49) telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(49) telenowela

18:00 Septagon (2); serial 
kryminalny

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (250); serial 
kryminalny

21:00 Skazany na piekło; 
dramat sensacyjny, USA 
2003. Amerykański 
inżynier Kyle LeBlanc 
pracuje w Rosji. Przyjechał 
tu z żoną. Pewnego dnia, 
pod nieobecność męża, 
kobieta zostaje napadnięta 
i zamordowana. 
Przekupiony sąd 
uniewinnia zabójcę. Kyle 
postanawia sam 
wymierzyć 
sprawiedliwość…

23:00 Ocalenie; thriller, 
Kanada 2015

1:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:00 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

2:50 Graffiti; program 
publicystyczny

3:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

3:25 Atleci; magazyn 
sportowy

3:55 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

5:00 Superludzie (3); film 
dokumentalny, Kanada 
2007

5:30 Superludzie (4); film 
dokumentalny, Kanada 
2007

06:50 Był taki dzień – 13 
listopada; felieton

06:55 Noce i dnie; odc. 3/12 
- Babcia; serial TVP

08:00 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

08:40 Flesz historii; odc. 
416; cykl reportaży

09:10 Historia Polski – 
Pistolet do wynajęcia, 
czyli prywatna wojna 
Rafała Gan - Ganowicza; 
film dokumentalny

10:15 „Sensacje XX wieku” 
– Astrolog; widowisko; 
Polska, Wielka Brytania 
(2015)

11:05 Spór o historię – 
Konflikt o Wileńszczyznę; 
debata

11:40 Wandea polska
12:25 Ziemia obiecana; odc. 

1/4; serial TVP; Polska 
(1975); reż.:Andrzej 
Wajda; wyk.:Daniel 
Olbrychski, Wojciech 
Pszoniak, Andrzej 
Seweryn, Bożena Dykiel, 
Piotr Fronczewski, 
Stanisław Igar, Kalina 
Jędrusik, Lidia 
Korsakówna, Kazimierz 
Opaliński, Franciszek 
Pieczka

13:25 Wszystkie kolory 
świata – Peru: inkaski 
klejnot; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

14:30 Błękitna Armia 1917 - 
1919; dokument 
fabularyzowany

16:10 Marzyciele – Witos w 
Krakowie; program 
publicystyczny

16:45 Historia Polski – 
Kobiety i wojna; film 
dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Archeologia w 
diabelskim gnieździe

18:30 Ale nam się 
wydarzyło... Jan Paweł 
II; odc. 5/6; rozmowa

18:50 Noce i dnie; odc. 4/12; 
serial TVP

19:55 Cud nad Wisłą; film 
dokumentalny

20:55 Szkocki sen o 
Kanadzie; film dokum.; 
Wielka Brytania (2017)

22:00 Jak było?; program 
publicystyczny

22:40 1920. Bitwa 
Warszawska; film histor.; 
Polska (2011)

00:45 „Sensacje XX wieku” 
– Własow; widowisko; 
Polska, Wielka Brytania 
(2015)

01:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – U – boot; cz. 
2; cykl dokumentalny

02:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Archeologia w 
diabelskim gnieździe

02:45 Film dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Stocznia Szczecin

8:10 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Tychy - 
Odra Opole

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: MKS 
Będzin - ONICO Warszawa

13:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
fazy grupowej gry 
podwójnej

15:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
fazy grupowej gry 
pojedynczej

17:00 Boks; Walka o pasy 
IBF World, WBA Super 
World, WBC World i WBO 
World w Manchesterze; 
waga junior ciężka: 
Oleksandr Usyk - Tony 
Bellew

19:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
gry podwójnej

21:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
gry pojedynczej

23:00 Magazyn koszykarski
23:30 Boks; waga junior 

ciężka: Oleksandr Usyk - 
Tony Bellew

1:00 Siatkówka mężczyzn; 
Asseco Resovia Rzeszów - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

3:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski.
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 364; 

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

56; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3932; teleturniej 
muzyczny

07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VII; odc. 85 

- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.I; 
odc. 7; serial TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
9/109; teleturniej

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

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

magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Macierzyństwo w świecie 
zwierząt. Dorastanie; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

13:45 The Wall. Wygraj 
marzenia - kulisy; 
teleturniej

14:00 Elif; s.II; odc. 365; 
serial; Turcja (2014)

14:50 Big Music Quiz - 
kulisy; teleturniej muz.

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 56
16:05 Wieczna miłość; odc. 

57; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3933; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3374; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

126; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

10/109; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 57
21:00 Wielki test
22:25 Na własne oczy – 

Tajemnice początków 
Polski – Droga do 
Królestwa; film dokum.; 
Polska (2018)

23:30 Bez tożsamości; odc. 
4; serial; Hiszpania (2016)

00:20 Kompania X; s.II; odc. 
10; serial; Kanada (2015)

01:10 Orły sportu; odc. 7; 
reportaż

01:40 wojsko – polskie.pl; 
odc. 36; reportaż

02:15 Bullitt; film 
kryminalny; USA (1968)

04:10 Notacje – ks. 
Kazimierz Suder. W 
drelichach i koloratce; 
cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 42 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1398; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 155 
„Prawdziwa matka”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (214)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

52 „Kociaki domowe”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1940; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 43 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 77; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 161; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1398; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 332 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2470; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 53; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

201 „Upiorne urodziny” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 88; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1940; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1941; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 23; felieton

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

21:55 Na sygnale; odc. 206 
„Bez odbioru”; serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – Facet na 
miarę; Francja (2016)

00:20 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

01:20 Defekt; odc. 2/9; serial 
sensacyjny TVP

02:20 Świat bez tajemnic – 
Planowanie rodziny po 
chińsku; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

02:50 Świat bez tajemnic – 
Tortury a terroryzm – czy 
cel uświęca środki?; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

03:25 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 20; serial TVP

03:55 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 21; serial TVP

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(718); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (13); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (776); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (57); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (723); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2760); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (649); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (292); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (282); serial 

paradokumentalny. 
Studentka zostaje 
zgwałcona niedaleko baru. 
Zeznania kobiety 
wprawiają detektywów w 
osłupienie. Ofiara twierdzi, 
że skrzywdził ją policjant. 
Tymczasem w dniu...

18:00 Pierwsza miłość 
(2761); serial obyczajowy

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

Kiepskich (312); serial 
komediowy

20:00 Świat według 
Kiepskich (539); serial 
komediowy

20:40 Pan i pani Smith; 
komedia sensacyjna, USA 
2005. Jane (Angelina 
Jolie) i John (Brad Pitt) 
Smith biorą ślub. Ich życie 
wkrótce wkracza na tory 
małżeńskiej rutyny. Każde 
z nich, w tajemnicy przed 
małżonkiem, prowadzi 
drugie życie…

23:10 Kac Wawa; komedia, 
Polska 2012. Andrzej 
(Borys Szyc), przyszły pan 
młody, wraz z czwórką 
kumpli szykuje się na swój 
wieczór kawalerski. 
Życzliwi koledzy - Jarek 
(Antoni Pawlicki), Karol 
(Michał Milowicz), Tomek 
(Michał Żurawski) oraz 
Jerzy (Mariusz Pujszo) - 
wpadają na genialny 
pomysł.…

1:30 Lot; dramat obyczajowy, 
USA 2012

4:15 Kabaretowa Ekstraklasa 
(70); program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5493) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (14/15) - program
07:50 Doradca smaku 

9(18/40) - program 
08:00 Dzień Dobry 

TVN (2330) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (973) - 

program obyczajowy
12:00 Szpital (862) - 

program obyczajowy
13:00 Szkoła (625) - 

program 
14:00 19 + (326) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (626) - 
program 

16:30 19 + (327) - program 
17:00 Szpital (863) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (974) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7623) 
19:35 Sport (7606) 
19:45 Pogoda (7603) 
19:49 Raport smogowy 

(1/138) - informacje 
19:50 Uwaga! (5494) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 - 

Pałki kurczaka z fasolą i 
pomidorami (2/40) - 
program 

20:15 Na Wspólnej 
16 (2780) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (214) - 
program 

21:30 Ameryka Express 
(11/13) - program 

23:05 Klucz do koszmaru - 
horror, USA 2005. 
Caroline Ellis (Kate 
Hudson), pracownica 
hospicjum, której 
marzeniem jest nauka w 
szkole pielęgniarskiej, 
podejmuje pracę w 
Terrebonne Parish - 
podupadającej plantacji 
położonej w delcie rzeki 
Mississippi. By ułatwić 
opiekę nad 
sparaliżowanym i prawie 
niemym Benem 
Devereaux, jego żona - 
Violet - powierza 
dziewczynie klucz 
otwierający każde drzwi w 
posiadłości. Życie Caroline 
zmieni się, gdy odkryje 
tajemniczy pokój ukryty do 
tej pory za regałem z 
książkami…

01:15 Oszuści (6/10) - serial. 
Patrick organizuje Maddie 
przyjęcie urodzinowe. 
Zaprasza kilku 
niespodziewanych gości. 
Max przychodzi jednak na 
ratunek. Richard dokonuje 
szokującego odkrycia…

02:15 Uwaga! (5494) - 
program

02:45 Moc Magii(TVN noc) 
(309/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 91

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 41

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 9

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 11

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

12:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 19

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 20

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 99

15:55 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

17:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 41

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 42

20:00 Snajper: Kolejne 
starcie; akcja, USA 2011. 
Sierżant Brandon Beckett 
to syn legendarnego 
snajpera Thomasa 
Becketta. Mężczyzna 
razem ze swoim 
oddziałem udaje się na 
niebezpieczną misię do 
Kongo. Tylko jemu udaje 
się ją przeżyć. Brandon 
postanawia pomścić 
swoich kolegów…

