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Danuta Madej
burmistrz miasta Żary

AKTUALNOŚCI

Znowu będziemy 
walczyć o pieniądze, bo 

nie mamy innego wyjścia.
6° 7° 4° 1° 3° 2°

Zamek i okolice. Miasto oszczędza, 
ale nie odpuszcza tematu
ŻARY Gdyby 
nie pożar wieży 
zamkowej, obiekt 
już byłby 
w rękach miasta. 
Tak się jednak nie 
stało. Niektórzy 
zastanawiają się, 
czy miasto nie 
zrezygnowało 
z przejęcia zabytku 
od prywatnych 
właścicieli. Jak 
zapewnia burmistrz, 
plany nie uległy 
zmianie, a jedynie 
przesunęły się 
w czasie.
W planie budżetu na rok przy-
szły nie przewidziano środków 
na dotacje do remontu kamienic 
i zabytków. Na ten cel przezna-
czano rocznie pół miliona zło-
tych, jednak na 2020 rok program 
ten został zawieszony. Pojawiły 
się głosy, że to przez planowane 
przejęcie zamku i planowane wy-
datki na ten cel. Burmistrz zapew-
nia, że jedno z drugim nie ma nic 
wspólnego. 

- Musieliśmy ciąć wydatki, 
aby spiąć budżet i przedstawić go 
do akceptacji Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej - mówi Danuta 
Madej. Cięcia obejmują nie tylko 
remonty kamienic, ale też dotacje, 
które do tej pory przyznawaliśmy 
na różnego rodzaju wydatki ma-
jątkowe, na przykład dla policji, 
straży pożarnej, straży granicznej, 

czy dla szpitali i cięcia dotyczą 
wszystkich tych dziedzin. 

Trzeba podkreślić, że nie są 
to zadania miasta. Natomiast przy 
bardzo dobrej kondycji fi nanso-
wej, samorząd może przeznaczać 
pewne kwoty, chociażby na za-
kup nowego radiowozu dla poli-
cji. Może, ale nie musi. Warto też 
pamiętać, że fi nansowanie policji, 
czy straży pożarnej, należy do bu-
dżetu państwa.

- W poprzednich latach 
dzieliliśmy się pieniędzmi z inny-
mi jednostkami, ale przyszedł taki 
rok, że jesteśmy zmuszeni poczy-
nić pewne oszczędności - mówi 
burmistrz Madej. - Zobaczymy co 
będzie w przyszłym roku, może 
zwiększą się nam dochody i bę-
dzie nas stać, aby podarować ko-
muś jakąś dodatkową dotację.

Cięcia ominęły zamek
Jeśli trzeba wdrażać posunięcia 
oszczędnościowe, to może nie 
przejmować jednak tego zamku? 
Burmistrz jednak podkreśla, że w 
tym wypadku mamy do czynienia 
z długim procesem, nawet na kil-
kanaście lat. I nawet jak w danym 
roku nic się nie zrobi, nie będzie 
problemu. Z drugiej strony, każde 
pieniądze, szczególnie pozyskane 
z zewnątrz, można przeznaczyć 
na zrobienie czegoś, na jakiś etap 
prac, jeden z wielu.

- Uważam, że niezależnie 
od tego, jak trudna może być sy-
tuacja - odpukać oczywiście - to 
samorząd miasta Żary powinien 
sobie z zamkiem poradzić - mówi  
Danuta Madej.

Na 2020 rok przewidziano 
przede wszystkim zabezpieczenie 
obiektu - to monitoring, oświe-
tlenie, ogrodzenie, oczyszczenie 
fosy. Kolejnym krokiem będzie 
ogłoszenie konkursu na koncep-
cję projektu rewitalizacji zabytku. 

Koncepcja będzie się two-
rzyć przez rok. Wykonanie pro-
jektu na jej podstawie, to kolejny 
rok. A w międzyczasie urzędni-
cy mogą poszukiwać kolejnych 
środków zewnętrznych na ten cel.

Nawet przed uzyskaniem 
ostatecznego projektu remontu, 
pewne prace można wykonywać 
małymi etapami. 

Obecnie żarskim zamkiem 
po pożarze opiekuje się Stowa-
rzyszenie „Region Łużyce”.

- Miasto powinno przejąć 
zamek, ponieważ jest gwarantem, 
że ten cenny zabytek w końcu zo-
stanie odbudowany - mówi Danu-
ta Madej.

Z parkiem się udało
Trwają prace nad przywróceniem 
dawnej świetności drugiej części 
parku przypałacowego wzdłuż 
Alei Jana Pawła II. Inwestycja 
za kilka milionów złotych ma 
się zakończyć wiosną przyszłego 
roku. Już teraz widać spore po-
stępy i można przypuszczać, że 
efekt spodoba się mieszkańcom. 
Stoi już prawie zadaszona altana 
na Wzgórzu Winnym. Pojawiły 
się alejki, schody, oświetlenie. 
Trwają wykopy pod staw. Po wie-
lu latach wrócą tam łódki. Starsi 
mieszkańcy Żar jeszcze to pamię-
tają. 

Jak w każdym praktycznie 
przypadku, tak i tu zawsze znajdzie 
się ktoś, kto będzie narzekał. Że 
tyle pieniędzy, że trzeba było wy-
dać na coś innego... Jednak na in-
westycję parkową miasto pozyska-
ło naprawdę spore dofi nansowanie 
i raczej szkoda by było z tego nie 
skorzystać. Żar raczej nie byłoby 
stać na taką inwestycję wyłącznie 
z własnych środków. Pierwsza 
część parku, gdy została dopro-
wadzona do porządku, jest chętnie 
odwiedzana przez mieszkańców 
- spacerowiczów, biegaczy, czy 
rodziców z dzieciakami na placu 
zabaw. Dzięki obecnej inwestycji 
znacznie powiększy się ten teren 
rekreacyjny w centrum miasta.

- Park trafi ł w dobry mo-
ment, jeśli chodzi o fundusze 

zewnętrzne, ponieważ ogłoszono 
konkurs na rewitalizację takich 
miejsc i przyznawano spore do-
fi nansowania - mówi burmistrz 
Danuta Madej. - Mieliśmy pro-
jekt, który wymagał uaktual-
nienia, które trwało wprawdzie 
rok, ale gdybyśmy mieli robić 
wszystko od podstaw, ze wszyst-
kimi uzgodnieniami konserwator-
skimi, konkursy rewitalizacyjne 
dawno by się zakończyły. Można 
powiedzieć, że park miał szczę-
ście - dodaje.

Dofi nansowanie na pozio-
mie 85 procent kosztów inwe-
stycji jest na pewno warte uwagi, 
szczególnie że całość ma koszto-
wać około 10 milionów.

Andrzej Buczyński

Uratowano coś, co mogło po prostu zniknąć fot. Andrzej Buczyński Po latach znów będzie tu staw fot. Andrzej Buczyński

Urzędnicy nie zmienili planów. Zamek zostanie przejęty przez miasto
 fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Podwyżek nie było od kilku lat, ale sytuacja się zmieniła

Dla wszystkich po 
8 procent. Równo
O uchwalonych 
podwyżkach podatków  
w mieście oraz 
przyczynach takich 
posunięć z burmistrz 
Danutą Madej rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Dlaczego wzrosły podatki od 
nieruchomości dla mieszkańców  
i firm?
- Ostatnia uchwała dotycząca zmian  
w podatkach uchwalana była w 2015 ro-
ku. Mieliśmy więc cztery lata bez podwy-
żek w naszym mieście. Były to bardzo do-
bre cztery lata, jeśli chodzi o gospodarkę 
i funkcjonowanie miasta. Z jednej strony, 
nie musieliśmy tego robić. Z drugiej stro-
ny - jeśli chodzi o przedsiębiorców - da-
waliśmy im w ten sposób jeszcze więk-
sze możliwości rozwoju i inwestowania 
tych pieniędzy, które musieliby wpłacić 
do kasy miasta. To również jest dla mia-
sta opłacalne, bo przedsiębiorcy rozwi-
jając się, dają miejsca pracy. Wraz z za-
trudnieniem idą podatki PIT i CIT, w któ-
rych później miasto ma udziały. 

Było tak dobrze, ale już nie jest?
- Rok 2019 przyniósł nam różne niepo-
kojące informacje związane z funkcjo-
nowaniem samorządów. Pierwsza spra-
wa, to spadek udziałów w podatkach 
PIT. W przypadku Żar mówimy tu o kwo-
cie rzędu ponad 1,2 miliona złotych  
w przyszłym roku. Wzrost płac minimal-
nych pociąga za sobą wzrost kosztów 
funkcjonowania samorządu lokalne-
go. Samorząd to też ludzie pracujący na 
rzecz miasta. To ludzie, którym wypła-
ca się pensje. Niebagatelną kwestią by-
ła też informacja z ministerstwa o sub-
wencji oświatowej na rok 2020. Przeka-
zano nam, że będzie ona na poziomie 
niespełna 25 milionów złotych. Zgod-
nie z naszymi obliczeniami, koszt utrzy-
mania całej oświaty w Żarach przekro-
czy kwotę... 55 milionów złotych. Dlate-
go też do subwencji oświatowej w przy-
szłym roku będziemy musieli dopłacić z 
budżetu miasta ponad 30 milionów.

Czyli miasto musi dołożyć więcej, 
niż państwo daje na oświatę.
- Do tej pory było tak, że dopłacaliśmy 
do subwencji oświatowej na poziomie 
około 60 procent jej wysokości. Teraz 
łatwo policzyć, że jest to o wiele wię-
cej. Jeszcze jedna bardzo ważna kwe-
stia, to podwyżki dla nauczycieli, które 

tylko częściowo zostały pokryte w sub-
wencji oświatowej. Resztę musimy zna-
leźć w naszym budżecie. Liczby nie kła-
mią. Przy szacowanych na przyszły rok 
kosztach oświaty w Żarach ma poziomie 
przekraczającym 55 milionów, same tyl-

ko koszty wynagrodzeń wyniosą 41 mi-
lionów. I jeszcze raz przypomnę, że  
z budżetu państwa otrzymamy na to tyl-
ko 25 milionów. Mówi się głośno o pod-
wyżkach dla nauczycieli, daje im się te 
podwyżki. Tylko pytanie, kto ma za to za-

płacić. Przy zbyt niskiej subwencji, musi 
płacić samorząd. To dobrze, że nauczy-
ciele dostają podwyżki, powinni więcej 
zarabiać. Ale nie może być tak, że to sa-
morząd jest skazywany na to, aby obiet-
nice rządu realizować kosztem swoich 
zadań. Ale tak rzeczywiście jest.

Ile Żary w przyszłym roku będą 
musiały dołożyć z własnego 
budżetu do ostatnich podwyżek 
nauczycielskich?
- Kwota ta przekroczy milion złotych.

Z jednej strony mniejsze wpływy, 
z drugiej strony większe wydatki, 
na które samorząd nie ma wpływu. 
To, jak widać, prosta droga do 
podwyżki podatków.
- Musimy w ten sposób budżet miasta za-
bezpieczyć, abyśmy mogli dalej funkcjo-
nować.

Jak po podwyżce Żary będą 
wyglądały w stosunku do innych 
miast?
- Tą kwestię też analizowaliśmy i wycho-
dzi na to, że w Żarach są i tak jedne z naj-
niższych podatków. Weźmy dla porówna-
nia podatki od gruntów, na których pro-
wadzona jest działalność gospodarcza.  
W Żarach było to 80 groszy za metr.  
W gminie wiejskiej Żary stawka ta wy-
nosiła 86 groszy. W Nowej Soli to dziś 
88 groszy. Jeśli popatrzymy na budyn-
ki do celów prowadzenia działalności 
gospodarczej, stawka w Żarach wyno-
siła 21 złotych, w gminie wiejskiej Żary  
o 10 groszy więcej, a w Nowej Soli 23 zło-
te i 89 groszy. A przecież Nowa Sól czę-
sto postrzegana jest jako miasto wzorco-
we, mocno wspierające przedsiębiorców. 
Okazuje się, że Żary pod tym względem 
są bardzo konkurencyjne. My podwyższy-
my te stawki o 8 procent, ale inne samo-
rządy też zapowiadają podwyżki. 

Dlaczego akurat 8 procent, a nie na 
przykład 6, czy 10?
- Zadaniem wydziału podatków i opłat 
było przygotowanie koncepcji podwy-
żek na takim poziomie, aby zniwelo-
wać wspomniane wcześniej ubytki pie-
niędzy związane z naszym udziałem  
w PIT i CIT oraz aby pokryć wzrost kosz-
tów oświaty, bo szkoły i przedszko-
la musimy przecież utrzymać. Możemy 
zmniejszyć ilość inwestycji, ale pensje 
dla pracowników oświatowych muszą 
być wypłacone. Wydział przygotował 
różne warianty procentowego wzrostu 

  fot. ARMG
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dla przedsiębiorców, a co za tym idzie, 
również dla mieszkańców. Nie chodzi tu 
o zwiększanie dochodów miasta, ale wy-
łącznie o zniwelowanie ubytków w do-
chodach, o pieniądze, które do nas nie 
wpłyną, ze względu na działania rządu.

Społeczna Rada Przedsiębior-
ców absolutnie nie zgodziła się na wa-
riant 10-procentowy. Rozważane były 
więc podwyżki rzędu 4, 6 i 8 procent dla 
przedsiębiorców, ale równocześnie li-
czono, jaka w każdym z tych przypadków 
podwyżka dotknie mieszkańców. Gdy-
by podwyżka dla przedsiębiorców wzro-
sła o 4 procent, wtedy mieszkańcy mu-
sieliby zapłacić średnio o około 40 pro-
cent więcej. Przy 6 procentach dla firm, 
podwyżka dla mieszkańców byłaby rzę-
du 26-28 procent. I wreszcie nasza pro-
pozycja ostateczna wskazała podwyżki 
dla firm i mieszkańców na jednakowym 
poziomie 8 procent. Naszym celem była 
też ochrona mieszkańców. W ten sposób 
mamy taką zwykłą solidarność społecz-
ną, a więc procentowo jednakowe ob-
ciążenie dla wszystkich. Większość rad-
nych to poparła.

Ale oczywiście, jak to często 
 w Żarach bywa, nie wszyscy.
- Oczywiście. Są radni, jak na przykład 
pan Adrian Jaworski, który proponował 
podwyżkę 4-procentową dla firm, albo 
żeby w ogóle nie podwyższać, bo - je-
go zdaniem - nie będziemy konkuren-
cyjni w stosunku do innych gmin i może 
przedsiębiorcy od nas odejdą. Ale pan 
radny nie czyta ze zrozumieniem, nie 
uzupełnia wiedzy, ponieważ na dzień 
dzisiejszy i tak jesteśmy konkurencyj-
ni. Po wprowadzeniu tych podwyżek w 
Żarach, i tak będą to kwoty niższe, niż  
w innych gminach. Zawsze jednak moż-
na sobie wygłaszać opinie, które niewie-
le mają wspólnego z rzeczywistością. 
Poza tym nie wie, że jest członkiem or-
ganu stanowiącego (rządzącego), któ-
rego decyzje musi wykonywać bur-

mistrz. Brak wiedzy bardzo często skut-
kuje tzw. biegunką słowną, która wpro-
wadza bałagan i chaos w obrady. W ta-
kich sytuacjach pozostają pytania: czy 
radnemu zależy na rozwoju miasta? czy 
radny jest przygotowany do podejmowa-
nia konstruktywnych decyzji i współpra-
cy, a nie tylko obwiniania burmistrza za 
całe zło otaczającego świata? czy waż-
niejsze są interesy partii politycznej niż 
interesy mieszkańców? 

Czy po podwyżkach podatków, 
przyszłoroczny budżet pod 
względem wydatków będzie mniej 
więcej na tym samym poziomie?
- Kolejny rok jest ogromną niewiadomą. 
Już się mówi o następnych podwyżkach 
dla nauczycieli. Nie ma konkretów co do 
ich wysokości, a tym bardziej o ich re-
kompensacie w państwowej subwencji 
oświatowej. Możemy jedynie zakładać, 
że jeśli dotychczasowe podwyżki były 
tylko częściowo refundowane z budże-
tu państwa, to z pewnością do kolejnych 
też będziemy musieli dołożyć. Kosztem 
naszego budżetu i cięcia wydatków na 
inne zadania.

Z jednej strony zerowy PIT dla 
młodych ludzi do 26 roku życia 
jest dla nich niewątpliwą ulgą 
sprezentowaną przez państwo. 
Ale raczej nie mówi się o tym, że 
konsekwencją są mniejsze  
wpływy z podatku dla miast  
i gmin. Coś za coś.
- W tym momencie powinien się poja-
wić jakiś mechanizm rekompensujący 
samorządom utratę dochodów. Mógł-
by to być na przykład udział w podatku 
od towarów i usług VAT, z którego sa-
morządy obecnie nie mają żadnego do-
chodu. 

