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Jolanta Dankiewicz
prezes Szpitala na Wyspie

REKLAMA

KRAJ Spece od liczenia wolnych dni, już 
obliczyli, że w tym roku czeka nas siedem 
długich weekendów. Wystarczy dobra or-
ganizacja, planowanie i wyprzedzenie in-
nych, zanim zdążą złożyć wnioski urlopo-
we. Oprócz 13 dni urlopu i wolnych nie-
dziel można zyskać wiele dodatkowych 
dni wolnego. Pod tym względem ten rok 
może być bardzo korzystny dla pracow-
ników. Pracodawcy i ci, którzy prowadzą 
działalność gospodarczą na własny ra-
chunek raczej zadowoleni nie będą - tak 
czy inaczej, będą musieli zapłacić peł-
ny ZUS. Nie wiadomo jak odbije się to 
na gospodarce. Skorzystać mogą ośrod-
ki turystyczne, przewoźnicy, biura podró-
ży i wbrew pozorom sklepy z materiała-
mi budowlanymi, bo nie od dzisiaj wia-
domo, że Polak w trakcie urlopu i długie-
go weekendu „najchętniej” zajmuje się re-
montem domu lub mieszkania. 

Paweł Skrzypczyński

Długi weekend goni długi weekend

REKLAMA

Dni ustawowo wolne 
od pracy w 2019 roku

1 stycznia (wtorek) - Nowy Rok 
6 stycznia (niedziela) – Święto Trzech Króli 
21 kwietnia (niedziela) – Niedziela Wielkanocna 
22 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny 
1 maja (środa) – Święto Pracy 
3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja 
9 czerwca (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego 
20 czerwca (czwartek) – Boże Ciało 
15 sierpnia (czwartek) – Święto Wojska Polskiego, 
1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych 
11 listopada (poniedziałek) – Święto Niepodległości 
25 i 26 grudnia (środa i czwartek) – Boże Narodzenie 

Długie weekendy w 2019 roku
• Nowy Rok wypadł we wtorek – wystarczyło wziąć 

wolne w poniedziałek

• Święta Pracy 1 maja wypada w środę, a święto Kon-

stytucji 3 Maja w piątek. Wolne można wziąć 

2 maja. Majówkę można połączyć z Wielkanocą, 

biorąc odpowiednie dni urlopu.

• Boże Ciało wypada 20 czerwca. Tradycyjnie 

w czwartek. Wystarczy wziąć wolny piątek. 

• Święto Wojska Polskiego wypada w czwartek 

15 sierpnia. Wystarczy wziąć wolny piątek.

• 1 listopada wypada w piątek 

• 11 listopada wypada w poniedziałek

• Święta Bożego Narodzenia: Wigilia wypada we wto-

rek, święta w środę i czwartek. Wystarczą trzy dni 

urlopu, żeby mieć tydzień wolnego.
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Bez dowodu 
osobistego 
lub paszportu 
węgla już kupić 
nie można. 
Właściciele 
składów z opałem 
tylko rozkładają 
ręce - nie mają 
wyjścia, muszą 
podporządkować 
się nowym 
przepisom.

Zakup węgla nie jest już ta-
ki prosty. Urzędnicy mi-
nisterialni skonstruowa-
li przepisy, które zaczęły 
obowiązywać wraz z no-
wym rokiem. Każdy kupu-
jący węgiel musi teraz oso-
biście przyjść na skład opa-
łu z dowodem osobistym 
lub paszportem i podpisać 
oświadczenie, że kupowa-

ny węgiel będzie użyty do 
celów objętych zwolnie-
niem z akcyzy. Sprzedawca 
będzie musiał tej procedury 
dopilnować.

Oświadczenie 
podstawą zakupu
W cenie węgla zawarta jest 
podatek akcyzowy. Wszyst-
kie gospodarstwa domo-
we z definicji są z akcyzy 
zwolnione, podobnie jak 
instytucje publiczne, szko-
ły, szpitale itd. Tylko nie-
liczne firmy, które używały 
do palenia węgiel, musiały 
akcyzę płacić. 

Teraz przy każdym 
zakupie trzeba będzie pod-
pisywać oświadczenie, 
co skomplikuje sprzedaż. 
Szczególnie ludzie star-
si z małych miejscowości 
będą mieli kłopoty. Przy-
najmniej raz, przy najbliż-
szym zakupie, będą musie-

li pofatygować się na skład 
opału, żeby osobiście ta-
kie oświadczenie złożyć. 
Sprzedawca będzie mu-
siał sprawdzić, czy wpisa-
ne dane są zgodne z doku-
mentem tożsamości. Jakie-
kolwiek uchybienia i nie-
dopełnieni formalności 
spowodują, że będzie mu-
siał zapłacić podatek ak-
cyzowy. Jeżeli kupujący 
nie zechce się jednak le-
gitymować i podpisywać 
oświadczenia, to może ku-
pić węgiel, ale tylko w ilo-
ści do 200 kilogramów, 
czyli pakowany w wor-
kach.

Urzędnik zweryfikuje 
czytelność
Sprzedawcy szukają roz-
wiązania, żeby nie spra-
wiać kupującym niepo-
trzebnych problemów. Po 
pierwszej wizycie i pierw-

szym oświadczeniu, kiedy 
już otrzymają dane osobo-
we, chcą przy kolejnych za-
kupach drukować oświad-
czenie jako część faktury. 
Kupujący nie będzie musiał 
wówczas jechać na skład, 
wystarczy zamówienie te-
lefoniczne. Będzie jednak 
musiał być przy odbiorze 
i osobiście, czytelnie się 
podpisać. Jeżeli nie będzie 
mógł zrobić tego osobiście, 
to może pisemnie ustano-
wić pełnomocnika, który 
zrobi to za niego. Czytel-
ność podpisu będzie mu-
siał wyegzekwować kie-
rowca, który dowiezie wę-
giel. Jeżeli drugi czy trzeci 
podpis nie będzie czytelny, 
to może zażądać podpisa-
nia się drukowanymi litera-
mi. Dlaczego? W razie kon-
troli, o tym czy podpis jest 
prawidłowy i czytelny, zde-
cyduje urzędnik skarbowy. 

Jeżeli uzna, że nie jest, to 
sprzedawca będzie musiał 
zapłacić akcyzę. I nie cho-
dzi o jedną czy dwie faktu-
ry. Faktury z oświadczenia-
mi sprzedawca ma obowią-
zek archiwizować przez 5 
lat. Trochę się ich więc na-
zbiera. Jakiekolwiek uchy-

bienia, które uzna urzędnik, 
mogą więc doprowadzić 
firmę nawet do bankruc-
twa, bo trzeba będzie zapła-
cić zaległą akcyzę i zaległy 
podatek VAT wraz z odset-
kami.

Paweł Skrzypczyński

AKTUALNOŚCI

KRAJ Biurokracja sięga absurdu

Węgiel 
z kłopotami

Treść oświadczenia osób fizycznych 
nieprowadzących działalności 
gospodarczej, jakie trzeba złożyć przy 
zakupie węgla
- imię i nazwisko nabywcy
- adres zamieszkania nabywcy
- numer dowodu osobistego lub innego dokumen-
tu potwierdzającego tożsamość 9np. paszportu) na-
bywcy
- numer PESEL nabywcy
- ilość, rodzaj oraz przeznaczenie nabywanych wy-
robów
- data i miejsce złożenia oświadczenia
- czytelny podpis nabywcy lub osoby upoważnionej 
do złożenia podpisu i w imieniu nabywcy

fot. Andrzej Buczyński
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REKLAMA

W ciągu półtora roku trzeba będzie zapomnieć 
o tańszym paleniu. To ostatnie dwa sezony grzew-
cze, kiedy można będzie jeszcze palić węglem bru-
natnym.

Kłopoty z węglem brunatnym zaczęły się jesienią ubie-
głego roku. Wraz z tzw. „ustawą antysmogową” 4 listo-
pada weszły w życie nowe przepisy. Ustawa była zrobio-
na szybko i przepisy były na tyle niejasne, że kopalnia 
węgla brunatnego w Bogatyni wstrzymała na kilka ty-
godni sprzedaż, czekając na interpretację tychże prze-
pisów z ministerstwa. Po kilku tygodniach sprzedaż wę-
gla brunatnego została dopuszczona warunkowo, tylko 
do czerwca 2020 r. Potem będzie można już palić tyl-
ko węglem kamiennym, co może mieć korzystny wpływ 
na jakość powietrza, ale będzie też miało wpływ na za-
sobność portfeli, szczególnie osób niezamożnych. Dla-
czego? Z prostego powodu - węgiel kamienny jest o 100 

proc. droższy od brunatnego. 
Niejasna była też sprawa brykietu, produkowane-

go z węgla brunatnego. Tu też było kilka tygodni zamie-
szania i oczekiwania na właściwą interpretację przepi-
sów. Koniec końców stanęło na tym, że w Polsce nikt ta-
kiego brykietu nie produkuje, a robią to dwie niemiec-
kie firmy, więc nie można zakazywać tego, co jest do-
zwolone w Unii Europejskiej. Brykiet można więc sprze-
dawać, ale też tylko do połowy 2020 roku. Potem nie-
zbędne będzie określenie parametrów, żeby można było 
wydawać świadectwa jakości, takie jak dzisiaj już są obo-
wiązkowo wydawane przy zakupie węgla kamiennego.

Mieszkańcy województwa lubuskiego i tak są 
w uprzywilejowanej sytuacji, bo samorząd wojewódzki 
nie wprowadził w życie uchwały antysmogowej. Takie 
lokalne uchwały obowiązują już w województwie wiel-
kopolskim i dolnośląskim. Tam węglem brunatnym pa-
lić już nie można.

fot. ARMG
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ŻARY Miasto może sobie pozwolić na więcej

Takiego budżetu 
jeszcze nie było
Tuż przed końcem 
roku Rada Miasta 
Żary uchwaliła 
budżet na 2019. 
Można było 
przewidywać, że 
opozycja będzie 
przeciwna, tak dla 
zasady. I tak też 
się stało, z jednym 
wyjątkiem.

Przypomnijmy. Oficjalnie polity-
kę burmistrz Danuty Madej po-
pierają radni reprezentujący Fo-
rum Samorządowe, Dobre Mia-
sto - Lepszy Powiat oraz startują-
ca do rady z list PiS Magdalena 
Lenczyk. W opozycji, która mia-
ła być koalicją, ale nie wyszło, są 
radni z Koalicji Obywatelskiej 
Platforma.Nowoczesna, Lewicy, 
PiS-u oraz Stowarzyszenia Tobie 
i Miastu.

Wybory się skończyły, 
funkcje rozdane, czas więc zacząć 
pracować na rzecz mieszkańców. 
Zaczął się okres weryfikacji. Czy 
opozycja będzie zawsze na nie, 
czy może poglądy wraz z podzia-
łem wynikającym z przynależno-

ści do ugrupowań zostaną odło-
żone na bok? Na razie chyba nie 
bardzo. Można się było spodzie-
wać wyniku głosowania w sto-
sunku 11 “za” oraz 9 “przeciw”. 
Jednak głosowanie nad budżetem 
zakończyło się rezultatem 12:8. 

Rysą na opozycyjnym 
sprzeciwie był głos radnego Ar-
kadiusza Lisa ze Stowarzysze-
nia Tobie i Miastu, który poparł 
projekt budżetu.

Budżet w liczbach
Dochody zaplanowano na kwotę 
174.756.182 złotych, wydatki zaś 
na 196.984.682 złote. Założony 
deficyt w kwocie 22.228.500 zło-
tych zostanie pokryty przychoda-
mi z zaciągniętych kredytów. Pla-
nowane dochody są wyższe od 
zaplanowanych wydatków bie-
żących o kwotę 104.914 złotych. 
Wydatki majątkowe zaplanowano 
na 41.565.293 złote.

Prognozowana kwota dłu-
gu na koniec 2019 roku z tytu-
łu kredytów długoterminowych 
to 56.291.952 zł, co stanowi 
32,21 procent planowanych do-
chodów.

Andrzej Buczyński

Planowane dochody budżetu
174 mln. 756 tys. 182 zł

Główne źródła dochodów miasta
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, podat-
ków i opłat lokalnych 
23.582.200 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej
25.111.869 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa
46.212.976 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa
36.823.797 zł

Wydatki bieżące - 155 mln. 419 tys. 389 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
54.332.513 zł
- realizacja zadań statutowych
41.085.016 zł
- dotacje na zadania bieżące
21.189.485 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
35.285.452 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem 
środków pochodzących z budżetu UE
891.991 zł
- obsługa długu
1.576.000 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1.085.932 zł

Głosowali za budżetem:

FORUM SAMORZĄDOWE
HADRYŚ Bogdan
MAJERYK Halina
ŻYCHOWSKI Zbigniew
SŁOWIKOWSKI Aleksander
POPŁAWSKI Marian

DOBRE MIASTO-LEPSZY 
POWIAT
MATYJASEK Łukasz
DZIADUL Robert
CHMIELEWSKI Grzegorz
POLOK Dawid
REZLERSKA Dominika

PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
LENCZYK Magdalena

STOWARZYSZENIE 
TOBIE I MIASTU
LIS Arkadiusz

Głosowali przeciwko 
budżetowi:

PLATFORMA.NOWOCZE-
SNA KOALICJA 
OBYWATELSKA
GRUBIZNA Marcin
SŁODKOWSKA Anna

SLD LEWICA RAZEM
GRZYBOWICZ Lucyna
CZERWIŃSKI Piotr

PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
WERSTLER-WOJTASZEK Jo-
anna
PŁÓCIENNIK Tadeusz
JAWORSKI Adrian
STROYNOWSKI Jacek

STOWARZYSZENIE 
TOBIE I MIASTU
GAJDA Edyta

Ogólnie rzecz biorąc, radni podzieleni są na dwa obozy, mniej więcej przez środek sali fot. Andrzej Buczyński

Arkadiusz Lis (drugi z lewej) z części opozycyjnej sali poparł projekt budżetu fot. Andrzej Buczyński
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Z Danutą Madej, burmistrz 
miasta Żary, rozmawia 
Andrzej Buczyński

Co można powiedzieć o budżecie na 
2019 rok?
- Jest to rekordowy budżet, ponieważ prze-
widywane dochody są na poziomie po-
nad 174 milionów złotych. Takiego budże-
tu jeszcze w Żarach nie mieliśmy. Jest on 
również wyjątkowy pod względem planu 
wydatków majątkowych, w tym inwesty-
cyjnych. Na te cele przeznaczymy ponad 
41 milionów złotych. Takiego planu wydat-
ków też nigdy nie mieliśmy.

Na co zostaną wydane te niemałe 
przecież pieniądze?
- W 2019 roku skończymy największe inwe-
stycje, które mają zewnętrzne dofinanso-
wanie. Przede wszystkim jest to rewitaliza-
cja drugiej części parku przy Al. Jana Paw-
ła II oraz jednego skrzydła dawnego folwar-
ku, w którym powstanie Centrum Wsparcia 
Społecznego. To już w sumie daje kwotę 
ponad 10 milionów złotych. Kolejne przed-
sięwzięcie, to budowa dwóch dróg na tere-
nie strefy przemysłowej - zobaczymy, jaki 
będzie finał po przetargach. Te inwestycje 
szacujemy na kolejne 10 milionów. Następ-
na droga do przebudowy to ul. Zielonogór-
ska, która wywołuje różne dyskusje wśród 
radnych. Sądzę, że nieuzasadnione, ale cel 
niektórych radnych, to po prostu usunię-
cie z realizować tej inwestycji. Drugi etap 
Zielonogórskiej zgodnie z kosztorysem to 
koszt około 8 milionów.

Dlaczego należy dokończyć 
przebudowę tej ulicy?
- Ulica Zielonogórska ma zdobyte dofinan-
sowanie z Programu Modernizacji Dróg 
Gminnych i Powiatowych wojewody lubu-
skiego, na maksymalnym poziomie 3 mi-
lionów złotych. Uważam, że ta druga część 
Zielonogórskiej powinna być przebudowa-
na z kilku względów. Po pierwsze, wykona-
na zostanie przebudowa ronda przy Placu 
Konstytucji 3 Maja z możliwością wykona-
nia bajpasu, a zatem skrętu z Al. Jana Paw-
ła II w kierunku Zielonej Góry bez koniecz-
ności wjeżdżania na rondo. To na pew-
no zmniejszy korki i poprawi bezpieczeń-
stwo w tym miejscu. Po drugie, powstanie 
nowe rondo przy Iglaku poprawiające tak-
że bezpieczeństwo i płynność ruchu pojaz-
dów wyjeżdżający z ul. Ludowej i Drzymały. 
Bardzo ważną kwestią jest też przebudowa 
całej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Po 
to, aby część wód z osiedla Lotnisko skie-
rować w stronę Zielonogórskiej, a nie - jak 
do tej pory - w kierunku ulicy Staszica. Pod-
czas obfitych opadów, część budynków na 
tym osiedlu jest zalewana. Kanalizacja uli-
cy Staszica nie jest w stanie przejąć wszyst-
kich wód opadowych. Chcemy ją odciążyć. 
Planujemy przebudowę w tym roku wyko-
rzystując naszą spółkę. Dzięki temu sytu-
acja na pewno ulegnie poprawie. 

W przypadku Zielonogórskiej nie 
chodzi więc tylko o nowy asfalt.
- To nie tylko nawierzchnia, która dziś wy-
gląda jeszcze dobrze. Ale bardzo ważne są 
inne sprawy, o których wspomniałam. 

Jakie jeszcze inwestycje zobaczymy 
w Żarach?
- Powoli kończymy Park Kultury i Nauki 
przy ul. Wrocławskiej. Ta inwestycja będzie 

kosztować około 2 milionów złotych. Jest 
jeszcze jeden większy projekt - Zielone Ża-
ry. Obecnie jesteśmy na liście rankingowej, 
jest więc szansa na pozyskanie dofinanso-
wania. Nasz projekt związany ze środowi-
skiem naturalnym miasta, o wartości około 
2 milionów złotych, został wstępnie przyję-
ty. Obejmuje on siedem mniejszych przed-
sięwzięć, których celem jest modernizacja 
i wzbogacenie terenów zielonych w Żarach. 

Miasto może pozwolić sobie na tak 
duże wydatki?
- Uważam, że budżet jest bezpieczny i sta-
bilny. Planowane wstępnie zadłużenia w la-
tach ubiegłych były na poziomie 32 procent 
i w tym roku jest podobnie. Najważniejsze 
jest jednak to, jak kończymy rok, a w związ-
ku z tym jakie jest rzeczywiste zadłuże-
nie miasta. Zazwyczaj kończymy na pozio-
mie około dwudziestu, lub dwudziestu kil-
ku procent. 

Dlaczego miasto otworzyło linię 
kredytową?
- Otwarcie nie jest równoznaczne z wzię-
ciem kredytu. Jest to konieczne, ponieważ 
nie otrzymujemy z góry pieniędzy z fundu-
szy zewnętrznych na realizację inwesty-
cji. Musimy najpierw wyłożyć swoje. Bar-
dzo często jest tak, że musimy zapłacić za 
całość, czasem środki przekazywane są 
w transzach, ale i tak z opóźnieniem. Te pie-
niądze będą spływać do końca 2019 roku. 
Jeśli weźmiemy taki kredyt, to tylko na kil-
ka miesięcy. Kończymy projekt, rozliczamy, 
otrzymujemy dofinansowanie, zwracamy 
pieniądze. 

