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Nowe drzewa parkowe 
będą atrakcyjne za ponad 
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Jan Lesser
nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki

Z Józefem 
Radzionem, 
starostą żarskim, 
o porozumieniu 
i planach w powiecie 
rozmawia Paweł 
Skrzypczyński

W powiecie zawiązała się 
koalicja?
- Ja twierdzę, że jest to szerokie 
porozumienie ponad podziałami. 

Co to znaczy?
- To znaczy, że w tym porozumie-
niu znajdują się ludzie z różnych 
opcji, ugrupowań i stowarzy-
szeń. O koalicji nie można mó-
wić, bo żadne dokumenty koali-
cyjne nie zostały podpisane.

Pojawiły się takie plotki, 
że pan jest z PiS-u. Czy to 
prawda?
- Ja w życiu do żadnej partii nie 
należałem i nie należę. Zawsze 
byłem samorządowcem, czło-
wiekiem działającym na rzecz 
społeczności lokalnej i gminnej, 
a od dwudziestu lat dla społecz-
ności powiatowej. Nigdy nie było 
dla mnie takiego różnicowania, 
że to jest miasto a to jest wieś, 
tylko że jest wspólne dobro. 

Radnym był pan od 
początku istnienia powiatu? 
- Tak, od momentu powstania 
powstania. Znam powiat od pod-
szewki. Wiadomo, że praca w ad-
ministracji a funkcja radnego, to 
co innego. Liczy się jednak zna-
jomość problemów. Ja te proble-
my znam.

Proszę zwrócić uwagę - ma-
my 100-lecie odzyskania niepod-
ległości i jednocześnie 20-lecie 
powiatu. Mogę powiedzieć, że te 
dwadzieścia lat zrzeszyło ludzi 
ponad podziałami, którzy repre-
zentują różne środowiska. 

Zawsze podkreślałem, że 
musi przyjść czas na zrówno-
ważony rozwój całego powiatu. 
Oczywiście, zawsze więcej pie-
niędzy płynie do dużych ośrod-

ków powiatowych - Żar, Lubska, 
Jasienia. Niektóre samorządy 
mogą być trochę mniej docenio-
ne, ale chcemy rozpocząć nowy 
okres współpracy z samorząda-
mi gminnymi.

W zarządzie powiatu jest 
sporo ludzi z całego powiatu
- To prawda. Są reprezentowa-
ne ośrodki miejskie, jak Żary 

i Lubsko, ale i mniejsze, jak Lip-
na, Marszów, Brody. Przewodni-
czący Rady Powiatu jest z Żarek 
Wielkich. Zarząd to nie jest jed-
nak cała Rada. Radnych jest 21. 
Samorządność powiatową będą 
kształtowali wszyscy radni.

Poprzedni starosta poczynił 
sporo inwestycji. Chce pan 
tę politykę kontynuować, 

czy dokonać jakichś 
rewolucyjnych zmian?
- Zawsze podkreślałem, że mi-
niona kadencja była bardzo 
udana, proinwestycyjna. Wyko-
nanych zostało wiele inwesty-
cji w Żarach, Lubsku i na tere-
nach wiejskich. Pewne inwesty-
cje będą kontynuowane, szcze-
gólnie te poprawiające bezpie-
czeństwo. Mam na myśli Szpi-

tal na Wyspie. Oczywiście będą 
rozmowy w komisjach i wszyst-
ko musi być zatwierdzone przez 
Radę. Mówię też o drogach Miel-
no, Chocicz, Złotnik. Tu możemy 
pozyskać dofinansowanie w 50 
procentach. Najprościej było-
by coś robić z własnych środków 
i szybciej, ale należy myśleć po 
gospodarsku - tam gdzie moż-
na pozyskać pieniądze, to nale-
ży je pozyskiwać. Trzeba też do-
kończyć inwestycję w DPS Lub-
sko. Placówki, które zajmują się 
seniorami muszą być doinwesto-
wane i na miarę XXI wieku.

Część radnych nie poparła 
pana. Jak widzi pan 
współpracę z tymi radnymi? 
- Zawsze powtarzam, że wybory 
się kończą z chwilą ukonstytu-
owania się władz powiatowych. 
Zawsze są jakieś porozumienia 
czy koalicje. Ja po wyborze po-
dałem rękę mojemu kontrkan-
dydatowi, chociaż paradoksem 
jest, że był przecież kandydatem 
z tego samego stowarzyszenia, 
co i ja. Zadeklarowałem współ-
pracę ponad podziałami. Emo-
cje powinny być wystudzone dla 
dobra całej wspólnoty powiato-
wej. Ja jestem człowiekiem po-
rozumienia. Można się kłócić, 
spierać, mieć odrębne zdania. 
Te zdania trzeba szanować, ale 
w ostateczności dochodzić do 
konsensusu, żeby to było z ko-
rzyścią dla mieszkańców, nie dla 
Radziona czy innego radnego.

Nie szkoda panu szkoły 
w Górzynie? Tyle lat był pan 
dyrektorem.
- Mam 56 lat, z wykształcenia 
jestem historykiem, w oświa-
cie mam 34-letni staż pracy. Na 
stanowisku dyrektora pracowa-
łem 22 lata. Sentyment pozo-
stanie. Szkoła była moim dru-
gim domem. Wszyscy przypisy-
wali mnie do Górzyna, chociaż 
mieszkam w niewielkiej miej-
scowości Kałek, która liczy dwa-
dzieścia domów. Niektórzy nie 
wiedzą, gdzie to jest.

Jestem człowiekiem 
porozumienia

fot. Andrzej Buczyński
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Z nadleśniczym 
Janem Lesserem 
z Nadleśnictwa 
Lipinki, 
o setkach tysięcy 
wycinanych drzew, 
a mimo to, stale 
zwiększającej się 
powierzchni lasów, 
o bezpieczeństwie 
i parkach rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Lasy służą ludziom?
- Generalnie na terenie Nadle-
śnictwa Lipinki mamy do czynie-
nia z lasem gospodarczym. Jest 
to las sztuczny, założony przez 
człowieka wiele pokoleń temu, 
a jego główną rolą jest produk-
cja drewna. Poza tym las speł-
nia również rolę pozaprodukcyj-
ną, jest wielofunkcyjny. Las to 
nie tylko drzewa, to cała przy-
roda - runo leśne, gleba oraz 
zwierzęta, w tym mikroorgani-
zmy, bakterie, grzyby, owady. 
Cały ten ekosystem musi pozo-
stawać w równowadze, dlatego 
gospodarka leśna nie powinna 
tego zakłócać. Las pełni funkcję 
rezerwuaru węgla i bierze czyn-
ny udział w pochłanianiu dwu-
tlenku węgla. Las ma też bar-
dzo ważną funkcję społeczną. 
W dzisiejszym świecie to 
niezwykle istotne miejsce 
wypoczynku ludzi, miej-
sce rekreacji, uprawiania 
sportu, a także edukacji 
przyrodniczej.