Usłyszałem od jednego z wójtów, 
że gdy gmina zwróciła się do 
ministerstwa o wyższą subwencję 

oświatową, w odpowiedzi usłyszała 
coś w tym stylu, że jak brakuje 
pieniędzy, to może podnieść 
lokalne podatki, bo przecież nie są 
na maksymalnym poziomie.
- My też to ciągle słyszymy. Rządzący 
obecnie w tym kraju wyznaczają nam 
stawki maksymalne. W przypadku grun-
tów związanych z działalnością gospo-
darczą jest to 95 groszy, a w Żarach 
przed podwyżką mieliśmy 80 groszy. Po 
podwyżce będzie 87 groszy. Co pani ro-
bi, na co pani czeka? Przecież przed-
siębiorcy jak najbardziej mogą płacić 
stawkę 95 groszy. Samorządy jednak 
dążą do tego, by dawać firmom jak naj-
lepsze możliwości rozwoju i nie ściągać 
podatków najwyższych, jakie są tylko 
możliwe. Tu ogromną rolę odgrywa ra-
da miejska, jej roztropność, jej trzeź-
we spojrzenie na te wszystkie sprawy. 
Ważne, by tego spojrzenia nie zamie-
niać w priorytety polityczne, jak to ro-
bi pan Jaworski, który jest przedstawi-
cielem Prawa i Sprawiedliwości. Radny 
proponował, żebyśmy ratowali budżet 
miasta przez okrojenie inwestycji. Ale 
czy na tym ma rzecz polegać? To nie my 
jesteśmy winni, że te środki nie wpły-
wają do miasta. My nie wymyślamy tych 
różnych obietnic politycznych. Dlacze-
go mamy realizować obietnice politycz-
ne kosztem inwestycji na rzecz nasze-
go miasta? Kosztem inwestycji, które 
mają służyć wszystkim mieszkańcom. 
Kosztem działań o charakterze rekre-
acyjnym. Przecież mieszkańcy życzą so-
bie też, abyśmy organizowali im wolny 
czas. Dlaczego mamy mieszkańcom za-
bierać te propozycje, z których dotych-
czas korzystali i byli z nich zadowoleni?

Oby już więcej problemów nie było.
- Ale już pojawił się nowy problem. Przy 
pozyskanych do naszych inwestycji do-
finansowaniach ze środków zewnętrz-
nych, jest coraz więcej opóźnień i za-
kłóceń w systematyczności wypłacania 

nam kolejnych transz związanych z po-
stępami prac. Pieniądze zostały przy-
znane, nie przepadną, ale spływają do 
nas z opóźnieniem, a przecież za wy-
konane prace trzeba wykonawcom za-
płacić. Główne inwestycje w Żarach są 
realizowane przy udziale pozyskane-
go przez nas wsparcia zewnętrznego. 
Umowy są różne. Czasem musimy wy-
łożyć własne pieniądze, a wracają one 
do nas po rozliczeniu projektu. W tego 
typu przypadkach miasto musi brać na-
wet kilkumilionowe kredyty, aby pokryć 
koszty inwestycji, zanim przyznane do-
finansowanie do nas w końcu spłynie. 

Wszystkich na pewno ciekawi, jak 
w tej sytuacji będą wyglądać i ile 
będzie inwestycji.
- Na rok przyszły zaplanowaliśmy wy-
datki majątkowe, w tym inwestycyjne, 
na poziomie około 33 milionów złotych. 
W tym roku było to ponad 40 milionów.

Nie było podwyżek podatków  
przez kilka lat. Teraz będzie.  
A w następnych latach?
- Prawdopodobnie będą następne. Na 
pewno nie takie duże, jak obecna, ale 
chociażby o stopę inflacji.

Proszę zauważyć, że gdyby pań-
stwo w całości finansowało koszty bez-
płatnej edukacji w Żarach, mielibyśmy 
do dyspozycji dodatkowo 30 milionów 
w budżecie. Gdyby chociaż finansowa-
ło koszty wynagrodzeń pracowników 
oświaty, a samorząd utrzymanie budyn-
ków i ich bieżące funkcjonowanie, to  
i tak mielibyśmy dodatkowych około  
16 milionów. Wtedy na przykład spokoj-
nie w jednym roku remontujemy sobie 
całą ulicę Bohaterów Getta tylko i wy-
łącznie z własnych środków. Albo trzy 
duże ulice z dofinansowaniem. Nie wy-
obrażam sobie sytuacji, że tniemy do-
tacje dla organizacji pozarządowych  
i klubów sportowych. Z tego korzystają 
wszyscy mieszkańcy.

REKLAMA
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POWIAT ŻARSKI 
Powiatowy Lekarz 
Weterynarii informuje,  
że 30 listopada 2019 r. 
rozporządzeniem 
Wojewody Lubuskiego 
zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie 
zwalczania afrykańskiego 
pomoru świń u dzików, na 
terenie powiatu żarskiego 
określony został obszar 
skażony.
Obszar ten obejmuje gminy: Jasień i część 
gminy Żary położoną na północ od linii wy-
znaczonej przez drogę nr 12 do granicy ad-
ministracyjnej miasta Żary, wyłączając mia-
sto Żary, następnie na wschód od linii wy-
znaczonej przez drogę nr 287 do granicy 
gminy Jasień.
Na obszarze tym zakazuje się:
1) przywożenia lub wywożenia z gospodar-
stwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospo-
darstw utrzymujących świnie tusz dzików, 
mięsa i produktów ubocznych pochodze-
nia zwierzęcego i produktów pochodnych 
pochodzących od dzików oraz produktów, 
pasz, substancji, sprzętu, materiałów, na-
rzędzi i innych przedmiotów, które mogły zo-
stać skażone wirusem choroby;
4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału 
biologicznego świń poza ten obszar;
5) prowadzenia: a) targów, wystaw, poka-
zów, konkursów z udziałem świń; b) skupu, 
obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świnia-
mi pochodzącymi z obszaru skażonego;
6) wstępu do lasu;
7) czasowo organizowania polowań.
Na obszarze tym nakazuje się:
1) posiadaczom świń sporządzenie oraz 
uaktualnianie spisu wszystkich świń, z po-
działem na kategorie produkcyjne; w gospo-
darstwach, w których świnie są utrzymywa-
ne na otwartym terenie, pierwszy spis moż-
na przeprowadzić na podstawie danych sza-
cunkowych;
2) przetrzymywanie świń w miejscu wyklu-
czającym ich kontakt z dzikami;
3) skarmianie świń paszą zabezpieczoną 
przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
4) używanie w gospodarstwach, w których 
utrzymywane są świnie, środków biobój-
czych i wykazujących działanie przeciwwi-
rusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyj-
ściach z gospodarstwa, a także przy wejściu 
i wyjściu do pomieszczeń, w których prze-
trzymywane są świnie;
5) zgłaszanie przez osoby utrzymujące świ-
nie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 
każdego upadku świń w gospodarstwach;
6) stosowanie przez osoby mające kontakt 
z dzikami środków higieny niezbędnych do 
ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, 
w tym odkażanie rąk i obuwia;
7) zniszczenie pod urzędowym nadzorem 
zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocz-
nych pochodzenia zwierzęcego i produktów 
pochodnych pochodzących od dzików, u któ-
rych wyniki badań próbek, wysłanych do ba-
dań laboratoryjnych w celu określenia geno-

typu wirusa choroby, dały wynik pozytywny;
8) dzierżawcom i zarządcom obwodów ło-
wieckich zgłaszanie padłych dzików Powia-
towemu Lekarzowi Weterynarii;
9) wykorzystanie tusz oraz skór i narogów 
odstrzelonych dzików dostarczonych przez 
myśliwych do miejsc nadzorowanych przez 
organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyska-
niu negatywnego wyniku badania laborato-
ryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru 
świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich 
zniszczenie;
10) poszukiwania padłych dzików lub ich 
części, w których uczestniczą: a) Powiatowy 
Lekarz Weterynarii lub wyznaczony przez 
niego pracownik, b) osoby, z którymi Powia-
towy Lekarz Weterynarii zawarł umowy cy-
wilno-prawne, w celu realizacji zadań zwią-
zanych z poszukiwaniem, zbieraniem i za-
ładunkiem padłych dzików lub ich części, 
c) dzierżawcy i zarządcy obwodów łowiec-
kich, d) właściwy miejscowo nadleśniczy lub 
wyznaczony przez niego pracownik, e) bur-
mistrz, wójt gminy właściwy ze względu na 
obszar skażony lub wyznaczony przez nich 
pracownik, f) właściwe jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej;
11) odstrzał sanitarny dzików na określonym 
obszarze i w terminach ustalonych przez Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii;
12) niezwłoczne dostarczanie przez myśli-
wych każdego odstrzelonego dzika wraz  
z patrochami  i narogami do miejsca nadzo-
rowanego przez organ Inspekcji Weteryna-
ryjnej, w którym mogą być przechowywane 
tusze dzików w skórach, wskazanego przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii, położo-
nego na obszarze skażonym;
13) przechowywanie w miejscach nadzoro-
wanych przez organ Inspekcji Weterynaryj-
nej, o których mowa w pkt 12, tusz dzików 
w sposób zapobiegający bezpośredniemu 
kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików  
z produktami, surowcami i innymi przedmio-
tami, które mogą spowodować szerzenie się 
afrykańskiego pomoru świń.
14) odłów zwierząt łownych, przy czym spo-
sób jego przeprowadzania oraz postępowa-
nia z odłowionymi zwierzętami, w tym czas, 
miejsce i termin ustala Powiatowy Lekarz 
Weterynarii. 

Ponadto na obszarze tym zgodnie z rozpo-
rządzeniem Wojewody Lubskiego nakazu-
je się:
1) nadleśniczym Powiatowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe na obsza-
rze w zarządzie Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe, dzierżaw-
com i zarządcom obwodów łowieckich na 
obszarze obwodów łowieckich, prezyden-
towi, burmistrzowi, wójtowi gminy wła-

ściwemu ze względu na obszar skażony, 
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu wo-
jewództwa lubuskiego:
a) oczyszczanie terenu z padłych dzików 
lub ich części przez ich utylizację w zakła-
dzie utylizacyjnym kategorii 1 lub postępo-
wanie z padłymi dzikami lub ich częściami  
w sposób określony w art. 19 ust 1 lit c 
rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 
21 października 2009 roku określają-
cego przepisy sanitarne dotyczące pro-
duktów ubocznych pochodzenia zwie-
rzęcego nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi i uchylającego rozporządze-
nie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300  
z 14.11.2009, str. 1),
b) zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi We-
terynarii wszystkich przypadków padnięć 
i podejrzeń afrykańskiego pomoru świń  
u dzików.

Wykonanie rozporządzenia Woje-
wody Lubuskiego powierza się właści-
wym miejscowo, ze względu na obszar 
skażony: Powiatowym Lekarzom Wete-
rynarii, starostom, prezydentom, burmi-
strzom, wójtom, komendantom powia-
towym Policji, komendantom Państwo-
wej Straży Pożarnej, nadleśniczym nad-
leśnictw, a także zarządcom dróg oraz 
dzierżawcom i zarządcom obwodów ło-
wieckich, znajdujących się w całości lub 
części w obszarze skażonym. 

oprac. ATB

Afrykański pomór świń już tu jest

Afrykański pomór świń 
(ASF) to groźna choroba 
wirusowa, na którą 
chorują wyłącznie świnie 
i dziki. Ludzie nie są 
wrażliwi na zakażenie 
wirusem ASF, stąd 
choroba ta nie stwarza 
zagrożenia dla ich 
zdrowia i życia.

Występowanie ASF wśród dzików sta-
nowi jednak bardzo poważne zagroże-
nie dla trzody chlewnej. Wirus ASF mo-
że przez długi czas utrzymywać się w 
zwłokach padłych dzików, dlatego po-
winny być one usuwane ze środowiska.

Przez „dziki padłe” należy rozu-
mieć zwłoki dzików (w tym dzików za-
bitych w wypadkach komunikacyjnych) 
świeże lub w dowolnym stadium roz-
kładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu pa-
dłego dzika?
• jeżeli to możliwe, oznakować miej-

sce znalezienia zwłok dzika w ce-
lu ułatwienia ich odnalezienia przez 
właściwe służby;

• powstrzymać się od dotykania zwłok 
dzika i pozostawić je w miejscu zna-
lezienia;

• zgłosić fakt znalezienia padłego dzi-
ka do właściwego miejscowo powia-
towego lekarza weterynarii lub naj-
bliższej lecznicy weterynaryjnej lub 
straży miejskiej lub miejscowego ko-

ła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia 
należy podać miejsce znalezienia 
zwłok (np. charakterystyczne punkty 
orientacyjne lub współrzędne GPS), 
dane osoby zgłaszającej (w tym nu-
mer telefonu kontaktowego), liczbę 
znalezionych zwłok dzików w danym 
miejscu, ewentualnie stan zwłok pa-
dłych dzików (stan ewentualnego 
rozkładu, wyłącznie kości).

W związku z zagrożeniem ASF:
• w lesie nie wolno pozostawiać żad-

nych odpadków żywnościowych;
• należy powstrzymać się od wywoły-

wania hałasu, który powoduje pło-
szenie dzików (w tym używania 
sprzętów lub pojazdów powodują-
cych hałas);

• nie spuszczać psów ze smyczy;
• należy pamiętać, iż zgodnie z pra-

wem, na obszarach występowania 
ASF, osobom mającym kontakt z dzi-
kami nakazuje się stosowanie środ-
ków higieny niezbędnych do ogra-
niczenia ryzyka szerzenia się ASF,  
w tym odkażanie rąk i obuwia; 

• należy przestrzegać zasady, że oso-
ba, która znalazła padłego dzika,  
a tym samym mogła mieć kontakt  
z wirusem ASF, przez 72 godziny po 
tym fakcie, nie powinna wchodzić 
do miejsc, w których utrzymywa-
ne są świnie i nie wykonywać czyn-
ności związanych z obsługą świń.  

oprac. ATB źródło: Główny 
Inspektorat Weterynarii

Mapa obszaru skażonego fot. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z 30 listopada 2019 r.
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Ulica musi poczekać na 
remont za 15 milionów
ŻARY Miasto 
pozyskało 
w konkursie 
kilka milionów 
dofinansowania do 
kompleksowego 
remontu ulicy 
Bohaterów Getta, 
ale nie stanie się to 
tak szybko, jakby się 
mogło wydawać.
Projekt modernizacji drogi za-
kładał między innymi, że wodę 
będzie można odprowadzić do 
zaprojektowanej wcześniej inwe-
stycji regulacji rzeki Żarki, bie-
gnącej pomiędzy ul. Żagańską  
a Bohaterów Getta. Ta inwesty-
cja, pomimo dawnych już dekla-
racji, po dziś dzień nie została 
zrealizowana. Najprościej rzecz 
ujmując, wzdłuż rzeki miały zo-

stać wybudowane dwa kanały  
z rur o znacznych średnicach, któ-
rych zadaniem byłoby przejęcie 
większej ilości wody, na przykład 
po gwałtownych opadach desz-
czu. Do tych rur miały też spływać 
wody z ulicy Bohaterów Getta. 
Plan był dobry, ale rur jak nie 
było, tak nie ma. Odpowiadał za 
to Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych. Instytucję 
jednak zlikwidowano, a właści-
wie stała się częścią utworzonych 
Wód Polskich. Wraz z tym prze-
kształceniem nagle zniknął temat 
planowanej inwestycji w Żarach. 
I nikt nic nie wie. Teraz to nie wia-
domo nawet, czy kiedykolwiek 
dojdzie do skutku.

Przygotowanego projek-
tu modernizacji ulicy Bohaterów 
Getta nie można więc zrealizo-
wać. Urzędnicy zlecili wykona-
nie zmian w projekcie. To nie jest 

jednak praca na tydzień, a raczej 
na kilka miesięcy. Przesunięcie  
w czasie zagrażałoby granicznym 
terminom zakończenia przebudo-
wy. Miasto zwróciło się więc do 
wojewody, aby zezwolił na zakoń-
czenie inwestycji w 2021 roku. De-
cyzji jeszcze nie ma. Jeśli wojewo-
da nie wyrazi zgody, z przyznanej 
dotacji trzeba będzie zrezygnować. 
Ale urzędnicy nie zamierzają po-
rzucić projektu przebudowy Boha-
terów Getta. Mimo to, sfinansowa-
nie całości wyłącznie z własnych 
środków raczej nie wchodzi w grę.

- W takiej sytuacji nasz pro-
jekt, już po zmianach, będziemy 
zgłaszać do kolejnych konkursów 
na dofinansowania - mówi bur-
mistrz Danuta Madej. - Prawdopo-
dobnie następny będzie ogłaszany 
w połowie przyszłego roku i zno-
wu będziemy walczyć o pieniądze, 
bo nie mamy innego wyjścia. ATB

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że tutaj remont bardzo by się przydał 
fot. Andrzej Buczyński
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Bożonarodzeniowy konkurs gminny
GMINA ŻARY 5 grudnia 
oficjalnie rozstrzygnięto 
dwunastą edycję 
Gminnego Konkursu 
Bożonarodzeniowego.
W tym roku jury poddało ocenie 147 prac 
konkursowych przygotowanych przez 205. 
autorów indywidualnych, grup zorganizo-
wanych oraz rodzinnych.

Kategoria dzieci i młodzieży do lat 16 
W kategorii „stroik na stół świątecz-
ny” nagrody otrzymali: Jakub Drzymała  
z Olbrachtowa, Basia Kot z zespołu Szkół  
z Grabika i Julian Zyga z Drozdowa. Wy-
różniono Franka Nunneri ze Szkoły Pod-
stawowej w Olbrachtowie i Aleksandrę 
Milińską ze Szkoły Podstawowej w Sienia-
wie Żarskiej.

Najładniejsze ozdoby choinkowe 
wykonały Sara Stawiarz z Miłowic i Sara 
Sadraoui z Mirostowic Górnych. Wyróż-
niono Oliwię Kiek i Natalię Roszak z Ze-
społu Szkół w Grabiku.

Nagrody za szopkę noworoczną otrzy-
mali: Miłosz Feręc ze Szkoły Podstawowej 
w Mirostowicach Dolnych, Michalina Ro-
baszewska z Sieniawy Żarskiej i Kamil 
Migała z Kadłubii. Lena Femlak z Zespołu 
Szkół w Grabiku zdobyła wyróżnienie.