Zdobyte dofi nansowania to jakby 
pieniądze za darmo.
- Zawsze stoimy przed takim wyborem, czy 
walczyć o pieniądze zewnętrzne i otwie-
rać linie kredytowe, żeby zabezpieczyć in-
westycje, czy w ogóle nic nie robić. 
Uważam, że polityka, jaką do tej 
pory prowadziliśmy w tym za-
kresie, była dobra dla na-
szego miasta. Zrealizo-
waliśmy wiele inwesty-
cji. Według danych 
na dzień 18 grudnia, 
kończymy rok z za-
dłużeniem 17-pro-
centowym. To po-
kazuje rzeczywistą 
sytuację. A jeszcze 
nie wpłynęły nasze 
udziały w podatku 
od osób fizycznych 
i prawnych. Za mie-
siąc grudzień będą
dopiero w styczniu. 
W związku z tym, nasze 
dochody za rok 2018, na 
poziomie 164 milionów, 
jeszcze wzrosną, co mo-
że spowodować obniże-
nie naszego zadłużenia. 
Otwarcie linii kre-
d y t ow y c h 
jest 

robione z myślą o kolejnych inwestycjach 
i dalszym rozwoju miasta. Możemy sobie na 
to pozwolić. Nie wiem, czy kolejne rozdania 
i perspektywy finansowe, a co za tym idzie - 
możliwości pozyskania dodatkowych środ-
ków na inwestycje, będą tak bogate, jak 
obecnie. Powinniśmy je wykorzystać w jak 
największym stopniu. 

Jednak nie wszyscy radni poparli 
ten budżet.
- Część radnych, biorąc pod uwagę roz-
mowy, jakie z nimi przeprowadziłam, by-
ła przeciwna inwestycji jaka jest przebu-
dowa ul. Zielonogórskiej. Twierdzili, że nie 
powinna się znaleźć w budżecie miasta, 
ponieważ trzeba dołożyć z własnych środ-
ków więcej, niż pozyskaliśmy. A dostaliśmy 
maksymalnie, co można było, czyli 3 mi-
liony. Jestem pełna nadziei, że wojewoda 
zmieni decyzję w związku z wejściem no-
wych programów dotyczących moderniza-
cji dróg gminnych i powiatowych. Wojewo-
da będzie miał możliwość wyznaczania do-
finansowania procentowego. Mówi się na-
wet o 85-procentowym udziale wojewody 
w przypadku modernizacji dróg. Może więc 
to dofinansowanie jeszcze się zwiększy. Je-
żeli nie, zostaniemy przy 3 milionach. Oczy-
wiście, ostateczną decyzję co do rozpoczę-
cia inwestycji, podejmiemy po przetargach. 
Jeżeli kwoty zaproponowane przez wyko-
nawców znacznie przekroczą zabezpieczo-
ne przez nas 8 milionów, możemy podjąć 
decyzję o odroczeniu tej inwestycji. Ale nie 
powinniśmy sobie już teraz zamykać drogi 
i rezygnować od razu. 

Radni opozycji mieli jakieś inne 
zastrzeżenia co do budżetu?
- Ulica Zielonogórska była głównym pro-
blemem. Jeden z radnych powiedział, że 

gdyby nie ta inwe-
stycja, głoso-

wałby “za”.

Zamiast Zielonogórskiej coś 
innego?
- Na zmiany było już za późno. Projekt bu-
dżetu był wcześniej przekazany do zaopi-
niowania Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej i nie można ot tak zmieniać go sobie 
w czasie sesji. Oczywiście, w pierwszym 
kwartale tego roku pojawią się tak zwane 
wolne środki na dodatkowe inwestycje. Bę-
dę to konsultowała z radnymi. 

Radni występowali już 
z “koncertem życzeń”?
- Nie, ponieważ ten budżet został przygo-
towany jeszcze przez poprzednią radę. Po-
szczególne kluby radnych składały swoje 
propozycje we wrześniu ubiegłego roku. 
Bierzemy to pod uwagę, a jednocześnie 
realizujemy nasze założenia jeszcze z po-
czątku poprzedniej kadencji, a więc prio-
rytetem dla nas są inwestycje, na które 
możemy otrzymać dofinansowanie. Część 
radnych chyba się tak jakby przyzwyczaiła 
do naszych sukcesów w pozyskiwaniu pie-
niędzy z zewnątrz. W poprzedniej kaden-
cji radni zgadzali się z tym, że najważniej-
sze są inwestycje z dofinansowaniem. By-
łam zaskoczona postawą niektórych no-
wych radnych - cóż z tego, że zdobyliśmy 
3 miliony, to jest za mało! Inwestycja do 
kosza. Nie doceniają efektu zdobycia ta-
kiego dofinansowania, a wygranie konkur-
su nie jest taką prostą sprawą. W poprzed-
niej kadencji realizowaliśmy projekty z do-
finansowaniem rzędu 33 procent wartości 
inwestycji i nikt nie krzyczał, że to mało.

Dlaczego Zielonogórskiej nie 
można było zrobić za jednym 
zamachem?
- Na pierwszy etap pozyskaliśmy dofi-
nansowanie z programu Polska-Branden-
burgia. Było ono na poziomie 85 procent. 
Wtedy kosztorys całej przebudowy opie-
wał na około 12 milionów. Tak kosztow-
nego projektu nie mogliśmy złożyć, ponie-
waż wszyscy partnerzy mieli mieć projek-
ty o mniej więcej równej wartości. Dlatego 
trzeba było podzielić to na dwa etapy. Pro-
szę też zauważyć, jak wzrosły ceny. Dwa 
lata temu cała droga za 12 milionów, a te-
raz pół za 8 milionów. Na początku ubie-
głej kadencji oferty przetargowe były na-
wet niższe niż kosztorysy. Obecnie znacz-
nie je przekraczają. Zdarza się, że o 50, 
a nawet 100 procent. Dopóki na rynku bę-
dzie sporo pieniędzy z funduszy zewnętrz-
nych, a firmy już nawet z rocznym wyprze-
dzeniem mają wypełniony portfel swoich 
zamówień, to nie możemy spodziewać się 
realnych cen w przetargach. 

Dofi nansowanie trzeba 
wykorzystać w określonym czasie, 
nie czekając na niższe ceny.
- W konkursach na drogi, ogłaszanych 
przez wojewodę, ten okres obejmował 

rok. Wykonawca musi zmieścić się 
w terminie, żebyśmy dofinanso-

wania nie stracili. Bez wzglę-
du na to, czy ma jakieś pro-
blemy natury kadrowej, czy 
nie. Możemy termin wy-
konania nieco wydłużać, 
ale ostatecznie projekt 
trzeba rozliczyć do koń-
ca roku. Taka sytuacja 
nie dotyczy tylko sa-
mych Żar, ale i całej 
Polski.
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ŻARY Pierwszym 
dzieckiem, które 
urodziło się 
w nowym roku, 
w powiatowym 
Szpitalu Na Wyspie, 
jest Magdalena.
Mała Magdalenka przyszła na 
świat 1 stycznia 2019 r. o go-
dzinie 9:44. W chwili narodzin 
dziewczynka ważyła 4170g 
i mierzyła 58 cm.

Małą Magdalenkę i jej ma-
mę odwiedziła w szpitalu wice-
starosta Małgorzata Issel. Szczę-
śliwa mama, Małgorzata Zasa-
da odebrała gratulacje od wice-
starosty oraz prezes Szpitala Na 
Wyspie Jolanty Dankiewicz. 

– Nowo narodzonej Madzi 
i całej rodzinie życzymy zdro-
wia i uśmiechu nie tylko w dniu 
narodzin, ale przez całe życie 
– podkreśliła Małgorzata Issel, 
wręczając świeżo upieczonej 
mamie kosz upominkowy i pre-
zenty dla córeczki. 

Szczęśliwej mamie oraz 
małej Magdalence życzymy du-
żo zdrowia! PAS

Magdalena była pierwsza

REKLAMA

Magdalena jest pierwszym dzieckiem urodzonym w 2019 w żarskim Szpitalu Na Wyspie. Nic dziwnego, że jest to okazja do wręczenia okolicznościowego 
upominku fot.www.powiatzary.pl
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ŻARY Szpital na 
Wyspie pozyskał 
milion złotych 
dofinansowania. 
Dzięki tym 
pieniądzom  
i środkom własnym 
zamontowany 
zostanie nowoczesny 
kogenerator - 
urządzenie do 
produkcji energii 
elektrycznej i ciepłej 
wody. Inwestycja 
zwróci się po około 
3 latach, a potem 
to już czysty zysk. 
O nowym pomyśle 
na oszczędności z 
Jolantą Dankiewicz, 
prezes Szpitala na 
Wyspie, rozmawia 
Andrzej Buczyński.
Skąd pomysł na takie 
rozwiązanie?
- Szpital nieustannie szuka 
oszczędności, analizuje koszty. 
Dużym kosztem dla nas jest ener-
gia i wzrasta proporcjonalnie do 
ilości świadczonych usług. Posta-
nowiłam poszukać jakiegoś roz-
wiązania w tym zakresie. Złożyli-
śmy więc wniosek w zakresie Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go. Został on pozytywnie ocenio-
ny i otrzymaliśmy dofinansowanie  
w wysokości miliona złotych.

Na co zostaną wydane?
- Na terenie szpitala postawiony 
zostanie kontener z urządzeniem 
wytwarzającym energię elek-
tryczną. Szpital będzie również 
korzystał z ciepłej wody, która po-
wstaje podczas chłodzenia koge-
neratora - zarówno w formie wody 
użytkowej, jak i zasilającej grzej-
niki w szpitalu. Jeśli nastąpi nad-
produkcja energii elektrycznej, 
będziemy mogli ją odsprzedawać 
energetyce. Mamy już na to zgo-
dę. Urządzenie jest zasilane ga-
zem, więc w razie przerw w do-
stawach prądu, może służyć jako 
agregat prądotwórczy.

Jakie będą oszczędności?
- Z pewnością będziemy płacić za 
energię o połowę mniej niż do tej 
pory. To minimalne nasze ocze-
kiwania. Wyliczono, że oszczęd-
ności mogą sięgnąć nawet trzy-
stu tysięcy złotych, a obecnie 

płacimy około czterystu tysię-
cy. Na razie trochę sceptycznie 
podchodzę do aż tak dużego zy-
sku choć mam zapewnienia fa-
chowców dokonujących anali-
zy naszych warunków energe-
tycznych, że oszczędność będzie 
znacząca. Zaoszczędzone pie-
niądze będziemy mogli wykorzy-
stać na bieżącą działalność szpi-
tala. W dodatku, kiedy ciągle sły-
szymy o podwyżkach prądu, a co 
za tym idzie wielu innych usług,  
z których szpital korzysta, to ta-
kie rozwiązania są dla nas jak 
najbardziej pożądane. 

Szpital nie może 
funkcjonować bez prądu.
- Chociażby na oddziale intensyw-
nej terapii, czy bloku operacyjnym 
– respiratory, podtrzymujące od-
dech pacjentów, podłączone są 
do prądu. Bez tego akumulatory 
jeszcze przez jakiś czas podtrzy-
mają ich pracę, ale tam prąd po-
trzebny jest cały czas. To najbar-
dziej obrazuje sytuację.

Otrzymany milion to część 
środków, jakie trzeba będzie 
zainwestować.
- To dofinansowanie stanowi około 
65 procent całej inwestycji. W po-
zostałej części wykorzystamy na to 
też pieniądze, które zaplanował dla 
nas powiat żarski i środki własne. 

Szukacie oszczędności, 
bo pieniędzy na służbę 
zdrowia ciągle jest za mało?
- Procedury medyczne wycenio-
ne są dość nisko, szczególnie te 
wysokospecjalistyczne. Złotówka 
za punkt to w wielu przypadkach 
za niska cena. Oczekujemy, że zo-
stanie to w przewartościowane 
przez Agencję Oceny Technolo-
gii Medycznych i szpitale docze-
kają się trochę wyższych stawek. 
Zarządzanie w ramach ryczałtu 
jest bardzo trudne i wymaga bie-
żących analiz kosztów. Wystarczy 
jakieś małe załamanie w pozy-
cji przychodów i szpitale automa-
tycznie generują straty. Z drugiej 
strony, im większa ilość świad-

czonych usług, tym większe kosz-
ty. Jeśli przekroczymy sto procent 
wykonania ryczałtu i otrzymamy  
z NFZ dodatkowe środki, to musi-
my wykonać dodatkowe procedu-
ry medyczne, które także kosztują.

Czy szpital może w związku 
z tym taniej leczyć?
- Nie chcemy taniej leczyć, bo to 
łączyłoby się na przykład z ogra-
niczeniem diagnostyki w przy-
padku hospitalizacji pacjenta. Nie  
będziemy tego robić. Szpital re-
alizuje procedury, które wymaga-
ją od nas udzielania świadczeń 
gwarantowanych uregulowanych 
przepisami prawa. Absolutnie nie 
będziemy oszczędzać na pacjen-
cie. Jakość naszych usług jest dla 
nas bardzo ważna.

Na czymś jeszcze można?
- Kluczowym elementem kosztów 
są wynagrodzenia. Ale w tym wy-
padku nie mamy na czym oszczę-
dzić. Są w szpitalu grupy zawodo-
we, które zarabiają niewiele, są 

deficyty w zatrudnieniu pielęgnia-
rek i położnych, czy lekarzy, a moż-
liwości szpitala są bardzo ograni-
czone. Udaje nam się utrzymywać 
wysokość kosztów wynagrodze-
nia na poziomie 68 procent w ska-
li kosztów ogółem, to taki wskaź-
nik, który pozwala nam funkcjo-
nować utrzymując jakość usług. 
Na bieżące wydatki, m.in. takie jak  
wyższe wynagrodzenia musimy 
zaoszczędzić poprzez wdrożenie 
innowacyjnych rozwiązań techno-
logicznych – np. kogeneracja. 

Kiedy zrealizowana 
zostanie ta najnowsza 
inwestycja 
oszczędnościowa?
- Czekamy jeszcze na dokumenta-
cję techniczną. W styczniu ogłosi-
my przetarg. Liczę, że w połowie 
roku prace zostaną zakończone. 
Mam nadzieję, że wszystko pój-
dzie zgodnie z planem. 

Przy okazji, na jakim etapie 
jest obecnie rozbudowa 
szpitala?
- Muszę powiedzieć, że inwesty-
cja już daje nam oszczędności na 
energii cieplnej w związku z prze-
prowadzoną termomodernizacją 
dachu i ścian starej części budyn-
ku jednoczasowo z tą nowo dobu-
dowaną. Zużycie gazu jest dużo 
niższe, niż w ubiegłym roku. 

Obecnie szpachlowane  
i szlifowane są ściany, montowa-
ne sufity, oprawy oświetleniowe, 
instalowana klimatyzacja i wen-
tylacja. Za chwilę malowany bę-
dzie cały dół, czyli pomieszczenia 
laboratorium, apteki, endoskopii, 
pracownie tomografii komputero-
wej i USG. Liczę, że będziemy mo-
gli zacząć przeprowadzkę pracow-
ni diagnostycznych i apteki z koń-
cem lutego. Pozostanie położenie 
posadzek i płytek w łazienkach  
i biały montaż. 

W przyszłości mamy w pla-
nach dobudowanie jeszcze jedne-
go skrzydła dla geriatrii i oddziału 
chorób wewnętrznych. Mam na-
dzieję, że uda się to w przeciągu 
kilku najbliższych lat. 

Kogeneracja w szpitalach 
 to nowość?
- W Niemczech, od kilku lat, jest to 
dość powszechne rozwiązanie sto-
sowane w szpitalach. W wojewódz-
twie lubuskim jesteśmy pierwszym 
szpitalem, który zrealizuje taką in-
westycję i z tego co wiem jednym  
z pierwszych w kraju.

AKTUALNOŚCI

Nawet 300 tysięcy 
oszczędności rocznie

Montaż kogeneratora zapewni znaczne oszczęd-
ności związane z redukcją kosztów zakupu ener-
gii elektrycznej oraz optymalizacją istniejących 
źródeł ciepła. Istniejące kotły gazowe zmienią 
swój charakter działania z kotłów podstawowych 
na kotły szczytowe, wykorzystywane głównie  
w sezonie jesienno-zimowym.

Projektowane urządzenie będzie funkcjo-
nowało jako podstawowe źródło ciepła, a jedno-
cześnie będzie generowało około 70% energii 
elektrycznej, jaka do tej pory była dostarczana 
przez operatora sieci energetycznej. Równocze-
śnie zapewni 80% ciepła potrzebnego do ogrza-
nia budynku oraz przygotowania ciepłej wody 

użytkowej. Instalacja będzie również pracować 
jako awaryjne źródło energii elektrycznej.

Głównymi zaletami systemu są:
- oszczędność energetyczna
- minimalna emisja CO2 do środowiska
- znacząca redukcja potrzeby zakupu energii 
elektrycznej
- szybki zwrot inwestycji
- wykorzystanie ciepła odpadowego
- technologia promowana i wspierana przez UE

Na realizację inwestycji Szpital na Wyspie 
pozyskał środki z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego - Lubuskie 2020.

Prezes Jolanta Dankiewicz podpisała w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie fot. lubuskie.pl
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ŻAGAŃ „My 
śpiewamy, a ty wracaj 
do zdrowia”, to tytuł 
charytatywnego 
koncertu, w którym 
zaprezentował się 
zespół kameralny 
Con Anima Musica
Koncert w kościele Nawiedzenia 
NMP zainaugurowany został ko-
lędą w wykonaniu Antosi i Fran-
ka. W programie występu były 
kolędy dawne i współczesne pa-
storałki w układzie czterogłoso-
wym, duety i popis solowy Jago-
dy Mikołajczyk. Po koncercie by-
ła możliwość wsparcia akcji cha-
rytatywnej zorganizowanej dla 
Joli, wieloletniej członkini zespo-
łu, walczącej z nowotworem zło-
śliwym. JM

Koncert Charytatywny dla Joli

KRAJ Od 
1 stycznia 
właściciele 
małych firm, 
którzy spełnią 
określone 
warunki, mogą 
opłacać niższe 
składki na 
ubezpieczenia 
społeczne, 
tzw. mały ZUS. 
Trzeba się jednak 
śpieszyć, bo na 
złożenie wniosku 
jest 7 dni, licząc 
od początku 
roku.
Z małego ZUS można sko-
rzystać, jeśli w poprzed-
nim roku kalendarzowym 
prowadziło się działalność 
gospodarczą przez co naj-
mniej 60 dni, a działal-
ność ta była zarejestrowa-
na w CEIDG (dotyczy to 
także wspólnika spółki cy-
wilnej). Dlatego przedsię-
biorca, który dopiero roz-
począł działalność, nie bę-

dzie mógł od razu skorzy-
stać z tego rozwiązania. 
Nie można też w poprzed-
nim roku kalendarzowym 
rozliczać się w formie kar-
ty podatkowej, ani korzy-
stać ze zwolnienia z VAT. 
Przedsiębiorca nie może 
także ani w tym, ani w po-
przednim roku wykony-
wać dla byłego pracodaw-
cy tego, co robił dla nie-
go jako pracownik. Ponad-
to od poprzedniego okre-
su 36. miesięcznego limi-
tu korzystania z ulgi mu-
si upłynąć 60. miesięczna 
karencja. 

Ulga nie obejmie 
tych, którzy w poprzednim 
roku prowadzili także in-
ną pozarolniczą działalność 
jako twórca, artysta, osoba 
wykonująca wolny zawód, 
wspólnik spółki jawnej, ko-
mandytowej, partnerskiej 
albo jednoosobowej spół-
ki z o.o., a także prowadzą-
cych publiczną lub niepu-
bliczną szkołę, inną formę 
wychowania przedszkolne-
go, placówkę albo zespół 
takich placówek.