Produkcja drewna, 
a więc wycinka, 
jest tu jednak 
priorytetem?
- Drewno jest dzi-
siaj surowcem 
niezastąpionym 
i ciągle deficy-
towym. Jest na 
tyle istotne, że 
bez niego go-
spodarka nie 
mogłaby funk-
cjonować. To 
chociażby bu-
d ow n i c t wo , 
czy przemysł 
meblarski. 

To pozyskiwanie drewna 
z lasu nie za bardzo nawet 
rzuca się w oczy, a przecież 
dzieje się to także na 
terenie Zielonego Lasu.
- Są pewne ograniczenia. Le-
śnicy stosują tak zwane rębnie, 
na terenie Zielonego Lasu są to 
rębnie złożone. Nie jest to wy-
cinka wielkoobszarowa. Wy-
cina się małe gniazda, ro-
bi się przecinki wycina-
jąc tylko drzewa dojrzałe. 
W Lasach Państwowych 
kierujemy się taką zasadą, że 
więcej nam drewna przyrasta, 
niż go wycinamy. Pozyskanie 
stanowi około 60 procent przy-
rostu masy drzewnej na pniu. 
Moglibyśmy spokojnie wyciąć 
więcej, ale bierzemy pod uwa-
gę właśnie te pozostałe funk-
cje lasu. 

Czyli lasów ciągle nam 
przybywa?
- Przybywa nie tylko samej ma-
sy drzewnej, ale i powierzch-
ni leśnej. Ciągle dokonujemy 
zalesień gruntów niegdyś wy-
korzystywanych rolniczo. Lesi-
stość województwa lubuskie-
go to około 50 procent po-
wierzchni i jest naj-
w i ę k s z ą 

w całej Polsce. Dodam tylko, że 
mamy też część terenów zupeł-
nie wyłączonych z gospodarki 
leśnej i nie jest to tylko Rezerwat 
nad Młyńską Strugą. Docho-
dzą do tego obszary najbardziej 
atrakcyjne przyrodniczo, które 
stanowią tak zwane ekosystemy

 

referencyjne. Jest to około 
7 procent z 24. tysięcy hektarów 
powierzchni leśnej podlegają-
cej pod Nadleśnictwo Lipinki. 

Na brak drzew nie możemy 
tu narzekać.
- Absolutnie, na naszym terenie 
ich nie brakuje.

Ile drzew w ciągu 
roku wycina się 

w ramach tej 
normalnej 

gospodarki 
leśnej?
- Trudno to okre-

ślić w sztukach. 
Wycina się nie tylko 

drzewa dojrzałe, ale 
też mniejsze, aby 
poprawić warunki 
wzrostu drzew doce-
lowych. Zawsze sa-

dzi się więcej drzew, 
niż ich dorasta do wie-

ku dojrzałości. Pierwszy 
zabieg tak zwanej trzebieży 

wykonywany jest w wieku oko-
ło 30 lat i później mniej więcej 
co 10 lat. Jeśli jednak weźmie-

my pod uwagę masę pozyska-
nego drewna, to z terenu 

naszego nadleśnic-
twa co roku po-

zysku-

jemy około 100 tysięcy metrów 
sześciennych.

Aż trudno to sobie 
wyobrazić.
- Żeby to sobie jakoś uświado-
mić - w wieku rębności na jed-
nym hektarze może być oko-
ło 400-600 drzew, w zależności 
od tego, jaki to jest las. To da-
je około 250 metrów sześcien-
nych drewna. Można liczyć, że 
średnio jedno drzewo ma oko-
ło 0,5 metra sześciennego. Jeśli 
przełożymy to tylko na drzewa 
w wieku rębnym, to daje oko-
ło 200 tysięcy drzew wyciętych 
w ciągu roku.

Wliczając te mniejsze, 
liczba się zwiększa.
- Mówimy tu o dużych cyfrach, 
ale pracujemy też na dużej po-
wierzchni 24. tysięcy hektarów. 

Pomimo tego, lasu jednak 
przybywa. 
- Każdy las musi być odnowiony. 
Każde usunięcie skutkuje od-
nowieniem. Do wieku rębności 
trzeba będzie poczekać, jak to 
jest w przypadku sosny - która 
jest gatunkiem podstawowym  - 
około stu lat. Praktycznie to, co 
odnawiamy, jest pracą na rzecz 
przyszłych pokoleń. Nie docze-
kamy efektów tej pracy. Każdy 

odbiorca naszej działalności 
leśnej widzi z reguły tylko 

to, co się wycina. Teraz 
wycinamy to, co posa-
dzone zostało jeszcze 
przed II wojną świa-
tową, a nie wszyst-
ko to było posadzo-
ne prawidłowo. Dziś 
postęp w tej dzie-
dzinie jest znaczą-
cy. Są prowadzone 
badania genetycz-
ne. Podczas sa-
dzenia lasu, któ-
ry teraz wycina-
my, nauka nie 

stała jeszcze 
na tak wyso-
kim pozio-
mie. Nie za-
wsze drze-

w o s t a n y 
były do-

s t o s o -

ŻARY Wycinki drzew są czasem wręcz niezbędne

Drzewa żyją innym 
czasem, niż ludzie
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powierzchni lasów, 
o bezpieczeństwie 
i parkach rozmawia 
Andrzej Buczyński.
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wane do warunków siedlisko-
wych. Obecnie wprowadza się 
więcej gatunków liściastych, niż 
kiedyś, takich jak buk, dąb, lipa, 
czy klon. Staramy się optymal-
nie wykorzystać warunki sie-
dlisk. Nie wszędzie sadzimy tyl-
ko sosnę i świerka, a kiedyś była 
taka zasada, że na nizinach do-
minowała tylko sosna. 

Za sto lat będziemy mieli 
piękniejsze lasy?
- Mam nadzieję, że takie będą. 
Staramy się to właśnie w tym 
kierunku prowadzić.