Za wypieki bożonarodzeniowe 
nagrodzono Karolinę Śrutwę i Jakuba 

Mierzwę ze Szkoły Podstawowej w Miro-
stowicach Dolnych.

Cztery wyróżnienia przyznano  
w kategorii innych form dekoracji bożo-
narodzeniowych. Docenione zostały prace 
Ewy Ezulin z sekcji plastycznej Drożków, 
a także uczestników sekcji plastycznej Sio-
dło - Ali Sadowskiej, Mileny Pękali i Kuby 
Sadowskiego. W pracach zbiorowych wy-
różniono 6-latki z oddziału przedszkolnego 
w Olbrachtowie oraz 5-latki z punktu przed-
szkolnego w Olbrachtowie. 

Spośród ocenianych prac rodzinnych 
nagrody otrzymali: Julia Sadowa z mamą 
(Lubanice), Michał Kuros z tatą (Lubani-
ce) i Partycja Zofińska z mamą (Łukawy). 
Wyróżniono Hanię Fraszewską z rodzica-
mi oraz Lili Cierech z mamą (Bieniów).

Kategoria dorośli - powyżej 16 lat
Nagrody za stroiki na stół świąteczny po-
wędrowały do Danuty Wazner z Mirosto-
wic Górnych oraz do Anny Kaźmierczak  
i Grażyny Niemczyk z Klubu Seniora  
w Mirostowicach Górnych. Wyróżniono 
Koło Gospodyń Wiejskich Łaz i Marię Go-
łębiewicz.

Nagrodzono prace w kategorii „ozdo-
by choinkowe”. Najładniejsze wykonały: 
Monika Gazda z Miłowic, Marta Ledwoń 
z Grabika oraz Romualda Laskowska  
z Sieniawy Żarskiej. Wyróżniono Danutę 
Skórzewską i Teresę Zduńską (Sieniawa 

Żarska) oraz Martę Borowicz (Łaz).
Dwie najładniejsze szopki nowo-

roczne wykonały Katarzyna Kursa z Mi-
rostowic Górnych i Agnieszka Stodolska z 
Włostowa.

Najwyższą półkę wypieków bożona-
rodzeniowych wypełniły: Stanisława Kur-
sa z Mirostowic Górnych, Bronisława Bi-
lińska i Zofia Borecka z Łazu. Wyróżniono 
Bronisławę Karkowską ze wsi Łaz i Teresę 
Dudzik, mieszkankę Grabika.

W innych formach dekoracji bożo-
narodzeniowych przyznano jedną nagrodę 
- trafiła ona do Bronisławy Kursy z Miro-
stowic Górnych. Do tego dwa wyróżnienia 
- dla Danuty Kuś z Mirostowic Górnych 
oraz Magdaleny Paluchowicz z Domu Po-
mocy Społecznej w Miłowicach.

Nagrodzono pracę zbiorową Stowa-
rzyszenia Łaz - Zielony Las, a wyróżniono 
Zespół Karolinki z Grabika oraz ponownie 
Stowarzyszenie Łaz - Zielony Las. ATB

REKLAMA

Wręczenie nagród zorganizowano w świetlicy w Łazie fot. Andrzej Buczyński
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Podziękowania za bezinteresowność
ŻARY V Żarski Dzień 
Wolontariusza był 
doroczną okazją do 
podziękowań dla 
wszystkich, którzy 
angażują się w pracę na 
rzecz drugiego człowieka, 
ale także na rzecz zwierząt.
Podziękowania wręczono podczas uro-
czystości 4 grudnia w sali widowiskowej 
Luna. Otrzymały je osoby działające przy 
różnych organizacjach pozarządowych, 
klubach i fundacjach.

Miejska Rada Seniorów - Ryszard 
Wandal i Danuta Freder Kaczmarczyk.

Żarskie Stowarzyszenie Ochrony Zwie-
rząt „Aport” - Wiktoria Rymczak, Aleksandra 
Szafarowicz, Jakub Maćko, Weronika Woj-
dyło, Wiktoria Kamola, Kamila Garczyńska, 
Olga Onuchowska, Filip Maniecki, Michali-
na Kufel, Lena Jasion.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Żarach - Grzegorz Szeliga, Julia Stachów, An-
drzej Simon, Alona Pukhalska-Diachenko.

Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechani-
zowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej 
- Jacek Jakubiak, Bolesław Adamik, Marian 
Popławski, Marek Splitt, Jacek Gajecki.

Związek Kombatantów Rzeczypospo-
litej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych - Weronika Kaczmarczyk, Hubert Kacz-
marczyk, Genowefa Sendłak, Bronisława 

Szlachta-Stencel.
Stowarzyszenie Aptekarzy Żarskich - 

Konrad Jaskulski i Bartosz Smyczyński.
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesła-

wa Chrobrego w Żarach - Józefa Sierachan, 
Renata Namysł, Julia Męderowicz, Weroni-
ka Baumgarten, Iga Falińska.

Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy 
im. św. Brata Alberta - Wiktoria  Chopcian, 
Wiktoria Danielczyk, Wiktoria Mikołajczuk, 
Jakub Sałdan, Jakub Stec.

Fundacja Przedsiębiorczość w Żarach - 
Anna Bugała i Sebastian Kruszelnicki.

Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów - Maria Wróblewska, Krystyna 
Kondycka, Bernadeta Hendrykowska, Antoni 
Spurek, Anna Łuczyńska.

Stowarzyszenie „Serce Za Serce” - 
Grażyna Bossy, Barbara Góra, Mirosława 
Świerk, Krystyna Kolenda, Teresa Kalińska.

Żary Runners Team - Emilia Żelazek, 
Maja Grześków, Ryszard Ratman, Patryk Bo-
rowiec, Danuta Wąsowicz.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach - 
Kornelia Kostecka, Maja Harasim, Klaudia 
Stańczyk, Kacper Korzeniowski, Anna Bła-
żewicz.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach - Li-
dia Dołęga, Daria Lewaszkiewicz, Julia Pietru-
siak, Zofia Pawlaczyk, Weronika Ślusarz.

Żarski Dom Kultury - Urszula Rzeźnik, 
Joanna Wojteczko, Waldemar Dybalski, Aneta 
Gołąb, Alicja Wróbel.

Klub Sportowy Promień - Arkadiusz 

Kowzan i Jakub Kaczmarek.
Miejska Biblioteka Publiczna - Magda-

lena Broniecka i Piotr Pużak.
Zarząd Rejonowy LOK - Marian Mańka.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach - 

członkowie szkolnego koła Caritas - Kacper 
Koźlik, Katarzyna Kuriata, Paweł Piskorz, Zu-
zanna Starzec, Wiktoria Zaleska.

Parkrun Żary - Stanisław Sztermer, 
Magdalena Piotrowska, Zbigniew Pieczyrak, 
Lucyna Maślanka, Bożena Zielińska.

Klub Karate Kontra - Arkadiusz Szy-
mański, Monika Seremak, Magdalena Mali-
nowska.

ZHP Żary - Elżbieta Kurkiewicz, Elż-
bieta Haussa, Piotr Wołodźko, Jarosław Ryś, 
Katarzyna Gruber.

PTTK Oddział Powiatu Żarskiego - 
Ewa Pająk, Miłosz Bielak, Kamila Krzemiń-
ska-Bielak, Dorota Wilgucka, Włodzimierz 
Dworski.

OR PCK w Żarach - Julia Kasperczak, 
Katarzyna Jarczewska, Nikola Dzierybko, Wa-
cław Fuksiewicz, Jarosław Antoszewski.

Cech Rzemiosł Różnych, Handlu  
i Przedsiębiorczości w Żarach - Stefania Ada-
mik, Kajetan Adamski, Krzysztof Polusik, 
Anna Ślawska, Eugeniusz Ślawski.

Żarskie Stowarzyszenie „Tobie i Mia-
stu” - Edyta Gajda.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Radość Życia” - Halina 
Jórga. ATB

REKLAMA

Zbliżają się święta, a wraz z nimi okazja do spotkań z najbliż-
szymi, którzy niekiedy przyjeżdżają do nas z daleka. Widzicie 
się rzadko i przykro jest wtedy, gdy nie można ze sobą swo-
bodnie porozmawiać, podzielić się radościami, bo osoba do 
której kierujemy rozmowę jej  nie rozumie. Przez cały wieczór 
masz trudności aby zrozumieć, co kto mówi. 
Twoich rozmówców zagłusza gwar innych gości i okazjonal-
ne hałasy z kuchni. Koniec końców siadasz w kącie z dala 
od pozostałych, bo i tak ich nie rozumiesz. Powoli zaczynasz 
się izolować od otoczenia i zamykasz się w swoim świecie 
nie wiedząc, że problem z nadążaniem za rozmową to jeden  
z pierwszych objawów niedosłuchu.
Ludzie wstydzą się mówić o tym, gdyż spotykają się z nie-
przyjemną reakcją w swoim otoczeniu, gdy nie usłyszą ja-
kiejś informacji. Ten nieprzyjemny klimat wokół uszkodzenia 
słuchu skutkuje tym, że nie zgłaszamy lekarzowi problemów 
ze słuchem i mamy nieuzasadnioną niechęć do aparatów 
słuchowych.
Osoby niedosłyszące w magiczny niemal sposób uczą się 
czytania z ruchu warg, ale to nie powoduje poprawy słysze-
nia tylko jeszcze bardziej pogarsza ich słuch. Wykwalifiko-
wany personel, który reprezentuje naszą firmę jest właśnie 
od tego, by takim zagubionym ludziom pomóc i poradzić co 
zrobić z tym problemem dalej.
Siedziba mieści się w przychodni lekarskiej Eskulap. Z roku 
na rok mamy coraz większą ilość pacjentów. Dzięki naszemu 
wykwalifikowanemu personelowi pacjenci mają większą 
świadomość i wiedzę na temat niedosłuchu, aparatów słu-
chowych i konsekwencji ich nie noszenia. Nasi pacjenci są 
traktowani szczególnie, z reguły są to ludzie starsi, schoro-
wani po różnych przeżyciach i jeszcze na dodatek jakby mało 

było mają problem ze zrozumieniem i słyszeniem otoczenia.
Staramy się poprawić im jakość życia, chcemy aby uśmiech 
wrócił na ich twarze. Są to wspaniali ludzie, którzy przeżyli 
spory kawałek życia, są tego warci i zapracowali sobie na to.
Do naszego punktu może przyjść każdy, jeszcze przed wstęp-
ną konsultacją u laryngologa, a następnie wrócić na dopaso-
wanie konkretnego aparatu słuchowego po akceptacji zlece-
nia przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kolejny etap to konsultacja z protetykiem słuchu w celu 
wyboru aparatu słuchowego oraz przygotowania indywi-
dualnych wkładek otoplastycznych. Gdy wkładki są gotowe 
można wstępnie dopasować aparat słuchowy. Pacjent może 
porównać różne  modele i wybrać ten w którym czuje się naj-
lepiej. Następnie bardzo ważny etap to rehabilitacja słuchu 
i mowy. Po jej zakończeniu ocenia się korzyść z protezowa-
nia i dokonuje się ewentualnych korekt w dopasowanym 
aparacie. Pacjent powinien znajdować się pod stałą opieka 
audiopretyczną. My taką zapewniamy. W naszej firmie TJau-

dio oferujemy pacjentom 5-letnią opiekę, nie zostawiamy ich 
samym sobie, zawsze służymy radą i pomocą.
Jeżeli potrzebny jest aparat słuchowy specjalista laryngolog 
lub audiolog wystawia zlecenie, które należy poświadczyć  
w swoim oddziale NFZ lub wysłać go pocztą. Osoba ubez-
pieczona (w tym emeryci i renciści) ma prawo do refundacji 
zakupu aparatu słuchowego raz na 5 lat Jeśli niedosłuch jest 
obustronny to fundusz dopłaca do dwóch aparatów. Refun-
dacja jest możliwa u osób, u których niedosłuch przekroczy 
wartość 40 decybeli. Do 26 roku życia refundacja jest moż-
liwa raz na 3 lata. Dla osób posiadająca grupę inwalidzką 
możliwe jest dofinansowanie ze środków PEFRON. Aby otrzy-
mać to dofinansowanie należy złożyć komplet dokumentów  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, to dofinansowa-
nie otrzymają osoby, które mieszczą się w progu dochodo-
wym wyznaczonym przez PCPR.

Przychodnia Lekarska „ESKULAP”
TJaudio Centrum Protetyki Słuchu

ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU
od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16,

po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu się 729-055-122.

Profesjonalny dobór
aparatów słuchowych

Wolontariuszom podziękowano za ich pracę fot. ARMG
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Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 5)
POWIAT ŻARSKI 
Historycznej 
wędrówki 
śladami dawnej 
kolei Lubsko - 
Tuplice nie 
można zacząć  
w innym miejscu, 
niż w Lubsku.

Do samej stacji początkowej 
– dworca łużyckiego – po-
wrócimy w następnych od-
cinkach, gdyż najpierw war-
to omówić aspekty kolejowo-
-gospodarcze na terenie całe-
go węzła Lubsko. Stacji wy-
jątkowej, nie tylko dla pol-
skich miłośników kolejnic-
twa, zarówno pod względem 
przestrzennego i infrastruktu-
ralnego rozmachu, jak i bez-
litosnej historii jej upadku w 
ostatnich 25. latach. Dlate-
go dzieje kolejnictwa w tym 

mieście zaczniemy od przed-
stawienia planu z historycz-
nym układem  torowym, któ-
ry będzie stanowił trzon gra-
ficzny kilku następnych od-
cinków tego cyklu. Jeśli cho-
dzi rozdział związany z impo-
nującym przecież układem to-
rowym stacji Lubsko, to moż-
na go podzielić na dwa okre-
sy. Pierwszy, trwający do lat 
40. XX wieku, który dotyczy 
stałej rozbudowy i przebudo-
wy stacji pod względem toro-
wym oraz epokę jej etapowe-
go zaniku, rozpoczętą od po-
łowy 1945 roku i trwającą do 
dnia dzisiejszego. 

Po ukształtowaniu się 
całego układu torowego wę-
zła kolejowego Lubsko, prze-
bieg głównej linii kolejowej 
z Wrocławia do Berlina za-
chował na terenie samej sta-
cji tranzytowy charakter, co 
bezpośrednio wynikało z po-

łożenia ceramicznych zakła-
dów przemysłowych na po-
łudnie od zespołu torowisk  
i włączania zespołu bocznic 
z tego kierunku. Skala rozbu-
dowy infrastruktury kolejo-
wej stanowiła o potędze lub-
skiego węzła, rozsławiając je-
go rolę do dzisiaj, kiedy od-
chodzi w wizualną nicość. 

Z elementów torowych 
na czoło wysuwała się po-
mocnicza stacja rozrządowa 
z dwoma dodatkowymi na-
stawniami. To tam przez ca-
łą dobę odbywały się perma-
nentne manewry lokomotyw 
i wagonów, dokonywało się 
przyjęcie, przegrupowanie  
i zestawianie z grup wagonów 

licznych pociągów towaro-
wych nadawanych z Lubska. 
Torowiska stacji rozrządowej 
znajdowały się we wschod-
niej części węzła i bezpośred-
nio przylegały do torów do-
datkowych, przebiegających 
równolegle do dwutorowej 
trakcji w kierunku Żagania  
i Żar. Według niemieckiej nu-
meracji, cała dwudziestotoro-
wa grupa torów w tej części 
stacji posiadała przy warto-
ściach numerycznych indeks 
„o” jako tor wschodni. W za-
chodniej części dworca tory 
miały indeks „w”. Rozpoczy-
nając od toru nr 1, który był 
torem szlakowym do Berlina. 
W odróżnieniu od współcze-
snej numeracji na sieci PKP, 
gdzie tory stacyjne odgałę-
ziające się od toru szlakowe-
go nr 1 mają oznaczenia nie-
parzyste, a z toru nr 2 parzy-
ste, numeracja niemiecka po-

legała na stopniowaniu jed-
nostkowym, nadając w przy-
padku dużych stacji kierunek 
geograficzny, w którym sek-
torze węzła kolejowego da-
ne tory przebiegają. W Lub-
sku były tory wschodnie i za-
chodnie, w Żarach przykłado-
wo północne i południowe. 

Z technicznego punk-
tu widzenia Lubska stacja 
ciągnęła się przez ponad 
2 km pomiędzy semafora-
mi wjazdowymi z kierunku 
Wrocławia od południowe-
go-wschodu i Berlina oraz 
Krosna Odrzańskiego od 
strony zachodniej. Odejście 
na zachód w stosunku prze-
ciwległego kierunku połu-
dniowo-wschodniego wy-
nika z faktu łukowego wyj-
ścia obu torów ze stacji  
w Lubsku.  (cdn.)

Grzegorz Dawczyk

Sieć kolejowa na terenie Lubska opr. Grzegorz Dawczyk

Rok 2003 to jeden z ostatnich, kiedy widok torów w sennym 
lubskim kolejowym pejzażu nie był jeszcze nerwowym uro-
jeniem. Na fotografii wykonanej z okolic wiaduktu nad ul. Ki-
lińskiego w kierunku wschodnim od lewej: tor szlakowy do 
Żagania, tor szlakowy do Tuplic oraz tory 110 i 112 fot. Marek 
Szydłowicz
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Agros świętował 40-lecie
ŻARY 30 listopada 
klub Agros obchodził 
jubileusz. Z tej okazji 
sportowcy, działacze 
i zaproszeni goście 
spotkali się  
w hali Powiatowego 
Centrum Sportu  
w Żarach.