Korzyści i obowiązki
Z małego ZUS można sko-
rzystać, jeśli przychody 
z działalności gospodar-
czej za ubiegły rok kalen-
darzowy nie przekroczy-
ły 30-krotności minimal-
nego wynagrodzenia. Jeśli 
działalności nie była pro-
wadzona przez cały rok, 
bo np. została zawieszo-
na, to przychody trzeba po-
równać z proporcjonalnie 
obniżonym progiem. Aby 
go ustalić, należy podzie-
lić 30-krotność minimal-
nego wynagrodzenia w po-
przednim roku przez licz-
bę dni w poprzednim ro-
ku i pomnożyć przez licz-
bę dni prowadzenia dzia-
łalności. Następnie na-
leży porównać przychód 
z działalności gospodar-
czej z ustalonym progiem. 
Jeśli nie przekracza on te-
go progu, a pozostałe wa-
runki są spełnione to moż-
na opłacać niższe składki. 
Obrazuje to przykład Pa-
ni Krystyny, która prowa-
dziła w 2018 r. działalność 
gospodarczą tylko przez 

250 dni. 30-krotność mi-
nimalnego wynagrodzenia 
za 2018 r. wynosi 63 000 
zł. Próg, z którym musi 
porównać swój przychód, 
aby ustalić, czy może opła-
cać mały ZUS wynosi 43 
150,68 zł (63 000 zł/365 
dni x 250 dni).

Co ważne, z małe-
go ZUS można korzystać 
przez maksymalnie 36 mie-
sięcy w ciągu ostatnich 60 
miesięcy kalendarzowych 
prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Najniższa podsta-
wa, od której naliczane bę-
dą składki na ubezpieczenia 
społeczne, zależy od przy-
chodu w poprzednim roku 
kalendarzowym. Przecięt-
ny miesięczny przychód 
obliczymy dzieląc przy-
chód z działalności gospo-
darczej w poprzednim ro-
ku kalendarzowym przez 
liczbę dni kalendarzowych 
prowadzenia działalności 
w poprzednim roku kalen-
darzowym i mnożąc wynik 
przez 30. Najniższą podsta-
wę wymiaru składek obli-

czamy mnożąc przeciętny 
miesięczny przychód przez 
współczynnik, który ogła-
sza prezes ZUS na dany 
rok kalendarzowy w „Mo-
nitorze Polskim”. Będzie 
też można skorzystać ze 
specjalnego kalkulatora na 
stronie www.zus.pl

Mały ZUS to tak-
że obowiązki. W dekla-
racji rozliczeniowej bądź 
w imiennym raporcie mie-
sięcznym przekazywana 
będzie informacja o rocz-
nym przychodzie z tytułu 
prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz o naj-
niższej podstawie wymiaru 
składek. Na żądanie ZUS 
będzie trzeba też przedsta-
wić dokumenty potwier-
dzające wysokość roczne-
go przychodu z tytułu wy-
konywania działalności go-
spodarczej za poprzedni 
rok kalendarzowy. Niedo-
starczenie tych dokumen-
tów w terminie 14 dni spo-
woduje, że ZUS ustali za 
wszystkie miesiące podsta-
wę wymiaru składek w wy-
sokości 60 proc. prognozo-

wanego przeciętnego wy-
nagrodzenia miesięcznego.

Z uprawnienia do ko-
rzystania z małego ZUS 
można zrezygnować w każ-
dym czasie, a więc także od 
dnia nabycia do niego pra-
wa. 

Niższa składka, niższe 
świadczenia
„Mały ZUS” dotyczy tyl-
ko składek na ubezpiecze-
nia społeczne. Nie obejmu-
je zaś składki zdrowotnej, 
którą trzeba będzie opłacać 
w pełnej wysokości. Pierw-
sza składka za styczeń li-
czona na nowych zasadach 
będzie płatna dopiero w lu-
tym.

Należy mieć na uwa-
dze, że korzystanie z ulgi 
wpłynie na wysokość 
świadczeń z ubezpiecze-
nia chorobowego takich 
jak zasiłek chorobowy czy 
macierzyński oraz z ubez-
pieczenia wypadkowego. 
Okres opłacania obniżo-
nych składek, wpłynie też 
na wysokość emerytury lub 
renty. PAS

Mały ZUS dla małych firm

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur fot.Jan Mazur
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Zatrzymanie w pierwszym 
dniu nowego roku

REGION Kiedy 
na zewnątrz 
panują niskie 
temperatury 
wiele osób 
narażonych jest 
na utratę życia 
lub zdrowia 
na skutek 
wychłodzenia 
organizmu. Nie 
bądźmy obojętni 
i alarmujmy 
Policję za 
każdym razem, 
kiedy ktoś jest 
narażony na 
wychłodzenie 
organizmu. 
Wystarczy jeden 
telefon, aby 
uratować komuś 
życie!
Jak co roku, w chwi-
li gdy temperatury na ze-

wnątrz spadają poniżej ze-
ra, policjanci zwracają się 
do wszystkich z apelem 
o to, aby nie byli obojęt-
ni na czyjąś krzywdę. Na 
wychłodzenie organizmu 
są szczególnie narażeni 
bezdomni, osoby starsze 
i osoby nietrzeźwe prze-
bywające na dworze. Jeśli 
widzimy takiego człowie-
ka, nie wahajmy się za-
dzwonić na numer alarmo-
wy aby powiadomić o tym 
funkcjonariuszy. Każde ta-
kie zgłoszenie jest natych-
miast sprawdzane. Okres 
zimowy to czas, kiedy po-
licjanci podczas patro-
li zwracają szczególną 
uwagę na miejsca, gdzie 
mogą szukać schronie-
nia i nocować bezdomni. 
Są to zazwyczaj pustosta-
ny, ogródki działkowe, al-
tanki. Każdego roku mo-
nitorujemy sytuację tych 
osób, sami oferujemy po-
moc każdemu, kto jej po-

trzebuje - odnajdując takie 
osoby zawsze proponuje-
my przewiezienie ich do 
ośrodków, w których jest 
ciepło, gdzie mogą zjeść 
ciepły posiłek i przespać 
się w normalnych warun-
kach.

Jednym z najczęst-
szych a zarazem najbar-
dziej mylnych mitów 
jest ten, że na rozgrzew-
kę najlepszy jest alkohol. 
To nieprawda. Faktycznie 
przez chwilę osoba piją-
ca czuje ciepło, to jednak 
za chwilę jej organizm jest 
jeszcze bardziej narażony 
na wyziębienie. Dużym 
niebezpieczeństwem jest 
wychodzenie na zewnątrz 
będąc pod wpływem al-
koholu. Wystarczy chwila 
nieuwagi, śliska, nierów-
na nawierzchnia i moż-
na się potknąć, wywró-
cić i nie mieć siły się pod-
nieść. Wtedy o tragedię 
nietrudno. Dlatego też nie 

należy przechodzić obo-
jętnie obok osób po alko-
holu podczas silnych mro-
zów. Pamiętajmy, ze wy-
magają one od nas szcze-
gólnej pomocy – człowiek 
nietrzeźwy zdecydowanie 
szybciej traci ciepło.

Zwracamy się z ape-
lem, aby nikt z nas nie był 
obojętny na potrzeby dru-
giego człowieka. Zgło-
szenia można przekazy-
wać pod numerami telefo-
nów 997, 112 lub pogoto-
wia ratunkowego. Nasze 
zainteresowanie, być mo-
że przyczyni się do tego, 
że uratujemy komuś ży-
cie. Sami również staraj-
my się okazać życzliwość 
i wyciągnąć pomocną 
dłoń w kierunku tych, któ-
rzy tej pomocy potrzebu-
ją. Nie przechodźmy obok 
takich osób obojętnie.

Pamiętajmy, jeden 
telefon może uratować 
czyjeś życie! PAS

Policja apeluje: 
Nie bądźmy obojętni!

REGION Ostatni 
tydzień starego 
roku był bardzo 
pracowity dla 
funkcjonariuszy 
Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży 
Granicznej.
Podczas kontroli legalności 
pobytu zatrzymano 25 oby-
wateli Ukrainy, 3 obywa-
teli Gruzji oraz obywatela 
Mołdawii. Wszyscy prze-
terminowali swój pobyt na 
terytorium państw Schen-
gen bądź nie posiadali do-
kumentów pobytowych, 
które pozwoliłyby im prze-
kroczyć granicę i przeby-
wać legalnie w Polsce lub 
cel i warunki ich pobytu nie 
były zgodne z deklarowa-
nymi. 

Cudzoziemcy otrzy-
mali decyzje zobowiązu-
jące ich do powrotu oraz 

określające czasowy zakaz 
wjazdu na terytorium na-
szego kraju. 

Ponadto zatrzymano 
2 obywateli Chin, 1 oby-
watela Turcji, 1 obywatela 
Iranu i 1 obywatela Austra-
lii za przekroczenie grani-
cy wbrew obowiązującym 
przepisom. Cudzoziemcy 
za nielegalne przekrocze-
nie granicy ukarani zostali 
mandatami karnymi.

Zatrzymani zosta-
li też 4 obywatele naszego 
kraju, którzy byli poszuki-
wani listami gończymi. To 
mężczyźni w wieku od 26 
do 55 lat. W katalogu czy-
nów zabronionych, za które 
byli poszukiwani znalazły 
się między innymi kradzie-
że i przestępstwa narkoty-
kowe. Po przeprowadzeniu 
niezbędnych czynności za-
trzymani mężczyźni zostali 
osadzeni w aresztach. PAS

To był bardzo 
pracowity 
tydzień

Policja apeluje 
i przypomina
Pomimo licznych apeli oraz wie-
lu tragicznych zdarzeń z udzia-
łem nietrzeźwych kierujących na-
dal spotykamy się z brakiem odpo-
wiedzialności, wyobraźni i zdrowe-
go rozsądku na drodze. Reagujmy 
kiedy mamy informację o nietrzeź-
wym kierującym dzwoniąc na nu-
mer alarmowy 112. Nietrzeźwi kie-
rujący stanowią zagrożenie zarów-
no dla nas, jak i naszych bliskich.

Za kierowanie w stanie nie-
trzeźwości grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 2 oraz zakaz pro-
wadzenia pojazdów nie mniejszy 
niż 3 lata. Ponadto osoba kierują-
ca pojazdem w stanie nietrzeźwo-
ści musi się liczyć z konsekwen-
cjami finansowymi. Niezależnie 
od orzeczonej kary, sąd obligato-
ryjnie orzeka świadczenie pienięż-
ne, w wysokości nie mniejszej niż 
5 tys. zł. 

REGION To, że policjantem 
jest się zawsze, nawet 
w czasie wolnym od służby, 
to już banał. Co jakiś czas 
udowadnia to kolejny 
funkcjonariusz.
Policjant żagańskiej patrolówki st. sierż. 
Paweł Potoczny w czasie wolnym od służ-
by zauważył na jednej z ulic miasta sa-
mochód osobowy, którego kierujący ude-
rzył w latarnię. Policjant zanim podbiegł 
do miejsca zdarzenia, widział jak kierują-
cy wysiada i próbuje przepchnąć auto w in-
ne miejsce. Natychmiast więc uniemożli-
wił mężczyźnie zacieranie śladów. Ponadto 
w rozmowie z kierującym wyczuł od niego 
silną woń alkoholu. Policjant niezwłocznie 
powiadomił o fakcie dyżurnego żagańskiej 
komendy. Przybyły na miejsce patrol prze-
badał 36-letniego mężczyznę na zawartość 
alkoholu w wydychanym powietrzu. Oka-
zało się, że kierujący miał blisko 1,5 pro-
mila alkoholu w organizmie. Policjanci za-
trzymali więc prawo jazdy, którym nie cie-
szył się długo, ponieważ miał je od zeszłe-
go roku. PAS St. sierż. Paweł Potoczny pierwszego dnia nowego roku zatrzymał nietrzeźwego kierującego, 

który swoją jazdę zakończył na przydrożnej latarni fot.Lubuska Policja
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Zmiana 
przepisów ma 
spowodować, 
że pod topór nie 
pójdzie sporo 
drzew rosnących 
wzdłuż linii 
kolejowych. 
Zamiast wycinki 
będzie możliwa 
przycinka. 
Niestety - wiele 
drzew zostało już 
bezpowrotnie 
wyciętych.

W ocenie Ministerstwa In-
frastruktury, gdzie szyko-
wana jest nowelizacja prze-
pisów, zmiany przyczynią 
się do rozwiązania proble-
mów związanych z drze-
wami i krzewami w są-
siedztwie linii kolejowych. 
Nowelizacja ma przyczy-
nić się także do ogranicze-
nia emisji hałasu. 

Zgodnie z obowią-
zującym rozporządzeniem 
ministra infrastruktury 
z dnia 7 sierpnia 2008 r. 
na gruntach położonych 

w sąsiedztwie linii kolejo-
wej drzewa i krzewy mo-
gą być usytuowane w od-
ległości nie mniejszej niż  
15 m od osi skrajnego toru. 
To powoduje usuwanie zie-
leni w pasie o szerokości  
30 m. Stąd masowa wycin-
ka drzew i krzewów, która 
od kilku miesięcy bulwer-
suje mieszkańców gmin, 
przez które biegnie linia 
kolejowa z Żagania do nie-
mieckiego Forstu. 

Szykowane zmia-
ny przepisów mają złago-
dzić obecne prawo. Zmia-
na zakłada, że „na grun-
tach położonych w są-
siedztwie linii kolejowej 
drzewa i krzewy mogą być 
usytuowane w odległości 
większej o co najmniej 1 
m od ich wysokości, licząc 
od skrajnej szyny, ale nie 
mniejszej niż 6 m”. W uza-
sadnieniu do szykowanej 
nowelizacji wskazano, że 
nie ma potrzeby tworzenia 
pasów bez drzew i krze-
wów o szerokości min.  
30 m. Dlaczego? Tak sze-
roki teren bez zieleni po-
woduje m.in. możliwość 

tworzenia się tunelów  
aerodynamicznych, które 
sprzyjają powstawaniu za-
wirowań powietrza, skut-
kujących nawet przewró-
ceniem drzew czy wywie-
waniem materiałów syp-
kich z wagonów. Mało te-
go - brak drzew i krzewów 
może negatywnie oddzia-
ływać na infrastrukturę ko-
lejową, która narażona jest 
w większym stopniu na wy-
soką temperaturę i oszro-
nienie. Brak zieleni nega-
tywnie wpływa też na śro-
dowisko - tu w grę wcho-
dzą większy hałas i zapy-
lenie. Zieleń w sąsiedztwie 
torów kolejowych ma więc 
znaczenie w niwelowaniu 
wymienionych problemów. 

Zarządcy infrastruk-
tury będą zobowiązani odo 
wykonania pomiarów i od-
powiednich prac pielę-
gnacyjnych, m.in. w celu 
utrzymania pożądanej wy-
sokości, drzewa i krzewy 
będą kształtowane w for-
mę zbliżoną do tzw. „pro-
filu V”. 

Paweł Skrzypczyński

Takie mamy prawo
Przypomnijmy. O wycinkę 50 tysięcy 829 sztuk drzew przy 
linii kolejowej nr 14 biegnącej z Łodzi do Tuplic zwróciły 
się do Starostwa Powiatowego w Żarach PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze. 
Wniosek wpłynął 13 kwietnia 2017 r. 

Kolejarze powołali się na ustawy i rozporządzenie 
nakazujące usunięcie drzew w odległości do 15 metrów 
od osi skrajnego toru kolejowego. Miało to zapewnić bez-
pieczeństwo ruchu kolejowego. 

Urzędnicy ze starostwa z Wydziału Budownictwa 
i Ochrony Środowiska zwrócili się o opinię prawną do kan-
celarii prawniczej, która zajmuje się obsługą starostwa. 
Zapytali, czy starostwo jest zobligowane przepisami pra-
wa do wydania decyzji o wycince. 

W Stanowisku Prawnym, które otrzymali mogli prze-
czytać, że zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, w ra-
zie potrzeby usunięcia drzew lub krzewów utrudniających 
widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urzą-
dzeń kolejowych, decyzję wydaje się na wniosek zaintere-
sowanego - w tym przypadku zarządcy, czyli PKP. Prawnik 
sporządzający stanowisko napisał, że „obowiązkiem orga-
nu jest ustalić, które konkretnie drzewa będą usunięte”.

W Opinii Prawnej z 29 maja b.r. sporządzonej przez 
tę samą kancelarię prawną można przeczytać, że „wyda-
wana decyzja nie ma charakteru uznaniowego”, a Staro-
sta „musi wydać decyzję pozytywną”, nie może odmówić.
Urzędnicy zapewniają, że nic nie można było zrobić, bo 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub sąd nakazałyby 
decyzję wydać. Co najwyżej wszystko przeciągnęłoby się 
w czasie.

REGION Lepiej późno niż wcale

Drzewa bliżej torów

Wysokie drzewa wzdłuż linii kolejowej w centrum Żar zostały już wycięte. Zmiana przepisów 
nie spowoduje, że odrosną fot.Paweł Skrzypczyński

fot.Paweł Skrzypczyński
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Relikt PRL-u jakim 
było użytkowanie 
wieczyste odszedł 
do lamusa historii. 
Wszyscy, którzy mają 
domy lub mieszkania 
na gruntach 
objętych dotychczas 
użytkowaniem 
wieczystym, staną 
się z mocy prawa ich 
właścicielami lub 
współwłaścicielami.

Grunty w użytkowaniu wieczy-
stym przechodzą na własność 
zgodnie z ustawą z 5 październi-
ka 2018. Z przekształcenia sko-
rzysta 2,5 mln polskich rodzin. 
Prawo dotyczy gruntów zabudo-
wanych budynkami przeznaczo-
nymi na cele mieszkaniowe: bu-

dynkami mieszkalnymi jednoro-
dzinnymi, budynkami mieszkal-
nymi wielorodzinnymi (gdzie co 
najmniej połowa lokali to lokale 
mieszkalne), budynkami miesz-
kalnymi wraz z budynkami go-
spodarczymi, garażami, innymi 
obiektami budowlanymi lub urzą-
dzeniami budowlanymi, umoż-
liwiającymi prawidłowe i racjo-
nalne korzystanie z budynków 
mieszkalnych. 

Z mocy prawa
Przekształcenie następuje z mo-
cy prawa, więc żeby zostać wła-
ścicielem gruntu nie trzeba skła-
dać żadnych wniosków. W cią-
gu 12 miesięcy wszyscy obję-
ci ustawą otrzymają zaświadcze-
nie potwierdzające przekształce-
nie. Wyśle je wójt, burmistrz, pre-
zydent miasta, starosta, dyrektor 
oddziału terenowego Krajowe-

go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
lub dyrektor oddziału regionalne-
go Agencji Mienia Wojskowego. 

Jeżeli zaświadczenie będzie 
potrzebne szybciej, na wniosek 
zostanie wydany w ciągu 4 mie-
sięcy. W sytuacji np. sprzedaży 
nieruchomości nawet w ciągu 30 
dni.

Identyczne zaświadczenie 
trafi do Sądu Rejonowego, który 
dokona wpisu do księgi wieczy-
stej. Wpis jest darmowy. 

Opłaty prze dwadzieścia lat
Dotychczasową opłatę roczną za 
użytkowanie wieczyste zastąpi 
opłata przekształceniowa. Będzie 
ona również płacona raz w roku, 
do 31 marca. Opłata będzie tej 
samej wysokości co dotychcza-
sowa, ale będzie naliczana tyl-
ko przez kolejnych 20 lat. Istotne 
jest to, że nie będzie podwyższa-

na według wyceny gruntu, a mo-
że jedynie się zmienić na podsta-
wie wskaźników inflacji ogłasza-
nych przez GUS, nie częściej niż 
raz na trzy lata. 

Opłatę będzie można uiścić 
jednorazowo, korzystając z bo-
nifikaty. Użytkownicy gruntów 
Skarbu Państwa w 2019 roku 
otrzymają upust w wysokości 60 
proc. W kolejnych latach bonifi-
kata będzie maleć o 10 proc. rocz-
nie. W przypadku gruntów samo-
rządowych o bonifikacie decydu-
ją na drodze uchwały radni lokal-
nego samorządu.

Jeżeli nowy właściciel nie 
będzie wnosił dorocznej opłaty, 
informacja o roszczeniu znajdzie 
się w księdze wieczystej. Opłata 
będzie egzekwowana na drodze 
cywilnoprawnej. 