Wycinka kilku, czy 
kilkudziesięciu drzew w 
mieście wydaje się, często 
mocno oprotestowana 
wydaje się czymś drobnym 
w porównaniu do 
gospodarki leśnej.
- Trzeba wyraźnie oddzielić go-
spodarkę leśną od prac przy zie-
leni miejskiej, wykonywanej po-
za lasem. W miastach, parkach, 
nie kierujemy się zasadą pro-
dukcji drewna i odnawiania la-
su. Tam są inne założenia. Pyta-
nie, czemu ta wycinka na tere-
nach miejskich ma służyć. Jeśli 
jest jakiś określony cel i ten cel 
jest słuszny, to i tak każde dzia-
łanie wymaga dialogu społecz-
nego. Człowiek ma taką naturę 
i taką tendencję, że nie dostrze-
ga tego efektu, jaki może być 
za 100 czy 200 lat. Nowe drze-
wa parkowe będą atrakcyjne za 
ponad 200 lat. Za swojego życia 
nikt z nas tego nie zobaczy. Re-
akcje są takie, że chciałoby się 
zachować to, co jest teraz . To 
naturalna reakcja. Ale jeśli zało-
żenia parkowe zakładają zmia-
nę gatunków drzew mniej cen-
nych na bardziej szlachetne, 
pozbycie się samosiewów brzo-

zowych czy osikowych, krótko-
wiecznych na bardziej parkowe, 
jak dąb, buk, lipa, wtedy to trze-
ba ludziom uświadamiać. Dzię-
ki temu też uzyskać akceptację 
społeczną. 

Ale pewnie ciężko 
wytłumaczyć, że będzie tu 
pięknie za 200 lat.
- To jest trudne.

Drzewo nie jest wieczne 
i nie będzie rosło do końca 
świata.
- Na terenach leśnych, tam 
gdzie przebiegają szlaki ko-
munikacyjne, bądź szlaki tury-
styczne, trasy rowerowe, należy 
bezwzględnie kierować się bez-
pieczeństwem osób tam prze-
bywających. Drzewa zamiera-
jące, czy obumierające trzeba 
bezwzględnie usuwać, gdyż sta-
nowią realne zagrożenie. Wi-
dzimy, jakie są w obecnych cza-
sach anomalia pogodowe. Nie 
ma praktycznie roku bez gwał-
townych zawirowań pogody w 
postaci silnych wiatrów, na-
wet huraganów. Jak wiadomo, 
w czasie takiej pogody wspo-
mniane drzewa są bardzo na-
rażone na złamania, czy prze-
wrócenie się. To zagraża pojaz-
dom, a przede wszystkim lu-
dziom. Bezpieczeństwo jest naj-
ważniejsze. Drzewo może zabić 
i mieliśmy już takie przypadki 
w naszym kraju. Zawsze w ta-
kich przypadkach zarzuty są 
kierowane do zarządcy danego 
terenu - czy to lasu, czy parku. 
Ponosi on odpowiedzialność.

Jak zdarzy się tragedia, to 
nie drzewo będzie winne.
- Powinno się dokonywać prze-
glądów drzew pod względem 
ich kondycji zdrowotnej i na tym 

etapie już muszą zapadać decy-
zje o konieczności ich usuwa-
nia. Jest to niezbędne. Natural-
nym procesem jest obumieranie 
gałęzi drzew, które są jeszcze w 
dobrej kondycji. Wtedy trzeba je 
podkrzesywać i takie zabiegi też 
wykonujemy. 

Komuś bez odpowiedniej 
wiedzy chyba trudno 
ocenić, czy dane drzewo 
jest w pełni sił, czy dożywa 
swego kresu.
- Wiek drzewa nie jest tak istot-
ny, jak jego kondycja zdrowotna. 
Na różnych siedliskach te same 
gatunki dorastają do innych wy-
miarów. Gdzieś młodsze drze-
wo może już obumierać, a w in-
nym miejscu starsze się dobrze 
trzymać. Pewne reguły są, jeśli 
chodzi o wiek i gatunek, ale nie 
działają wprost. 

Tegoroczna susza dała 
się odczuć, jeśli chodzi o nasze 
drzewostany. Głównie ucierpia-

ły kilkuletnie uprawy, szczegól-
nie gatunków iglastych, które 
z braku wody zaczęły usychać. 
Drzewostany starsze z kolei zo-
stały zaatakowane przez szkod-
niki ze świata owadziego. To na-
turalna konsekwencja osłabie-
nia drzew. Przy usuwaniu drzew 
ze względów bezpieczeństwa 
kluczowe jest zbadanie ich pod 
względem kondycji zdrowotnej. 
Najłatwiej dostrzegalne obja-
wy to brak liści i odpadanie ko-
ry. Takie drzewo trzeba usunąć 
w trybie pilnym. W innych przy-
padkach, mniej oczywistych, 
należy zasięgnąć opinii dendro-
loga. 

Ludzie mają sentymentalne 
podejście do drzew?
- Nie tak do końca. Czy to w le-
sie, czy w parku, spełniają waż-
ną rolę. Każde działanie zwią-
zane z wycinką, musi mieć ja-
kiś swój cel. Są to względy bez-
pieczeństwa, albo potrzeba 

przebudowy danego ekosyste-
mu. W przypadku parków cho-
dzi o zmianę drzew, które nor-
malnie w parkach by nie ro-
sły, gdyby same się nie nasiały, 
na takie, które do parków celo-
wo się wprowadza. Parki to ob-
szary tworzone przez człowieka 
na podstawie jakichś założeń. 
Pierwotnie każde drzewo mia-
ło swoją zaplanowaną lokaliza-
cję. W gospodarce leśnej myśli-
my wielkoobszarowo, natomiast 
w parkach już pojedyncze drze-
wo ma swoje miejsce. 

Pierwszy projektant parku 
mógłby się może oburzyć, 
że jego dzieło zostało tak 
zaniedbane i zarosło.
- Tak, ale dzisiaj przy wycinkach, 
pomijając bezdyskusyjne wzglę-
dy bezpieczeństwa, potrzeb-
ny jest dialog społeczny. Naj-
lepszym wyjściem byłoby refe-
rendum. Może większość społe-
czeństwa opowiedziałby się za 
tym, żeby ten obszar pozostawić 
dziko zarośniętym? Gdybyśmy 
mieszkali w Szwajcarii, pewnie 
takie referendum byłoby zorga-
nizowane. I nie byłoby dalszej 
dyskusji. 