21:50 Regulamin zabijania; 
akcja, USA 2000. Oficer 
Terry Childers (Samuel L. 
Jackson) dowodzi akcją 
obrony ambasady 
amerykańskiej w Jemenie. 
W walkach z uzbrojonymi 
demonstrantami ginie 
kilkudziesięciu cywili, w 
tym kobiety i dzieci…

00:15 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 18

01:15 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 4

02:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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

03:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 2

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 33; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 147 
„Zła kobieta”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 148 
„Papużki nierozłączki”; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Ogniem i mieczem; 
odc. 2/4; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
925; serial TVP

09:25 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
210 „Współczesne 
dziewczyny są mega 
dziwne” sezon 11; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
211 „Dominujesz nad 
facetami” sezon 11; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.V; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.V; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 73 - Zatruta woda; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 74 - Druga szansa; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
168 - Cena etatu; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 148 
„Papużki nierozłączki”; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.V; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.V; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 34; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 75 - Zanik pamięci; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 35 - Diagnoza: 
morderstwo; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.V; odc. 64 - 
Nad Solejuków i 
Wargaczów domem; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.V; odc. 65 - 
Pakt z czartem; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 76 - Jacek; serial 
kryminalny TVP

00:10 Rodzinka.pl; odc. 248 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:40 Na sygnale; odc. 205 
„Rodzinka”; serial 
fabularyzowany TVP

01:20 Ratownicy; odc. 4/13; 
serial TVP

02:15 Ratownicy; odc. 5/13; 
serial TVP

03:10 Ogniem i mieczem; 
odc. 2/4; serial TVP

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

06:20 Familiada; odc. 2430; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia łemkowska 
nad Odrą; magazyn 
kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(29)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/32/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 302 
ed. 5; teleturniej

09:45 Hity kabaretu (22) - 
Marcinek i inne hity 
Marcina Dańca; program 
rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /54/ - „U cioci 
na imieninach” - 
Szwagierkolaska

10:55 Familiada; odc. 2430; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Grzegorza 
Halamy wygłupy przez 
duże W (1)

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Grzegorza 
Halamy wygłupy przez 
duże W (2)

13:35 Śpiewające fortepiany 
(30)

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów (cz. 
1-3); widowisko

17:40 KabareTOP Story; /13/ 
- „Animator kultury”

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Tatarskie pierogi

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (93) - 
Tony Halik; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 21 (78) Austria i 
Szwajcaria - „Dolina 
Paznaun”

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/32/; teleturniej

20:10 Śpiewające fortepiany 
(31)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (1) - Ani Mru Mru; 
/ Kabaret Moralnego 
Niepokoju

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (7) - Nauczyciel; 
cz. 1; program rozrywk.

23:15 Koło fortuny; odc. 301 
ed. 5; teleturniej

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

00:25 Niezapomniane 
Koncerty – Roztańczony 
Narodowy (1); koncert

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Roztańczony 
Narodowy (2); koncert

02:35 Kierunek Kabaret; /65/ 
- Tolerancja

03:35 Rozrywka Retro – 
Kabaret TEY - Najlepiej 
nam było przed wojną; /1/

05:10 Ukryta prawda (386) - 
magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny (161) - 
program sądowy

07:05 Szpital (442) - 
program obyczajowy

08:05 Brzydula (63/180) - 
serial obyczajowy

08:35 Brzydula (64/180) - 
serial obyczajowy

09:10 Kryminalni (3) - serial 
kryminalny

10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (210) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (162) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (616) - 
program sądowy

14:55 Szpital (443) - 
program obyczajowy

15:55 Dr House VIII (5/23) - 
serial inne, USA

16:50 Kryminalni 7 (1/13) - 
serial kryminalny

17:55 Brzydula (65/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (66/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (211) - 
program obyczajowy

20:00 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…

21:55 Morderstwo z miłości 
- film, Niemcy 2016. 30 
marca 1985 r. rodzice 
Elizabeth zostają brutalnie 
zamordowani w swoim 
domu w Wirginii. Elizabeth 
i Jens, w obawie przed 
oskarżeniami, 
rozpoczynają szaleńczą 
ucieczkę przed organami 
ścigania. 30 kwietnia 1986 
roku następuje koniec, a 
młodzi zbiegowie zostają 
zatrzymani…

00:25 Windykatorzy - film 
S-F, USA/Kanada 2010. 
Świat przyszłości, każdy 
może wszczepić sobie 
sztuczne narządy w 
miejsce uszkodzonych 
własnych. Kiedy jednak 
zabraknie mu pieniędzy na 
spłatę, pojawią się 
nieprzyjemni panowie z 
zadaniem odebrania 
zadłużonych narządów i 
nie interesuje ich, że może 
to skończyć się śmiercią 
delikwenta..…

02:50 Moc Magii (309/355) - 
program

05:30 Na widelcu z Gokiem 
Wanem (2/10) - program 
rozrywkowy

06:30 Afera fryzjera 5 (5/12) 
- program rozrywkowy

07:15 Ugotowani 7 (17) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Ugotowani 7 (18) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 
4 (12) - program 
rozrywkowy