Od samego początku był to klub 
zapaśniczy, dopiero później dołą-
czyła lekka atletyka.

Z Agrosu wywodzą się takie 
znane postaci świata sportu, jak Jó-
zef Tracz, Mieczysław Tracz, Iwo-
na Matkowska, Michał Rozmys, 
czy Arnold Zdebiak.

Aż trudno zliczyć, ilu meda-
listów mistrzostw świata, Europy  
i Polski przewinęło się przez Agros 
w ciągu ostatnich czterech dekad. 

Pierwsza sekcja zapaśni-
cza w Żarach została założona w 
1973 roku przez Franciszka Den-
dewicza. Pojawili się kolejni tre-
nerzy i w końcu Agros na do-
bre ugruntował swoją pozycję na 
sportowej mapie miasta.

Czterdziestolecie było oka-
zją do uhonorowania osób zasłu-
żonych dla rozwoju sportu.

Srebrnymi odznakami Pol-
skiego Związku Zapaśnicze-
go wyróżniono Józefa Radziona, 
Leszka Mrożka, Mariolę Wagner 
i Michała Drzewińskiego.

Złote odznaki otrzymali: 
Maciej Karnicki, Robert Kaszub-
ski, Danuta Madej, Kamila Zgo-
lak-Suszka, Przemysław Jamont, 
Michał Morżak, Dariusz Kołacz, 
Jan Graliński, Robert Nowaczyń-
ski, Olaf Napiórkowski, Krzysz-
tof Danielewski, Bogdan Kępiń-
ski, Mirosław Malewicz, Artur 
Mikołajczyk i Leszek Karaś.

Brązowe medale Polskie-
go Związku Zapaśniczego przy-
znano Janowi Napiórkowskiemu, 
Mirosławowi Sawickiemu i Da-
mianowi Fedorowiczowi.

Medalem srebrnym PZZ 
wyróżniony został Ryszard Dy-
nowski, natomiast złote medale 
przyznane zostały Markowi Cie-
ślakowi i Franciszkowi Dendewi-
czowi.

Co roku klub wyróżnia 
swoich najlepszych zawodników 
w sezonie. Spośród lekkoatletów 
najlepsze wyniki osiąglęli: Mar-
cin Jung, Alicja Dudkiewicz, Zu-
zanna Mistoń, Kinga Pecyna, Na-
talia Gielicz oraz Dagmara Mar-
czuk.

W gronie najlepszych zapa-
śniczek znalazły się w tym roku 
Daria Palińska-Osocka, Martyna 
Gabryl oraz Maja Majdańska.

Najlepszym zapaśnikiem 
został Aleksander Płatek, a na 
kolejnych pozycjach uplasowa-
li się Kamil Nowak i Jakub Pła-
tek. ATB

Wśród osób składających tego dnia życzenia i gratulacje na ręce prezesa klubu Damiana Fedorowicza byli między in-
nymi wiceburmistrz Żar Olaf Napiórkowski i przewodniczący rady miejskiej Marian Popławski fot. Andrzej Buczyński

Nagrodzono między innymi najlepszych lekkoatletów Agrosu fot. Andrzej Buczyński

Jubileuszowa klubowa fotografia rodzinna fot. Andrzej Buczyński
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SPORTY WALKI 
Bardzo dobrze 
zaprezentowali się 
zawodnicy żarskiego Klubu 
Karate Kontra podczas 
Ogólnopolskiego Turnieju 
„Ochi Cup” w Krotoszynie.

Kata indywidualnym złote medale zdoby-
li: Gracjan Końcowik, Wiktor Końcowik, 
Antoni Moniakowski, Celine Wunsche, 
Liliana Nowicka i Nadia Wojakowska. 
Srebrne - Nikola Seremak, Karolina Za-
błotna, Aleksander Sadło, Gabriel Sob-
czak, Len Woś, Matvii Volosatov i Marty-
na Grajcar. Medale brązowe - Julia Tryt, 
Zuzanna Kluge, Barbara Ochman i Kac-
per Rudziewicz.

W kumite indywidualnym na naj-
wyższym podium stanęli: Gracjan Koń-

cowik, Wiktor Końcowik, Liliana Nowic-
ka, Nadia Wojakowska, Natalia Popław-
ska, Wojciech Dziędzioła, Matvii Volosa-
tov i Martyna Grajcar. Srebro wywalczy-
li:  Nikola Seremak, Lena Michalak, Alek-
sander Sadło, Gabriel Sobczak i Lena 
Woś. Medale brązowe - Ryszard Sosnow-
ski, Karolina Zabłotna, Milena Malinow-
ska, Julia Tryt, Krystian Serwański, Zu-
zanna Kluge, Oliwia Cehańczuk i Kacper 
Rudziewicz,

Złoto w kata drużynowym: Niko-
la Seremak, Celine Wunsche, Natalia Po-
pławska, Karolina Zabłotna, Milena Mali-
nowska, Nadia Wojakowska, Gracjan Koń-
cowik, Aleksander Sadło, Gabriel Sob-
czak. Srebro: Krystian Serwański, Kacper 
Rudziewicz, Matvii Volosatov. Brąz: Lena 
Woś, Lena Michalak, Julia Tryt, Stanisław 
Moniakowski, Antoni Moniakowski i Woj-
ciech Dziedzioła. ATB

SPORT

Medale na Oschi Cup

KOSZYKÓWKA 
Młodzicy 
BC Swiss Krono 
Żary po kolejnej 
wygranej na 
drugim miejscu 
w tabeli, a kadeci 
notują kolejną 
porażkę.

W lidze młodzików pod-
opieczni Tomasza Sobczaka 
i Tomasz Górskiego wygrali 
spotkanie z MKK Basket Go-
rzów 87:74.

Tymczasem w roz-
grywkach dolnośląskiej li-
gi kadetów BC Swiss Kro-
no przegrywa na wyjeździe 
z WKK Wrocław 96:66, na-
tomiast na własnym parkiecie 
porażka z PGE Turów Zgo-
rzelec wyniosła 74:105. ATB

Najlepsza dwójka

Raz na wozie, 
a raz nie

fot. KK Kontra

KOSZYKÓWKA Uczennice 
ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Żarach zajęły pierwsze 
miejsce w koszykówce 
dziewcząt w ramach 
Żarskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Rozgrywki 
odbyły się 25 listopada 
w żarskiej Dwójce, która była 
gospodarzem zawodów.

W zawodach wystartowały reprezentacje 
SP1, SP2, SP5 i SP8. Gospodynie nie dały 
szans przeciwniczkom, wygrywając rywali-
zację, zajęły I miejsce i zdobyły złote meda-
le. Tym samym wywalczyły awans do zawo-
dów powiatowych, które również odbędą się 
w SP2 już 11 grudnia. Zwycięski zespół wy-
stąpił w składzie: Iga Ognik, Martyna Klim-
czak, Justyna Grajkowska, Luiza Ludwig, 
Oliwia Czyżyk, Maja Zboralska, Weronika 
Mierzejewska, Julia Zakrzewska. Opiekunem 
zespołu jest Violetta Kępińska. nadesłane

fot. nadesłane

fot. Andrzej Buczyński
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Na własnym parkiecie 
nadal bez zmian

PIŁKA NOŻNA 30 listopada 
Akademia Młody Talent 
zorganizowała wewnętrzny 
turniej integracyjny.

Turniej odbył sie na hali Promienia. Oprócz 
zawodników, aktorami zostały również ma-
my i tatusiowie, a na końcu do gry włączy-
li się trenerzy. Rodzice zagrali również ze 
swoimi pociechami.

Mecze bardzo zacięte i rywalizacja 
duża, ale nie było tutaj przegranych. Wiel-
kim wspólnym tortem ze zdjęciem drużyn 
zajadali się wszyscy uczestnicy turnieju. 
Sebastian Dudek rozdał zawodnikom jed-
nakowe plecaki z logo Akademii. AD

Tym razem grali z rodzicami

fot. nadesłane

KOSZYKÓWKA 
Drugoligowcy 
BC Swiss Krono 
Żary rozegrali 
przed własną 
publicznością 
jedenasty 
mecz sezonu 
i wygrali z KS 
Hes BasketBall 
Wrocław 94:68.
Wrocławianie od początku 
grali na tym samym prak-
tycznie poziomie, co gospo-
darze i wydawać się mogło, 
że mecz rozstrzygnie się  
w ostatnich sekundach. 
Wprawdzie gospodarze po 
pierwszej kwarcie prowa-
dzili 26:20, ale po drugiej ta 

symboliczna przewaga jesz-
cze zmalała. Na przerwę za-
wodnicy schodzili przy wy-
niku na tablicy 49:44.

Czasem trenerska po-
gadanka w szatni czyni cu-
da. I tak musiało być tym ra-
zem. Wrocławianie w trze-
ciej kwarcie zdobyli zaled-
wie 4 punkty, a BC Swiss 
Krono powiększa przewa-
gę aż do 26. punktów przy 
rezultacie 74:48. Ostatnia 
kwarta wyrównana - po 20 
punktów dla każdej druży-
ny. Jednak przewaga gospo-
darzy już nie zmalała. Koń-
cowy rezultat to 94:68.

Nad wynikiem po-
pracowali: Mariusz Mat-
czak (19), Miłosz Góreń-
czyk (11), Dawid Kołkow-

ski (9), Mariusz Małachow-
ski (9), Wojciech Dymiń-
ski (8), Kacper Traczyk (8), 
Kacper Mąkowski (8), Da-
riusz Kalinowski (6), Paweł 
Pawlikowski (5), Jakub Der 
(5), Kacper Burnecki (3), 
Mateusz Rusiński (3).

Rywalem żarskich ko-
szykarzy w dwunastej ko-
lejce rundy zasadniczej gru-
py D będzie BC Obra Ko-
ścian. To mecz wyjazdowy. 
BC Swiss Krono zagra po-
nownie w Żarach 14 grud-
nia o godz. 16.00. Zmie-
rzą się z KS Sudety Jelenia 
Góra. Będzie to ostatni w 
tym roku mecz drugiej ligi 
w hali przy ul. Okrzei. Ko-
szykówka powróci do Żar  
4 stycznia. ATB

Rycerz Kron razem z kibicami fot. Andrzej Buczyński Najlepszym zawodnikiem tego meczu był Mariusz Matczak fot. Andrzej Buczyński
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2. kolejka Żarskiej Ligi Futsalu

Wybrzeże Klatki Schodowej - Kaczy Team ZZO Marszów - Crips

Yakotakokiwa - MagicyLibero - MMalu

FUTSAL Drugą kolejkę ŻLF rozegrano 
w niedzielę, 1 grudnia. Kibiców nie 
brakowało.

Futsal jest zimową alternatywą dla kibiców piłki nożnej 
kopanej zazwyczaj na trawie. W przerwie między rundą 
jesienną a wiosenną, głodni sportowych wrażeń, przycho-
dzą do Powiatowego Centrum Sportu przy ul. Podwale. W 
ten sposób można spędzić prawie pół niedzieli, obserwując 
dynamiczne czterdziestominutowe pojedynki.

Najciekawszym meczem drugiej kolejki było spo-
tkanie drużyn Hart Szkło i Endorfina & Brunetka. Pierw-
sza z nich broni tytułu mistrzowskiego z ubiegłego sezonu,  
a druga... wygrała mecz.

Żarska Liga Futsalu generalnie gra co niedzielę. Wy-
jątkiem będzie niedziela 8 grudnia. Trzecia kolejka zapla-
nowana jest na 15 grudnia. ATB
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WYNIKI 2. KOLEJKI
Wybrzeże Klatki Schodowej - Kaczy Team 4:7

ZZO Marszów 2 : 11 Crips
Libero 9 : 3 MMalu

Yakotakokiwa 1 : 2 Magicy
Red Devils Katalonia 7 : 4 Mirostowiczanka

Tiki Taka 19 : 3 ŻKSW
Hooligans 3 : 4 ŁKS Łęknica

Hart Szkło 2 : 3 Endorfina & Brunetka

Hooligans - ŁKS Łęknica Hart Szkło - Endorfina & Brunetka

Tiki Taka - ŻKSWRed Devils Katalonia - Mirostowiczanka

3. KOLEJKA - 15 grudnia
   12.30 Mirostowiczanka - Crips
   13.20 ZZO Marszów - Red Devils Katalonia
   14.10 Wybrzeże Klatki Schodowej - Libero
   15.00 Endorfina & Brunetka - ŻKSW
   15.50 Yakotakokiwa - Hooligans
   16.40 MMalu - Kaczy Team
   17.30 ŁKS Łęknica - Magicy
   18.20 Tiki Taka - Hart Szkło
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6 - 12 grudnia 2019

Biolog Paul (Stephen Dorff ) zajmuje się badani-
em afrykańskiej fauny. Wybiera się na kolejną 
wyprawę do serca Czarnego Lądu. Niespodzi-
ewanie okazuje się, że musi na nią zabrać 
swoją dorastającą córkę Jo (Maisie Williams). 
Nastolatka eksperymentuje z narkotykami i nie 
jest zachwycona tym wyjazdem. Nie dogaduje 
się też z nową dziewczyną ojca, Tally (Svetlana 
Metkina). Podczas wyprawy cała trójka będzie 
musiała stanąć do walki z grupą bezwzględnych 
kłusowników. 

TVP1 thriller, USA, 2013

Pustynne piekło00:05

Piątek

TVN

20:00

Sobota

26-letnia Louisa „Lou” Clark (Emilia Clarke) 
nie wie co zrobić ze swoim życiem. Próbuje sił 
w wielu dziedzinach, by wesprzeć fi nansowo 
najbliższych. W końcu zostaje opiekunką sparal-
iżowanego młodego bogacza, Willa Traynora 
(Sam Clafl in). Mężczyzna przed dwoma laty ucz-
estniczył w tragicznym dla niego wypadku i od 
tego momentu jeździ na wózku inwalidzkim. 
W przeszłości był pełnym energii chłopakiem, 
teraz wyzbył się tego na rzecz cynizmu, który 
potęguje jego prywatny dramat. 

Karaiby, XVIII wiek. Kapitan Jack Sparrow 
przewodził pirackiemu okrętowi „Czarna Perła”. 
Statek opanowali jednak buntownicy pod 
wodzą pierwszego ofi cera Barbossy. Po pewnym 
czasie, w wyniku niepomyślnego zbiegu 
okoliczności, kapitan Sparrow trafi a w ręce 
brytyjskich żołnierzy i zostaje aresztowany. 
Niebawem korsarze atakują karaibskie miasto 
Port Royal i porywają Elizabeth Swann, piękną 
córkę gubernatora. Zamierzają dotrzeć z nią na 
tajemniczą wyspę Isla de Muerte.

TVP1 fi lm obyczajowy, Wielka Brytania, USA, 2016 fi lm przygodowy, USA, 2003 

Zanim się pojawiłeśPiraci z Karaibów: Klątwa czarnej perły 21:15

Niedziela

Ameryka Środkowa, XVI wiek. Mijają czasy świ-
etności wysoko rozwiniętej cywilizacji Majów. 
Łowcy niewolników porywają Indian, by składać 
ich w krwawej ofi erze swym bogom. Trafi ają 
między innymi do wioski w środku jukatańskiej 
dżungli, w której żyje młody wojownik Łapa 
Jaguara (Rudy Youngblood). Odznaczający się 
wielkim okrucieństwem najeźdźcy mordują 
kobiety i dzieci, palą wioskę, a mężczyzn biorą 
do niewoli. Łapie Jaguara udaje się ukryć przed 
oprawcami ciężarną żonę i syna. 

POLSAT dramat przygodowy, USA, 2006

Apocalypto20:05

Poniedziałek

Trzecia część przygód RoboCopa. Detroit, 
niedaleka przyszłość. Korporacja OCP zamierza 
rozwiązać kwestię miasta. Większa część Detroit 
ma być bowiem wysiedlona i wyburzona. 
W miejsce zlikwidowanej metropolii fi rma 
planuje wznieść prywatne miasto idealne - Del-
ta City. Mieszkańcy buntują się przeciwko takiej 
perspektywie. Do planu OCP mają ich przekonać 
siły porządkowe i specjalne szwadrony śmierci. 
Ludzie organizują zbrojny ruch oporu. RoboCop 
nie chce patrzeć na niesprawiedliwość. 

TVP1 fi lm sf, USA, 1993

Robocop 300:05

Wtorek

Dziewięcioletni autystyczny Simon (Miko 
Hughes) jest geniuszem matematycznym. 
Przypadkowo łamie skomplikowany tajny 
kod wojskowy o nazwie Merkury. Służy on do 
przekazywania ważnych rozkazów agentom 
wywiadu Stanów Zjednoczonych pracującym 
na całym świecie. Złamanie szyfru może mieć 
olbrzymie konsekwencje dla światowego 
pokoju. Kod był największym osiągnięciem 
pułkownika Nicholasa Kudrowa (Alec Baldwin), 
szefa agencji bezpieczeństwa.

TVN fi lm sensacyjny, USA, 1998 

Kod Merkury22:00

Środa

Londyn, lata 30. XX wieku. Guwernantka 
w średnim wieku Guinevere Pettigrew 
niesprawiedliwie traci posadę. Sądzi, że trudno 
jej będzie znaleźć nową pracę i czekają ją wobec 
tego długie i bezowocne poszukiwania. Jednak 
wkrótce zostaje zaproszona na rozmowę do luk-
susowego apartamentu. Znajduje zatrudnienie 
w charakterze osobistej sekretarki u ekscentry-
cznej amerykańskiej gwiazdy Delysii Lafosse. 
Nowa pracodawczyni, aktorka i piosenkarka 
kabaretowa, wprowadza ją w wielki świat. 