Tylko, że u nas, nawet jak 
pomysł zyska większość, to 
i tak znajdzie się kilka osób 
niezadowolonych.
- Ludzie chcą decydować o tym, 
jak ma wyglądać ich miejsce do 
życia. W nadleśnictwie raz na 
dziesięć lat tworzony jest plan 
urządzenia lasu i poddajemy to 
pod konsultacje społeczne. Las 
jest naszym wspólnym dobrem, 
każdy ma się prawo wypowie-
dzieć i takie wypowiedzi pada-
ją. Pewne wnioski zewnętrzne 
są uwzględniane. 

A gdyby ktoś powiedział, że 
jest całkowicie przeciwny 
wycince drzew?
- Niewątpliwie są też takie zda-
nia. Ale od pojedynczych głosów 
ważniejsza jest wola większości 
i akceptacja pewnych działań. 

wane do warunków siedlisko-
wych. Obecnie wprowadza się 
więcej gatunków liściastych, niż 
kiedyś, takich jak buk, dąb, lipa, 
czy klon. Staramy się optymal-
nie wykorzystać warunki sie-
dlisk. Nie wszędzie sadzimy tyl-
ko sosnę i świerka, a kiedyś była 
taka zasada, że na nizinach do-
minowała tylko sosna. 

Za sto lat będziemy mieli 
piękniejsze lasy?
- Mam nadzieję, że takie będą. 
Staramy się to właśnie w tym 
kierunku prowadzić.

Wycinka kilku, czy 
kilkudziesięciu drzew w 
mieście wydaje się, często 
mocno oprotestowana 
wydaje się czymś drobnym 
w porównaniu do 
gospodarki leśnej.
- Trzeba wyraźnie oddzielić go-
spodarkę leśną od prac przy zie-
leni miejskiej, wykonywanej po-
za lasem. W miastach, parkach, 
nie kierujemy się zasadą pro-
dukcji drewna i odnawiania la-
su. Tam są inne założenia. Pyta-
nie, czemu ta wycinka na tere-
nach miejskich ma służyć. Jeśli 
jest jakiś określony cel i ten cel 
jest słuszny, to i tak każde dzia-
łanie wymaga dialogu społecz-
nego. Człowiek ma taką naturę 
i taką tendencję, że nie dostrze-
ga tego efektu, jaki może być 
za 100 czy 200 lat. Nowe drze-
wa parkowe będą atrakcyjne za 
ponad 200 lat. Za swojego życia 
nikt z nas tego nie zobaczy. Re-
akcje są takie, że chciałoby się 
zachować to, co jest teraz . To 
naturalna reakcja. Ale jeśli zało-
żenia parkowe zakładają zmia-
nę gatunków drzew mniej cen-
nych na bardziej szlachetne, 
pozbycie się samosiewów brzo-

zowych czy osikowych, krótko-
wiecznych na bardziej parkowe, 
jak dąb, buk, lipa, wtedy to trze-
ba ludziom uświadamiać. Dzię-
ki temu też uzyskać akceptację 
społeczną. 

Ale pewnie ciężko 
wytłumaczyć, że będzie tu 
pięknie za 200 lat.
- To jest trudne.

Drzewo nie jest wieczne 
i nie będzie rosło do końca 
świata.
- Na terenach leśnych, tam 
gdzie przebiegają szlaki ko-
munikacyjne, bądź szlaki tury-
styczne, trasy rowerowe, należy 
bezwzględnie kierować się bez-
pieczeństwem osób tam prze-
bywających. Drzewa zamiera-
jące, czy obumierające trzeba 
bezwzględnie usuwać, gdyż sta-
nowią realne zagrożenie. Wi-
dzimy, jakie są w obecnych cza-
sach anomalia pogodowe. Nie 
ma praktycznie roku bez gwał-
townych zawirowań pogody w 
postaci silnych wiatrów, na-
wet huraganów. Jak wiadomo, 
w czasie takiej pogody wspo-
mniane drzewa są bardzo na-
rażone na złamania, czy prze-
wrócenie się. To zagraża pojaz-
dom, a przede wszystkim lu-
dziom. Bezpieczeństwo jest naj-
ważniejsze. Drzewo może zabić 
i mieliśmy już takie przypadki 
w naszym kraju. Zawsze w ta-
kich przypadkach zarzuty są 
kierowane do zarządcy danego 
terenu - czy to lasu, czy parku. 
Ponosi on odpowiedzialność.

Jak zdarzy się tragedia, to 
nie drzewo będzie winne.
- Powinno się dokonywać prze-
glądów drzew pod względem 
ich kondycji zdrowotnej i na tym To oznaki normalnej gospodarki leśnej fot. Andrzej Buczyński

Wycinka drzew jest standardowym dziaaniem przy pozyskiwaniu drewna, może być też podyktowana względami bezpieczeństwa fot. Andrzej Buczyński
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LIDL W ŻARACH
PONOWNIE
OTWARTY

Kwiaty, balony i kawa na 
powitanie. Na otwarcie 
sklepu sieci LIDL w Żarach, 
który po modernizacji 
przeszedł metamorfozę, 
licznie stawili się 
mieszkańcy.
Pomimo ciemności i zimna, spo-
ro przed godziną 7 rano, przed 
sklepem zgromadził się tłum lu-
dzi, oczekujących na otwarcie. 
Wstęgę uroczyście przecięła pa-
ni Halina, która przyszła na po-
ranne zakupy. Przy wejściu panie 
otrzymywały róże a panowie ba-
lony. Na wszystkich czekała ka-
wa serwowana przez baristów.

Klienci, którzy czekali na 
otwarcie nie zawiedli się.  Od 
otwarcia aż do soboty 8 grudnia 
wiele artykułów objętych jest 
specjalnymi promocjami ceno-
wymi.

W nowym sklepie klienci 
mogą znaleźć produkty marek 
własnych Lidl, m.in.:

„Chrupiące z Pieca”– pysz-
ne, aromatyczne pieczywo, wę-
dliny „Pikok”, świeże mię-
so „Rzeźnik”, produkty BIO czy 
świeże owoce i warzywa dostęp-
ne w ramach „Ryneczku Lidla”. 
Firma Lidl od lat współpracu-
je z polskimi producentami, pro-
ponując konsumentom produk-
ty pochodzące zarówno od bran-
żowych liderów jak i mniejszych, 
lokalnych dostawców. W asorty-
mencie sklepu znajduje się już 
ponad 50 produktów marek wła-
snych oznaczonych godłem „Te-
raz Polska”.
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POWIAT ŻARSKI 
Tego się nikt 
nie spodziewał. 
Wydawało się, że 
funkcje w Radzie 
Powiatu są już 
poukładane, 
wystarczy 
jedynie 
zagłosować. 
Okazało się że 
plany sobie, 
a życie sobie.