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (5/8) - reality 
show

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (5/10) - 
program rozrywkowy

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu (10) - program 
rozrywkowy

12:00 Kuchenne rewolucje 
14 (4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

13:05 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (3/8) - reality 
show

13:50 Zaskocz mnie! 2 
(7/10) - program 
rozrywkowy

14:25 Dziewczyny z 
wypiekami (5/8) - 
program

15:00 Ostre cięcie 6 (6/12) - 
program

15:45 Eksperci domowego 
budżetu 5

17:05 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (9/10) 
- program lifestylowy

17:50 Kuchenne rewolucje 7 
(11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (3/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Cofnij czas (2/12) - 
reality show

20:40 Misja ratunkowa 2 
(1/10) - program 
rozrywkowy

21:25 Eks-tra zmiana
22:25 Pani Gadżet 16 

(20/22) - magazyn
22:55 Zanim Cię zobaczę 

(3/8) - program 
rozrywkowy

23:55 Randka z Internetu
00:25 Pocałunek w ciemno 4 

(2/6) - program 
rozrywkowy

01:35 Współczesna 
dziewczyna (dozwolone 
od lat 18)

02:10 Najsztub słucha - 
Margaret (5/6) - talk show

02:40 W roli głównej – 
Marcin Tyszka (1/6) - talk 
show

03:10 W roli głównej – 
Cezary Pazura (2/6) - talk 
show

03:40 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn

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

04:40 Wiem, co jem 2 
(1/15) - magazyn

06:00 Piłka nożna - LN: 
Polska - Portugalia

08:05 Polska na Mundialu
08:35 Hokej na lodzie - NHL: 

Philadelphia Flyers - 
Florida Panthers

10:35 Tenis ziemny - Puchar 
Federacji - Finał: Czechy - 
USA - podsumowanie

12:40 Pełnosprawni; odc. 
275; magazyn dla 
niepełnosprawnych

13:15 RETRO TVP SPORT; 
magazyn

15:10 Polska na Mundialu; 
odc. 6

15:45 Skoki Narciarskie  
– meldunek z Wisły

16:30 Piłka nożna - 
Zgrupowanie kadry w 
Gdańsku

18:00 Przed startem Ligi 
Narodów; magazyn

19:55 Piłka nożna - LN: 
skróty meczów: Włochy - 
Polska, Polska - Portugalia 
i Polska - Włochy

21:00 Sport w Polsce - sto 
lat historii; film dokument.

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Piłka nożna - LN: 

Polska - Włochy
23:45 Piłka nożna - LN: 

Polska - Włochy
00:50 Boks - Gala Knock Out 

Promotion w Gliwicach
03:35 Podnoszenie ciężarów 

- Mistrzostwa Świata - 
Aszchabad - kat. 109kg 
mężczyzn

05:05 Sportowy Wieczór

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

7:05 Przygody Kota w 
Butach (13); serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (14); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (62); 
reality show

9:00 Septagon (2); serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (32); 
reality show

11:25 Benny Hill (4); 
program rozrywkowy

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

13:00 Detektywi w akcji 
(25); serial fabularno-
dokumentalny. Robert, 
szef firmy sprzątającej, 
prosi detektywów o 
pomoc w znalezieniu 
złodzieja. Tymczasem 
Ruda i Ronin zajmują się 
sprawą osiemnastoletniej 
Anety,...

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

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

16:00 Maria z przedmieścia 
(50) telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(50) telenowela

18:00 Septagon (3); serial 
kryminalny

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (251); serial 
kryminalny

21:00 Oko za oko (13); serial 
obyczajowy

22:00 Potrzask; thriller, USA 
2012. Agent Służb 
Specjalnych, Jeremy 
Reins (Stephen Dorff), 
przybywa do Nowego 
Jorku. Wkrótce po 
wylądowaniu zostaje 
napadnięty i traci 
przytomność. Gdy 
odzyskuje świadomość, 
odkrywa, że jest uwięziony 
w pancernej skrzyni…

0:00 Trampolina (10); 
program rozrywkowy

1:00 Tuż przed tragedią (4); 
serial dokumentalny

2:05 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 14 
listopada; felieton

07:00 Noce i dnie; odc. 4/12 
- Wieczne zmartwienia; 
serial TVP

08:05 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

08:40 Jak było?; program 
publicystyczny

09:25 Historia Polski – 
Kobiety i wojna; film 
dokumentalny

10:40 „Sensacje XX wieku” 
– Własow; widowisko; 
Polska, Wielka Brytania 
(2015)

11:35 Cud nad Wisłą; film 
dokumentalny

12:30 Ziemia obiecana; odc. 
2/4; serial TVP

13:35 Wszystkie kolory 
świata – Wyspy 
Kanaryjskie – atlantycki 
tygiel; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