Po wniesieniu wszyst-
kich opłat albo opłaty jednorazo-

wej będzie można od gminy uzy-
skać zaświadczenie o całkowi-
tej spłacie należności. Trzeba je 
wówczas wysłać do sądu razem 
z wnioskiem o wykreślenie odpo-
wiedniego wpisu z księgi wieczy-
stej. Za ten wniosek do sądu trze-
ba będzie już jednak zapłacić. 

Strata samorządów
Na zmianie prawa stracą samo-
rządy, które czerpały dotąd do-
chody z dorocznych opłat za użyt-
kowanie wieczyste W kilku naj-
bliższych latach mogą mieć pa-
radoksalnie większe wpływy do 
kasy, bo cześć nowych właścicie-
li zechce wnieść opłatę jednora-
zową. W miarę upływu lat kwoty 
będą się więc zmniejszać, co bę-
dzie miało wpływ na gminne bu-
dżety. 

Paweł Skrzypczyński

KRAJ Właściciel na swoim

Koniec użytkowania 
wieczystego

AKTUALNOŚCI

ŻARY Uwierzyła 
nieznajomemu, 
który zadzwonił do 
niej z ostrzeżeniem. 
Oszust bezwzględnie 
wykorzystał 
naiwność kobiety.
W poniedziałek, ostatniego dnia 
starego roku, do żarskiej komen-
dy zgłosiła się 51-letnia miesz-
kanka Żar, która złożyła zawia-
domienie o oszustwie. Jak poin-
formowała kobieta, w godzinach 
porannych na telefon komórkowy 
zadzwonił do niej mężczyzna. Po-
informował, że jest funkcjonariu-
szem Centralnego Biura Śledcze-
go Policji, a pieniądze na jej kon-
cie są zagrożone. W dalszej roz-
mowie, wzbudzając zaufanie ko-
biety, mężczyzna uzyskał dane 
do jej konta internetowego i prze-
jął pieniądze, które miała na ra-
chunku.

Przypadków tego typu 
oszustw w całej Polsce jest wiele. 
Są nagłaśniane, aby przestrzec in-
nych przed działaniem przestęp-
ców. Słyszymy o tych zdarzeniach 
w telewizji, radiu, czytamy w gaze-
tach, lecz mimo tego oszustom uda-
je się okraść kolejne osoby. Sprawcy 
dzwonią podając się za krewnych, 
pracowników ZUS, policjantów, 
a ostatnio za funkcjonariuszy Cen-
tralnego Biura Śledczego Policji.

Policja przestrzega przed oszu-
stami. Należy być nieufnym wobec 
nieznajomych, w szczególności, gdy 
chodzi o przekazywanie pieniędzy. 
Chrońmy także nasze dane dotyczą-
ce numeru pesel, dowodu osobistego, 
a w szczególności dane do logowania 
do kont internetowych. Pamiętajmy 
także, że policjanci nigdy nie żądają 
wpłaty pieniędzy. O każdej próbie lub 
oszustwie należy, bez zbędnej zwłoki 
poinformować Policję dzwoniąc na 
bezpłatny numer telefonu 112. PAS

Straciła pieniądze w ostatnim 
dniu starego roku

Oszust umiejętnie podszedł, oszukał i okradł kobietę fot.Lubuska Policja
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ŻAGAŃ W Sylwestra 
nie trzeba było 
wyjeżdżać z Żagania, 
żeby poczuć się jak 
w Paryżu.
W sylwestrowy wieczór w sa-
li Kryształowej Pałacu Książę-
cego można było obejrzeć ope-
retkowy romans. Widzowie mo-
gli na chwilę przenieś się do Pa-
ryża i wysłuchać operetkowych 
klasycznych przebojów. Spektakl 
operetkowy „Romans w Pary-
żu” był doskonałą formą spędze-
nia sylwestrowego wieczoru i po-
żegnania starego roku. Na zakoń-
czenie koncertu organizatorzy za-
prosili wszystkich na symbolicz-
ną lampkę szampana. O północy 
powitaliśmy Nowy Rok 2019 po-
kazem sztucznych ogni.

Jan Mazur 

Powitanie Nowego Roku

ŻAGAŃ Unikatowe 
kolędy i pastorałki 
zabrzmiały w murach 
kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP
Podczas występu w  kościele 
swój dorobek artystyczny zapre-
zentował Zespół Górali Czadec-
kich „Jodełki”. Koncert był oka-
zją do poznania barwnej i żywej 
kultury społeczności bukowiń-
skiej. Nie tylko unikatowe kolędy 
i pastorałki, ale też muzykowanie 
i barwne stroje mogły się podo-
bać publiczności. Na zakończenie 
koncertu ks. proboszcz Włady-
sław Tasior podziękował człon-
kom zespołu za wspaniały występ 
i kultywowanie tradycji bukowiń-
skiej zapraszając jednocześnie do 
następnych występów. JM

Bukowińskie kolędowanie „Jodełek”

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur
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Świąteczno-sylwestrowe 
i karnawałowe porady
Nietrafiony 
prezent? Zwrot 
zależy od dobrej 
woli sprzedawcy.
Nieudana 
impreza, fryzura, 
makijaż? Złóż 
reklamację.
Urząd Ochrony 
Konkurencji  
i Konsumentów   
przypomina 
o prawach 
konsumenta  
i radzi, jak 
uniknąć 
problemów  
w świąteczno-
noworocznej 
gorączce.

Sweter bez guzików? 
Zabawka, która nie 
działa? Brak stron w 
książce? Inna wada 
prezentu? 
Reklamuj! Poproś Mikoła-
ja o paragon lub inny do-
wód zakupu. Na reklama-
cję masz dwa lata od daty 
zakupu. Możesz żądać na-
prawy lub wymiany towa-
ru, obniżenia ceny. Sprze-
dawca musi rozpatrzyć taką 
reklamację w ciągu 14 dni - 
jeśli nie dotrzyma terminu, 
przyjmuje się, że ją uznał. 
Jeśli wada jest istotna, np. 
na butach występują prze-

barwienia, możesz żądać 
nawet zwrotu pieniędzy.

Nietrafiony prezent? 
Gdy Mikołaj nie trafił w 
twój gust albo ubranie ma 
zły rozmiar, prezent był 
kupiony przez internet tuż 
przed Świętami, to nie ma 
problemu. Na zwrot w skle-
pie internetowym masz 
14 dni od daty otrzymania 
przesyłki. Jeśli jednak Mi-
kołaj kupował stacjonarnie, 
możliwość takiego zwro-
tu zależy wyłącznie od do-
brej woli sprzedawcy i to 
sprzedawca określa warun-
ki zwrotu - może żądać do-
łączenia oryginalnego opa-

kowania, metek, a w za-
mian zaproponować zwrot 
gotówki, bon podarunkowy 
lub wymianę na coś innego.

Nieudana fryzura lub 
makijaż? 
Możesz reklamować. Naj-
lepiej zrób to jak najszyb-
ciej i wyznacz termin na 
poprawki. Możesz żądać 
niezbędnych poprawek, 
zwrotu pieniędzy, obniże-
nia ceny, rabatu… Pamię-
taj jednak, że zwrotu pie-
niędzy masz prawo wyma-
gać wtedy, kiedy wada jest 
istotna, np. usługa fryzjer-
ska zniszczyła ci włosy lub 
zabieg kosmetyczny spo-

wodował chorobę. Jeśli za-
bieg kosmetyczny musiałeś 
poprawiać w innym gabi-
necie, możesz domagać się 
zwrotu kosztów. Aby udo-
wodnić szkodę i wystąpić  
o odszkodowanie, musisz 
posiadać rachunki.

Nieudana zabawa 
sylwestrowa? 
Organizator nie zapewnił 
atrakcji, które obiecał? By-
ło mniej ciepłych dań, a za-
miast zespołu na żywo mu-
zyka z płyt? Złóż reklama-
cję i domagaj się zwrotu 
części pieniędzy.  Formu-
larz znajdziesz na stronie 
UOKiK - uokik.gov.pl.

Rezygnacja jest 
kosztowna. 
Jeśli nagle zmienisz pla-
ny, zrezygnujesz z pój-
ścia na bal, przedstawienie  
w teatrze, licz się z tym, 
że stracisz część lub całość 
wpłaconych pieniędzy. 
W każdym przypadku po-
trącenie powinno być ade-
kwatne do poniesionych 
przez organizatora wydat-
ków. W przypadku wy-
jazdu turystycznego opła-
ta za rezygnację może być 
określona w umowie i za-
leżna od czasu odstąpienia 
od niej. Jeśli jednak z wi-
ny organizatora zmieniły 
się istotne warunki umowy 

- miejsce, cena, program - 
to powinieneś mieć możli-
wość rezygnacji bez pono-
szenia kosztów.

Zgubiony płaszcz? 
Wchodząc na imprezę wi-
dzisz napis „za zaginięcie 
lub zniszczenie garderoby 
szatnia nie odpowiada” – 
jest to niezgodne z prawem. 
Przedsiębiorca odpowiada 
za rzeczy pozostawione  
w szatni, niezależnie od te-
go, czy jest płatna, czy nie.

Nieudany wyjazd?
Jeśli warunki zorganizowa-
nego wyjazdu są niezgodne 
z umową, np. niższy stan-
dard hotelu, mniej atrakcji, 
złóż reklamację i żądaj ob-
niżenia ceny. Powinieneś 
to zrobić jak  najszybciej, 
najlepiej jeszcze w trakcie 
wyjazdu. Jednak swoich 
praw będziesz mógł docho-
dzić przez 3 lata – dopiero 
wtedy twoje roszczenia się 
przedawnią.

Święta lub Sylwester 
na stoku? 
Jeśli z powodu pogorsze-
nia warunków atmosfe-
rycznych nie wykorzysta-
łeś karnetu, przysługuje ci 
zwrot pieniędzy proporcjo-
nalny do pozostałych zjaz-
dów.

ATB (źródło UOKiK)

AUTOREKLAMA

Problemy z prezentami? Byłoby dobrze, gdyby Mikołaj zachował paragon fot. ARMG
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ŻARY Sylwester pod ratuszem

Mieszkańcy wspólnie 
powitali Nowy Rok
Muzyka, tańce, 
życzenia  
i fajerwerki. Nie 
po raz pierwszy 
mieszkańcy Żar 
spotykają się 
w sylwestrowy 
wieczór, aby 
wspólnie 
odliczać sekundy 
do Nowego Roku.
Za oprawę muzyczną tego 
spotkania odpowiadał ze-
spół „Wrocławska 7”. Mu-
zyka na żywo przypadła do 
gustu coraz liczniej gro-
madzącej się publiczności. 
Tańczyli młodzi i starsi.

W imieniu burmistrz 
miasta Danuty Madej, ży-
czenia noworoczne skła-
dali wiceburmistrzowie 
Olaf Napiórkowski i Pa-
tryk Faliński, którzy zapro-
sili zgromadzonych na plac 
przed pałacem, aby wspól-
nie obejrzeć pokaz sztucz-
nych ogni.

Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyńskifot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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PIŁKA NOŻNA 
Tak to sobie 
wymyślili już  
kilka lat temu.  
W Nowy Rok, gdy 
większość ludzi 
po sylwestrowych 
szaleństwach 
dopiero przeciera 
oczy zastanawiając 
się, jaki to dzień, 
oni spotykają się na 
boisku.
Są bardzo dobrymi znajomymi, 
przyjaciółmi, których łączy zami-
łowanie do piłki nożnej. Są w róż-

nym wieku, pracują w bardzo róż-
nych zawodach, albo nie pracują. 
Cały czas jednak żyją tym spor-
tem, który kiedyś uprawiali. 

Czasem biorą udział w tur-
niejach, aby zmierzyć się na boisku 
z podobnymi sobie pasjonatami. 

Na murawie dają z siebie 
wszystko chcąc udowodnić, na 
co ich stać. I rzeczywiście. Mecz 
rozegrany 1 stycznia 2019 roku 
na żarskim Okrąglaku był cieka-
wym widowiskiem sportowym. 
Nie przeszkadzała nawet zimowa, 
bardzo zmienna aura w komple-
cie z porwistym wiatrem. Dla old-
boyów tego dnia zaświeciło nawet 
słońce ATB

Oldboye mają swoją 
noworoczną tradycję

Zgrana ekipa z noworoczną tradycją fot. Andrzej Buczyński

Do grania w piłkę niepotrzebny jest kilogram żelu nałożony na modną fry-
zurę fot. Andrzej Buczyński

Zaciętych pojedynków nie brakowało fot. Andrzej Buczyński
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FUTSAL Trwają rozgrywki 
Żarskiej Ligi Futsalu, w której 
w tym sezonie występuje  
16 drużyn. 

Po zakończeniu wstępnej fazy grupowej druży-
ny podzielone zostały na dwie grupy. Osiem moc-
niejszych ekip rywalizuje obecnie w „Lidze Mi-
strzów”, zaś ci słabsi grają mecze w ramach „Pu-
charu UEFA”.

W tym etapie rozegrane zostały już dwie ko-
lejki - 23. oraz 30. grudnia.

Trzecia kolejka LM i PU rozegrana zostanie 
13 stycznia, jak zwykle w Powiatowym Centrum 
Sportu przy ul. Podwale. ATB

Żarska Liga Futsalu

1. kolejka LM i PU
Lellum Pollelum - Zieloni Drożków 2:3
Hasztasz - MMAlu 5:14
ZZO Marszów - SUNDS TEXTILES 0:9
Libero - Red Devils Katalonia 7:7
Magicy - Hart Szkło 1:13
Hooligans - Viesmann Team 6:2
Granica Żarki - Mirostowiczanka 2:4
ŻKSW - Saint Gobain 0:5

2. kolejka LM i PU
Saint Gobain – Hasztasz 11:3
MMAlu – ZZO Marszów 11:4
Lellum Polelum – ŻKSW 2:0
Granica Żarki – Libero 5:8
Viesmann Team – Red Devils Katalonia 3:7
Hart Szkło – Mirostowiczanka 5:3
Hooligans – Magicy 5:2
Sunds Textiles – Zieloni Drożków 3:9

W 3. kolejce LM i PU spotkają się:
Red Devils Katalonia –  Mirostowiczanka
Hart Szkło –  Libero
Viesmann Team – Magicy
Granica Żarki – Hooligans
ŻKSW – Zieloni Drożków
Hasztasz – Lellum Polelum
ZZO Marszów – Saint Gobain
Sunds Textiles – MMAlu

Im mecz bardziej emocjonujący, tym widownia bardziej zapełniona fot. Andrzej Buczyński

W całej lidze gra tylko jedna kobieta - na bramce w zespole ZZO Marszów fot. Andrzej Buczyński

W ostatniej kolejce Hart Szkło pokonuje Mirostowiczankę 5:3 fot. Andrzej Buczyński Red Devils Katalonia strzelili 7 bramek, Viesmann Team tylko 3 fot. Andrzej Buczyński
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Międzynarodowe
zgrupowanie 
zapaśnicze
ZAPASY Kilkudniowe 
treningi zorganizowano 
w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 2, 
a gospodarzem tego 
wydarzenia był żarski  
klub Agros. 

Łącznie 34 zawodników pod okiem dobrych 
trenerów szlifowało swoje umiejętności na 
macie. Była praca nad technikami, a także po-
jedynki. Oprócz zapaśników Agrosu, w tym 
niecodziennym obozie zapaśniczym wzię-
li również udział przedstawiciele klubów  
z Lubska, Trzciela, Wałbrzycha, a także  
z Holandii. ATB

Nowe doświadczenia i nowe znajomości fot. Agros Żary

Drugoligowy 
Mundial nadal 
bez punktów
FUTSAL Do tej pory 
Mundial Żary rozegrał 
trzy spotkania w ramach 
drugiej dolnośląskiej  
ligi futsalu.
Ostatni mecz, rozegrany po raz pierwszy 
w tym sezonie przed własną publiczno-
ścią, niestety również zakończył się po-

rażką. To spotkanie wygrała reprezen-
tacja AZS UW Wrocław z wynikiem 5:1. 
Końcówka roku 2018 była więc niezbyt 
pomyślna dla podopiecznych Radomira 
Roztockiego.

Wcześniej Mundial przegrał wyjaz-
dowe spotkania z Wietrzak Team Legnica 
4:7 oraz z PKM Zachód Persa AZS UZ Zie-
lona Góra 3:4. ATB

Żarscy kibice mają nadzieję na jak najszybsze przełamanie złej passy fot. Andrzej Buczyński
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To było siatkarskie 
zakończenie roku
SIATKÓWKA  
Turniej rozegrany 
w Powiatowym 
Centrum Sportu  
w Żarach zgromadził 
sporą grupę młodych 
zawodniczek.
Gospodarzem zawodów był 
Uczniowski Klub Sportowy Pro-
mień, który w kategorii młodzi-
czek wystawił aż trzy zespoły. 

W turnieju zorganizowa-
nym 28 grudnia najlepszą okazała 
się reprezentacja Promienia.

W zawodach kinder w ka-
tegorii dwójek tryumfowała para  
z Kożuchowa. Dziewczęta z Pro-
mienia zajęły drugie miejsce. ATB

Czas pokaże, co te młode siatkarki jeszcze w sporcie osiągną fot. Andrzej Buczyński

Ten turniej należał do żarskich młodziczek fot. Andrzej Buczyński Trener Robert Penkal miał tego dnia powody do zadowolenia  
fot. UKS Promień Żary

Srebro na 
Winter Cup
PIŁKA NOŻNA  
W przedostatni dzień 
roku młodzi piłkarze UKS 
Promień Żary z rocznika 
2011 zaliczyli udany 
występ podczas turnieju 
Gromadka Winter Cup 
2018.
W rywalizacji wzięły udział zespoły  

z Legnicy, Bolesławca, Jeżowa Sudec-
kiego, Żar, Węglińca oraz Gromadki. 
Łącznie mecze rozgrywane były pomię-
dzy ośmioma zespołami systemem każdy 
z każdym. 

Najlepszą okazała się reprezenta-
cja FC Yellow z Bolesławca, która wy-
grała wszystkie spotkania i zaliczyła tylko  
jeden remis. Drugie miejsce przypadło 
chłopakom z żarskiego klubu. ATB Srebrna reprezentacja fot. UKS Promień Żary



4 stycznia 2019       Moja Gazeta22

PIŁKA NOŻNA Zaczęło się 
stosunkowo niedawno. Młoda 
drużyna Promienia prowadzona 
przez trenera Roberta Dziadula 
wystartowała w rozgrywkach 
III ligi kobiet i to z całkiem 
dobrymi rezultatami. Dziś w piłkę 
nożną w Żarach chce grać coraz 
więcej dziewcząt.

Promień Żary Woman zaprasza na treningi dziewczęta 
z roczników 2006-2010. Spotkania odbywają się dwa 
razy w tygodniu, we wtorki i czwartki o godzinie 18 
w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2.

Organizatorzy zapewniają wykwalifi kowaną ka-
drę trenerską, udział w turniejach oraz - co niezwykle 
ważne - przyjemną atmosferę.

Grupa młodszych dziewczynek rozpocznie tre-
ningi już 8 stycznia. ATB

SPORT

Promyczki 
zapraszają 
na treningi

Przedświąteczni goście w ŻKSW
SPORTY WALKI 
Jak co roku, 
w Żarskim Klubie 
Sportów Walki 
zorganizowano 
międzynarodową 
sesję sparingową.

W wydarzeniu wzięło 
udział czterdziestu za-
wodników.

Miejscowa sekcja taj-
skiego boksu i kickboxin-
gu zaprosiła niemiecki klub 
Ironsports z Niesky oraz 

kluby Thaiboxing Gym Ko-
rona Słubice i Kohorta Po-
znań.

Takie spotkania to nie 
tylko integracja polskich 
i niemieckich środowisk 
sportów walki, ale przede 
wszystkim wymiana do-
świadczeń.