Szykowała się koalicja, któ-
ra mieli tworzyć radni z Fo-
rum Samorządowego, Ko-
mitetu Dobre Miasto Lep-
szy Powiat, Platformy Oby-
watelskiej i SLD. Za burtą 
funkcji miał zostać PiS, któ-
ry ma pięciu radnych.

Starostą miał zostać 
Dariusz Dyba, z Forum, 
a przewodniczącym rady 
Franciszek Wołowicz z SLD. 
Na wicestarostę szykowany 
był Bogdan Kepiński.

Ku zdziwieniu, na 

starostę wysunięta zosta-
ła kandydatura Józefa Ra-
dziona z Forum, a na prze-
wodniczącego rady Wikto-
ra Kułdosza z SLD. 

Pęknięcie nastąpiło 
w Forum Samorządowym 
i SLD. Wynikiem głosowa-
nia 12 do 9 starostą został 
Józef Radzion, wicestaro-
stą Małgorzata Issel a prze-
wodniczącym rady Wiktor 
Kułdosz. Zaważyły głosy 
pięciu radnych z PiS, trzech 
z Forum, dwójki radnych 

z Platformy Obywatelskiej 
i dwójki radnych z SLD. 

- Osoby, które były 
w pierwszej kadencji po-
wiatu, budowały podwali-
ny powiatu, mają doświad-
czenie, po 20 latach zosta-
ły starostą i wicestarostą - 
podsumowuje Małgorzata 
Issel. - Józef Radzion cie-
szy się dużym zaufaniem, 
nigdy go nie zawiódł, dwie 
kadencje był członkiem za-
rządu powiatu - kwituje wi-
cestarosta. PAS

Byli w ogródku, witali 
się z gąską

Nowe władze w żarskim starostwie
Wiktor Kułdosz – przewodniczący rady powiatu
Tadeusz Kordylewski – wiceprzewodniczący rady
Krzysztof Czerniawski – wiceprzewodniczący rady
Józef Radzion – starosta żarski
Małgorzata Issel – wicestarosta
Marek Femlak – członek zarządu powiatu
Michał Rudnicki – członek zarządu powiatu
Tomasz Czajkowski – członek zarządu powiatu
Rada powiatu żarskiego:
Brzyśkiewicz Małgorzata Agata 
Czajkowski Tomasz
Czerniawski Krzysztof Władysław
Dowhan Jarosław Grzegorz
Drozd Kazimierz
Dyba Dariusz Jan
Femlak Marek
Górski Sebastian Krzysztof
Haściło Elżbieta
Issel Małgorzata Barbara
Kordylewski Tadeusz Waldemar
Kułdosz Wiktor
Łahucik Józef
Łaskarzewska Maria
Łobacz-Bącal Elżbieta
Mazurkiewicz Roman
Napiórkowski Olaf Krzysztof - mandat wygaszony
Radzion Józef
Rudnicki Michał
Ślawska Anna
Wołowicz Franciszek
Bogdan Kępiński - wejdzie w miejsce Olafa Na-
piórkowskiego

Sesja rady powiatu przybrała nieoczekiwany obrót fot.Andrzej Buczyński
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UWAGA!!! UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM - W związku z organizacją imprezy plenerowej pn. ,,Żarskie Mikołajki 2018” informujemy, że od godz. 15:00 w dniu  
1 grudnia 2018 r. (sobota) do godziny 20.00 w dniu 2 grudnia 2018 r. (niedziela), zamknięty będzie żarski Rynek dla ruchu kołowego. Za utrudnienia przepraszamy!
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ŻARY Z cukrzycą 
można żyć 
i funkcjonować. 
Obchody 
Światowego 
Dnia Cukrzycy 
były okazją do 
zorganizowania 
konferencji 
diabetologicznej 
dla nauczycieli.
Konferencję w Szkole Pod-
stawowej nr 2 pod ha-
słem „Dzieci z cukrzycą 
- One są wśród nas” przy-
gotowali pracownicy Cen-
trum Diabetologicznego 
105. szpitala wojskowego 
we współpracy z dyrekcją 
szkoły. Wydarzenie skiero-
wane było do do nauczy-
cieli oraz wychowawców 
przedszkoli, szkół podsta-
wowych i ponadgimnazjal-
nych. Nieprzypadkowo, bo 
problem cukrzycy u dzieci 
narasta, więc należy o nim 
nie tylko mówić, ale i prze-
kazywać wiedzę. 

Tematy do omówienia
Prelegenci podzielili się 
swoją wiedzą praktycz-

ną, wynikającą z codzien-
nej pracy. Kierownik Cen-
trum Diabetologicznego, 
lek. med. Marek Femlak 
omówił ogólne zagadnie-
nia związane z cukrzy-
cą, opowiedział jak należy 
udzielać pierwszej pomo-
cy dziecku w sytuacji kry-
zysowej. Pielęgniarka spe-
cjalności diabetologicznej, 
Anna Tracz zaprezentowała 
narzędzia służące diabety-
kowi do monitorowania po-
ziomu cukru we krwi, po-
dawania insuliny, pokazała 
również w jaki sposób nale-
ży zaaplikować zastrzyk ra-
tujący życie w sytuacji kry-
zysowej. 

Temat zdrowego od-
żywiania omówiła mgr An-
na Marciniak wskazując, 
które produkty są wskaza-
ne w cukrzycy, a które za-
bronione. Ostatnim prele-
gentem była Deniz Mro-
zik, p.o. Rzecznik Szpitala, 
mgr Deniz Mrozik, która 
opowiedziała o funkcjono-
waniu psychospołecznym 
dziecka z cukrzycą w szko-
le i w jaki sposób nauczy-
ciel może wspierać takiego 
ucznia. 

Strach znika
Dr Marek Femlak przedsta-
wił swoją najmłodszą pa-
cjentkę. To 8- letnia Zuzia 
Paluch, która opowiedzia-
ła o swojej chorobie, trud-
nościach z nią związanych 
i o codziennym funkcjono-
waniu. Zuzia wraz z mamą 
zaprezentowały, w jaki spo-
sób używa się pompy insu-
linowej, która sygnalizuje 
problem z cukrem.