14:40 Rodzina Niepodległej 
– Orlęta bronią 
przemyskiego gniazda

15:30 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 3/4 Na 
krawędzi klęski; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

16:40 Historia Polski – 
Fotograf snów - film o 
Ryszardzie Horowitzu; film 
dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Tankietka 
widmo

18:15 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

18:45 Noce i dnie; odc. 5/12 
- Uśmiechy losu; serial 
TVP

20:00 Cała prawda o 
Grekach; odc. 2/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

21:10 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 8/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:10 #dziedzictwo – Język; 
debata

22:45 Lekcja martwego 
języka; dramat

00:35 „Sensacje XX wieku” 
– Szabla Polska (Bitwa 
pod Komarowem); 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

01:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Kwatery 
Hitlera; cykl 
dokumentalny

02:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Tankietka 
widmo

02:40 Błękitna Armia 1917 - 
1919; dokument 
fabularyzowany

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Asseco Resovia Rzeszów - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

8:10 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
Jastrzębski Węgiel - Trefl 
Gdańsk

13:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
gry podwójnej

15:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
gry pojedynczej

17:00 Boks; waga junior 
ciężka: Oleksandr Usyk - 
Tony Bellew

19:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
gry podwójnej

21:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
gry pojedynczej

23:00 Boks; waga junior 
ciężka: Oleksandr Usyk - 
Tony Bellew

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



PROGRAM TV – CZWARTEK 15 LISTOPADA 2018 r.

04:55 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 365; 

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

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

odc. 3933; 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. 86; 

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

odc. 8; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

10/109; teleturniej
11:30 Korona królów; odc. 

126; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Czołówka. Natura w 

Jedynce
12:55 Natura w Jedynce – 

Macierzyństwo w świecie 
zwierząt. Krok w 
dorosłość; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2015)

13:50 Big Music Quiz - 
kulisy; teleturniej muz.

14:00 Elif; s.II; odc. 366; 
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. 57
16:05 Wieczna miłość; odc. 

58; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3934; teleturniej muz.
17:50 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Czechy

19:50 Wiadomości
20:25 Pogoda
20:30 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX; 

odc. 261 - Tajemnica 
chemika; serial kryminalny 
TVP

21:35 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /89/; magazyn
23:00 The Wall. Wygraj 

marzenia - kulisy; 
teleturniej

23:05 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Bez tożsamości; odc. 
4; serial; Hiszpania (2016)

02:30 Sprawa dla reportera
03:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /89/; magazyn
03:55 Notacje – Maria 

Dudkiewicz. Droga na 
zesłanie; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 44 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
720; serial TVP

06:55 Operacja Zdrowie!; 
/7/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 156 
„Słaba płeć”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

10:20 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (215)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

53 „Praca, dom, kanapki”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1941; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 45 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 78; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Nabożeństwo 
Ekumeniczne - Św. 
Niepodległości

15:05 Na dobre i na złe; odc. 
720; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 333 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2471; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 54; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

202 „Suknia teściowej?” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 89; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1941; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1942; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Doktor Foster; s.II; 
odc. 6; serial; Wielka 
Brytania (2016)

21:50 Mów mi Dave; USA 
(2008); reż.:Brian 
Robbins; wyk.:Eddie 
Murphy, Elizabeth Banks, 
Gabrielle Union, Scott 
Caan, Ed Helms

23:20 Na sygnale; odc. 205 
„Rodzinka”; serial 
fabularyzowany TVP

23:55 Facet na miarę; 
Francja (2016); 
reż.:Laurent Tirard; 
wyk.:Jean Dujardin, 
Virginie Efira, Cedric Kahn, 
Stephanie Papanian

01:40 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 10/10; 
serial; Japonia (2017)

02:50 Art Noc – Kobieta 
niejedno ma imię (1); 
koncert

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(720); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (14); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (777); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (58); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (724); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2761); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (650); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (293); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (283); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2762); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (313); serial 
komediowy. Marian 
Paździoch wiesza na 
korytarzu kalendarz z 
przykuwającymi męską 
uwagę zdjęciami. Sąsiedzi 
rozpoczynają dyskusje na 
temat jego zawartości i 
roli w życiu człowieka. 
Każdy z mieszkańców ma 
inne zdanie na temat tego, 
jakie zdjęcia chcieliby 
codziennie oglądać…

20:05 Nasz nowy dom (129); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (145); 
serial obyczajowy

22:10 Lot; dramat 
obyczajowy, USA 2012. 
William „Whip” Whitaker 
jest doświadczonym 
kapitanem lotnictwa. 
Mężczyzna nie stroni od 
przelotnych romansów, 
alkoholu i narkotyków. 
Jego rodzina się rozpadła, 
a on niemal stracił kontakt 
z synem. Kolejnego dnia 
traktowanej rutynowo 
pracy William budzi się w 
objęciach stewardesy z 
silnym kacem. Na nogi 
stawia go piwo i działka 
kokainy. To dla niego 
żadna nowość. Jednak 
tym razem pojawiają się 
problemy…