TVP2 komedia romantyczna, Wielka Brytania, USA, 2008 

Niezwykły dzień Panny Pettigrew 23:15

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM ANIMOWANY FILM OBYCZAJOWY DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY

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

piątek 6 grudnia

05:10 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:20 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

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

nowela historyczna TVP
09:10 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
09:45 Okrasa łamie przepisy 

- magazyn kulinarny
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce 

- Dzika przyroda Irlandii 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga 

- serial obyczajowy
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 Gala 100 - lecia PZPN 
22:25 Błękitna głębia 2: 

Rafa - thriller
00:05 Pustynne piekło 

- fi lm akcji
01:45 SEAL Team 

- komando Foki - serial

04:35 Koło fortuny 
- teleturniej

05:15 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2018

06:05 Planeta lasów. 
Na górskich szczytach
- fi lm dokumentalny, 
prod. Hiszpania, 2017

06:40 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
13:35 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
14:10 O mnie się nie martw 

15:10 Doktor Kleist - serial, 
prod. Niemcy, 2006

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe. 

Kto tu rządzi? 
- reality show

19:30 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

20:10 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

20:35 Czar Par 
22:15 Muzyka na weekend
23:25 500 dni miłości 

- komedia romantyczna
01:05 Przychodzi facet do 

lekarza - komedia

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
07:20 Doradca smaku 
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Dziewczyny 

z wypiekami 
11:30 Metamorfozy Doroty 

Szelągowskiej 
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Szpital - program 

obyczajowy 
15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Jason Bourne 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Chiny, 2016, reż. Paul 
Greengrass, wyk. Matt 
Damon, Tommy Lee Jones, 
Alicia Vikander, Vincent 
Cassel, Julia Stiles 

22:30 10000 lat przed 
naszą erą 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2008, reż. Roland 
Emmerich, wyk. Steven 
Strait, Camilla Belle, Cliff  
Curtis, Joel Vogel, Ben 
Badra  

00:50 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:50 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

02:50 Uwaga! - magazyn
03:10 Noc 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
16:35 Na ratunek 112
17:05 Gliniarze
18:05 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:45 Mikołajkowy blok 

reklamowy
18:55 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda

19:40 Kraina lodu: 
przygoda Olafa
- fi lm animowany

20:05 Miss Supranational 
2019

23:05 Galerianki
 Galerie handlowe 

- współczesne świątynie 
konsumpcji, kolorowe 
wystawy, błyszcząca
biżuteria, drogie kosmety-
ki i najmodniejsze ciuchy. 
W takich miejscach Milena 
i jej przyjaciółki spędzają 
wolny czas. 

00:50 Gamer
 Dzięki nanotechnologii 

amatorzy gier kompute-
rowych mogą sterować 
prawdziwymi ludźmi 
i decydować o kolejach 
ich losu.

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

07:50 Stypendia Ministra 
KiDN dla studentów 
szkół artystycznych

08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:40 Dom moich synów

- fi lm TVP
09:50 Niespotykanie spoko-

jny człowiek - fi lm
11:00 Banda Rudego Pająka 

- serial TVP
12:20 Wydarzenie aktualne
13:00 Studio Kultura 
13:20 Wielka Gala Operowa 
15:50 Bema pamięci żałobny 

rapsod
16:15 Chleb, miłość 

i fantazja - komedia
18:00 Odyseja fi lmowa 
19:05 Teledyski
19:20 Którędy po sztukę 
19:30 Koło pióra - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Wieczór kinomana 

20:35 Wieczór kinomana
- Julieta 
- fi lm prod. Hiszpa-
nia, 2016, reż. Pedro 
Almodóvar, wyk. Emma 
Surez, Adriana Ugarte, 
Daniel Grao

22:20 Magazyn Rolling 
Stone, reportaże 
znad krawędzi 5 
- fi lm dokumentalny, 
prod. USA, 2017

23:10 Tygodnik Kulturalny
23:55 Teraz animacje! - Munya 

i ja - fi lm animowany, 
prod. Holandia, 2014

00:30 Aquarius - dramat, prod. 
Brazylia, 2016, reż. Kleber 
Mendonca Filho

03:00 Informacje kulturalne 
03:30 Kino nocne - Czarna 

suknia - fi lm TVP

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny
Agenci biura NCIS w 
Los Angeles działają 
pod przykrywką, by ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy.

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Champion 2 
- dramat kryminalny
George „Iceman” Cham-
bers zostaje wrobiony 
w przemyt narkotyków. 
Trafi a przez to do rosy-
jskiego więzienia, gdzie 
odbywają się mistrzostwa 
bokserskie.

21:55 Ryzykanci 
23:55 Ip Man
02:05 Tajemnice 

medyczne 
- fi lm akcji

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

04:15 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
- program dokumentalny

05:00 Szkoła 
06:00 Mango telezakupy
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
08:35 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
10:35 Big Brother Pobudka 
10:40 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
11:40 Big Brother 
12:40 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
13:10 Szpital - program 

obyczajowy 
14:10 Big Brother

Popołudnie
14:15 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

17:15 Big Brother 
Podwieczorek

17:20 SOS Ekipy w akcji 

18:25 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

20:00 Big Brother 
21:00 Teoria spisku - fi lm 

sensacyjny, USA, 1997, 
reż. Richard Donner, wyk. 
Mel Gibson, Julia Roberts, 
Patrick Stewart, Cylk 
Cozart, Stephen Kahn, 
Terry Alexander 

23:40 Big Brother + 
00:15 Czas na przyjaźń 

- fi lm komedia, 
USA, 2013, reż. Malcolm 
D. Lee, wyk. Monica 
Calhoun, Morris Chestnut, 
Melissa De Sousa, Taye 
Diggs

02:50 Noc Magii

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska

09:00 Przeklęta
12:00 Septagon

- serial obyczajowy
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
17:30 Septagon

- serial obyczajowy
18:30 Jak poślubić 

milionera
- Kulisy

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy,
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial kryminalny

23:05 8. mila
 - fi lm prod. USA, Niemcy, 

2002, reż. Hanson Curtis, 
wyk. Basinger Kim, Emi-
nem, Murphy Brittany 

 Kinowy hit Curtisa Hanso-
na, będący już klasykiem 
kina hip-hopowego, 
z białą legendą rapu, 
Eminemem, w roli głównej
i z jego nagrodzoną 
Oscarem piosenką. 
Film opowiada historię 
młodego rapera z nędznej 
dzielnicy Detroit, dla 
którego rap jest wielką 
pasją i odskocznią od przy-
gnębiającej codzienności
i życiowych problemów.

01:25 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TELETURNIEJ DRAMAT FILM PRZYGODOWY SERIAL KOMEDIOWY KOMEDIA THRILLER FILM PRZYGODOWY SERIAL KRYMINALNY

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

sobota 7 grudnia

05:35 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
08:00 Pełnosprawni 
08:25 Wojsko - polskie.pl 
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 

- Miłość do Boga 
09:50 Madeline - komedia
11:30 Wojenne dziewczyny 

- serial TVP
12:30 Fascynujący świat

- Eksperyment: zabójcza 
lawina - fi lm dokumental-
ny, prod. Wielka Brytania, 
2018

13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Z pamięci - felieton
14:25 Rolnik szuka żony

- reality show
15:15 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata Niżny 
Tagił - konkurs

17:30 Teleexpress

17:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

18:30 Postaw na milion 
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę 

- Pojedynek na pustyni 
- thriller, prod. USA, 
2014, reż. Jean - Baptiste 
Leonetti, wyk. Michael 
Douglas

23:15 Porwana - fi lm akcji, 
prod. USA, 2014, 
reż. R. Ellis Frazier

00:55 Jaka to melodia? 
01:50 Błękitna głębia 2: Rafa 

- thriller, prod. USA, 2009, 
reż. Stephen Herek

06:20 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP

07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:30 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
12:00 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
13:00 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Widowisko muzyczne
16:15 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
16:45 Dla niesłyszących

- Słowo na niedzielę 
- Poszukiwaczka Słowa

17:00 Piłka nożna - PKO 
Ekstraklasa: 18 kolejka: 
Lech Poznań - ŁKS Łódź

19:35 Lajk!
20:05 The Voice Senior
22:15 Widowisko muzyczne

23:25 Prosta historia
o morderstwie
- dramat, prod. Polska, 
2016, reż. Arkadiusz 
Jakubik, wyk. Filip
Plawiak, Andrzej 
Chyra, Kinga Preis, 
Anna Smołowik

 Ginie policjant powiązany 
z przestępczym światem. 
Podejrzenie pada na jego 
syna.

01:00 22 Jump Street 
- komedia kryminalna, 
prod. USA, 2014, 
reż. Phil Lord, Christopher 
Miller, wyk. Jonah Hill
Policjanci, Schmidt 
i Jenko, trafi ają pod 
przykrywką do lokalnego 
college’u, gdzie czeka 
na nich kolejne zadanie.

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
07:30 Dzień Dobry TVN 
11:00 Na Wspólnej - serial 
12:45 MasterChef 
14:15 Szlachetna Paczka, 

2019 
14:20 Top Model
15:45 Szlachetna Paczka, 

2019 
15:50 Domowe rewolucje
16:50 Szlachetna Paczka, 

2019 
16:55 Starsza pani musi 

fi knąć 
17:55 Szlachetna Paczka
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

19:00 Fakty 
19:25 Szlachetna Paczka, 

2019 
19:30 Sport 
19:35 Pogoda 
19:44 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Piraci z Karaibów: 
Klątwa czarnej perły 
- fi lm przygodowy, USA, 
2003, reż. Gore Verbinski, 
wyk. Johnny Deep, Geof-
frey Rush, Orlando Bloom, 
Keira Knightley

23:00 Pitch Perfect 
- fi lm komedia, USA, 
2012, reż. Jason Moore, 
wyk. Jason Moore, Anna 
Kendrick, Skylar Astin, Ben 
Platt, Rebel Wilson, Adam 
DeVine, Brittany Snow 

01:20 Jason Bourne 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Chiny, 2016, 
reż. Paul Greengrass, 
wyk. Matt Damon, 
Tommy Lee Jones, 
Alicia Vikander

03:50 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:40 Scooby-Doo i WWE: 

Potworny wyścig
10:15 Ewa gotuje
10:45 Moje disco, moje 

wszystko
11:45 Asterix kontra Cezar
13:25 Ojciec panny młodej
 Małżonkowie George 

Banks i Nina mieszkają na 
przedmieściach Los Ange-
les, w dużym rodzinnym 
domu, w którym zawsze 
panuje harmonia i spokój. 
Mają dwoje dzieci - syna 
Matty’ego i starszą, 
22-letnią, córkę Annie, 
która właśnie wraca z 
Europy, gdzie wyjechała 
na studia. Annie zaskakuje 
rodzinę, a zwłaszcza 
ojca wiadomością o jej 
zaręczynach z Bryanem 
Mackenzie, Amerykani-
nem, którego poznała we 
Włoszech. 

15:50 Świat według 
Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

16:15 Mister Supranational 
2019

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

Kiepskich
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Opowiesci z Narnii: 
Lew, czarownica 
i stara szafa

23:00 Speed 2: wyścig 
z czasem

01:55 Trener bardzo osobisty
04:15 Kabarety
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne 
07:55 Tyle słońca w całym 

mieście
08:55 Serialowa nostalgia 

- Zmiennicy - Prasa 
szczególnej troski - serial 

10:00 Tygodnik Kulturalny
10:50 Dokument tygodnia 

- Mały lalkarz - fi lm 
dokumentalny, reż. Thierri 
Paladino

11:55 Wydarzenie aktualne
12:25 Księżniczka Kaguya 

- fi lm animowany, 
prod. Japonia, 2013

14:50 Przyjaciel - fi lm TVP, reż. 
Marek Nowicki, wyk. Piotr 
Kurowski, Józef Pieracki

15:10 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii - Arkadia Nie-
borów - reportaż

15:25 Szlakiem 
Kolberga - reportaż

15:55 One. Kobiety kultury 

16:35 Retro kino 
- Jak ukraść milion 
dolarów
- komedia, prod. USA

18:40 Stypendia Ministra 
KiDN dla studentów 
szkół artystycznych 

18:45 Dranie w kinie 
19:25 Ikony muzyki 

- John Lennon 
20:30 Bilet do kina 

- Tajemnica Filomeny 
- komediodramat

22:20 Rock en Seine 
24:00 Seans kultowy 

- Wojna światów 
- następne stulecie 
- fi lm science fi ction

01:45 Performance
02:30 Wieczór kinomana 

- Julieta - fi lm 
prod. Hiszpania, 2016

05:55 Pan wzywał, 
Milordzie? 
Akcja tej przezabawnej 
komedii rozgrywa sie 
w rezydencji Lorda 
Meldeuma w Londynie, 
w 1927 roku.

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Przygody Merlina 
Młody czarodziej przyby-
wa do Camelotu i ukrywa 
swoje zdolności, gdyż 
bezwzględny król, Uther 
Pendragon, tępi wszelką 
magię.

08:50 13 Posterunek 2 
10:10 Rodzinny interes
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
20:00 Umysł przestępcy 

Wspomnienia i umiejęt-
ności zmarłego agenta 
CIA zostają wszczepione 
skazańcowi, by mógł 
dokończyć jego misję.

22:05 Olimp w ogniu 
- thriller
Odsunięty od obowiązków 
agent Secret Service 
jest jedyną nadzieją na 
uratowanie prezydenta, 
gdy Biały Dom zostaje 
zaatakowany przez ter-
rorystów.

00:20 Firmowa 
gwiazdka - fi lm 

02:35 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

04:00 Menu na miarę 
- fabularny

04:35 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango 
- telezakupy

08:05 Big Brother 
11:05 O.J. Simpson 

- winny czy niewinny? 
- dokument 

13:10 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

15:55 Psy i koty 
- fi lm rodzinny, 
prod. USA, 2001, 
reż. Lawrence Guterman, 
wyk. Jeff  Goldblum, 
Elizabeth Perkins, 
Alexander Pollock, Tobey 
Maguire, Alec Baldwin, 
Susan Sarandon, Michael 
Clarke Duncan, Charlton 
Heston 

17:45 Wszystko stracone 
- fi lm katastrofi czny, 
USA, 2013, reż. J.C. Chan-
dor, wyk. Robert Redford 

20:00 Big Brother 

21:00 Kraina jutra 
- fi lm przygodowy, 
USA, Francja, Hiszpania, 
Wielka Brytania, 2015, 
reż. Brad Bird, wyk. 
George Clooney, Hugh 
Laurie, Britt Robertson, 
Raff ey Cassidy, Tim 
McGraw 

23:45 Geneza nienawiści
- wywiad ze Stevenem 
Spielbergiem i Alexem 
Gibneyem 

00:05 Geneza nienawiści 
- dokument

01:05 Cicciolina: Matka 
chrzestna skandalu 
- fi lm dokument, Francja/
Niemcy, 2016, reż. Ales-
sandro Melazzini, wyk. 
Ilona Staller

02:20 Noc Magii

06:00 Pan Peabody
i Sherman Show

07:00 Kosmaty zawodnik
 Jack jest trzyletnim 

szympansem, którego 
amerykański uczony 
dr Kendall uczy 
języka migowego. Kiedy 
zniechęcony sponsor obci-
na fundusze, Jack trafi a do 
Kanady. Szczęśliwie spoty-
ka tam Tarę, głuchoniemą 
dziewczynkę, która potrafi  
się z nim porozumieć. Jej 
starszy brat Steven szybko 
odkrywa, że Jack jest 
urodzonym hokeistą... 

09:00 Galileo
11:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy,
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 119 dni na Pacyfi ku
17:00 Przyjęty
19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

00:05 XXX
 Xander Cage występujący 

pod pseudonimem
XXX jest zapalonym 
miłośnikiem sportów ek-
stremalnych. Intensywny 
wysiłek, ryzyko i kłopoty
z wymiarem spraw-
iedliwości są dla niego 
codziennością. Pewnego 
dnia zostaje zwerbowany 
przez amerykański rząd i 
jako tajny agent wyjeżdża 
do Pragi. Zostaje mu pow-
ierzona niezwykle trudna i 
niebezpieczna misja.

02:40 Disco Polo Life
- program rozrywkowy

03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL KRYMINALNY KOMEDIA FILM PRZYGODOWY FILM SENSACYJNY WESTERN SERIAL FABULARNY FILM PRZYGODOWY FILM PRZYGODOWY
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niedziela 8 grudnia

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

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce

- Pojezierze Drawskie 
09:05 Ziarno - magazyn
09:35 Las bliżej nas 

- magazyn
10:00 Polskie drogi 

- serial TVP
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
12:45 Misja Bangladesz - Bóg 

nie zapomniał o Bangla-
deszu - reportaż

13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton

14:25 Komisarz Alex - serial 
kryminalny TVP

15:15 Skoki Narciarskie 
- Puchar Świata Niżny Tagił 
- konkurs indywidualny, 
prod. Szwajcaria

17:30 Teleexpress
17:35 Dziewczyny 

ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP

18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Młody Piłsudski

- serial historyczny TVP, 
reż. Jarosław Marszewski

21:15 Zakochana Jedynka 
- Zanim się pojawiłeś 

23:15 Pojedynek na pustyni 
- thriller, prod. USA

00:55 Jaka to melodia? 
01:50 Porwana - fi lm akcji, 

prod. USA, 2014

04:35 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Poszukiwaczka Słowa

04:45 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

06:20 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP

07:15 Pytanie na śniadanie
11:40 The Voice Senior: 

Przesłuchania 
w ciemno

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.