- Zuzia jest samo-
dzielna, w szkole świetnie 
sobie radzi. Uczestniczy 
także w różnych zajęciach 
pozaszkolnych. Potrzebu-
je niewielkiego wsparcia ze 
strony nauczycieli lub wy-
chowawczyni. Jeżeli jest 
problem ze zbyt niskim lub 
wysokim cukrem, to Zuzia 
o tym wie, bo pompa po-
daje komunikat. Wówczas 
córka zgłasza to nauczy-
cielowi, wystarczy że na-
pije się soku lub pompa au-
tomatycznie skoryguje po-
ziom insuliny. Wystarczy 
chwilę odczekać i można 
kontynuować lekcję - tłu-
maczy Kinga Paluch. Ma-
ma dziewczynki podkre-
śla, że istotne jest, aby po-

szerzać wiedzę na temat nie 
tylko dzieci funkcjonują-
cych z cukrzycą.

- Ludzie boją się tego 
co jest nieznane. Strach ist-
nieje wówczas, kiedy jest 
niewiedza. Jeżeli o czymś 
się dowiemy i pogłębimy 
wiedzę, to strach znika - 
podsumowuje Kinga Pa-
luch. - Dorze, że coraz wię-
cej o tych problemach się 
mówi - kwituje.

Kolejna konferencja
Centrum Diabetologicz-
ne funkcjonuje od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach 11:00 -15:30 na par-
terze Polikliniki szpitala 
wojskowego. Pacjenci sko-
rzystać mogą z porad leka-
rza diabetologa, pielęgniar-
ki o specjalności diabetolo-
gicznej i dietetyka. 

- Zapraszamy peda-
gogów, nauczycieli, pielę-
gniarki szkolne na podobne 
wydarzenie zaplanowane na 
5 grudnia o godzinie 10:30 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Żaganiu - za-
prasza Deniz Mrozik. 

Paweł Skrzypczyński

Funkcjonować z cukrzycą

Mała Zuzia jest pełna energii fot.Paweł Skrzypczyński

Wiedza pozwoli pokonywać problemy fot.Paweł Skrzypczyński
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REGION 
Policjanci 
sprawdzają 
tropy w sprawie 
włamań 
i kradzieży, do 
których doszło 
w tym roku. 
Zatrzymali 
podejrzanego, 
zbierają dowody.
Policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w Żarach 
w minionym tygodniu za-
trzymali 30-letniego miesz-
kańca Żar. Mężczyzna po-
dejrzany jest o dokona-
nie co najmniej 5 kradzie-

ży z włamaniem oraz jed-
nego usiłowania kradzie-
ży z włamaniem. Do zda-
rzeń dochodziło na tere-
nie Żar w czerwcu, wrze-
śniu i listopadzie. Sprawca 
wybijając szyby lub uszka-
dzając rolety dostawał się 
do pomieszczeń salonów 
sprzedaży, marketu, pie-
karni i zabierał niewielką 
ilość gotówki. Jednak szko-
dy, jakie wyrządził swym 
działaniem były bardzo du-
że i przewyższały w znacz-
nym stopniu wartość skra-
dzionego mienia i gotówki. 
Jak ustalili funkcjonariusze 
na chwilę obecną stanowią 
łącznie ponad 17 tys. zło-

tych. Zatrzymany usłyszał 
już sześć zarzutów. Sprawa 
jest rozwojowa, policjan-
ci pracują nad tym postępo-
waniem, gromadząc i anali-
zując materiał dowodowy. 

- Sąd przychylił się do 
wniosku Prokuratury Rejo-
nowej w Żarach i zastoso-
wał wobec 30-latka środek 
zapobiegawczy w posta-
ci trzymiesięcznego aresz-
tu. Podejrzanemu może 
grozić nawet do 15 lat po-
zbawienia wolności z uwa-
gi na działanie w warun-
kach recydywy - informu-
je kom. Aneta Berestecka, 
oficer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Trzy miesiące aresztu

Podejrzany na razie trafił do aresztu fot.KPP Żary

REGION W miejscach, gdzie 
często dochodzi do kolizji 
i wypadków policjanci 
kontrolowali prędkość.
Policjanci podejmują wiele działań ukie-
runkowanych na poprawę bezpieczeństwa 
i zwrócenie uwagi kierujących na to, jak 
ważne jest przestrzeganie przepisów. Do 
takich inicjatyw zaliczyć można piątkową 
(23 listopada) akcję pn. „ Trójkąt Bezpie-
czeństwa”. Policjanci z Żar, Żagania, Kro-
sna Odrzańskiego oraz Sekcji Zabezpie-
czenia Autostrady KWP w Gorzowie Wl-
kp. w kilku punktach kaskadowo kontrolo-
wali prędkość. 

Według analiz na drogach W-289 
(Lubsko-Nowogród Bobrzański), K-27 
(Żary–Nowogród Bobrzański) oraz K-12 

(Żary-Trzebiel) dochodzi najczęściej do 
zdarzeń drogowych, których główną przy-
czyną jest nadmierna prędkość. Przepro-
wadzone działania realizowane są cyklicz-
nie i kontynuowane także w innych powia-
tach woj. lubuskiego.

Funkcjonariusze sprawdzali nie tyl-
ko prędkość, ale także trzeźwość, stan tech-
niczny pojazdów, ujawniali wykroczenia 
popełniane przez kierujących, sprawdza-
li czy w prawidłowy sposób przewożone są 
dzieci oraz czy pasażerowie zapinają pasy 
bezpieczeństwa.

- Podczas akcji funkcjonariusze 
ujawnili 22 przypadki przekroczenia pręd-
kości, wśród kontrolowanych kierujących 
wszyscy byli trzeźwi - informuje kom. 
Aneta Berestecka, oficer prasowy KPP 
w Żarach. PAS

Prędkość pod
kontrolą

Celem działań pn. „Trójkąt Bezpieczeństwa” jest zwiększenie świadomości kierujących, a tym 
samym poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach fot.KPP Żary

POWIAT 
ŻAGAŃSKI 
Nie potrafił 
uszanować 
grobów. Kradł 
krzyże i elementy 
ozdobne. Kara 
może być surowa.