1:00 Zakończenie programu 
(przerwa techniczna)

05:10 Uwaga! (5494) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(2/40) - program 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2331) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (974) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (863) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (626) - 
program 

14:00 19 + (327) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (627) - 
program 

16:30 19 + (328) - program 
17:00 Szpital (864) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (975) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7624) - 

informacje
19:35 Sport (7607) - 

informacje
19:45 Pogoda (7604) - 

informacje
19:49 Raport smogowy 

(2/138) - informacje 
19:50 Uwaga! (5495) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 - 

Placki ziemniaczane z 
wędzonym pstrągiem 
(10/40) - program 

20:15 Na Wspólnej 
16 (2781) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (215) - 
program 

21:30 Kuchenne rewolucje 
18 (11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Jeszcze raz - komedia, 
Polska 2008. Anna 
(Danuta Stenka) to 
żywiołowa, atrakcyjna 
czterdziestolatka z 
poczuciem humoru. Jej 
córka stanowi 
przeciwieństwo mamy: 
Kasia nie lubi imprez, nie 
interesuje się chłopakami, 
jada zdrową żywność i 
uprawia jogę. Michał (Jan 
Frycz) jest bardzo 
przystojnym, 
poukładanym i zamożnym 
prawnikiem. Paweł 
(Przemek Cypryański) ma 
dwadzieścia lat, kocha 
życie, ładne dziewczyny i 
zabawę. Ta czwórka musi 
się spotkać - i wyniknie z 
tego niezły miłosny 
ambaras! 

00:25 Pod powierzchnią 
(4/7) - serial

01:30 Kobieta na krańcu 
świata 10 (1/5) - program 

02:05 Uwaga! (5495) - 
program

02:30 Moc Magii(TVN noc) 
(310/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 92

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 42

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 10

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 12

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

12:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 20

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 21

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 100

15:55 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

17:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 42

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 43

20:00 Straszny film 4; 
komedia, USA 2006. 
Cindy zatrudnia się jako 
opiekunka starszej pani, w 
domu w którym straszy. 
Gdy ziemię atakują 
TriPody przybyłe z 
kosmosu, Cindy i jej 
przyjaciółka Brenda i 
wyruszają w podróż do 
owianej tajemnicą 
wioski…

21:45 Kłamca, kłamca; 
komedia, USA 1997. Dla 
ambitnego prawnika 
Fletchera Reede’a (Jim 
Carrey) kłamstwo jest 
czymś naturalnym. Jego 
jedynym celem jest 
wygranie kolejnej sprawy. 
Aby to osiągnąć, na sali 
sądowej ucieka się do 
najbardziej wymyślnych 
podstępów…

23:25 Seksualni, 
niebezpieczni; komedia, 
Wielka Brytania 2011

01:20 Następny proszę!; 
factual, Polska 2018; odc. 
7

02:20 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 3

02:55 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 4

03:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 4

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 34; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 148 
„Papużki nierozłączki”; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 149 
„Serce”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Ogniem i mieczem; 
odc. 3/4; serial TVP

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

09:15 Rodzinka.pl; odc. 248 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

09:50 Na sygnale; odc. 205 
„Rodzinka”; serial 
fabularyzowany TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
211 „Dominujesz nad 
facetami” sezon 11; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
212 „Coś za coś” sezon 
11; serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.V; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.V; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 74 - Druga szansa; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 75 - Zanik pamięci; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
169 - Telefoniczny poród

16:15 Na sygnale; odc. 149 
„Serce”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.V; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.V; odc. 64 - 
Nad Solejuków i 
Wargaczów domem; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 35; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 76 - Jacek; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 36 - W hipnozie; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.V; odc. 65 - 
Pakt z czartem; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VI; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 77 - Kolekcjoner; 
serial kryminalny TVP

00:10 07 zgłoś się; odc. 
11/21 - Wagon pocztowy; 
serial TVP

01:25 Nowa; odc. 3; serial 
TVP

02:25 Nowa; odc. 4; serial 
TVP

03:25 Ogniem i mieczem; 
odc. 3/4; serial TVP

04:30 M jak miłość; s.I; odc. 
926; serial TVP

06:20 Familiada; odc. 2431; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Tatarskie pierogi; 
magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(30)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/33/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 303 
ed. 5; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (6) - Dziennikarz 
i prezenter; cz. 2; program 
rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /55/ - „Cień 
wielkiej góry” - Budka 
Suflera

10:55 Familiada; odc. 2431; 
teleturniej

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

12:40 Życie to Kabaret – 10 
Paranienormalnych 
historii (2); reportaż

13:45 Śpiewające fortepiany 
(31)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia (1); 
widowisko

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia (2); 
widowisko

16:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia (3); 
widowisko

17:30 Kabaret na lato (24) - 
Marzenia Marcina Dańca

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Grójeckie jabłka; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 1 
Największe miasto świata; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 20 (79) Indie 
„Pociąg do jogi”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/33/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(34)