Opole 2020
16:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
16:55 Na dobre i na złe

- serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Czar Par - program 

rozrywkowy
20:05 Muzyka, Taniec, Zaba-

wa - koncert

21:00 22 Jump Street 
- komedia kryminalna, 
prod. USA, 2014, reż. Phil 
Lord, Christopher Miller, 
wyk. Jonah Hill, Channing 
Tatum, Peter Stormare, 
Amber Stevens

23:05 Echo serca 
- serial TVP

23:55 Boski porząde
- fi lm prod. Szwajcaria, 
2017, reż. Petra Biondina 
Volpe, wyk. Marie 
Leuenberger, Maximilian 
Simonischek, Marta 
Zoff oli, Bettina Stucky

01:40 Seks, miłość 
i terapia 
- komedia obyczajowa, 
prod. Francja, 2014,
reż. Tonie Marshall

03:10 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Domowe rewolucje 
12:00 Co za tydzień 

- magazyn 
12:35 Wehikuł czasu - fi lm 

S-F, USA, 2002, reż. Simon 
Wells, wyk. Guy Pearce, 
Mark Addy, Phyllida Law, 
Sienna Guillory, Orlando 
Jones, Samantha Mumba

14:30 Piraci z Karaibów: Kląt-
wa czarnej perły - fi lm 
przygodowy, USA, 2003, 
reż. Gore Verbinski, wyk. 
Johnny Deep, Geoff rey 
Rush, Orlando Bloom, 
Keira Knightley

17:30 Big Brother Tydzień
18:30 My Way  
19:00 Fakty 
19:44 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef 

21:30 Hellboy II: 
Złota armia
- fi lm przygodowy, 
USA, Niemcy, 2008, 
reż. Guillermo Del Toro, 
wyk. Ron Perlman, Selma 
Blair, Doug Blair, Seth 
MacFarlane, Luke Goss, 
John Hurt 

23:55 Klucz do koszmaru 
- fi lm horror, 
USA, 2005, reż. Iain 
Softley, wyk. Kate Hudson, 
Gena Rowlands, John 
Hurt, Peter Sarsgaard,
Joy Bryant 

02:05 Big Brother 
Tydzień 

03:05 Uwaga!
- magazyn

03:25 Noc Magii
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:40 Kraina lodu: 
przygoda Olafa

08:05 Wędrówki 
z dinozaurami

09:55 Jak długo jeszcze?
 Para małżonków 

szukając ciszy i spokoju, 
sprzedają apartament na 
zatłoczonym Manhattanie 
i zamierza wybudować 
własny dom na pozornie 
idyllicznych przedmieści-
ach. Okazuje się jednak, że 
realizacja planów nie jest 
wcale taka łatwa...

11:55 Opowiesci z Narnii: 
Lew, czarownica i stara 
szafa

 Piotr, Zuzanna, Edmund 
i Łucja Pevensie ze 
względów bezpiec-
zeństwa zostają wysłani 
na wieś do posiadłości 
zdziwaczałego Kirke’a.

14:55 Speed 2: wyścig 
z czasem

 Annie Porter wraz ze 
swoim narzeczonym 
Alexem wyruszają w rejs 
luksusowym statkiem na 
Wyspy Karaibskie. 

17:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Miss Polski 2019
23:05 Ślad
00:05 Trans 

- thriller
02:15 Apocalypto
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:30 Którędy po sztukę 

- Samuel Hirszenberg 
- magazyn

07:40 Dranie w kinie 
08:25 Serialowa nostalgia 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Prezent z 
Dublina - serial, prod. 
Wielka Brytania, 1988

09:25 Niezapomniany Leon-
ard Bernstein 
- Spotkania z muzyką 

10:30 Piotruś i wilk - fi lm 
animowany, prod. Francja

11:05 Trzeci punkt widzenia - 
program publicystyczny

11:35 Syberiada polska
- dramat, prod. Polska, 
2013, reż. Janusz Zaorski, 
wyk. Urszula Grabowska, 
Adam Woronowicz

14:00 Arminio - opera
17:00 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
17:15 Niedziela z... 

20:30 Butch Cassidy 
i Sundance Kid 
- western, prod. USA, 1969

22:25 Scena alternatywna 
22:55 Alter - magazyn 
23:35 Dokument.pl - Portret 

osobisty - fi lm dokumen-
talny, reż. Piotr Małecki

00:25 Bilet do kina 
- Tajemnica Filomeny 
- komediodramat,
prod. Wielka Brytania, 
Francja, USA, 2013, reż. 
Stephen Frears

02:15 Teraz animacje! - Munya 
i ja - fi lm animowany

02:40 Rock en Seine - PJ Harvey 
- koncert

04:20 Teledysk
04:55 Awatar, czyli zamiana 

dusz - fi lm TVP
05:55 Zakończenie dnia

05:40 Tajemnice 
medyczne - fi lm akcji

07:30 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

09:35 Żandarm 
na emeryturze 

11:40 Góra Czarownic 
13:40 Najpiękniejsze 

baśnie: Magiczne 
pióro 

15:40 7 krasnoludków 
- Las to za mało! 

17:35 Gwiezdne wojny: 
część V - Imperium 
kontratakuje 

20:00 Need For Speed
Wrobiony w przestępstwo 
kierowca wyścigowy, 
Tobey, szuka zemsty.

22:25 Igrzyska śmierci 
W państwie Panem 
co roku odbywają się 
Głodowe Igrzyska - walka 
na śmierć i życie między 
przedstawicielami dwuna-
stu Dystryktów.

01:20 Skorpion 
- fabularny
Ekscentryczny geniusz 
komputerowy, Walter 
O’Brien, oraz jego 
niezwykle uzdolnieni 
przyjaciele tworzą grupę 
stanowiącą ostatnią linię 
obrony przed zagroże-
niami współczesnego 
świata.

02:10 Biesiada 
na cztery pory roku 
- serial obyczajowy

02:50 Dyżur
03:25 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

04:20 Menu na miarę 
- fabularny

04:55 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Ukryta prawda
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Big Brother 
11:05 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
13:25 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
15:40 W krzywym 

zwierciadle: Strze-
lając śmiechem - fi lm 
komedia, USA, 1993, reż. 
Gene Quintano, wyk. 
Emilio Estevez, Samuel 
L. Jackson, Jon Lovitz, 
Tim Curry, Kathy Ireland, 
William Shatner 

17:20 Jupiter: Intron-
izacja - fi lm S-F, USA, 
Australia, 2015, reż. 
Lana Wachowski, 
Lilly WachowskiLana Wa-
chowskiLilly Wachowski, 
wyk. Mila Kunis, Channing 
Tatum, Sean Bean, Eddie 
Redmayne, Douglas Booth 

20:00 Big Brother Arena 

21:30 47 roninów 
- fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania, 
USA, Węgry, Japonia, 
2013, reż. Carl Rinsch, 
wyk. Keanu Reeves, Hi-
royuki Sanada, Tadanobu 
Asano, Rinko Kikuchi, 
Ko Shibasaki, Cary-Hi-
royuki Tagawa 

23:55 Kandydat 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2004, reż. Jonathan 
Demme, wyk. Denzel 
Washington, Meryl Streep, 
Liev Schreiber, Jon Voight, 
Kimberly Elise, Jeff rey 
Wright, Ted Levine, Bruno 
Ganz, Vera Farmiga  

02:40 Noc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Pan Peabody i Sherman 
Show

06:55 101 dalmatyńczyków
08:55 Baśń o sześciu

łabędziach
 W dniu swoich urodzin 

Konstancja poznaje sekret, 
którego dotąd pilnie przed 
nią strzeżono: dawno 
temu jej ojciec w gniewie 
przeklął sześciu jej braci, 
którzy w rezultacie zami-
enili się w białe łabędzie. 
Tylko Konstancja może 
zdjąć z nich zaklęcie, ale 
w tym celu musi przez 
sześć lat żyć w całkowitym 
milczeniu i wykonać dla 
braci koszule z pokrzyw. 
Dziewczyna nie waha 
się ani chwili, porzuca 
rodzinny dom i udaje się 
do lasu, gdzie zabiera się 
do bolesnego zadania. 

10:55 Galileo
12:55 Gwiazdy Kabaretu

14:55 Poszukiwacze świętej 
włóczni

 Dyrektor muzeum,
profesor Bachmann, 
nagle znika. 

17:30 Policjantki i Policjanci 
19:00 Galileo
20:00 Skazany na piekło
 Kyle LeBlanc to 

Amerykanin pracujący 
na kontrakcie w Rosji. 
Jego żona Grey nie jest 
co prawda zadowolona 
z przeprowadzki, ale ma 
nadzieję, że wszystko 
wynagrodzi jej fakt, że jest 
razem z mężem. 

22:00 8. mila
00:25 Tuż przed tragedią
02:25 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:15 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja, 2019

07:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów - taka 

historia... - telenowela 
historyczna TVP

09:20 Ranczo - serial 
obyczajowy TVP

10:15 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:39 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce 

- Dzikie Metropolie 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
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

- W małym dworku 
22:25 Świat bez fi kcji - Syria 
23:25 Życie na gorąco

- Tupanaca - serial 
sensacyjny

01:00 Zanim się pojawiłeś

04:45 Koło fortuny
05:20 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2018

06:15 Coś dla Ciebie 
- magazyn

06:40 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
13:35 Gotowi do gotowa-

nia. Start! - magazyn 
kulinarny

14:05 Coś dla Ciebie 
14:30 Operacja Zdrowie

- magazyn medyczny
15:10 Doktor Kleist - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 O mnie się nie martw

- serial komediowy TVP
22:50 Kino bez granic 

- Serena - dramat, prod. 
USA, Francja, 2014

00:50 Głęboka woda - serial
01:50 Boski porządek
03:25 Zakończenie

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 My Way 
06:50 Nowa Maja w ogrodzie
07:20 Akademia ogrodnika 
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
13:30 Kobieta na krańcu 

świata 
14:00 Ugotowani - magazyn 

kulinarno-rozrywkowy 
15:00 Szpital 
16:00 Szkoła 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Klinika 

bez tajemnic 
22:30 Osaczeni

- fi lm sensacyjny, USA, 
2015, reż. John Erick Dow-
dle, wyk. Owen Wilson, 
Lake Bell, Pierce Brosnan, 
Sterling Jerins 

00:40 Co za tydzień 
- magazyn 

01:15 Kobieta na krańcu 
świata 

01:50 Uwaga!
- magazyn

02:15 Noc 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 

20:05 MEGA HIT 
- Apocalypto

 Łapa Jaguara - młody 
wojownik ze spokojnego, 
żyjącego w harmonii 
plemienia zamieszku-
jącego dżunglę, zostaje 
pojmany przez okrutnych 
przybyszów i zmuszony 
do odbycia niebezpiecznej 
wyprawy do nieznanego 
świata cywilizacji opartej 
na strachu i ucisku, na 
końcu której czeka go 
ołtarz ofi arny.

23:00 Oczy smoka
01:00 Uwięziona
03:05 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Niezapomniany Leon-
ard Bernstein
- Spotkania z muzyką 
- Tako rzecze Ryszard 
Strauss - cykl dokumental-
ny, prod. Niemcy, USA

08:00 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii - Pułtusk 
- reportaż

08:15 Studio Kultura
08:30 Tamań - fi lm TVP
09:15 Chleb, miłość 

i fantazja - komedia
11:00 Banda Rudego Pająka 

- serial TVP
12:25 Wydarzenie 

aktualne
13:00 Studio Kultura
13:20 Ikony muzyki 

- John Lennon 
14:20 Niedziela z... 

- Ireną Santor
15:05 Patrząc pod słońce 

- dramat, reż. Konstanty 
Ciciszwili

16:00 Poznań 56 - dramat, 
prod. Polska, 1996, 
reż. Filip Bajon

18:00 Legendy polskiego 
teatru - Andrzej. 
Wspomnienie o Andrzeju 
Nardellim 

18:50 Jest... czy się śni 
19:20 Teledyski
19:30 Trzeci punkt widzenia 
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Panorama kina 

polskiego - Żurek - fi lm
21:50 Aria Diva
22:40 Kronos 
23:20 Więcej niż fi kcja

- Polaroid. Błyskawiczne 
spełnienie marzeń - fi lm

00:30 Butch Cassidy 
i Sundance Kid 
- western, prod. USA,
1969

06:00 112: na każde
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

10:00 Zaklinaczka duchów
- serial obyczajowy 

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Kickboxer 2: 
Godziny zemsty 
David prowadzi klub 
kickboxingu. Wkrótce 
otrzymuje propozycję 
udziału w turnieju.

21:55 Champion 2 
23:50 Zasady walki III: 

Odkupienie 
01:40 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

02:20 Tajemnice 
medyczne
- fi lm akcji

03:20 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
obyczajowy

04:35 Z archiwum
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur

05:00 Szkoła 
06:00 Mango telezakupy
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
08:35 Ukryta prawda 
10:35 Big Brother Pobudka 
10:40 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
11:40 Big Brother 
12:40 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
13:10 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

14:10 Big Brother 
Popołudnie

14:15 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

15:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

17:15 Big Brother 
Podwieczorek

17:20 SOS Ekipy w akcji 

18:20 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Ostatnia misja 

- fi lm sensacyjny, 
Polska, 1999, reż. Wojciech 
Wójcik, wyk. Peter J. 
Lucas, Janusz Gajos, Ewa 
Gorzelak, Mirosław Baka, 
Piotr Fronczewski, Artur 
Żmijewski, Jerzy Kamas, 
Małgorzata Foremniak

23:15 Big Brother Nocą 
23:50 Ouija - fi lm horror, USA, 

Japonia, 2014, reż. Stiles 
White, wyk. Olivia Cooke

01:40 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:20 Noc Magii

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn

09:00 Przeklęta
12:00 Septagon

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn

15:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

16:00 Sekrety Sąsiadów
18:00 Septagon

- serial obyczajowy
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

21:00 Gwiazdy Kabaretu
22:10 Śmierć na 1000 

sposobów

23:00 Zaginiony batalion
 Oparta na faktach historia 

amerykańskiego batal-
ionu, który w ostatnich 
tygodniach I wojny 
światowej, w październiku 
1918 roku, został uwięzi-
ony między siłami wroga 
w lasach Argonne we 
Francji. Ponad 500 żołnier-
zy znalazło się w sytuacji 
bez wyjścia - poza niebez-
pieczeństwem ze strony 
nieprzyjaciela zagrażała 
im także amerykańska 
artyleria, której ostrzał 
trafi ał również we własne 
oddziały. 

01:00 Galileo
- populrano-naukowy
prod. Polska

02:00 Polityka na ostro

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:20 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja, 2019

07:10 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
09:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex - 

serial kryminalny TVP, reż. 
Krzysztof Lang, wyk. An-
toni Pawlicki, Magdalena 
Walach, Ireneusz Czop

11:05 Ojciec Mateusz - serial 
kryminalny TVP

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

- Dzikie Galapagos

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
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
20:55 Zniewolona
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
00:05 Robocop 3 - fi lm

fabularny, prod. USA

05:20 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:15 Ołtarz św. Jana 
06:40 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
13:35 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
14:10 Dla niesłyszących

- M jak miłość - serial TVP
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Echo serca - serial TVP
22:50 Ludzkie historie - Jazz 

na Kalatówkach - fi lm 
dokumentalny

24:00 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

00:55 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

01:35 Kino bez granic 
- Serena - dramat, 
prod. USA, Francja, 2014

03:30 Sekrety Doliny 
Krzemowej 
- Burzyciele starego ładu 
- serial dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2017

04:25 Zakończenie

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
07:20 Doradca smaku 
07:30 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
14:00 Ugotowani - program 

kulinarno-rozrywkowy 
15:00 Szpital - program 

obyczajowy 
16:00 Szkoła 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy

- poznaj kolory 
powietrza 

19:50 Uwaga! - magazyn

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Podwójne ryzyko 

- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, Kanada, 1999, 
reż. Bruce Beresford, wyk. 
Tommy Lee Jones, Ashley 
Judd, Bruce Greenwood, 
Annabeth Gish, Roma 
Maffi  a 

23:45 Superwizjer 
- magazyn reporterów 

00:20 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:20 Oszuści 
- serial, USA 

02:20 Uwaga! 
- magazyn

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

20:05 Wataha
 Sekcja zwłok 

Ewy Wityńskiej. 
Wszystko wskazuje na to, 
że dziewczyna kpt. Wik-
tora Rebrowa ukrywała 
się w górach po wybuchu. 
Została zastrzelona - to 
była egzekucja. 

22:10 Jestem Bogiem
 Wyobraź sobie narkotyk, 

który czyni Twój mózg 
niezwykle wydajnym 
i sprawia, że chłoniesz 
ogromną wiedzę. 

00:40 Poznaj moich 
rodziców

03:05 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura
08:35 Skrzydła 

- fi lm dokumentalny, 
reż. Maria Sadowska

08:55 Poznań 56 - dramat, 
reż. Filip Bajon, wyk. Dan-
iel Olbrychski, Jerzy Radzi-
wiłowicz, Piotr Prońko, 
Marta Stanisławska

11:00 Królowa Bona 
- serial TVP, reż. Janusz 
Majewski, wyk. Alek-
sandra Śląska, Zdzisław 
Kozień, Piotr Garlicki, 
Zdzisław Wardejn

12:00 Detektywi 
na wakacjach 
- serial przygodowy TVP

12:40 Wydarzenie aktualne
12:55 Studio Kultura
13:20 Sztuka Hiszpanii

- Czarne serce - serial
14:15 Szlakiem Kolberga 

14:45 Ogłoszenie 
matrymonialne
- fi lm obyczajowy

15:55 Handlarz cudów 
- dramat

17:45 Dokument.pl - Czesław 
Miłosz w Berkeley 
- fi lm dokumentalny

18:50 Wisława Szymborska 
w Sztokholmie 

19:25 Koło pióra - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Ahat ili - Siostra bogów 
22:05 Operacja opera
22:45 Teatr Telewizji - E. E. 