W ostatnim czasie na te-
renie Iłowej doszło na 
cmentarzu komunalnym 
do ograbienia nagrobków 

z krzyży oraz elemen-
tów ozdobnych. Policjanci 
z Komisariatu Policji pro-
wadzili intensywne działa-
nia w tej sprawie. W trak-
cie prowadzonych działań 
ustalili podejrzanego o te 
przestępstwa oraz odzy-
skali częściowo skradzio-
ne mienie. Jak się okazało 
mężczyzna siłowo odrywał 
krzyże i elementy od na-
grobków, które następnie 
przetapiał w piecu kaflo-

wym, aby uzyskać z nich 
złom. Funkcjonariusze ze-
brali materiał dowodowy, 
który pozwolił na przedsta-
wienie 40-letniemu męż-
czyźnie na tę chwilę pię-
ciu zarzutów. Sprawa jest 
jednak rozwojowa. 40-lat-
kowi za ograbienie gro-
bu lub innego miejsca spo-
czynku zmarłego grozi ka-
ra pozbawienia wolności 
od sześciu miesięcy do lat 
ośmiu. PAS

Okradzione 
nagrobki

Okradanie nagrobków może skończyć się nawet ośmioma latami pozbawienia wolności 
fot.Lubuska Policja
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ŻARY Członkowie 
sekcji literackiej 
„Rym” spotkali 
się z młodzieżą 
na wieczorze 
literackim w sali 
„Luna” Żarskiego 
Domu Kultury.
Wieczór literacki był oka-
zją do promocji wydanej 
właśnie przez Żarski Dom 
Kultury antologii poezji 
grupy literackiej „Rym” 
UTW ŻDK. 

Oprócz autorów - 
członków grupy literackiej: 
Haliny Borowiec, Barbary 
Grotkiewicz, Feliksy Danu-
ty Kamińskiej, Anieli Kon-
dratowicz, Janiny Lenart, 
Haliny Małachowskiej, Da-
nuty Pławińskiej, Jadwi-
gi Rupiety, Alicji Stambul-
skiej-Góry oraz Edmunda 
Złotka w spotkaniu uczest-
niczyła młodzież z „Teatru 
Drewniana Kurtyna” ŻDK. 
Młodzi ludzie czytali wier-

sze, a spotkanie urozmaici-
li muzycznie młodzi ludzie 
z zespołu rockowego, dzia-
łającego przy domu kultu-
ry.

Grupa literacka 
„Rym” była jedną z pierw-
szych sekcji Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku - napisa-
ła opiekująca się grupą Ha-
lina Borowiec. Członkowie 
od lat z powodzeniem or-
ganizują wieczory słowno-
-muzyczne, wieczorki lite-
rackie, czy konkurs literac-
ki dla seniorów.

„Czy poezją, czy też 
prozą umysł ćwiczę przed 
sklerozą. Po co piszę? Nie 
dla sławy ... fragment po-
ezji Anieli Kondratowicz 
najlepiej oddaje ducha 
i sens działalności grupy. 

Antologia zatytuło-
wana „Kropla poezji” jest 
do nabycia w cenie 10 zł, 
w Żarskim Domu Kultury. 

Paweł Skrzypczyński

Piszą nie dla sławy

Kwiaty się należały fot.ŻDK Żary

Grupa literacka w pełnej krasie fot.ŻDK Żary

Integracja międzypokoleniowa była udana fot.ŻDK Żary Młodzież czytała wiersze fot.ŻDK Żary

Halina Małachowska kocha poezję fot.ŻDK Żary
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Jest dodatkowy milion 
na Wieniawskiego
ŻARY Były przyznane 
pieniądze, potem 
zostały zabrane, ale 
ostatecznie ponad 
milion złotych na 
przebudowę ulicy 
Wieniawskiego 
wpłynie do kasy 
miejskiej.

Kompleksowy przebudowa ulicy 
Wieniawskiego to inwestycja dość 

kosztowna, niemniej jednak bar-
dzo potrzebna nie tylko mieszkań-
com samego osiedla muzyków, ale 
i wszystkim, którzy korzystają na 
przykład z pływalni Wodnik.

Koszt całego zadania przekra-
cza kwotę 6 milionów złotych. Jed-
nak to nie tylko nowe chodniki, ścież-
ka rowerowa, oświetlenie, czy as-
falt. Przy okazji wykonywanych prac 
uporządkowano także całą infrastruk-
turę znajdującą się pod drogą, czego 
w rezultacie nawet nie będzie widać. 

Roboty przy tym wszystkim, co znaj-
duje się w gruncie okazały się bar-
dziej skomplikowane, niż pierwotnie 
zakładano. Wiele rzeczy nie zgadzało 
się z tym, co znajduje się na mapach. 
To też spowodowało wydłużenie cza-
su realizacji całej inwestycji.

Ta jednak wielkimi krokami 
zmierza ku końcowi. Wykonawca 
robi wszystko, aby skończyć w wy-
znaczonym terminie. Do tego stop-
nia, że prace wykonywane są także 
po zmroku.

Wstępnie przyznane dofinan-
sowanie zostało cofnięte, a mimo 
to władze miasta uznały tę inwesty-
cję za istotną na tyle, że miała być 
sfinansowana wyłącznie ze środ-
ków własnych.

Tym bardziej cieszy fakt, że 
Żary otrzymały jednak środki ze-
wnętrzne. Dla zaoszczędzonej kwoty 
na pewno znajdzie się odpowiednie 
zastosowanie. Potrzeb nie brakuje.

Andrzej Buczyński

Danuta Madej, bur-
mistrz miasta Żary
- Przebudowywana 
obecnie ul. Wieniaw-
skiego otrzymała do-
finansowanie. Podpi-
sałam umowę z Wo-
jewodą Lubuskim na 
kwotę ponad 1 mln. 
złotych. Pracownicy 
Urzędu Wojewódz-
kiego zapewniają, że 
do końca bieżącego 
roku wszystkie wygo-
spodarowane środki 
z programu moder-
nizacji dróg gmin-
nych wpłyną do na-
szego budżetu. Jest 
to wspaniała wia-
domość na począt-
ku nowej kadencji  
i świąteczny pre-
zent dla miasta.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 
159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku dla 
województwa lubuskiego na 2018 rok za-
planowano dotację w kwocie 47.625.301 
zł do równego podziału na powiaty i gmi-
ny po 23.812.650,5 zł.

Żary złożyły wniosek o przyznanie 
dotacji 14 września 2017 r.

27 października 2017 roku Wojewo-
da Lubuski zatwierdził listę wniosków za-
kwalifikowanych do oceny merytorycznej 
oraz listę wniosków odrzuconych formal-
nie w ramach „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019”.

10 listopada Wojewoda Lubuski 
zatwierdził wstępną listę rankingową 
wniosków.