- Zaczęliśmy przy-
gotowania do noworocz-
nych wyzwań, w których 
wezmą udział zawodnicy i 
zawodniczki obecnych na 
sesji klubów - mówi trener 
ŻKSW Dawid Polok. ATBSpotkanie w siedzibie Żarskiego Klubu Sportów Walki fot. nadesłane

Ostatni trening w 2018 roku fot. Promień Żary

Świąteczne spotkanie klubowe. Oczywiście poza boiskiem 
fot. Promień Żary
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SPRZEDAM

 u Sprzedam umywalkę, torebka 
Louis vitton, słuchawki dr Beats  
drei monster, ościeżnica i tunel   
biały firmy Porta oryginalnie zapa-
kowany,  nowe, kserokopiarka tel. 
53 052 10 33

 u Sprzedam kozetkę - kanapa, 
akwarium duże dla gryzoni, torba - 
transporter dla psa tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam grzejnik łazienkowy 
nowy, umywalka nowa i używana 
z baterią lub bez baterii tel. 53 052 
10 33

 u Sprzedam regał, szafka na buty, 
lustro kryształowe w złotej, drew-
nianej ramie tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam telewizor LG 42 cale, 
1500 zł tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam odzież dziecięcą 
wzrost 116/120, Żary tel. 514 383 
856

 u Grzejnik c.o. 1200x600, trzy-
płaszczowy, dwuletni, idealny stan, 
250 zł tel. 697 846 739

 u Sprzedam narożnik skóropo-
dobny, kremowy tel. 53 052 10 33

KUPIĘ

 u Kupię butlę propan-butan 11 
kg do kuchenki gazowej. Polską 
lub niemiecką. Tel. 68 470 35 61

MOTORYZACJA

 u Sprzedam dużo nowych czę-
ści zamiennych do Opla Astra, 
tanio tel. 696 181 710

 u Laweta 2000 DMC do wynaję-
cia tel. 784 605 288

NIERUCHOMOŚCI

 u Pokoje dla firm, z aneksem ku-
chennym. Przy obwodnicy Żar. Miej-
sce dla samochodów. Tel. 604331628 
lub 696762277

 u Sprzedam lub wynajmę lokal 
usługowy w Żarach, ul. Śródmiejska 
(była Buczka 20) tel. 514 383 856

 u Żary - lokal do wynajęcie, dobra 
lokalizacja, 17 m2, I piętro, 600 zł, 
Partner Nieruchomości 533-308-999 

 u Olbrachtów – działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o pow. 
10 arów w cenie 60 tys. Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 533-308-999

REKLAMA

 u Darmowy rzeczo- 
znawca. Szkoda na po-
jeździe? Rozliczana kosz-
torysowo? Odbierz do-
datkowe pieniądze. De-
cyzja w trzy dni robocze. 
Weryfikacja kosztorysu  
z ostatnich 3 lat!!! Tel. 
606 805 778

AUTOREKLAMA
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 u Żary - lokal do wynajęcia, parter, 
duże witryny, 112 m2, 3200 zł+Vat, 
Partner Nieruchomości 533-308-
999 

 u Żary - lokal do wynajęcia, 30 
m2, I piętro, 950 zł, Partner Nieru-
chomości 533-308-999 

 u Żary - lokal na sprzedaż, 160 m2, 
parter, 175 tys, Partner Nierucho-
mości 533-308-999 

 u Żary - wolnostojący lokal na 
sprzedaż, 60 m2, 42 tys. Partner 
Nieruchomości 533-308-999 

 u Olbrachtów - działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o 
pow. 18 arów, media przy nieru-
chomości - 60 tys. Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

 u Sieniawa - działka na sprzedaż 
o pow. 1580 m2 - 38 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

 u Żary - polecamy na sprzedaż 
kiosk w cenie 5 tys. Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 533-308-999

 u Grabik - działki na sprzedaż np. 
o pow. 10 ar w cenie 46 tys. Możli-
wość zakupu większej powierzchni, 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

 u Okolice Lipinek Łużyckich - ładny 
dom na sprzedaż, do wprowadze-
nia, usytuowany na dużej działce, 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

 u 10 km od Żar - dom na sprzedaż 
– cena 295.000zł. Partner Nierucho-
mości,nr tel:606 705 480

 u Żary – dom na sprzedaż, stan 
surowy zamknięty w cenie 129 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

 u Szprotawa – piętro kamienicy – 
blisko Rynku – pięć mieszkań – cena 
do negocjacji. Partner Nieruchomo-
ści 690 411 006

 u Lubsko – sklep spożywczy w 
centrum + 1/3 udział w kamienicy 
– cena do negocjacji. Partner Nieru-
chomości 690 411 006

 u Żary – tanie pokoje do wynaję-
cia, Partner Nieruchomości, nr tel. 
887-758-384

 u Lubomyśl – działki budowlane 
na sprzedaż, Partner Nieruchomo-
ści, nr tel. 887-758-384

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

MUSZTARDOWE 
ZRAZY ZAWIJANE 
Z PARÓWKĄ
Składniki
• 1,2 kg mielonej łopatki wieprzowej
• 2 cebule
• 3 jajka
• 3/4 szklanki bułki tartej
• 1/2 szklanki wody
• sól
• pieprz
• 8 parówek z szynki
• musztarda stołowa
• bułka tarta do panierki
• olej do smażenia

Wykonanie
Cebule obrać i drobno posiekać. Mięso mielone wymieszać do-
kładnie z cebulką, dodać bułkę tartą, jajka, pieprz, sól, wodę, 
dokładnie wyrobić. Mięso podzielić na 8 równych części (jeżeli 
parówki są długie należy je przekroić na pół, wtedy mięso dzie-
limy na 16 części).
Jedną część mięsa ułożyć na desce do krojenia (można deskę 
wyłożyć folią spożywczą, wtedy będzie łatwiej zawijać parów-
kę), uformować prostokąt, mięso posmarować musztardą, na 
musztardzie ułożyć parówkę. Parówkę zawinąć dokładnie w mię-
so. Tak samo postąpić z pozostałymi parówkami.
Obtoczone w mięsie parówki panierować w bułce tartej i smażyć 
na rozgrzanym oleju na złoty kolor.
Po usmażeniu wszystkich roladek, przełożyć je do rondla, podlać 
odrobiną wody (tak żeby zakryła dno rondla) i podgrzewać pod 
przykryciem przez 10 minut.

ZRAZY  TRADYCYJNE 
Z WOŁOWINY LUB 
SCHABU
Składniki
• mięso wołowe na zrazy lub schab bez kości– 0,5 kg
• smalec – 50 g
• mąka pszenna – 20 g
• woda – 250 ml
• cebula – 2 szt.
• ogórek kiszony – 2 szt.
• wędzony boczek w plastrach – 100 g
• musztarda Dijon
• suszony majeranek
• sól
• pieprz
• olej

Wykonanie
Cebulę kroimy w piórka, a ogórki kiszone w cienkie paski. Pod-
smażamy na odrobinie smalcu, doprawiamy solą i pieprzem. 
Mięso kroimy w plastry o szerokości ok. 1,5 cm i rozbijamy tłucz-
kiem. Każdy plaster mięsa smarujemy musztardą i posypujemy 
majerankiem. Układamy kolejno plastry boczku oraz podsmażo-
ną cebulę z ogórkiem. Zrazy zwijamy i związujemy sznurkiem. 
Oprószamy mąką i obsmażamy z każdej strony na rozgrzanym 
smalcu na brązowy kolor. Układamy w naczyniu żeliwnym, pod-
lewamy wodą i dusimy na wolnym ogniu do miękkości przez ok. 
1,5 godziny. Zrazy wyjmujemy. Powstały sos redukujemy, dopra-
wiamy musztardą i majerankiem.

SOCZYSTE ROLADKI 
SCHABOWE
Składniki
• 6-7 kotletów schabowych
• 1-2 kopiaste spore łyżki jogurtu naturalnego(1/3 szklan-

ki)
• 1 łyżka oleju o łagodnym smaku (słonecznikowy, rzepa-

kowy)
• 2-3 łyżki octu jabłkowego
• pół płaskiej łyżeczki suszonego tymianku lub trochę 

posiekanych listków świeżego ziela
• pół płaskiej łyżeczki suszonego rozmarynu  lub trochę 

posiekanych listków świeżego ziela
• sól i pieprz
• 2 nieduże ogórki kiszone
• 1 średnia kulka mozzarelli (około 100 gram)
• 3-4 suszone morele
• 3-4 suszone śliwki
• 1 nieduże białko surowe lub pół dużego
• 1 łyżka z brzuszkiem jogurtu naturalnego
• 1 łyżeczka musztardy chrzanowej lub płaska łyżeczka 

chrzanu
• 1 mała cebula
• troszkę posiekanej natki z pietruszki
• 1 łyżka oleju rzepakowego do podsmażenia cebulki
• 1 łyżka stołowa oleju rzepakowego do podsmażenia 

roladek

• sól i pieprz do smaku

Wykonanie
Kotlety schabowe rozbijamy delikatnie na cienkie placki - najle-
piej to zrobić przez folię spożywczą.
Każdy kotlet osobno  oprószamy solą i niewielką ilością pieprzu.
W osobnej misce mieszamy składniki marynaty (suszone zioła 
rozcieramy w dłoniach) i polewamy nią kotlety. Dokładnie mie-
szamy całość i odstawiamy mięso na godzinę do lodówki.
Morele i śliwki porządnie myjemy pod bieżącą wodą a później 
dodatkowo przelewamy je jeszcze wrzątkiem. Wszystko po to, by 
spłukać nadmiar chemicznych konserwantów.
Ogórki, owoce, mozzarellę kroimy w sałatkową kostkę. Posie-
kaną cebulkę delikatnie rumienimy na tłuszczu i dodajemy 
do pozostałych składników farszu. Dolewamy nieduże białko, 
musztardę, jogurt, dosypujemy posiekaną pietruszkę. Dodajemy 
troszkę soli i pieprzu, by przełamać słodycz farszu. Mieszamy i 
odstawiamy na kilka minut.
Kotlety rozkładamy kolejno na desce. Wykładamy na nie średnio 
po dwie skromne łyżki farszu.  Zwijamy całość, jak roladę, do sa-
mego końca. Układam w naczyniu .
Na  jednej rozgrzanej łyżce oleju i na dużej patelni, układamy 
roladki. WAŻNE: Zawsze widoczny brzeg roladki trafia na spód 
, aby uniemożliwić jej rozwinięcie .   Roladki rumienimy - po mi-
nucie z obu stron. Wyjmujemy i układamy w naczyniu żaroodpor-
nym. Włączamy piekarnik na 180 stopni C. Na patelnie, na której 
smażyły się roladki wlewamy 50 ml wina i troszkę wody. Deklasu-
jemy patelnię, co znaczy, że z łatwością uzyskuje sos.  Polewamy 
nim roladki i wkładamy do piekarnika na 10-15 minut w tempe-
raturze 180 stopni C. Naczynie można przykryć folią aluminiową.

fot. ARMG
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• Główny księgowy Żary 1
• Inżynier jakości ze znajomością ISO 

Lubsko 1
• Krojczy – cięcie elementów urządze-

niami elektronicznymi Lubsko 1
• Referent Żary 1
• Informatyk Żary 1
• Policjant Żary/Lubsko 10
• Doradca/ Technik ds. ogólnorolnych 

Lubsko 1
• Salowa (pozostałe oddziały szpitala) 

Żary ½ etatu lub cały etat 10
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 2
• Kasjer/ Sprzedawca na stacji paliw 

Lubsko 2
• Pracownik biurowy – pracownik do 

obsługi strony internetowej Jasień 1
• Dekarz Żary i okolice 2

• Operator CNC Lubsko 1
• Pracownik produkcji Górzyn 4
• Pracownik produkcji Żary 10
• KIeroca autobusu Lutol 2
• Kierowca samochodu ciężarowego 

Delegacje do krajów UE 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

powyżej 3,5 tony (dział międzynarodo-
wych przewozów) 5

• Kierowca samochodu ciężarowego 
powyżej 3,5 tony (dział krajowych 
przewozów) Teren Polski 5

• Pracownik budowlany Jasień 1
• Specjalista ds. handlowych Lubsko 1
• Pracownik pizzerii Łęknica 1
• Robotnik leśny Nadleśnictwo Wymiarki 1
• Robotnik gospodarczy Żary 1
• Operator prasy krawędziowej Żary 1

• Brygadzista - Mechanik (Gozdnica) 1
• Brygadzista-Elektryk (Gozdnica) 1
• Doradca klienta biznesowego (powiat 

Żagań) 1
• Doradca/technik doradca ds. ogólno-

rolnych (Żagań) 1
• Elektryk (Szprotawa) 1
• Elektryk/Operator-Konserwator Urzą-

dzeń/Kierowca (Szprotawa) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

fryzjer (Wiechlice) 1
• Kasjer - sprzedawca (Żagań) 6
• Kasjer- Sprzedawca (Żagań) 3
• Kasjer-Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Kelner/Barman (Żagań) 1
• kelner/barman/sprzedawca (Czyżó-

wek-Iłowa) 3
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Borowina) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Gozdnica) 1
• Kierownik budowy i eksploatacji rusz-

towań - wynajem (Borowina) 1
• Logistyk (Żagań) 1
• Magazynier (Borowina) 1
• Magazynier (Szprotawa) 1
• MAGAZYNIER (Wiechlice) 1
• 4rz-brygadzista działu (Wiechlice) 2
• Monter, konserwator urządzeń wodo - 

kanalizacyjnych (Iłowa) 223.
• OfPr/18/1314
• Monter okien (Żagań) 1
• Nauczyciel fizyki- nauczyciel naucza-

nia indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel geografii- nauczyciel na-

uczania indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel historii- nauczyciel na-

uczania indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel języka angielskiego w 

przedszkolu (Szprotawa) 1
• Nauczyciel języka angielskiego (Ża-

gań) 1
• Nauczyciel języka polskiego - na-

uczyciel nauczania indywidualnego 
(Gozdnica) 1

• Nauczyciel matematyki- nauczyciel na-
uczania indywidualnego (Gozdnica) 1

• Nauczyciel muzyki i plastyki - na-
uczyciel nauczania indywidualnego 
(Gozdnica) 1

• Nauczyciel oligofrenopedagog (Ża-
gań) 1

• Nauczyciel WOS-u- nauczyciel na-
uczania indywidualnego (Gozdnica) 1

• Nauczyciel wychowania przedszkol-
nego (Szprotawa) 1

• Operator-Konserwator Urządzeń Wod-
no-Kanalizacyjnych (Szprotawa) 1

• Opertator Wypalarki CNC (Wiechlice) 1
• Piekarz (Żagań) 1
• Policjant (Żagań, Iłowa, Szprotawa) 14
• Pomoc kuchenna (Żagań) 1
• Pomoc kuchenna/kucharz (Czyżówek-

-Iłowa) 3
• Pracownik ochrony fizycznej (Żagań) 5
• Pracownik ogólnobudowlany (Iłowa) 10
• Pracownik produkcji (Gozdnica) 3
• Rzeźnik (Iłowa)nka (Żagań) 2
• Spawacz (Borowina) 4
• Specjalista do spraw zakupów (Gozd-

nica) 1
• Specjalista ds. zaopatrzenia stali 

(Borowina) 1
• Sprzątaczka (Żagań) 1
• Ślusarz - Monter rusztowań (Borowi-

na-Polska) 2
• Ślusarz (Borowina) 4
• Technik ds. wytwarzania (Żagań) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Tokarz/frezer (Małomice) 1
• Zastępca kierownika produkcji (Boro-

wina) 1
• Zastępca Kierownika Sklepu (Żagań) 1
• Asystent ds organizacji imprez 

plenerowych- uzupełnienie RefDo30 
(Żagań, teren kraju) 1

• Brukarz - RefDo30 - uzupełnienie 
(Polkowice) 2

• Brukarz- RefDo30 uzupełnienie (Po-
lkowice, teren kraju) 1

• Kelner - uzupeł. ref. do 30 r.ż. (Żagań) 1
• Kelner - uzupełnienie prac interwen-

cyjnych FP (Żagań) 1
• Kierowca ciągnika  (teren powiatu) 1
• Magazynier - uzupełnienie ref. dop. FP 

(Dzikowice) 1 
• Mechanik (Żagań) 1
• Pomoc kuchenna - roboty publiczne 

(Żagań) 1
• Pomocnik grabarza - uzupeł. prac 

interwencyjnych FP (Żary) 1
• Spawacz (Żagań) 1
• Sprzedawca - uzupełnienie - Re-

fDo30r.ż (Gozdnica) 1

Prasa do słomy Claas 
Rollant 250, rok 2002, 
stan bardzo dobry, Tel. 

699-932-056

Przyczepa samozbiera-
jąca, rok 2001, 

Tel. 699-932-056

Sprzedam Audi 80 mo-
del B4, rok 1993, 2 li-
try benzyna, 66 kw, 

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

AUTOREKLAMA

 u Żary - mieszkanie 2-pokojo-
we na sprzedaż, Ip. Cena 150 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Żary - mieszkanie 2-pokojowe 
po remoncie, w ciekawej lokaliza-
cji na sprzedaż, Ip. Cena 197tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Żary - mieszkanie o pow 73m2. 
Cena 150 tys. Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 606 705 480

 u Jasień – mieszkanie 2-pokojowe 
na sprzedaż, Ip. Cena 115tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 606 705 480

 u Żary - mieszkanie 3-pokojo-
we na sprzedaż, IIIp. Cena 199tys. 
Partner Nieruchomości,nr tel: 606 
705 480

 u Żary - mieszkanie 2-pokojowe w 
stanie deweloperskim, na sprzedaż. 
Cena 230tys. Partner Nieruchomo-
ści,nr tel: 606 705 480

 u Iłowa – mieszkanie do wynaję-
cia. Partner Nieruchomości, tel 501-
509-731

 u Okolice Lubska - na sprzedaż 
dom w bardzo dobrym stanie, cena 
400tys. Partner Nieruchomości, nr 
tel: 606 705 480

 u Żary - 3-pokojowe gustownie 
urządzone mieszkanie na wynajem. 
Partner Nieruchomości. 513017811.

 u Kadłubia - Na sprzedaż dział-
ka budowlana o powierzchni 800 
m2. Idealna pod zabudowę jedno-
rodzinną. Partner Nieruchomości 
513017811

 u Żary - Na sprzedaż kawalerka 33 
m2. Cena: 128 tys. Partner Nierucho-
mości 513017811

 u Żary - Dom na sprzedaż w spo-
kojnej okolicy. Partner Nieruchomo-
ści 513017811

 u Żary - Na wynajem lokal 18 m2, 
idealny na biuro. Partner Nierucho-
mości 513017811

USŁUGI

 u EKSPRESY DO KAWY. Naprawa, 
serwis, przegląd. Mirostowice Dol-
ne. Tel. 692393829

RÓŻNE

 u LOTNISKA - zawiozę - przy-
wiozę. tel. 601 691 569

 u Tanie sprzątanie mieszkań po 
zmarłych i nie tylko,  tel. 723 
903 732 

 u Lotniska Berlin, Wrocław, Po-
znań i inne, zawiozę i przywiozę 
tel. 697

TOWARZYSKIE

 u 52 lata, pracujący, bez nało-
gów, pozna panią, niepalącą, do 
stałego związku, możliwy ślub 
tel. 881 294 861

REKLAMA
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Christina Noble już od najmłodszych lat 
doświadczała kolejnych krzywd. Kobieta przy-
mierała głodem, wychowywała się w sierocińcu 
w Dublinie, została zgwałcona, odebrano jej 
dziecko. Jednak wszystko to sprawiło, że stała się 
jeszcze silniejsza. Christina od lat doświadcza tego 
samego snu - o wietnamskich dzieciach, które 
uciekają przed wojną. Postanawia więc wyjechać 
do Azji, by tam odkryć swoje przeznaczenie. W roli 
głównej wyróżniona za tę kreację nagrodą IFTA 
irlandzka aktorka Deirdre O’Kane.