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (2) - Sport - 
Kabaret Skeczów 
Męczących; / Tomasz 
Jachimek; widowisko 
rozrywkowe

22:20 Kierunek Kabaret; /66/ 
- Szpiedzy tacy jak wy

23:25 La La Poland; odc. 
(1); program rozrywkowy

00:10 Koło fortuny; odc. 302 
ed. 5; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa (1-3)

03:55 Rozrywka Retro – 
Muzyka Małego Ekranu: 
Grażyna Łobaszewska

05:10 Ukryta prawda (387) - 
magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny (162) - 
program sądowy

07:05 Szpital (443) - 
program obyczajowy

08:05 Brzydula (65/180) - 
serial obyczajowy

08:35 Brzydula (66/180) - 
serial obyczajowy

09:10 Kryminalni 7 (1/13) - 
serial kryminalny

10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (211) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (163) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (617) - 
program sądowy

14:55 Szpital (444) - 
program obyczajowy

15:55 Dr House VIII (6/23) - 
serial inne, USA

16:50 Kryminalni 7 (2/13) - 
serial kryminalny

17:55 Brzydula (67/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (68/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (212) - 
program obyczajowy

20:00 Błękitna fala - film 
obyczajowy, USA/
Niemcy 2002. Młoda 
surferka, ulega 
poważnemu wypadkowi. 
Dziewczyna wpada w 
depresję i dopiero uczucie 
do młodego piłkarza 
wraca jej chęć do życia…

22:15 Porwani (6/12) - serial
23:15 To skomplikowane - 

komedia, USA/
Japonia 2009. Jane i jake 
byli kiedyś małżeństwem, 
mają trzech dorosłych, ale 
rozwiedli się przed 
dziesięciu laty. Pozostali 
jednak przyjaciółmi i 
spotykają się na 
uroczystościach 
ukończenia nauki przez 
jednego z synów. Powoli 
nawiązują ze sobą 
romans, co im komplikuje 
życie, bo Jake ponownie 
się ożenił, a Jane ma 
poważnego adoratora. 
Obydwoje udowadniają, że 
życie wcale nie kończy się 
po czterdziestce…

01:45 Moc Magii (310/355) - 
program

03:55 Druga strona 
medalu (8) - talk show . 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie Alicja 
Tysiąc. Matka trójki dzieci 
i inwalidka pierwszej 
grupy, która po zajściu po 
raz trzeci w ciążę mogła 
stracić wzrok. Gdy 
zdecydowała się na 
aborcję, ginekolodzy 
odmówili jej wykonania 
zabiegu…

04:25 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show – 
Aneta Krawczyk

05:40 program rozrywkowy
06:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 2 (5/13) - 
program lifestylowy

07:10 Ugotowani 7 (19) - 
program

07:45 Ugotowani 7 (20) - 
program

08:15 Apetyt na miłość 5 
(1/12) - program

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (6/8) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (6/10) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (1/12) - program

11:45 Kuchenne rewolucje 
14 (5/15) - program

12:50 Afera fryzjera 6 (9/12) 
- program rozrywkowy

13:35 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (10/12) - program

14:20 Misja ratunkowa 2 
(1/10) - program

15:05 Wiem, co jem na 
diecie (6/12) - program

15:35 program rozrywkowy
16:05 Życie bez wstydu 

6 (10) - reality show
17:05 Co nas truje 2 (11/12) 

- program lifestylowy
17:50 Kuchenne rewolucje 7 

(12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:50 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (4/13) - 
program rozrywkowy

19:35 Ugotowani 7 (21) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:10 Ugotowani 7 (22) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:40 Zaskocz mnie! 2 
(7/10) - program 
rozrywkowy

21:10 W czym do ślubu 4 
(11/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (3/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 16 
(21/22) - magazyn

22:55 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (10/12) - program

23:40 Projekt Lady 3 (11/12) 
- program

00:40 Project Runway: 
Młodzi projektanci (2/8) - 
program rozrywkowy

01:30 Bajeczne życie 
milionerów 2 (7/10) - 
program rozrywkowy

02:00 Najsztub słucha - 
Roma Gąsiorowska (6) - 
talk show

02:30 W roli głównej – 
Michel Moran (2/6) - talk 
show

03:00 W roli głównej – 
Szymon Bobrowski (6) - 
talk show

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

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

04:30 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn

06:00 Piłka nożna - LN: 
Polska - Włochy

07:05 Piłka nożna - LN: 
Polska - Włochy

08:05 Polska na Mundialu
08:35 Skoki Narciarskie - PŚ 

- Wisła - konkurs drużyn.
10:30 Snooker - Champion 

of Champions 2018 - Finał
11:45 Snooker - Champion 

of Champions 2018 - Finał
13:00 Przed startem Ligi 

Narodów; magazyn
15:00 Skoki Narciarskie - 

Przed Pucharem Świata - 
meldunek z Wisły

16:00 Piłka nożna - 
reprezentacja Polski - 
studio

17:25 Piłka nożna (studio)
17:50 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Czechy