- spektakl teatralny, prod. 
Polska, 1998, reż. Maria 
Zmarz Koczanowicz, wyk. 
Agata Buzek

00:15 One. Kobiety kultury 
- Mika Urbaniak

00:45 Młoda Polska

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny
Każdy kolejny odcinek 
to odrębna tematyka. 
W każdym z nich nie bra-
kuje “zabójczej prędkości”, 
efektów specjalnych, 
napięcia, niebezpiecznych 
pościgów i komizmu, 
przedstawianego przez 
bohaterów. Chcą, aby 
zawsze na pierwszym mie-
jscu stała sprawiedliwość.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Szanghajska robota 
22:00 Need For Speed
00:25 Wyścig śmierci:

Frankenstein żyje 
02:25 Tajemnice 

medyczne
- fi lm akcji

03:25 Biesiada na cztery pory 
roku - serial obyczajowy

04:35 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur

05:00 Szkoła 
06:00 Mango telezakupy
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
08:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
10:35 Big Brother Pobudka 
10:40 Sąd rodzinny

- program sądowy 
11:40 Big Brother 
12:40 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
13:10 Szpital - program 

obyczajowy 
14:10 Big Brother 

Popołudnie
14:15 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:15 Sąd rodzinny 
17:15 Big Brother 

Podwieczorek
17:20 SOS Ekipy w akcji
18:20 Brzydula

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Kocha, lubi, 

szanuje 
- fi lm komedia, 
USA, 2011, reż. Glenn 
Ficarra, John Requa, 
wyk. Steve Carell, Ryan 
Gosling, Julianne Moore, 
Emma Stone, Marisa 
Tomei, Kevin Bacon 

23:25 Big Brother Nocą
- program rozrywkowy
prod. Polska 

00:00 Wszystko 
stracone
- fi lm katastrofi czny, 
USA, 2013, reż. J.C. Chan-
dor, wyk. Robert Redford 

02:20 Noc Magii
- program ezoteryczny

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Przeklęta
12:00 Septagon
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Punisher
 Rodzina policjanta Franka 

Castela zostaje brutalnie 
zamordowana przez 
mafi ę. Castel, któremu 
udało się przeżyć zamach, 
poprzysięga gangsterom 
zemstę i sam postanawia 
wymierzyć im sprawiedli-
wość. 

23:00 Jarhead: Żołnierz 
piechoty morskiej

 Swoff , który zaciągnął 
się do armii, po odbyciu 
szkolenia trafi a do Iraku 
w ramach Operacji 
Pustynna Burza. 
Konfrontacja wyobrażeń 
o wojnie z rzeczywistością 
jest dla młodych żołnierzy 
zaskakująca i rodzi poczu-
cie absurdu całej sytuacji.

01:30 Galileo
- popularno-naukowy
prod. Polska

02:35 Graffi  ti
02:50 Interwencja
03:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2019
03:40 Trans World Sport 2019
04:40 SuperLudzie
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY



Moja Gazeta       6 grudnia 2019 19PROGRAM TV

TELETURNIEJ TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA KOMEDIA FILM SENSACYJNY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY

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

środa 11 grudnia

05:45 Jaka to melodia? 
06:20 Przysięga - serial 

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

nowela historyczna TVP
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra

- magazyn
12:55 Natura w Jedynce - Dzik-

ie Galapagos. W pułapce 
raju - serial dokumentalny

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

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej

16:05 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:20 Zapowiedź 

Wiadomości
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Liga Mistrzów 
23:10 Historia bez tajemnic 

- Moja Solidarność 
00:10 SEAL Team - komando 

Foki - serial, prod. USA
00:55 Kompania X - serial

04:40 Koło fortuny 
- teleturniej

05:20 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:10 Pożyteczni.pl 
- magazyn

06:40 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
13:35 Gotowi do gotowania. 

Start!
- magazyn kulinarny

14:10 Dla niesłyszących - M jak 
miłość - serial TVP

15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Gotowi do gotowa-

nia. Start! - magazyn 
kulinarny

18:55 Teściowe i synowe. 
Kto tu rządzi?
- reality show

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:50 Na dobre i na złe 
- serial TVP

21:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks - Zawsze
tylko ty - fi lm obycza-
jowy, prod. USA, 2009

00:30 Świat bez tajemnic 
- Braciszek Karel - fi lm 
dokumentalny

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
07:20 Doradca smaku 
07:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Ukryta prawda
12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
14:00 Ugotowani - program 

kulinarno-rozrywkowy 
15:00 Szpital 
16:00 Szkoła 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy 

- poznaj kolory powie-
trza 

19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 My Way - program 
rozrywkowy

22:00 Kod Merkury 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1998, reż. Harold Becker, 
wyk. Bruce Willis, Alec 
Baldwin, Miko Hughes, 
Chi McBride, Kim Dickens, 
Peter Stormare 

00:20 Kości 
- serial, USA 

01:20 Superwizjer 
- magazyn reporterów, 
Polska 

01:55 Uwaga! 
- magazyn

02:20 Noc 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 Poznaj moich rodziców
- komedia

 Greg Focker, który zdobył 
już przychylność ojca 
swojej narzeczonej Pam 
Byrnes, aby zaprowadzić 
ukochaną przed ołtarz, 
musi zdać pomyślnie 
jeszcze jeden egzamin. 
Rodzice Pam - eksagent 
CIA Jack i jego zakochana 
w etykiecie żona Dina 
- mają poznać państwa 
Fockerów i spędzić z nimi 
weekend. 

22:45 Ciacho
01:10 Scenariusz na miłość
03:25 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:25 Studio Kultura
08:40 Szalony zegar 

- fi lm animowany, 
reż. Leszek Marek Gałysz

09:05 Handlarz cudów 
- dramat, prod. Polska, 
Szwecja, 2009, 
reż. Jarosław Szoda, 
Bolesław Pawica, wyk. Bo-
rys Szyc, Sonia Mietielica

11:00 Królowa Bona - serial
12:05 Detektywi 

na wakacjach - serial 
przygodowy TVP

12:40 Wydarzenie aktualne
13:05 Studio Kultura 
13:20 Legendy Rocka 

- The Pretenders 
13:45 Legendy Rocka 

- Earth, Wind & Fire 
- cykl dokumentalny

14:15 Alter - magazyn 

14:55 Sprawa się rypła 
- komedia

16:30 Wrota Europy 
- dramat historyczny

18:00 Cecilia Bartoli and 
Friends - fi lm 

19:00 Teledyski
19:30 August Zamoyski 
19:50 Którędy po sztukę 

- Samuel Hirszenberg
- magazyn

20:00 Informacje 
kulturalne 
- informator kulturalny 

20:30 Na wschód od Holly-
wood - Nasza młodsza 
siostra - fi lm obyczajowy

22:45 Pegaz
23:25 Ziemia, planeta ludzi

- Papa Joe i jego lew 
00:50 Tribute to Tomasz 

Stańko - koncert

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział
specjalny - fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles
- fabularny
Agenci biura NCIS 
w Los Angeles działają 
pod przykrywką, by ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy.

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial

20:00 Tokarev: zabójca 
z przeszłości 
Kiedy rosyjska mafi a 
porywa córkę byłego 
kryminalisty, mężczyzna 
zbiera swoją starą ekipę
i wymierza sprawiedli-
wość porywaczom.

21:55 Gwiezdne wojny:
część V - Imperium 
kontratakuje 

00:20 Czas wymierania 
Dziewięć lat po światowej 
epidemii wirusa zainfe-
kowani pojawiają się na 
nowo. Grupka ocalałych 
walczy o przetrwanie.

02:30 Górka Dolna 
03:55 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

04:45 Dyżur

05:00 Szkoła 
06:00 Mango telezakupy
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:35 Big Brother Pobudka 
10:40 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
11:40 Big Brother 
12:40 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
13:10 Szpital - program 

obyczajowy 
14:10 Big Brother 

Popołudnie
14:15 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:15 Sąd rodzinny 
17:15 Big Brother

Podwieczorek
17:20 SOS Ekipy w akcji 

18:20 Brzydula
- serial obyczajowy, 
Polska 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Tajemnica Brokeback 

Mountain 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2005, reż. Ang Lee, wyk. 
Heath Ledger, Jake Gyllen-
haal, Michelle Williams, 
Anne Hathaway, Randy 
Quaid, Linda Cardellini 

23:45 Big Brother Nocą 
00:20 Ekipa 

- fi lm komedia, USA, 
2015, reż. Doug Ellin, 
wyk. Kevin Connolly, 
Adrian Grenier

02:35 Noc Magii
- program ezoteryczny

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Przeklęta
11:00 Miłość na Zakręcie
12:00 Septagon
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial obyczajowy,
prod. Polska

21:00 Jarhead: Żołnierz 
piechoty morskiej

 Swoff , który zaciągnął 
się do armii, po odbyciu 
szkolenia trafi a do Iraku w 
ramach Operacji Pustynna 
Burza. 

23:40 Krwawa zemsta
- fi m sensacyjny

 David, szeregowy członek 
wielkiego gangu, zostaje 
zamordowany przez 
swoich kompanów, kiedy 
chce porzucić przestępcze 
życie by założyć rodzinę. 
Gdy wielkomiejska policja 
zamyka nieefektywne 
śledztwo, starszy brat 
Davida, Michael, będący 
zastępcą szeryfa w małym 
miasteczku postanawia 
sam dopaść winnych jego 
śmierci. 

01:30 Czysta chata
02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELENOWELA SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM DOKUMENTALNY

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

czwartek 12 grudnia

05:40 Jaka to melodia? 
06:15 Przysięga - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów 
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce

- Dzika Holandia - serial
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
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
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny
prod.  TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas 
- magazyn

23:00 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn

23:50 Iskander - serial
00:50 Tanie Dranie 
01:30 Komisja morderstw

- Zona 209 - serial TVP

04:40 Koło fortuny 
- teleturniej

05:15 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:10 Operacja Zdrowie 
- magazyn medyczny

06:40 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
13:35 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
14:10 Na dobre i na złe

- serial TVP
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

17:10 Więzień miłości
- serial obyczajowy

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe. 

Kto tu rządzi?
- reality show

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:10 Barwy szczęścia - serial
20:45 Filmowe czwartki 

- Wiesław Kot - felieton
20:50 Filmowe Czwartki 

- Manchester by the Sea 
23:15 Niezwykły dzień 

Panny Pettigrew 
- fi lm fabularny

01:00 Jumpin’Jack Flash
02:50 Zaginiona

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
07:20 Doradca smaku 
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
14:00 Ugotowani - program 

kulinarno-rozrywkowy 
15:00 Szpital - program 

obyczajowy 
16:00 Szkoła 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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, 
Polska 

20:55 Milionerzy  
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:35 Mój biegun - fi lm 
obyczajowy, Polska, 2013, 
reż. Marcin Głowacki, 
wyk. Bartłomiej Topa, 
Magdalena Walach, Maciej 
Musiał, Anna Pacho 

00:25 Klinika bez tajemnic 
01:25 Klonowanie - sposób na 

nieśmiertelność 
- fi lm dokumentalny, 
Polska, 2015, reż. Małgor-
zata Łupina

01:55 Uwaga! 
- magazyn

02:20 Noc 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 komediowy

20:10 Inna kobieta
 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. 
Gdy poznaje Marka 
Kinga, szybko się w nim 
zakochuje. 

22:40 Wojna żeńsko-męska
01:00 Chirurdzy

- serial obyczajowy
03:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura
08:40 Czy można się przysiąść 

- fi lm dokumentalny, 
reż. Tomasz Tryzna

09:30 Wrota Europy - dramat 
historyczny, reż. Jerzy 
Wójcik, wyk. Alicja Bachle-
da-Curuś, Kinga Preis, 
Agnieszka Sitek, Agata 
Buzek, Piotr Szwedes, 
Tersa Wójcik, Katarzyna 
Groniec

11:00 Królowa Bona - serial
12:00 Detektywi 

na wakacjach - serial 
przygodowy TVP

12:40 Wydarzenie aktualne
13:00 Studio Kultura
13:20 Dokument.pl - Krąg 

Kantora - fi lm
14:30 Z pamiętnika mej 

duszy. Marek Grechuta 
15:25 Mój atak serca - fi lm

15:50 Śmierć jak kromka 
chleba
- dramat, reż. Kazimierz 
Kutz, wyk. Janusz Gajos, 
Jerzy Trela

18:00 Dokument tygodnia
19:00 Teledyski
19:20 Pegaz
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Czwartkowy klub 

fi lmowy 
20:35 Czwartkowy klub 

fi lmowy
22:20 Koło pióra - magazyn
22:50 Scena klasyczna 
23:40 Portrety 
01:15 Na wschód od Holly-

wood - Nasza młodsza 
siostra - fi lm obyczajowy,

03:30 Informacje kulturalne 
03:55 Kino nocne - Spis 

cudzołożnic - komedia

06:00 112: na każde
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 

Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes

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

20:00 Podejrzani zakochani
Albert i Barbara szukają 
miłości w sieci. Gdy na 
siebie trafi ają, oboje 
postanawiają udawać 
kogoś innego. Na pierwsze 
spotkanie w realu wysyła-
ją swoich zastępców.

22:05 To nie tak jak myślisz, 
kotku 

00:10 Nigdy nie będę twoja 
02:30 Ojciec Ted 
03:45 Tajemnice 

medyczne 
- fi lm akcji

04:45 Taki jest świat
- program informacyjny

05:35 Dyżur

05:00 Szkoła 
06:00 Mango telezakupy
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:35 Big Brother Pobudka 
10:40 Sąd rodzinny 
11:40 Big Brother 
12:40 Zakochani po uszy 
13:10 Szpital - program 

obyczajowy 
14:10 Big Brother 

Popołudnie
14:15 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

17:15 Big Brother 
Podwieczorek

17:20 SOS Ekipy w akcji 
18:20 Brzydula - serial

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Kocham, Rosie 

- fi lm komedia, 
Wielka Brytania, 
Niemcy, 2014, 
reż. Christian Ditter, 
wyk. Lily Collins, Sam 
Clafi n, Christian Cooke, 
Jaime Winstone, Suki 
Waterhouse 

23:10 Big Brother Nocą
23:45 Teoria spisku 

- fi lm sensacyjny,
USA, 1997, reż. Richard 
Donner, wyk. Mel Gibson, 
Julia Roberts, Patrick 
Stewart

02:35 Noc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda
Hammonda

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Miłość na Zakręcie
12:00 Septagon
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Sekrety Sąsiadów
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Wieczny student 2
 Hindus Tajpostanawia 

pogłębiać wiedzę na 
prestiżowym brytyjskim 
Camden University. 
Początek nie jest zachęca-
jący - studenci z wyższych 
arystokratycznych sfer 
dość brutalnie pokazują 
Tajowi, gdzie jego miejsce.

23:05 Tuż przed tragedią
- program dokumentalny

01:05 Czysta chata
Basia i Sylwia pomagają 
Arturowi, który ma 
liczne zainteresowania. 
Pogromczynie brudu uczą, 
jak zorganizować czas, 
aby móc oddać się pasjom, 
a także utrzymać czystość 
i porządek w domu.