TVP1 dramat biografi czny, Wielka Brytania, Wietnam, 2014 

Mama Tina22:30

Piątek

POLSAT

00:55

Sobota

Młoda atrakcyjna specjalistka od public relations 
Marni przyjeżdża do rodzinnego miasta na 
ślub swojego brata Willa. Powrót do krainy lat 
dzieciństwa nie jest zbyt przyjemny. Okazuje 
się bowiem, że Will jest zaręczony z Joanną, 
która w liceum zamieniła życie Marni w piekło, 
prześladując ją na różne sposoby. Teraz przyszła 
panna młoda - na pozór urocza i miła kobieta 
- udaje, że nie pamięta swojej dawnej ofi ary. 
W związku ze ślubem Joanny i Willa dochodzi do 
jeszcze jednego przykrego spotkania. 

Wayne Barclay (Razaaq Adoti) zdobył popular-
ność oraz pieniądze jako bokserski mistrz wagi 
ciężkiej. Po zakończeniu kariery sportowej także 
dobrze sobie radzi. Jest powszechnie szanowa-
nym biznesmenem, który właśnie zaangażował 
się w projekt przebudowy slamsów tak, by pow-
stało przyjazne osiedle. W tym samym czasie 
na zwolnienie warunkowe wychodzi Clarence 
Bowden (Julian Christopher), który piętnaście 
lat wcześniej przez Barclaya trafi ł do więzienia. 
Teraz planuje jego zabójstwo. 

TVP1 komedia romantyczna, USA, 2010fi lm sensacyjny, USA, 2006

To znowu tyKorpus weteranów 21:15

Niedziela

June wymarzyła sobie swój ślub w czerwcu. 
Wraz ze swoją matką Kathryn (Anne Marie 
DeLuis) zaplanowała każdy szczegół. Pewnego 
dnia jej narzeczony Alex, przystojny adwokat, 
otrzymuje kuszącą propozycję pracy w Cleveland. 
Okazuje się, że przyszli państwo młodzi muszą 
przyspieszyć swój ślub i zmieniają jego termin 
na styczeń. Do uroczystości zostało zaledwie trzy 
tygodnie. Do gorączkowych przygotowań wtrąca 
się przyszła teściowa June, która postanawia 
pomóc w organizacji uroczystości. 

TVP1 fi lm obyczajowy, Kanada, 2013

Wymarzony ślub00:45

Poniedziałek

Niedaleka przyszłość. Wojny, podczas których 
używano broni chemicznej, doprowadziły do 
drastycznego pogorszenia się warunków życia 
na całej Ziemi. Ludzie zamieszkują już tylko 
dwa obszary: Zjednoczoną Federację Brytanii 
i Kolonię. Oba terytoria połączone są tzw. 
Zjazdem. Robotnik Douglas Quaid (Colin Farrell) 
codziennie przemierza tę trasę jadąc do swojej 
fabryki. Mężczyzna, mimo iż wiedzie szczęśliwe 
życie u boku ślicznej żony Lori (Kate Beckinsale), 
jest spragniony nowych wrażeń. 

POLSAT dramat sf, Kanada, USA, 2012

Pamięć absolutna20:10

Wtorek

Amanda Pierce (Monica Potter) jest konserwa-
torką dzieł sztuki w nowojorskim Metropolitan 
Museum. Lubi swoją pracę i dostatnie życie, 
lecz wciąż nie może trafi ć na odpowiedniego 
mężczyznę. Pewnego dnia otrzymuje propozycję 
zamieszkania w luksusowym apartamencie na 
Manhattanie. Jej współlokatorki Roxana, Jade, 
Candi i Holly są olśniewającymi supermod-
elkami. Kobiety nie mogą przejść do porządku 
dziennego nad niedbałym wyglądem Amandy 
i jej nazbyt prostolinijnym usposobieniem. 

TVP2 komedia, USA, 2001

Bez pamięci22:35

Środa

Atrakcyjna i niezależna Carly Whitten robi kari-
erę jako prawniczka. Od pewnego czasu spotyka 
się z bogatym Markiem Kingiem. Z każdym 
dniem mocniej zakochana w przystojnym 
mężczyźnie sądzi, że jest on idealnym kandy-
datem na jej życiowego partnera. Coraz bardziej 
się angażuje, jest więc zaszokowana, gdy 
odkrywa prawdę na temat swojego wyśnionego 
wybranka. Czar nagle pryska, ponieważ Carly 
dowiaduje się, że ujmujący Mark ma już żonę. 
Jest nią niejaka Kate.

POLSAT komedia, USA, 2014

Inna kobieta20:10

Czwartek
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piątek 4 stycznia

05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex - serial 
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w zagrodzie 
12:55 Natura w Jedynce

- Głos Dunaju - serial
13:50 Skoki Narciarskie

- Turniej Czterech Skoczni 
16:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP

18:30 Korona królów 
- telenowela historyczna

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

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

marzenia 
- teleturniej

21:30 Wiktoria
- serial kostiumowy

22:30 Mama Tina - dramat, 
prod. Francja, 2015, 
reż. Stephan Bradley

00:20 El Principe - dzielnica 
zła - serial

02:15 Wiktoria - serial 
kostiumowy

03:05 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn

05:55 Egzamin z życia - serial
06:50 Podróże z historią 
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości - serial
14:05 Coś dla Ciebie 
14:35 Operacja Zdrowie! 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Na sygnale - serial
19:35 Barwy szczęścia 

20:45 Miłość na wybiegu 
- komedia

22:35 La La Poland 
- program rozrywkowy
prod. Polska

23:25 Miłość aż po grób
- dramat, 
prod. Kanada, 2016,
reż. Penelope Buitenhu-
iBeech, Samantha Ferris, 
Brent Stait

01:05 Rodzina 
na Gwiazdkę 
- fi lm obyczajowy,
prod. USA, 2017

02:40 Zanim się obudzę 
- horror, prod. USA, 2016, 
reż. Mike Flanagan, wyk. 
Kate Bosworth, Thomas 
Jane, Jacob Tremblay, 
Michael Polish

04:20 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku - Łosoś 
marynowany z sałatką

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn

11:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

12:00 Szpital - program 
obyczajowy

13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
17:00 Szpital 

- program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Jack Ryan: 
Teoria chaosu 
- fi lm sensacyjny,
USA, Rosja, 2014, reż. 
Kenneth Branagh, wyk. 
Chris Pine, Keira Knightley, 
Kevin Costner, Kenneth 
Branagh
Analityk CIA, Jack Ryan, 
udaje się do Moskwy, 
gdzie odkrywa spisek 
rosyjskiego oligarchy, 
który ma na celu 
zniszczenie amerykańskiej 
gospodarki.

22:15 Czas Apokalipsy 
- fi lm wojenny, 
reż. Francis Ford Coppola, 
wyk. Marlon Brando

02:30 Życie bez wstydu 
03:30 Uwaga!

- magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 SuperPies
09:30 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja

- magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

20:10 Jak rozpętałem 
II wojnę światową 
cz. 1 - Ucieczka

 31 sierpnia 1939 roku 
Franek przybywa na 
granicę niemiecką w 
składzie plutonu mającego 
wzmocnić obronę stacji 
kolejowej. Zasypia, a jego 
karabin przypadkowo 
wypala. Franek jest 
przekonany, że rozpętał 
wojnę. 

22:00 Niesamowity 
Spider-Man

00:55 Rocky Horror Picture 
Show: Zróbmy 
to jeszcze raz

02:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Studio Kultura 
08:35 Świteź - fi lm animowany
09:05 Aria dla atlety 

- fi lm fabularny
11:00 Dom - Warkocze 

naszych dziewcząt 
będą białe

12:30 Stanisław 
Moniuszko “Hrabina” 
- koncert

13:30 Rozmowy o miłości 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1990, 
reż. Mirosław Gronowski

15:05 Baletownik - magazyn
15:15 Brzezina - dramat
17:00 Odyseja fi lmowa 

- 1895 - 1918: Nowa
forma sztuki 

18:15 Odyseja fi lmowa 
- 1918 - 1928: Triumf fi lmu 
amerykańskiego 

19:25 Pojedynki stulecia
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Mistrzowskie kino
- Rozstanie - dramat, 
prod. Iran, Francja, 2011, 
reż. Asghar Farhadi

22:30 Świat w piosence 
23:25 Tygodnik Kulturalny
00:20 Sensacyjna zima 

- Maratończyk 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1976, 
reż. John Schlesinger, 
wyk. Dustin Hoff man, 
Roy Scheider, William 
Devane, Laurence Olivier

02:35 Informacje kulturalne 
02:50 Moderat live at Stereo-

lux 2016 - koncert, prod. 
Francja, 2016

04:40 Kino nocne - Korytarz 
- spektakl teatralny

05:25 Afi sz kulturalny
05:40 Zakończenie dnia

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
14:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, 
momentami ekscytujące, 
ale często i niebezpieczne. 
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina, 
pracownicy oraz klienci.

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Trefny wóz 
Michael Woods podróżuje 
do RPA, by spotkać się z 
byłą żoną. Nieświadomy 
niczego wypożycza trefny 
samochód.

21:30 Nienawistna ósemka
Dwaj łowcy głów, próbując 
znaleźć schronienie przed 
zamiecią śnieżną, trafi -
ają do Wyoming, gdzie 
wplątani zostają w splot 
krwawych wydarzeń. 

01:00 Dyżur
01:50 Na jedwabnym szlaku
04:05 Menu na miarę 
04:40 Z archiwum policji

- magazyn

05:15 Ukryta prawda 
06:15 Sąd rodzinny 

- program sądowy
07:15 Szpital - program 

obyczajowy
08:15 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
09:15 Gotowe na wszystko

- serial, USA
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

16:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda

20:00 Kung Fu Panda II 
- fi lm komedia, USA, 
2011, reż. Jennifer Yun, 
wyk. Jack Black, Angelina 
Jolie, Dustin Hoff man, 
Gary Oldman, Jackie Chan, 
Seth Rogen, 
Lucy Liu

21:55 Scott Pilgrim 
kontra reszta świata
- fi lm komedia, USA, 
2010, reż. Edgar Wright, 
wyk. Michael Cera, Mary 
Elizabeth Winstead, Kieran 
Culkin, Ellen Wong, Mark 
Webber

00:15 Oszuści 
- serial, USA

01:15 Moc Magii 
03:25 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Czysta chata
07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
 Bokser zawodowy Igor 

Wypych jest wściekły. 
Ostatnie pół roku 
poświęcił na ostry 
trening do ważnej walki 
i nagle został wykluczony 
z powodu sterydów. Mistrz 
wagi ciężkiej nie może 
w to uwierzyć - przez cały 
czas bardzo się pilnował i 
na pewno nie pozwoliłby 
sobie na tak głupi błąd. 

10:00 Hell’s Kitchen 
- Piekielna Kuchnia

11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
13:00 Galileo
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia

17:00 Światło twoich oczu
- telenowela

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial kryminalny

23:00 Szkoła wyrzutków
  Boss narkotykowego 

kartelu z Kolumbii, 
odsiaduje wyrok w 
amerykańskim więzieniu. 
Jego syn by wymusić zwol-
nienie ojca z więzienia, 
opanowuje internat dla 
chłopców z bogatych 
i wpływowych domów. 

01:20 Śmierć na 1000 
sposobów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:00 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 
08:00 Pełnosprawni - magazyn 

dla niepełnosprawnych
08:20 Czołówka. Natura 

w Jedynce
08:20 Natura w Jedynce

- Planeta lasów. Lasy 
w chmurach 
- fi lm dokumentalny

08:55 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres

- magazyn
09:50 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
10:25 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:35 Podmuch energii 

- cykl reportaży
12:50 Jak to działa 
13:15 Spis treści - Stanisław 

Vincenz - felieton
13:25 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Blondynka - serial TVP

15:00 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny 
prod. TVP

15:55 Fascynujący świat 
- Polska rzeczywistość 
wirtualna - fi lm

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz 

- teleturniej muzyczny
18:35 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę - Medicus - 

dramat historyczny, prod. 
Niemcy, 2013

00:10 Ostatni pasażer 
- thriller

01:55 Jaka to melodia?

05:20 Koło fortuny - teleturniej
05:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:50 To je Borowicz. Podróże 

ze smakiem
- magazyn kulinarny

12:20 Święta już! Wielki 
koncert przebojów 
świątecznych koncert

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Voice Kids widowisko 

muzyczne
16:45 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
16:55 Alternatywy 4 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion 
19:35 Lajk!
20:05 Voice Kids

22:20 Zanim się obudzę 
- horror
prod. USA, 2016, 
reż. Mike Flanagan, 
wyk. Kate Bosworth, 
Thomas Jane, Jacob 
Tremblay, Michael
Polish

24:00 The Good Doctor
- serial obyczajowy, 
prod. USA, 2017

00:55 La La Poland 
- program rozrywkowy
prod. Polska

01:40 Miłość na wybiegu 
- komedia

03:30 Miłość aż po grób 
- dramat, prod. Kanada, 
2016, reż. Penelope 
BuitenhuiBeech, Saman-
tha Ferris, Brent Stait

05:05 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
12:00 Złodzieje - program 

poradnikowy
12:50 Domowe rewolucje 
13:50 Ameryka Express 
15:20 Kobieta na krańcu 

świata
15:50 Muppety: Poza prawem 

- fi lm komedia, USA, 2014, 
reż. James Bobin, wyk. 
Ricky Gervais, Ty Burrell, 
Tina Fey, Steve Whitmire, 
Eric Jacobson, Dave Goelz

18:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:44 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Poznaj mojego tatę 
- fi lm komedia, USA, 
2000, reż. Jay Roach, 
wyk. Robert De Niro, Ben 
Stiller, Teri Polo, Blythe 
Danner, Nicole De Huff , Jon 
Abrahams, Owen Wilson, 
James Rebhorn

22:15 Czego pragną 
kobiety 
- fi lm komedia, USA, 2000, 
reż. Nancy Meyers, wyk. 
Mel Gibson, Helen Hunt, 
Marisa Tomei, Alan Alda, 
Ashley Johnson, Lauren 
Holly

01:00 Jack Ryan: Teoria 
chaosu - fi lm sensacyjny, 
USA, Rosja, 2014, 
reż. Kenneth Branagh

03:20 Uwaga! - magazyn
03:40 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:20 Żółwik Sammy 2: 
wielka ucieczka

10:10 Ewa gotuje
10:45 Świąteczna gorączka 2
 Larry chce naleźć na Gwi-

azdkę dla swojej ośmiolet-
niej córeczki, Noel prezent 
idealny. Okazuje się, że 
jest nią najpopularniejsza 
zabawka sezonu, miś 
Harrison . Niestety jest 
wyprzedana i praktycznie 
nieosiągalna.

12:45 W rytmie Hip-Hopu
 Sara pochodząca z 

małego miasta marzy 
o poświęceniu swojego 
życia baletowi. Nagła 
śmierć matki niweczy te 
plany - Sara musi porzucić 
wielkie nadzieje.

15:05 10 w skali humoru 
- czyli dekada Kabaretu 
Nowaki

17:45 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy
prod. Polska

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

- serial komediowy, 
prod. Polska

20:03 Gala Mistrzów Sportu 
2019

22:30 Ucieczka z Alcatraz
 - thriller
00:55 Korpus weteranów
 - thriller sensacyjny
 Phillippe, były żołnierz 

sił specjalnych zostaje 
wynajęty do ochrony 
majętnego przedsiębiorcy 
Wayne’a Barclaya. 

03:25 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

07:00 Szlakiem Kolberga
- Renata Przemyk 

07:35 Teledyski
08:15 Informacje kulturalne 
08:30 Animama - Jeden dzień 

z życia kukułki zegarowej 
08:40 Animama - Straszny sen 

majsterkowicza 
- fi lm animowany

08:55 Filmowa Polska - Królo-
wa Bona - serial TVP

10:05 Powróćmy jak za 
dawnych lat - Wieczór 
- program rozrywkowy

10:50 Dokument tygodnia 
- Kocham radio, prod. 
Japonia, Francja, 2012

12:45 Budzik 
- fi lm dokumentalny

13:30 Wodzirej - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 1977

15:20 Wydarzenie aktualne
15:45 Wiersze
16:10 Świadek oskarżenia 
18:20 Tygodnik Kulturalny
19:10 The Beatles 

20:20 Bilet do kina 
- Blue Ruin
- thriller prod. USA, 2013

22:00 Sting: The Last Ship - 
Live At The Public Theater 

23:35 Seans kultowy 
- Dajcie mi głowę 
Alfredo Garcii 
- dramat, prod. USA, 
Meksyk, 1974

01:40 Taśmy Kultury
01:55 Taśmy Kultury 

- Zasady gry 
- widowisko

02:20 Mistrzowskie kino 
- Rozstanie - dramat, 
prod. Iran, Francja, 2011, 
reż. Asghar Farhadi

04:30 Ikony muzyki
- Johnny Cash 

05:30 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

05:45 Hotel Zacisze 
06:25 Co ludzie powiedzą? 

- fabularny
07:00 Taki jest świat

- program informacyjny
07:50 Co ludzie powiedzą?

- fabularny
Hiacynta Bucket bezustan-
nie stara się zaprezen-
tować jako osoba znacznie 
zamożniejsza i należąca do 
wyższej klasy społecznej, 
niż jest w rzeczywistości. 
Robi to jednak nieudolnie, 
co prowadzi do wielu 
zabawnych sytuacji.

09:05 13 Posterunek 2 
10:20 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:05 XIX Mazurska Noc 
Kabaretowa

16:10 SexiPistols 
17:50 Oskar 
20:00 Likwidator 
22:10 Parker

00:25 Solomon Kane: 
Pogromca zła 
- fi lm fantasy
Legendarny zabijaka 
musi stawić czoła demon-
om z piekła rodem, aby 
odkupić swoją przeklętą 
duszę.

02:30 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny
Fascynującą podróż po 
Chinach, podczas której 
bohaterzy przybliżają 
widzom najciekawsze 
zakątki tego kraju oraz 
chińską kulturę...

03:45 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:25 Menu na miarę 
- fabularny

05:25 Niesamowite!

05:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
10:40 Zabójcza broń

- serial, USA
12:40 Dziewczyny 

z Hollywood 3
-Demi Moore 

13:00 Dzwoneczek i bestia z 
Nibylandii 
- fi lm rodzinny, USA, 
2014, reż. Steve Loter, 
wyk. Ginnifer Goodwin, 
Mae Whitman, Rosario 
Dawson, Lucy Liu (dla 
małoletnich od lat 7)

14:20 Areszt domowy
- fi lm rodzinny, USA, 1996, 
reż. Harry Winer, wyk. 
Jamie Lee Curtis, Kevin 
Pollak, Kyle Howard, Amy 
Sakasitz, Russell Harper, 
Wallace Shawn, Jennifer 
Love Hewitt, Jennifer Tilly

16:40 Kopciuszek: 
Roztańczona historia 
- fi lm komedia, USA, 
Kanada, 2008, reż. Damon 
Santostefano, wyk. Selena 
Gomez, Drew Seeley, Jane 
Lynch

18:35 Sylwester 
w Nowym Jorku 
- fi lm komedia, USA, 
2011, reż. Garry Marshall, 
wyk. Michelle Pfeiff er, 
Zac Efron, Robert De Niro, 
Halle Berry

21:00 Daję nam rok 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, Francja, 2013, 
reż. Dan Mazer

23:05 Dwanaście małp 
- fi lm S-F, USA, 1995

01:50 Moc Magii 
04:00 Druga strona medalu

06:00 Czysta chata
07:05 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata - serial
08:00 Flintstonowie
08:30 Dzielna Mysz
08:50 Duszek
 Historia sympatycznego 

duszka, który mieszka 
w zamku opodal małego 
miasteczka i każdej nocy 
w chwili gdy zegar wybija 
północ budzi się tylko na 
jedną godzinę. 

10:40 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

13:40 STOP Drogówka
14:50 Akademia sztuk walki
 Robbie, nastolatek 

sprawiający problemy, 
zostaje wysłany przez 
nieradzącą sobie z nim 
babcię do wuja i ciotki na 
Florydę. 