21:35 Sportowy Wieczór
22:15 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Czechy

00:20 ESL - świat esportu; 
odc. 29; magazyn; Niemcy 
(2018)

00:55 RETRO TVP SPORT; 
magazyn

02:55 Snooker - Champion 
of Champions 2018 - Finał

05:15 Sportowy Wieczór

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

7:05 Przygody Kota w 
Butach (14); serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach 2 (15); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (63); 
reality show

9:00 Septagon (3); serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (33); 
reality show

11:25 Benny Hill (8); 
program rozrywkowy

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

13:00 Detektywi w akcji 
(29); serial fabularno-
dokumentalny. Do 
Septagonu zgłasza się 
Agata, ciężarna była 
prostytutka, która niepokoi 
się o męża, Tomasza. 
Właśnie zawiozła go 
pobitego do szpitala....

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

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

16:00 Maria z przedmieścia 
(51) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(51) telenowela

18:00 Septagon (4); serial 
kryminalny

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (252); serial 
kryminalny

21:00 Oko za oko (14); serial 
obyczajowy

22:00 Helikopter w ogniu; 
dramat wojenny, USA 
2001. 3 października 1993 
roku w stolicy kraju, 
Mogadiszu, ląduje oddział 
składający się z ponad stu 
komandosów z elitarnych 
jednostek Delta Force i 
Rangers. Celem operacji 
jest uprowadzenie dwóch 
zaufanych ludzi potężnego 
dyktatora Mohameda 
Farraha Aidida, lidera 
jednej z walczących o 
władzę frakcji. Sytuacja 
wymyka się spod kontroli. 
Żołnierze tracą dwa 
śmigłowce, a rebelianci i 
ludność cywilna stawiają 
im niespodziewanie 
zaciekły opór. Prosta z 
pozoru akcja zamienia się 
w krwawy, trwający 
kilkanaście godzin bój…

1:00 Przerwa techniczna

06:50 Był taki dzień – 15 
listopada; felieton

06:55 Noce i dnie; odc. 5/12; 
serial TVP

08:00 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

08:35 #dziedzictwo – Język; 
debata

09:20 Historia Polski – 
Fotograf snów - film o 
Ryszardzie Horowitzu; film 
dokumentalny

10:20 „Sensacje XX wieku” 
– Szabla Polska (Bitwa 
pod Komarowem); 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

11:20 Olbrzymy Oceanów; 
cz. 1; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

12:25 Ziemia obiecana; odc. 
3/4; serial TVP

13:30 Dawne światy; odc. 
1/8 Egipt, kolebka 
cywilizacji; serial dokum.; 
Francja (2007)

14:35 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 5/6. Parki 
Narodowe Tongariro i 
Whanganui; serial dokum.; 
USA (2013)

15:40 Szkocki sen o 
Kanadzie; film dokum.; 
Wielka Brytania (2017)

16:40 Historia Polski – 
Stanisława 
Brzozowskiego życie 
wśród skorpionów; film 
dokumentalny

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Uparcie 
wracamy

18:25 Taśmy bezpieki
18:55 Noce i dnie; odc. 6/12 

- Miłość; serial TVP
20:00 II wojna światowa na 

Bałkanach; odc. 3/12; 
serial dokumentalny; 
Serbia (2015)

20:40 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 4/12 
Mihailović kontra 
Rommel; serial dokum.; 
Serbia (2015)

21:20 Dyktator. Zajęcie dla 
wariatów; film dokum.; 
Francja (2012)

22:20 Spór o historię – 
Władcy polscy: Mieszko 
II; debata

23:00 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia znawcy 
środowiska kryminalnego 
w Petersburgu; reportaż

23:35 Cała prawda o 
Grekach; odc. 2/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

00:50 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica berlińskiego 
bunkra; cz. 1; cykl dokum.

01:15 Stara granica; film 
dokum.; Białoruś (2015)

01:55 Encyklopedia II wojny 
światowej – Obrona Helu; 
cz. 1; cykl dokumentalny

02:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Uparcie wracamy

02:50 Orlęta bronią 
przemyskiego gniazda

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - GKS 
Katowice

8:10 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie

10:20 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Developres SkyRes 
Rzeszów - Bank Pocztowy 
Pałac Bydgoszcz

13:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
gry podwójnej fazy 
grupowej

15:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
gry pojedynczej fazy 
grupowej

16:00 Piłka nożna; studio 
przed meczem 
towarzyskim Polska - 
Czechy

17:50 Piłka nożna; mecz 
towarzyski: Polska - 
Czechy

20:00 Piłka nożna; studio po 
meczu towarzyskim 
Polska - Czechy

20:35 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: 
Chorwacja - Hiszpania

22:50 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

23:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; magazyn

0:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów

2:30 Piłka nożna; mecz 
towarzyski: Polska - 
Czechy
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