02:10 Interwencja
- magazyn
prod. Polska

02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

03:40 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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KUPIĘ

 u Kupię monety nieobiegowe z 
Polski i Niemiec oraz inne, kolek-
cjonerskie z całego świata, w tym 
dwuzłotówki obiegowe od 1995 do 
1999 r. tel. 602 128 246

SPRZEDAM

 u Sprzedam grzejnik łazienkowy 
zawieszany na ścianie, tanio. tel. 609 
551 490

 u Sprzedam meble współczesne i 
zabytkowe w Żaganiu. tel. 720737922

 u Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. tel. 728 480 003

 u Kuchenka elektryczna z jedną 
płytą grzejną, nowa. Stół drewniany 
ogrodowy. Skrzynki balkonowe rat-
tan nowe. Koszyk rowerowy nowy i 
używany. tel. 530 521 033

 u Torebka Louis Vitton nowa. Biur-
ko w idealnym stanie. Słuchawki dr 
Beats drei monster. Ościeżnica regu-
lowana biała firmy Porta oryginalnie 
zapakowana nowa. Kserokopiarka. 
tel. 530 521 033

 u Sprzedam telewizor LG 42 cale 
1500 zł. Radioodtwarzacz samocho-
dowy. tel. 530 521 033

 u Regał. Szafka biała. Lustro w 
drewnianej złotej ramie. Beczka 60 
litrów do kiszenia. tel. 530 521 033

 u Grzejnik łazienkowy montowany 
do ściany nowy. Umywalka używana 
z baterią lub bez baterii. tel. 530 521 
033

 u Torba - transporter dla psa nowa. 
Materac 160x200 średnio twardy. 
Grubość materaca 26 cm, nowy. tel. 
530 521 033

 u Sprzedam skóry z dzika ładnie 
wyprawione. tel. 783 979 997

NIERUCHOMOŚCI

 u Żary-lokal usługowy 35m²,w-
szystkie media wraz z gruntem 
218m² do zabudowy. Okazyjnie 
sprzedam 131 tys zł. Własność lub 
dzierżawa. tel 576 641 076.

 u Sprzedam działkę pod budowę, 
9 arów, na granicy Żary - Grabik, tel. 
600 376 835

 u Dom w zabudowie szeregowej 
na Osiedlu Sportowym w Żarach, ok. 
300 m2, 595.000, tel. 600 803 351

 u Lokal do wynajęcia na ul. Śród-
miejskiej 20 o pow. 46 m pod zakład 
kosmetyczny bądź krawiecki, tel. 514 
383 856

 u Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe na 4 piętrze w Żaganiu. tel. 720 
737 922

 u Kawalerka do wynajęcia z miej-
scem na samochód w Żarach Kunice, 
ogrzewanie piecowe. tel. 696 261 
345

 u Kunice – bardzo ładne działki na 
sprzedaż, Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w kamienicy, I piętro, 2 pokoje, w 
cenie 170 tys, Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

 u Żary – działki na sprzedaż 
w Żarach i w okolicy, różna po-
wierzchnia, dobre ceny, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

 u Żary – kawalerka na sprzedaż, 
w kamienicy, I piętro w cenie 87 
900 zł. Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

 u Żary – lokal usługowy na 
sprzedaż, o pow. 32,80 m2, na par-
terze w cenie 120 tys. Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 533-308-999

 u Olbrachtów - działki na sprze-
daż z warunkami zabudowy, me-
dia przy nieruchomości, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

 u Żary – działki na sprzedaż o 
pow. 11 ar w cenie 88 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

 u Żary – mieszkanie do wynaję-
cia, 2 pokoje, 50 m2 w cenie 1300 
zł + opłaty. Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 533-308-999

 u Okolice Żar - działki na sprze-
daż np. o pow. 10 ar w cenie 46 
tys. Możliwość zakupu większej 
powierzchni. Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 533-308-999

 u Żary - ładny dom na sprzedaż, do 
wprowadzenia, usytuowany na du-
żej działce, Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

 u Olbrachtów – działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o pow. 
10 arów w cenie 67 tys. Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 533-308-999

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

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

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

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne

Składniki
Ciasto:
• 1/2 kg mąki
• 1/2 szkl cukru pudru
• 25 dag margaryny
• 4 żółtka
• 2 jajka
• 4 łyżki kwaśnej śmietany
• 6 dag drożdży
• szczypta soli
Masa jabłkowa:
• 1 kg jabłek
• 1 łyżka masła
• 1 galaretka agrestowa
Masa makowa:
• 30 dag maku
• 2 białka
• 15 dag masła
• 1/2 szkl cukru
• 2 łyżki miodu
• bakalie

Masa orzechowa:
• 25 dag orzechów mielo-

nych (użyłam włoskich)
• 1/2 szkl cukru
• 1/2 szkl mleka
• 1 łyżka masła

Wykonanie
Ciasto:
Drożdże rozkruszyć i rozmie-
szać ze śmietaną. Z reszty 
składników zarobić ciasto, 
dodać rozpuszczone drożdże. 
Ciasto na 1 godz. wstawić do 
lodówki.
Masa jabłkowa:
Jabłka obrać, zetrzeć na tarce 
o dużych oczkach. Masło roz-
grzać, dodać jabłka, chwilę 
smażyć, dodać suchą galaret-
kę i jeszcze krótko smażyć.

Masa makowa:
Mak sparzyć, zemleć, dodać 
masło, cukier, miód, bakalie, 
smażyć, na końcu dodać pianę 
ubitą na sztywno z białek.
Masa orzechowa:
Orzechy zmieszać z cukrem, 
dodać wrzące mleko i masło, 
chwilę poddusić.

Przełożenie:
Ciasto podzielić na 4 części 
i każdą rozwałkować. Do fo-
remki (25/35 cm.) układać ko-
lejno: ciasto - masa jabłkowa - 
ciasto - masa makowa - ciasto 
- masa orzechowa - ciasto.
Piec w całości w temp. 180 st. C 
przez 50-55 min. Po upiecze-
niu ciasto dowolnie udekoro-
wać.

Ciasto pakowaniec

fot. ARMG
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 u Żary - lokal do wynajęcia, 30 m2, 
I piętro, 950 zł, Partner Nieruchomo-
ści 533-308-999

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

 u Żary - wolnostojący lokal na 
sprzedaż, 56 m2, 35 tys. Partner Nie-
ruchomości 533-308-999

 u Sieniawa Żarska - działka bu-
dowlana na skraju wsi - 30 ar, 36 tys. 
PLN,  wokół mało zabudowań, za to 
dużo zieleni. Partner Nieruchomości, 
tel. 690 411 006

 u Dom do remontu - na działce 
9-arowej, na wsi pod Żarami, 10 min. 
jazdy do centrum miasta, 122 tys 
PLN. Partner Nieruchomości, tel. 690 
411 006 

 u Dom pod Lipinkami Łużyckimi, 
do remontu - na działce 13-arowej, 
wokół las i pola, dobry dojazd. 80 
tys. PLN. Partner Nieruchomości, tel. 
690 411 006

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

 u Żary -  dom na sprzedaż – cena 
420.000zł. Partner Nieruchomości, nr 
tel: 606 705 480

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

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
do wprowadzenia w cenie 135 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Żary -   lokale usługowe na 
sprzedaż np. 50 m2, parter, cena 
220.000zł. Partner Nieruchomości, 
nr tel:606 705 480

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż w 
bloku, II piętro, 3 pokoje, w cenie 195 
tys, Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Żary – dom w okolicy Żar, na 
sprzedaż, o pow. użytkowej 120 m2, 
na ładnej działce w cenie 360 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

 u Świętoszów – sprzedam atrak-
cyjne mieszkanie: 2 pokoje, 40 m2, 
Partner Nieruchomości nr tel.: 501-
509-731

 u Świętoszów – do wynajęcia 
mieszkanie, 33 m2 i 44 m2, Partner 
Nieruchomości nr tel.: 501-509-731

 u Jasień, Lubsko – pilnie poszuku-
jemy mieszkania na sprzedaż, Part-
ner Nieruchomości: 501-509-731

 u Żary – pilnie poszukujemy 
mieszkania na sprzedaż, 2 -3 pokoje, 
Partner Nieruchomości: 533-308-999

 u Olbrachtów – działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy, 1812 
m2, przy drodze asfaltowej, Partner 
Nieruchomości: 533-308-999

 u Żary – umeblowane mieszkanie 
do wynajęcia, 2 pokoje w cenie 1300 
zł + opłaty, Partner Nieruchomości: 
533-308-999

 u Żary – dom na sprzedaż, do 
wprowadzenia, na dużej działce, 
Partner Nieruchomości: 533-308-999

 u Sieniawa – działka na sprzedaż 
przy drodze asfaltowej,1457 m2 w 
cenie 60 tys. Partner Nieruchomości: 
533-308-999

MOTORYZACJA

 u Sprzedam Ford C MAX 2008, 
benzyna, zarejestrowany. tel. 733 
221 218

 u Sprzedam VW Golf diesel rok 
produkcji 2009. Cena 16900 zł plus 
opłaty do negocjacji. tel. 604 700 
484

 u Sprzedam Nissan Note 1.5 
diesel. Ubezpieczenie i przegląd 
do maja 2020r. Cena 12200 zł do 
negocjacji. tel. 604 700 484

ROLNICTWO

 u Sprzedam siano i słomę w kost-
kach i w belach, surówka do mleka, 
dojarka. tel. 699 932 056

 u Sprzedam obornik koński, 
transport we własnym zakresie, tel. 
604 132 602

PRACA

 u Szukam pracy, pomoc kuchen-
na, Żary. Jestem młodą dziewczyną 
po szkole gastronomicznej. tel. 538 
615 506

USŁUGI

 u Malowanie, tapetowanie, gla-
zura, terakota, elektryka, hydrauli-
ka, ogrodzenia z klinkieru, itp. tel. 
691 979 980

 u Posprzątam garaż, plac piwnice, 
itp. Wywiozę własnym transpor-
tem. Tanio, czysto, solidnie. tel. 783 
979 997

 u Wywóz niepotrzebnych rze-
czy (złom, meble i inne) z garażu, 
piwnicy, mieszkania za darmo w 
zamian za przedmioty które się tam 
znajdują. tel. 690 647 283

 u Wykonam drobne remonty, na-
prawy, montaż i demontaż mebli, 
wymienię baterię w kuchni łazien-
ce, wytnę, porąbię drewno, itp. tel. 
729 682 602

OGŁOSZENIA

• Główna księgowa Żary 2
• Specjalista do spraw kadr i płac Żary 2
• Nauczyciel języka angielskiego Lipinki 

Łużyckie 1
• Nauczyciel języka angielskiego Lubsko 1
• Nauczyciel języka niemieckiego 

Górzyn 1
• Nauczyciel bibliotekarz Lubanice (2 

godziny w tygodniu) 1
• Młodszy asystent Żary 1
• Fizjoterapeuta Żary/ Żagań 1
• Pielęgniarka Lubsko 1
• Pielęgniarka praktyki środowiskowo-

-rodzinnej Lubsko 1
• Fryzjerka/ Fryzjer Żary 2
• Barber Żary 1
• Opiekun mieszkań chronionych Żary 

(3/4 etatu) 1
• Majster obwodu drogowego Lubsko 1
• Policjant służby prewencji Żary/ 

Lubsko 15
• Introligator Lubsko 1
• Magazynier introligator Lubsko 1
• Spedytor w dziale międzynarodowych 

przewozów Żary 1
• Elektromonter samochodowy Żary 1
• Sprzątaczka Żary 1
• Sprzątaczka biurowa Żary (1/2 etatu) 1
• Sprzątaczka Lubsko 1/2 
• Sprzątaczka Lubsko 7/8
• Pracownik gospodarczy Żary (1lub 2 

godziny dziennie) 1

• Sprzedawca w stacji paliw Gubin 2
• Cukiernik Lubsko 1
• Cukiernik Żary 1
• Piekarz Lubsko 1
• Szwaczka Lubsko 2
• Spawacz Żary 2
• Szlifierz Jasień 1
• Nitowacz Jasień 1
• Ślusarz obróbki plastycznej metali do 

pracy na prasach Jasień 1
• Pracownik do działu technicznego 

ze znajomością języka niemieckiego 
Jasień 1

• Monter klimatyzacji Żary/ woj. lubu-
skie 2

• Elektryk-automatyk Żary/ woj. lubu-
skie 1

• Monter wentylacji Żary/ woj. lubuskie 2
• Elektromechanik pojazdów samocho-

dowych Lubsko 2
• Elektromonter Żary 2
• Pracownik fizyczny Jasień 2
• Pomoc kuchenna Lubsko 1
• Kierowca samochodu osobowego 

Lubsko (1/4 etatu) 1
• Kierowca kat. B Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

powyżej 3,5 tony  w dziale specjali-
stycznych przewozów 2

• Kierowca samochodu ciężarowego 
dział krajowych przewozów towaro-
wych Teren Polski 3

• Mistrz ceremonii pogrzebowej (powiat 
żagański) 2

• Pracownik ogólnobudowlany (Iłowa) 5
• Sprzedawca (Iłowa) 1
• Instruktor nauki jazdy kat. C+E 1
• Nauczyciel wspomagający w szkole 

podstawowej (Tomaszowo) 2
• Pracownik Osługi sklepu (Iłowa) 2
• Pracownik obsługi lady mięsnej (Iło-

wa) 2
• Kierownik lady mięsnej (Iłowa) 1
• Kucharz (Żagań) 1
• Kelner 2
• Monter sieci wodno-kanalizacyjnych  

(Żagań) 3
• Kierownik budowy (Żagań) 1
• Zastępca Kierownika Sklepu (Iłowa) 1
• Kelner - recepcjonista (Iłowa) 1
• Monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych 1
• Konserwator 1
• Kelner - barman 3
• Kierownik - majster produkcji 1
• Specjalista s. nadzoru budowy hali 

produkcyjnej 1
• Specjalista do spraw sprzedaży i 

wynajmu rusztowań / zaopatrzenio-
wiec 1

• Specjalista do spraw zaopatrzenia 
stali 1

• Spawaz - Szczepiacz 4
• Ślusarz 4
• Monter rusztowań - ślusarz 3
• Pomocnik kontrolera jakości wyrobów 

przemysłowych 1
• Magazynier - ślusarz 1
• Sprzedawca w stacji paliw (Żagań) 1
• Pomocnik blacharza/lakiernika (Wie-

chlice) 1
• Elektryk (Iłowa) 2
• Elektryk (Żary) 2
• Pracownik produkcji (Trzebień) 6
• Dekarz (teren powiatu) 1
• Pomocnik mechanika (Gościeszowice) 

1
• Operator maszyn i urządzeń do obrób-

ki plastycznej  2
• Monter urządzeń chłodniczych (Ża-

gań) 3
• Kierowca kat. C+E (Polska) 1
• Sprzedawca (Żagań) 1
• Kierowca kategorii C (Polska - Niem-

cy) 2
• Sprzedawca w sklepie z telefonami 

komórkowymi (Żagań) 1
• Rozbieracz-wykrawacz mięsa (Iłowa) 2
• Nauczyciel j.angielskiego 1
• Policjant służby prewencji (Żagań, 

Iłowa, Szprotawa) 12
• Fizjoterapeuta (Szprotawa) 2
• Wychowawca w placówkach oświato-

wych, wsparcia dziennego 1
• Nauczyciel / instruktor praktycznej 

nauki zawodu w zawodzie elektryk 
(Wiechlice) 1

• Pomoc kuchenna (Żagań) 1
• Kierowca / dostawca pizzy (Żagań) 1
• Nauczyciel matematyki (Żagań) 1
• Sprzedawca w stacji paliw (Żagań) 1
• Obsługa maszyn włókienniczych 

(Tomaszowo) 1
• Nauczyciel języka angielskiego w 

przedszkolu (Żagań) 1
• Pracownik socjalny 1
• Robotnik gospodarczy / ładowacz 

(teren miasta i gminy Żagań) 2

 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

SPRZEDAM
PIEC BUDERUS G305/160
UŻYWANY, SPRAWNY
CENA: 5.000 zł
tel. 608 541 937

 u Piecyk na pellet Artel 
Class Cayenne 14C-16C. 
Sprzedam piec na pellet 
z osprzętem do podłą-
czenia. Piec jest prawie 
nowy, mało używany, za-
kupiony w październiku 
2018 roku. Nowy kosz-
tował 11 tys. zł. Piecyk 
spełnia dyrektywy euro-
pejskie. Piecyk może być 
zasilany pelletem z tro-
cin drzewnych o granula-
cji 6 mm. Kolor bordowy. 
CENA 8000 zł. Żary tel. 
608 541 937
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Interesują Cię nowoczesne technologie? Szukasz
innowacyjnych rozwiązań dla biznesu?

zary.tech to otwarte, bezpłatne spotkania na których
rozmawiamy z praktykami o technologii i komputerach

w ciekawy i przystępny sposób.
Na najbliższym spotkaniu będziemy omawiać

kryptowaluty, a także dowiemy się nieco więcej
o planowanym w Żarach inkubatorze technologicznym.

Zapraszamy! 
Czwartek, 12 grudnia o 18:00 ul. Okrzei 5A, Pub Max, II piętro

https://www.facebook.com/zary.tech/

NIESPODZIANKA
DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW

Na pierwsze osoby, które z tym egzemplarzem 
Mojej Gazety zgłoszą się w piątek 6 grudnia  

od godz. 12.00 do Pubu Max,  
czekają dwa podwójne zaproszenia na koncert.
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KINO PIONIER - ŻARY
ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

KRAINA LODU 2 (2D dubbing)
6-8.12 - godz. 14.00

ŚNIEŻNA PACZKA (dubbing)
6-8.12 - godz. 16.00; 9.12 - godz. 16.00; 10.12 - godz. 15.00; 11.12 - godz. 
15.00; 12.12 - godz. 16.00

JAK POŚLUBIĆ MILIONERA
6-8.12 - godz. 18.00; 9.12 - godz. 18.00; 10.12 - godz. 17.00; 11.12 - godz. 
19.00; 12.12 - godz. 18.00
NA NOŻE
6-8.12 - godz. 20.00; 9.12 - godz. 20.00; 10.12 - godz. 21.00; 11.12 - godz. 
21.00; 12.12 - godz. 20.00
DKF - MODY AHMED
10.12 - godz. 19.00
FKS - NIEPLANOWANE
11.12 - godz. 17.00

Siedziba spółki: Moja Gazeta Sp. z o.o.,
ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary
Redakcja: ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary,
redakcja@moja-gazeta.info
Redaktor naczelny: 
Andrzej Buczyński, tel. 519 077 781
a.buczynski@moja24.pl

Reklama: tel. 602 589 895
reklama@moja-gazeta.info; tel. 519 077 205
Skład: PEKOgraf
Druk: Drukarnia Polska Press, Nakład: 6.000
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. 
Materiałów nie zamówionych nie zwraca, zastrzega sobie 
prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów.

KRZYŻÓWKA

6.12

7.12

8.12

9.12

10.12

11.12

12.12

Angeliki, Mikołaja
Dzień Anio

Ambrożego, Marcina
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa
Cywilnego

Marii, Romaryka
Dzień Kupca

Leokadii, Wiesławy, Wiesława
Międzynarodowy Dzień 
Przeciwdziałania Korupcji

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 Obsługi 
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

Adelajdy, Aleksandra, Dagmary
Dzień Guzika

Julii, Menasa
Światowy Dzień Futbolu
Dzień Praw Człowieka

Artura, Daniela, Waldemara
Międzynarodowy Dzień Terenów
Górskich

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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