17:00 Spadkobiercy
19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

00:05 Na uwięzi
 Nastoletnia Sawa, której 

rodzice zostają brutalnie 
zamordowani, postanawia 
ich pomścić za wszelką 
cenę. By dopaść sprawcę 
chce stać się niepokonaną 
zabójczynią, w czym 
pomaga jej tajemniczy 
przyjaciel z przeszłości i 
policjant Karl, który był 
partnerem jej ojca na 
służbie. 

02:00 STOP Drogówka
- magazyn

03:00 Disco Polo Life
- program rozrywkowy

04:00 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL KRYMINALNY KOMEDIA FILM PRZYGODOWY DRAMAT HISTORYCZNY DRAMAT FILM PRZYGODOWY KOMEDIA THRILLER

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

niedziela 6 stycznia

05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

- talk - show
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 
09:00 Ziarno - Trzej Królowie
09:35 Las bliżej nas 
10:05 Gwiazdkowy uśmiech 

losu - fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2015, reż. Gary 
Yates, wyk. Elizabeth 
Berkley, Mitchell Kummen, 
Mike Bell, Julia Arkos

11:45 Transmisja Orszaku 
Trzech Króli

12:00 Anioł Pański
12:15 Transmisja Orszaku 

Trzech Króli
13:50 Spis treści 

- Monika Żeromska 
- felieton

14:00 Natura w Jedynce 
- Wokół mórz

14:30 Komisarz Alex 
- serial kryminalny
prod. Polska

15:30 Kuloodporne serce 
- serial, prod. Włochy

16:35 Skoki Narciarskie 
- Turniej Czterech Skoczni 
- Bischofshofen

16:55 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie 

- Turniej Czterech Skoczni 
- Bischofshofen

19:30 Wiadomości
20:15 Blondynka - serial TVP
21:15 Zakochana Jedynka 

- To znowu ty - komedia
23:10 Medicus - dramat history-

czny, prod. Niemcy
01:50 Ostatni pasażer 

- thriller
03:35 Kratka - fi lm TVP
04:30 Spis treści

05:35 Dla niesłyszących 
 Słowo na niedzielę 
- Serce otwarte czy serce 
jak pięść?

05:45 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

06:15 Święta już! Wielki 
koncert przebojów 
świątecznych koncert

07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Rodzinne oglądanie 

- Groźne cuda natury
12:20 Rodzina na Gwiazdkę

- fi lm obyczajowy
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Bake off  - Ale ciacho! 
16:10 Bake off  - Ale przepis
16:25 Voice Kids
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na sygnale - serial
19:30 Rodzinka.pl - serial
20:05 Polska pomaga. Pomoc 

dla Syrii - koncert

21:15 Teściowie 
- komedia, prod. Niemcy, 
USA, 2003, reż. Andrew 
Fleming, wyk. MIchael 
Douglas, Ryan Reynolds, 
Albert Brooks

23:00 Kino bez granic 
- Koneser 
- fi lm prod. Włochy, 
2013, reż. Giuseppe Torna-
tore, wyk. Geoff rey Rush, 
Jim Sturgess, Sylvia Hoeks, 
Donald Sutherland

01:20 Ona - dramat, 
prod. USA, 2013, 
reż. Spike Jonze, 
wyk. Joaquin Phoenix, 
Scarlett Johansson

03:35 Teściowie 
- komedia, prod. Niemcy, 
USA

05:15 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Domowe rewolucje 
12:00 Co za tydzień 
12:25 Drzewo marzeń
13:25 Pascal w Kraju Basków 
14:25 Przygoda na Antarkty-

dzie - fi lm przygodowy, 
USA, 2006, reż. Frank 
Marshall, wyk. Paul 
Walker, Bruce Greenwood, 
Moon Bloodgood, Wendy 
Crewson, August Schellen-
berg, Jason Biggs

16:50 Listy do M. 2 
- fi lm komedia, Polska, 
2015, reż. Maciej Dejczer, 
wyk. Maciej Stuhr, Roma 
Gąsiorowska

19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:44 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Tu się gotuje! 

20:05 Królewna Śnieżka
i łowca 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2012, reż. Rupert 
Sanders, wyk. Kristen 
Stewart, Chris Hemsworth, 
Charlize Theron, Sam 
Clafi n, Bob Hoskins, Ian 
McShane, Ray Winstone, 
Eddie Marsan

22:45 Terminator II: 
Dzień sądu
- fi lm S-F, 
USA, Francja, 1991, 
reż. James Cameron, 
wyk. Arnold Schwarzeneg-
ger, Linda Hamilton, 
Edward Furlong, Robert 
Patrick, Joe Morton

01:25 MasterChef 
- program rozrywkowy

04:25 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:35 Marley i Ja: 
Szczenięce Lata

 Marley jest niesfornym 
zwierzakiem i już preten-
duje do miana najgorszego 
psa świata. 

10:30 Karate kid
 Nastoletni Daniel 

przeprowadza się wraz 
z matką Lucille z New 
Jersey do Los Angeles. 
Zaprzyjaźnia się ze swoim 
rówieśnikiem Tommym. 

13:10 Na fali
14:55 Niesamowity 

Spider-Man
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:05 Festiwal magiczne 

zakończenie wakacji 
z Polsatem i RMF FM 
Kielce 2018

23:55 Lincoln
 - dramat historyczny

Daniel Day-Lewis 
tworzy znakomitą, 
nagrodzoną Oscarem 
kreację amerykańskiego 
prezydenta Abrahama 
Lincolna. Podczas burzli-
wych ostatnich miesięcy 
sprawowania urzędu, pod-
czas siejącej spustoszenie 
wojny, przekonywał do 
przyjęcia przez podzielony 
Kongres XIII Poprawki 
do Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych znoszącej 
niewolnictwo. 

03:20 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

08:15 Rzecz Polska - Klocki 
Zofi i Stryjeńskiej 

08:35 Animama - Porwanie kuli
08:40 Animama - Poszukiwanie 

kuli - fi lm animowany
09:00 Angielskie śniadanie 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Uciekaj, 
króliczku! - serial

10:05 Zapamiętać sen 
11:10 Najdzielniejszy 

z rycerzy - opera
12:20 Trzeci punkt 

widzenia - program 
publicystyczny

12:50 Którędy po sztukę 
13:05 Mały western - fi lm
13:15 Syberiada polska 

- dramat, prod. Polska
15:35 Chuligan Literacki 
16:15 Eufonie | Arvo 

Pärt nowe oblicze 
współczesnej 
duchowości

17:15 Niedziela z... Andrze-
jem Dąbrowskim

20:20 Panorama kina 
polskiego - Wymyk 
- dramat, prod. Polska, 
2011, reż. Greg Zgliński, 
wyk. Robert Więckiewicz, 
Łukasz Simlat, Gabriela 
Muskała, Marian Dziędziel, 
Karolina Kominek, Paweł 
Tomaszewski, Tomasz 
Schuchardt

21:55 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

22:35 Dokument.pl - Vive le 
Cinematograph! - fi lm

23:20 Scena alternatywna 
23:50 Bilet do kina - Blue Ruin, 

prod. USA, 2013,
reż. Jeremy Saulnier

01:30 Taśmy Kultury 
- Szmaty czasu 
- widowisko

01:40 Taśmy Kultury

05:50 Flash 
08:30 Przygody Merlina 

Młody czarodziej przyby-
wa do Camelotu i ukrywa 
swoje zdolności, gdyż 
bezwzględny król, Uther 
Pendragon, tępi wszelką 
magię.

10:20 Eloise z hotelu Plaza
W hotelu Plaza ma 
odbyć się bal debiutantek, 
uroczystość, na którą 
czeka każda dziewczyna 
z dobrego domu. Eloise 
(Sofi a Vassiliewa) chce 
również wziąć w nim 
udział. Jednak nie chodzi 
jej tylko o piękną sukienkę 
i podziw publiczności... 

11:55 Beethoven
13:50 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Biały wąż 
15:45 Goście, goście 2 

Rycerz Godefroy przenosi 
się w przyszłość, by odzys-
kać rodowe klejnoty.

18:05 7 krasnoludków. 
Historia prawdziwa
W lesie, gdzie żyją 
tytułowe krasnoludki 
zjawia się Królewna 
Śnieżka. Gdy dziewczyna 
zostaje porwana, 
mężczyźni postanawiają 
ją odnaleźć. 

20:00 Transporter: 
Nowa moc 

22:00 Django 
01:20 Skorpion 

- fabularny
02:10 Na jedwabnym szlaku 

- serial dokumentalny
02:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:25 Biesiada na cztery pory 

roku - serial obyczajowy
04:10 Menu na miarę 
05:00 Niesamowite!

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
11:50 Lemony Snicket: 

Seria niefortunnych 
zdarzeń - fi lm komedia, 
USA/Niemcy, 2004, reż. 
Brad Silberling, wyk. 
Jim Carrey, Liam Aiken, 
Emily Browning, Jude Law, 
Timothy Spall, Catherine 
O’Hara, Billy Connolly, 
Meryl Streep, Luis 
Guzman, Dustin Hoff man

14:10 Beethoven II - fi lm 
rodzinny, USA, 1993, reż. 
Rod Daniel, wyk. Charles 
Grodin, Bonnie Hunt, 
Nicholle Tom, Christopher 
Castile, Sarah Rose Karr, 
Debi Mazar, Chris Penn

15:55 Kopciuszek: 
W rytmie miłości - fi lm 
komedia, USA, 2011

17:50 Nie kłam, kochanie
- fi lm komedia, Polska, 
2008, reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Piotr Adamczyk, 
Marta Żmuda-Trze-
biatowska, Grażyna 
Szapołowska, Beata 
Tyszkiewicz, Magdalena 
Schejbal

20:00 Wróg publiczny 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1998, reż. Tony Scott, 
wyk. Will Smith, Gene 
Hackman, Jon Voight, 
Lisa Bonet

22:45 Aeon Flux - fi lm S-F, USA, 
2005, reż. Karyn Kusama, 
wyk. Charlize Theron, 
Marton Csokas

00:35 Sposób na morderstwo 
- serial, USA

01:40 Moc Magii

06:00 Galileo
07:05 Jeźdźcy smoków

na końcu świata 
08:05 Flintstonowie
09:05 Superpies - komedia 
 Terroryści grożą 

wysadzeniem w powietrze 
San Diego. Jedynym 
ratunkiem dla miasta 
jest niepokonana para 
obrońców prawa - Jake 
Wilder i jego genialny 
partner, pies Reno...

10:55 Galileo
12:55 Wielka draka 

w chińskiej dzielnicy
 - komedia fantasy 
 W chińskiej dzielnicy 

San Francisco żyje od 
dwóch tysięcy lat starzec, 
czarownik Lo Pan.

15:00 K-19
18:00 Spadkobiercy
19:00 Galileo
20:00 Niebezpieczna 

dzielnica

21:50 Iluzjonista
 - thriller
 Akcja rozgrywa się 

w Wiedniu przełomu 
XIX i XX wieku. Edward, 
syn stolarza obdarzony 
talentem iluzjonistycz-
nym, zakochuje się z 
wzajemnością w wysoko 
urodzonej Sophie. Nie 
mogąc liczyć na zaak-
ceptowanie ich miłości 
przez rodzinę dziewczyny, 
młodzi planują ucieczkę, 
ale zostają rozdzieleni.

00:05 Tuż przed tragedią
02:05 Polityka na ostro
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 
06:05 Szybka jak wiatr 

- fi lm obyczajowy
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy 

- Sięgnij po wołowinę
12:55 Natura w Jedynce 

- Planeta ziemia
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

16:05 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - List 

z tamtego świata 
22:35 Serial fabularny
23:40 Globalne 

marnotrawstwo
00:45 Wymarzony ślub 

- fi lm obyczajowy
02:25 Serial fabularny
03:20 Granice pod specjalnym 

nadzorem
- fi lm dokumentalny

05:25 Koło fortuny 
06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Program katolicki
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:30 Panorama
10:40 Pogoda Flesz
10:45 Pytanie na śniadanie 

Extra
10:55 Prawosławna Liturgia 

Bożego Narodzenia 
- relacja 

11:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny
- teleturniej

13:15 Cena miłości - serial, 
prod. Turcja, 2011

14:05 Bake off  - Ale ciacho! 
- widowisko

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, prod. 
Niemcy, 2008

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

17:10 Łzy Cennet - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość 

- serial TVP
21:55 Rozbite marzenia. 

1918 - 1939 - serial 
dokumentalny

23:05 Godziny grozy - serial
23:55 Trzeci ofi cer - serial 

sensacyjny TVP
00:55 Koneser
03:10 Ona - dramat
05:15 Zakończenie

05:50 Uwaga! - magazyn
06:20 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Tu się gotuje! 
11:05 Ukryta prawda - pro-

gram obyczajowy
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

20:55 Milionerzy 
21:30 Życie bez wstydu

- reality show
22:31 Martyna na krańcu 

świata - program
23:35 Królewna Śnieżka 

i łowca 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2012, reż. Rupert 
Sanders, wyk. Kristen 
Stewart, Chris Hemsworth, 
Charlize Theron, Sam 
Clafi n, Bob Hoskins, Ian 
McShane, Ray Winstone, 
Eddie Marsan

02:10 Co za tydzień 
- magazyn

02:40 Uwaga!
 - magazyn

03:00 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial

20:10 MEGA HIT
- Waleczne Serce
- dramat historyczny

 Epicki obraz średnio-
wiecznej Szkocji skoncen-
trowany wokół postaci 
Williama Wallace’a, 
patrioty walczącego przez 
całe życie o niepodległość 
swojej ojczyzny. Pełne 
pasji i rozmachu sceny 
batalistyczne. 

23:55 Sabotaż
 - thriller sensacyjny

John Wharton stoi 
na czele elitarnej 
jednostki do walki 
z narkotykami. 

02:10 Pamięć absolutna
- thriller

04:55 Disco gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Wiersze
08:15 Studio Kultura 
08:35 Mąż pod łóżkiem - fi lm 

TVP, prod. Polska, 1967, 
reż. Stanisław Różewicz, 
wyk. Bronisław Pawlik

09:10 Brzezina - dramat, 
prod. Polska, 1970, 
reż. Andrzej Wajda

11:00 Dom - A jeszcze wczoraj 
było wesele - serial TVP

12:40 Awatar, czyli zamiana 
dusz - fi lm TVP

13:50 Którędy po sztukę 
- Cecco del Caravaggio 

14:05 Bo oszalałem dla niej 
- komediodramat

16:00 Śladami wielkich 
kompozytorów 

17:05 Zaliczenie - fi lm TVP
17:45 Jezioro Bodeńskie 

- dramat
19:15 Rzecz Polska 
19:30 Którędy po sztukę 
19:35 Videofan 
20:00 Informacje kulturalne

20:20 Słowo na A 
- serial obyczajowy, 
prod. Wielka Brytania, 
2016

21:30 Więcej niż fi kcja 
- Papa Joe i jego lew 
- fi lm dokumentalny

22:55 Powidoki fi lozofi czne
23:20 Panorama kina

polskiego - Wymyk 
- dramat, prod. Polska, 
2011, reż. Greg Zgliński, 
wyk. Robert Więckiewicz

01:00 Informacje kulturalne 
01:25 Kino nocne

- Oda do radości 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2005

03:25 Scena alternatywna 
- Blooma

03:55 Wydarzenie aktualne
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 

Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny DiCarlo 
i zakochuje się w synu 
pana domu.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
Harmon, były pilot mary-
narki wojennej Stanów 
Zjednoczonych, zostaje 
przeniesiony do JAG, gdzie 
prowadzi kolejne sprawy 
jako adwokat.

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 JAG - Wojskowe Biuro 

Śledcze 
14:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
15:00 112: na każde 

wezwanie 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 We krwi 
22:05 Likwidator 

Narkotykowy boss 
ucieka z konwoju 
i zmierza wprost 
ku granicy Meksyku. 
Jednak na drodze do 
upragnionej wolności 
staje szeryf oraz grupa 
jego niedoświadczonych 
zastępców.

00:15 Godzilla
03:00 Taki jest świat 
04:00 Biesiada na cztery pory 

roku - serial
04:40 Z archiwum policji

05:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny
07:15 Szpital - program 

obyczajowy
08:15 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
09:15 Gotowe na wszystko 

- serial, USA
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

16:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Zagadka 
przeznaczenia
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2009, reż. James
Ivory, wyk. Omar Met-
wally, Anthony Hopkins, 
Laura Linney, Charlotte 
Gainsbourg, Hiroyuki 
Sanada

22:30 W garniturach - serial
23:30 Żołnierze kosmosu 

- fi lm S-F, USA, 1997, 
reż. Paul Verhoeven, 
wyk. Casper Van Dien, 
Denise Richards, Dina 
Meyer, Jake Busey, Neil 
Patrick Harris, Clancy 
Brown, Seth Gilliam, 
Michael Ironside

02:00 Lista klientów
- serial, USA

03:00 Moc Magii

06:00 Czysta chata
07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny,
 prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

21:30 Włatcy móch
22:00 Galileo

00:00 Radiowóz
 Dwóch zbiegłych z domu 

dziesięciolatków znajduje 
na pustkowiu opuszczony 
radiowóz. Postanawiają 
urządzić sobie przejażdżkę 
nieświadomi, że jego 
bagażnik kryje pewną 
niespodziankę, a 
właściciel pojazdu, nie jest 
bynajmniej dobrodusznym 
małomiasteczkowym 
szeryfem. Wkrótce 
chłopcy znajdują się w 
samym środku śmiertelnej 
rozgrywki, której nie 
rozumieją, wiedzą jedynie, 
że jedynym wyjściem jest 
ucieczka.

01:50 Polityka na ostro
02:45 Cafe Futbol

- magazyn sportowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:00 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP
10:30 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Planeta Ziemia. Sezon 
drugi. Pustynie 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

16:05 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Weterani. Wyrwani 

śmierci - reportaż
21:40 Kompania X - serial
22:35 To znowu ty - komedia, 

prod. USA, 2010
00:25 Doktor No 

- fi lm sensacyjny
02:25 Sekret niewierności 

- thriller, prod. Kanada

07:00 Wdzięczni Bogu 
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

 - serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:55 M jak miłość - serial TVP
21:45 Kulisy - Postaw na 

milion
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Świat bez fi kcji 

- Dwa Światy, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Maciej Adamek

24:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

00:35 Rozbite marzenia. 1918 
- 1939 - serial dokumen-
talny, prod. Niemcy, 2017

01:45 Godziny grozy - serial
02:40 Magazyn Ekspresu 

Reporterów

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 
07:50 Doradca smaku - Indyk 

w panko z sałatka włoską 
08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Ukryta prawda
12:00 Szpital 
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

- Zapiekane jajka z 
soczewica i pomidorami

20:15 Paszporty Polityki

22:00 Odważna 
- fi lm sensacyjny,
USA/Australia, 2007, 
reż. Neil Jordan, 
wyk. Jodie Foster, 
Terrence Howard, Nicky 
Katt, Naveen Andrews
Erika Bain wraz z 
narzeczonym padają 
ofi arami brutalnego 
napadu, w wyniku którego 
jej ukochany ginie, a ona 
zostaje ciężko ranna. By 
przezwyciężyć strach 
i zaspokoić pragnienie 
sprawiedliwości, kobieta 
wkracza na drogę zemsty.

00:30 Tu się gotuje! 
- program kulinarny

00:35 Kuba Wojewódzki 
- talk show

01:40 Drzewo marzeń

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy

20:10 Pamięć absolutna
 - thriller sci-fi 
 Colin Farrell 

występuje jako 
Douglas Quaid, 
zwykły robotnik, 
który odwiedza Recall, 
innowacyjną fi rmę, która 
zmienia jego marzenia o 
byciu super-szpiegiem w 
prawdziwe wspomnienia.

22:35 Ślad
- serial kryminalny

23:40 Sprawa honoru:
Córka generała

 W koszarach fortu 
MacCallum zamordowano 
kapitan Elisabeth Camp-
bell, córkę dowodzącego 
garnizonem generała 
Campbella.  

02:00 New York Taxi

08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura
08:35 Zbrodnia i kara - fi lm 

animowany, prod. Polska, 
2000, reż. Piotr Dumała

09:20 Jezioro Bodeńskie - 
dramat, prod. Polska, 
1985, reż. Janusz Zaorski, 
wyk. Krzysztof Pieczyński, 
Małgorzata Pieczyńska, 
Joanna Szczepkowska

11:00 Dom - Ponad 200 czwart-
ków - serial TVP

12:50 Kapitan z “Oriona” - 
dramat obyczajowy, prod. 
Polska, 1977, reż. Zbigniew 
Kuźmiński, wyk. Wiesław 
Zanowicz

14:35 Obiekt - fi lm dokumen-
talny, prod. Polska, 2015, 
reż. Paulina Skibińska

15:00 Blizna - dramat, prod. 
Polska, 1976, reż. 
Krzysztof Kieślowski, 
wyk. Franciszek Pieczka, 
Mariusz Dmochowski

16:55 Bodo - serial biografi czny, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Michał Rosa

19:25 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Teatr Telewizji 

- Miłość i gniew
22:20 Lekkie obyczaje 

- Bling Ring - fi lm obycza-
jowy, prod. USA, 2013

24:00 Nocny dokument 
- Mój tata Lazaro 
- fi lm dokumentalny

00:40 Kino nocne - Sierpień 
w hrabstwie Osage
 - fi lm obyczajowy

02:50 Informacje kulturalne 
03:10 Wydarzenie aktualne
03:40 Scena Klasyczna

- 12 Michał Pepol 
- koncert

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 
Harmon Rabb, były 
pilot marynarki wojennej 
Stanów Zjednoczonych, 
zostaje przeniesiony 
do JAG, gdzie prowadzi 
kolejne sprawy jako 
adwokat.

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Na linii ognia 
Tajemniczy szantażysta 
grozi śmiercią prezyden-
towi USA. Na jego trop 
wpada doświadczony 
agent ochrony.

22:40 System 
Związek Radziecki, rządy 
Stalina. Okryty niesławą 
ofi cer służb bezpieczeńst-
wa rozpoczyna śledztwo w 
sprawie serii tajemniczych 
morderstw dzieci.

00:55 Outlander
03:10 Biesiada na cztery 

pory roku - serial
04:40 Z archiwum policji

- magazyn

05:15 Ukryta prawda 
06:15 Sąd rodzinny 

- program sądowy
07:15 Szpital - program 

obyczajowy
08:15 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
09:15 Gotowe na wszystko

- serial, USA
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko
- serial, USA

16:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Aeon Flux 
- fi lm S-F, USA, 2005, 
reż. Karyn Kusama, 
wyk. Charlize Theron, 
Marton Csokas, Jonny Lee 
Miller, Sophie Okonedo, 
Frances McDormand, Pete 
Postlethwaite

21:55 Dziewczyna 
z tatuażem
- fi lm sensacyjny, 
USA, Szwecja, Norwegia, 
2011, reż. David Fincher, 
wyk. Daniel Craig, Rooney 
Mara, Christopher Plum-
mer, Stellan Skarsgard, 
Steven Berkoff , Robin 
Wright

01:10 Agentka 
o stu twarzach 
- serial, USA

03:00 Moc Magii

06:00 Czysta chata
07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom

- magazyn
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Buff y, postrach 

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny,
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

 - serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial obyczajowy

21:00 Armia ciemności
 Ash, przeniesiony wirem 

czasoprzestrzennym 
do średniowiecznej 
Anglii, musi zdobyć księgę 
„Necronomicon” by 
wrócić do współczesności. 
Niestety, kolejne komplik-
acje sprawiają, że ten cel 
wydaje się coraz bardziej 
oddalać, a na drodze do 
niego czeka go bitwa z 
armią umarłych, romans 
z piękną kobietą i walka o 
uratowanie ukochanej.

23:05 Trampolina
01:05 STOP Drogówka

- magazyn
02:05 Polityka na ostro
03:00 Interwencja

- magazyn
03:25 Magazyn Atleci

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial 
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:30 Korona królów
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Boże Narodzenie w 

Kościele Greckokatolic-
kicm - relacja

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP

18:30 Korona królów 
- telenowela
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka
21:00 Sekret niewierności 

- thriller, prod. Kanada, 
2016, reż. David Winning, 
wyk. Sarah Butler

22:35 Na własne oczy 
- Everest nadludzkie 
wyzwanie

23:40 Bez tożsamości - serial
00:35 Weterani. Wyrwani 

śmierci - reportaż
01:00 Wojsko - polskie.pl
01:30 Kompania X - serial

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Na sygnale - serial

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:55 Na dobre i na złe 
- serial TVP

21:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks: 
Bez pamięci
- komedia, prod. USA

00:10 Defekt - serial 
sensacyjny TVP

01:10 Świat bez tajemnic 
- Hollywoodzkie 
sekrety Michaela 
Jacksona 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2011, reż. Jacques Peretti

02:10 Codzienna 2 m. 3 
- serial komediowy TVP

03:20 Film fabularny
05:05 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
17:00 Szpital 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
20:55 Milionerzy 

21:30 Forrest Gump 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 1994, reż. Robert Ze-
meckis, wyk. Tom Hanks, 
Robin Wright Penn
Historia życia Forresta, 
chłopca o niskim 
ilorazie inteligencji z 
niedowładem kończyn, 
który staje się miliarderem 
i bohaterem wojny w 
Wietnamie.

00:35 Noc oczyszczenia 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2013, reż. James DeMon-
aco, wyk. Ethan Hawke, 
Lena Headey

02:10 Uprowadzona
- serial, Francja, USA

03:10 Uwaga! 
- magazyn

03:35 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial

20:40 New York Taxi
 - komedia sensacyjna
 Belle Williams jest 

demonem szybkości. 
Żółtą taksówką, którą 
osobiście przebudowała, 
mknie niczym odrzu-
towcem ulicami Nowego 
Jorku. 

22:40 Ślad
23:45 Nic nie widziałem,

nic nie słyszałem
 Na pierwszy rzut oka 

wydawać się może, że 
Wallego i Davea nic nie 
łączy. Wally jest bezczelny, 
wygadany i niewidomy. 
Dave jest cichy, spokojny 
i głuchy. 

01:55 Inna kobieta
04:10 Kabaretowa 

Ekstraklasa

08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura 
08:35 Dół - fi lm krótkome-

trażowy, prod. Polska, 
2015, reż. Leszek Molski

09:00 Blizna - dramat, 
prod. Polska, 1976, 
reż. Krzysztof Kieślowski, 
wyk. Franciszek Pieczka, 
Mariusz Dmochowski, 
Jerzy Stuhr, Jan Skotnicki, 
Stanisław Ignar

11:00 Dom - Nosić swoją skórę 
12:50 Ciemnego pokoju nie 

trzeba się bać - fi lm 
krótkometrażowy, 
prod. Polska, 2009

13:35 Leśmian - fi lm
15:10 Legendy Rocka 

- Van Halen 
16:05 Baczyński - dokument
17:25 Barwy ochronne 

- fi lm obyczajowy
19:05 Powidoki fi lozofi czne
19:25 Dezerterzy
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Na wschód od Holly-
wood - Sils Maria
- fi lm prod. Szwajcaria, 
Niemcy, Francja, 2014, 
reż. Olivier Assayas, wyk. 
Juliette Binoche, Kristen 
Stewart

22:30 Ziemia, planeta ludzi 
- Czerwone pudełko 
- fi lm dokumentalny

23:35 Hollywood in Vienna 
01:25 Lekkie obyczaje - Bling 

Ring - fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2013

03:05 Informacje 
kulturalne 

03:25 Kino nocne 
- Pogoda na jutro
- komedia, prod. Polska, 
2003, reż. Jerzy Stuhr, 
wyk. Jerzy Stuhr

05:45 Zakończenie dnia

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 JAG - Wojskowe Biuro 

Śledcze 
14:00 Lombard. Życie

 pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny
Serial opowiada o 
przygodach policjantów 
patrolujących autostradę, 
którzy często uczestniczą 
w ciężkich sprawach 
kryminalnych i szalonych 
pościgach.

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Naznaczony 
Po upadku z drabiny 
chłopiec traci przytom-
ność. Będąc w śpiączce, 
wchodzi do świata 
umarłych.

22:05 Hannibal
00:50 Code Black: Stan 

krytyczny 
01:45 Flash 
02:40 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku - serial

04:40 Z archiwum policji

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:15 Szpital - program 
obyczajowy

08:15 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

09:15 Gotowe na wszystko 
- serial, USA
Na przedmieściach 
Fairview każda z gospodyń 
domowych coś ukrywa. 
Gdy jedna z nich popełni 
samobójstwo, na jaw 
zaczną wychodzić mroczne 
sekrety mieszkańców ulicy 
Wisteria Lane.

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
14:55 Szpital 

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

16:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 
20:00 Dwanaście małp - fi lm 

S-F, USA, 1995, reż. Terry 
Gilliam, wyk. Bruce Willis, 
Madeleine Stowe, Brad 
Pitt, Christopher Plummer, 
David Morse

22:45 Ognista miłość II 
- fi lm komedia, USA, 
2013, reż. Ken Marino, 
wyk. June Diane Raphael, 
Michael Ian BlackAdam 
Brody, Michael Cera, 
Colin Hanks

02:30 Moc Magii 
04:35 Druga strona medalu

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Buff y, postrach 

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Radiowóz

22:50 8. mila
- dramat obyczajowy
prod. Niemcy, USA

 Film opowiada 
historię młodego rapera 
z nędznej dzielnicy De-
troit, dla którego rap jest 
wielką pasją i odskocznią 
od przygnębiającej 
codzienności i życiowych 
problemów.

01:05 Trampolina
- program rozrywkowy

02:05 Polityka na ostro
- program rozrywkowy
prod. Polska

03:00 Disco Polo Life
- program rozrywkowy
prod. Polska

04:00 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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czwartek 10 stycznia

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
11:25 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Bo ja wybieram zdrow-

ie - magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Planeta Ziemia 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

16:05 Wieczna miłość - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
18:00 Klan 

- telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Tanie Dranie 
01:40 Bez tożsamości - serial
02:30 Sprawa dla reportera

05:55 Na dobre i na złe  
06:50 Operacja Zdrowie!
07:20 Na sygnale - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:15 Cena miłości - serial
14:05 Na dobre i na złe 

- Mój przyjaciel, mój wróg 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:45 The Good Doctor 
- serial obyczajowy, 
prod. USA, 2017

21:40 Wszystko zostaje 
w rodzinie - komedia, 
prod. Kanada, 2005, 
reż. Niall Johnson, wyk. 
Rowan Atkinson, Kristin 
Scott-Thomas, Patrick 
Swayze, Maggie Smith, 
Emilia Fox

23:25 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

23:55 Bez pamięci 
- komedia

01:30 Rani - Markiza - serial 
kostiumowy

02:35 Art Noc

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku

- Zapiekanka 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital 
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:30 Był sobie chłopiec
 - fi lm komedia, 
Wielka Brytania, 
USA, Francja, Niemcy, 
2001, reż. Chris Weitz,
 Paul Weitz, wyk. Hugh 
Grant, 

 Will Freeman odkrywa,
 że najlepszym miejscem 
na poznanie kobiety jest 
koło samotnych matek. 
Gdy próbuje poderwać 
jedną z nich, poznaje 
12-letniego chłopca...

00:30 MasterChef
03:35 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

20:10 Inna kobieta
 - komedia 
 Główna bohaterka, 

zaradna prawniczka 
odkrywa, że jej partner 
ma żonę. Kobiety zaprzy-
jaźniają się i łączą siły, 
by dokonać zemsty na 
niewiernym mężczyźnie. 
Carly Whitten, nowojorska 
prawniczka ma ścisłe zasa-
dy, dotyczące związków. 

22:25 Ślad
23:30 I że cię nie opuszczę
 Małżeństwo bierze udział 

w zdarzeniu, które na 
zawsze odmieni ich życie.  

01:35 Chirurdzy
03:35 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura
08:30 Którędy po sztukę 

- Jean - Baptiste Greuze 
- magazyn

08:40 Głos mojej duszy 
- fi lm animowany, 
prod. Polska, 2014, 
reż. Wojciech Bąkowski

09:10 Barwy ochronne - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
1976, reż. Krzysztof Zanus-
si, wyk. Piotr Garlicki, 
Zbigniew Zapasiewicz

11:00 Dom - Zażalenie do Pana 
Boga - serial TVP

12:50 Katarzyna - fi lm 
animowany, prod. Belgia

13:15 Przepłyniesz rzekę 
- dramat, prod. Polska

14:50 Hubal - dramat wojenny, 
prod. Polska, 1973, reż. 
Bohdan Poręba, wyk. 
Ryszard Filipski, Małgorza-
ta Potocka, Tadeusz 
Janczar

17:10 Drogi wolności 
- serial TVP

19:15 Herbert - Mosty
19:30 Wydarzenie

aktualne
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Sensacyjna zima 

- W upalną noc 
- fi lm kryminalny, 
prod. USA, 1967

22:20 Portrety - Sztuka natury: 
Fotografi e Rosamond 
Purcell 

23:50 Scena Klasyczna 
00:40 Na wschód od Holly-

wood - Sils Maria
02:55 Informacje kulturalne 
03:20 Kino nocne 

- Bez wstydu 
- dramat, prod. Polska, 
2012

05:50 Zakończenie dnia

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
Serial sensacyjny 
opowiadający o walce z 
przestępczością na ulicach 
San Francisco. Głównym 
bohaterem jest sprytny 
policjant Nash Bridges.

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Taxi 2
21:45 Straszny fi lm 3 

Cindy Campbell jest 
dziennikarką tropiącą 
zjawiska nadprzyrodzone. 
Postanawia zbadać zaga-
dkę tajemniczej kasety, 
która sprowadza śmierć na 
każdego, kto ją obejrzy.

23:15 Żyleta 
01:15 Kuchnia na Maksa 
02:30 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:35 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:15 Menu na miarę 
05:00 Niesamowite!

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny 
07:15 Szpital - program 

obyczajowy
08:15 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
09:15 Gotowe na wszystko 

- serial, USA
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

16:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Tam i z powrotem 
- fi lm komedia,
USA, 2015, reż. Jeff  Bleck-
ner, wyk. Jason Lee
Na farmie wdowca 
i trojga dzieci ląduje 
rzadki łabędź. Rodzina 
musi przyzwyczaić się do 
obecności ornitologa 
- ambitnej młodej kobiety 
lubiącej bardziej ptaki 
niż ludzi.

22:05 Oszuści 
- serial, USA

23:00 Wróg publiczny 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1998, reż. Tony Scott, 
wyk. Will Smith, Gene 
Hackman, Jon Voight, Lisa 
Bonet, Regina King, Stuart 
Wilson

01:45 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Buff y, postrach 

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny,
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

15:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Champion 2
- dramat kryminalny
prod. USA, 2006, reż. Flor-
entine Isaac, wyk. Adkins 
Scott, Binev Velizar 

 Supergwiazdor światowe-
go boksu przyjeżdża do 
Rosji kręcić reklamówkę 
popularnej wódki. 
Mistrz czuje się tym 
zniesmaczony, ale szybko 
okazuje się, że podróż 
do Rosji wcale nie jest 
nudna...

23:05 Tuż przed tragedią
01:05 Trampolina
02:05 Polityka na ostro

- program rozrywkowy
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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4.01

5.01

6.01

7.01

8.01

9.01

10.01

Rygoberta, Anieli, Eugeniusza
Światowy Dzień Braille`a

Szymona, Edwardy, Emiliany
Dzień Bitej Śmietany

Melchiora, Kacpra, Baltazara
Święto Trzech Króli, Dzień Filatelisty

Lucjana, Kryspina, Juliana
Dzień Dziwaka

Erharda, Wawrzyńca, Seweryna
Dzień Elvisa Presley`a

Adriana, Antoniego, Piotra
Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Wilhelma, Agatona, Jana
Dzień Obniżania Kosztów Energii

Telefony alarmowe
Telefon ratunkowy - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie wod.-kan. - 994
Straż pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 3772222; 
Lubsko - 68 3725210
Pogotowie ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 3672929; Lubsko 
- 683720390
Policja
Żary - 68 4763311; Żagań - 68 3681810; Lubsko 
- 68 3720122; Jasień - 68 3710897
Szpitale
105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią - 
Żary - 68 4707810; Żagań - 68 4771214; 
Szpital Na Wyspie - Żary - 68 4757600
Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 4794600 lub 68 4794601 lub 
Dział Obsługi Klienta - 68 4794644
MPOiRD Żagań - 68 4772940 lub Sekcja Obsłu-
gi Klienta - 68 4773729
ŻWIK Żagań - 68 3773975; 
obsługa klienta - 68 4777888
ZWiK Żary - 68 4794610 lub 68 4794611
PGKiM Lubsko - 68 4577700; zgłaszanie awarii 
po godzinie 15:00 i w weekendy - 68 457 7730
LWiK Lubsko - 68 3721982
lub Biuro Obsługi Klienta - 68 4704999
Zakład Komunalny Jasień - 68 3710849

AUTOREKLAMA

INFORMATOR

ŻARY NA NARTY DO JAKUSZYC
Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach zaprasza młodzież 
szkolną i dorosłych 16 stycznia 2019 r. na naukę i doskonalenie 
jazdy „NARTY BIEGOWE w JAKUSZYCACH” Wyjazd: 16.01.2019 
r. o godz. 7.00 – Oddział PTTK Żary, Powrót: 16.01.2019r. ok. 
godz. 19.00 . 
W programie: nauka i doskonalenie jazdy na nartach biegowych 
po oznakowanych trasach biegowych „Biegu Piastów” na Pola-
nie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach (Góry Izer-
skie). Opłata na rzecz organizatora szkolenia - 100 zł. Wyjazd 

jest imprezą non-profit (samofinansującą się i nie przynoszącą 
zysku organizatorowi). Ilość miejsc ograniczona – o uczest-
nictwie decyduje kolejność wpłat. Organizatorzy proszą o b. 
szybkie zgłoszenia, wraz z podaniem nr obuwia - związane jest 
to z koniecznością jak najszybszej rezerwacji sprzętu narciar-
skiego w wypożyczalni. Wszelkich Informacji udziela, zapisy 
i wpłaty przyjmuje - do dnia 10.01.2019 r.: Biuro Oddziału PTTK 
w Żarach, pl. Kard. St.Wyszyńskiego 11, tel. 68-374-2460 lub 
606-831-632, we wtorki i czwartki w godz. 12.00-14.00 oraz 
Elżbieta Łobacz-Bącal, tel. 602-777-969.
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KRZYŻÓWKA

KINO PIONIER - ŻARY
ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

ZABAWA, ZABAWA
OD 04.01 DO 07.01 ORAZ 10.01 – GODZ. 16:00 I 20:00; 08.01 I 09.01 – GODZ. 
15:30 I 21:00
TERAZ ALBO NIGDY
OD 04.01 DO 07.01 ORAZ 10.01 – GODZ. 18:00; 08.01 – GODZ. 17:00; 09.01 
– GODZ. 19:00
DKF - GENESIS 2.0 (dokumentalny)
OD 21.12 DO 23.12 ORAZ 26.12 I 27.12 – GODZ. 17:30 (2D DUBBING), GODZ 
– 20:00 (2D NAPISY)
FKS - FUGA
09.01 – GODZ. 17:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
OŚWIADCZYNY/NIEDŹWIEDŹ
04.01 – GODZ. 19:00, 05.01 – GODZ. 18:00
SAMOBÓJCA
11.01 – GODZ. 19:00
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