Zgłoszenie zastrzeżeń do wstępnej li-
sty rankingowej nastąpiło 17 listopada 2017 r.

30 listopada 2017 roku Wojewoda 
Lubuski podpisał ostateczną listę rankin-

gową,  która miała zostać przekazana do 
zatwierdzenia przez Ministra Infrastruk-
tury i Budownictwa. Pozycja wniosku na 
liście rankingowej w kontekście całkowi-
tej kwoty dotacji przeznaczonej na drogi 
gminne, tj. 23.812.650,5 zł, gwarantowa-
ła Gminie Żary o statusie miejskim dofi-
nansowanie na przebudowę ul. Wieniaw-
skiego.

Zgodnie z Uchwałą Nr 188/2017  
Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie usta-
nowienia Programu, limit wydatków  
w 2018 roku dla województwa lubuskie-
go pozostał jednak na poziomie roku 
2017 i wynosił 34.636.582 zł do równe-
go podziału pomiędzy gminy i powiaty, po 
17.318.291 zł.

Zmniejszenie ogólnej kwoty dotacji 
przeznaczonej na drogi gminne oznacza-
ło, że wniosek Żar nie uzyska jednak dofi-
nansowania.

Na podstawie ostatecznej listy ran-
kingowej wniosków oraz ostatecznej listy 
rankingowej wniosków ponadlimitowych, 
zatwierdzonych 15 grudnia 2017 roku 
przez Ministra Infrastruktury i Budownic-
twa, Wojewoda Lubuski w dniu 22 grudnia 
2017 roku zatwierdził listę wniosków za-
kwalifikowanych do dofinansowania z bu-
dżetu państwa w 2018 roku. Dofinanso-
wanie otrzymało 13 powiatów, w tym po-
wiat świebodziński z niepełnym dofinan-
sowaniem oraz 15 gmin, w tym gmina 
Słońsk z niepełnym dofinansowaniem. 
Żary uzyskały dofinansowania.

W związku ze zmniejszeniem wy-
sokości dotacji  w wyniku postępowań  
o  udzielenie zamówienia publicznego, 
rezygnacją  niektórych jednostek  z przy-
dzielonej dotacji oraz  uzupełnieniem  
o kolejne wnioski z ostatecznej listy ran-
kingowej wniosków,  Wojewoda Lubuski  
w dniu 26 października 2018 roku za-

twierdził listę  zmienioną nr 2 wniosków  
zakwalifikowanych  do dofinansowania  
w 2018 roku.

W ten sposób Żary otrzymały do-
tację na realizację zadania pn.: „Przebu-
dowa drogi ul. Wieniawskiego w Żarach” 
w wysokości 1 056 526 zł.

W związku ze zmniejszeniem wy-
sokości dotacji  w wyniku postępowań  
o  udzielenie zamówienia publicznego, 
Wojewoda Lubuski w dniu 31 październi-
ka 2018 roku zatwierdził listę  zmienioną 
nr 3 wniosków  zakwalifikowanych  do do-
finansowania.

Tym samym dotacja przyznana 
gminie Żary o statusie miejskim na re-
alizację zadania pn.: „Przebudowa dro-
gi ul. Wieniawskiego w Żarach” zosta-
je zwiększona z kwoty 1 056 526 zł. do 
kwoty 1 084 532 zł.

Umowa o dofinansowanie została 
podpisana 19 listopada 2018 r.

fot. ARMG

Do zakończenia pozostało naprawdę  niewiele fot. Andrzej Buczyński
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REGION Zbliża 
się okres 
wzmożonych 
zakupów. 
Dokonując 
wyboru, z góry 
upewniajmy 
się, czy w razie 
czego będziemy 
mogli i w jaki 
sposób zwrócić 
zakupiony 
towar. To 
pozwoli uniknąć 
kłopotów.

Dokonując zakupów w tra-
dycyjnym sklepie warto 
upewnić się czy, i na jakich 
zasadach sprzedawca prak-
tykuje zwroty towarów tak, 
aby uniknąć późniejszych 
kłopotów przy próbie zwro-
tu nieudanego zakupu.

Należy zwrócić uwagę, 
że możliwość zwrotu towaru 

zakupionego w sklepie stacjo-
narnym jest tylko dobrą wolą 
sprzedawcy i do niego zależy 
decyzja o przyjęciu towaru.

Zwrot towaru niewa-
dliwego tylko z tego wzglę-
du, że się rozmyśliliśmy, co 
do zasady nie jest prawem 
dozwolony. Czasami sprze-
dawca dopuszcza możli-
wość zwrotu dobrego i peł-
nowartościowego produktu 
kupionego w sklepie trady-
cyjnym. Trzeba jednak pa-
miętać, że jest to jego dobra 
wola, a nie obowiązek wy-
nikający z przepisów prawa. 

Coraz częściej kupu-
jemy też towary w sklepach 
internetowych. Tu zwrot to-
waru jest przewidziany pra-
wem. Nie trzeba nawet uza-
sadniać, dlaczego zwra-
ca się towar. Są jednak fir-
my, które wychodzą ponad 
standardowe zapisy prawa.

Przykładem może być 
Kazimierz Adamczyk, zna-

ny krakowski muzyk, któ-
ry kupił elektryczny rower. 
Postanowił zakupić do nie-
go w sklepie internetowym 
sterownik z dodatkowymi 
funkcjami. Okazało się, że 
ma jakieś problemy z mon-
tażem, coś tam nie paso-
wało. Firma Ebike z Mrą-
gowa, gdzie zakupił towar, 
próbowała pomóc telefo-
nicznie - pracownik dora-
dzał, podpowiadał. W efek-
cie, już następnego dnia 
wysłała kurierem drugi ste-
rownik i dodatkowo kolej-
ny, inny, jakby ten pierw-
szy jednak nie pasował. 
Dalej były jakieś proble-
my, więc pracownik firmy 
podpowiedział, żeby wy-
słać do nich rower, to oni 
sami wszystko zamontują. 
Sprawa została załatwiona 
szybko i pomyślnie. Rower 
wrócił do właściciela.

- To niespotykane 
w dzisiejszych czasach, że-

by tak rzetelnie, z taką cier-
pliwością i z takim zaufa-
niem podchodzić do klienta. 
Dzisiaj rzadko się to zdarza - 
podkreśla Kazimierz Adam-
czyk. - Do tego, wszystko 
działo się praktycznie z dnia 
na dzień - dodaje.

Taka sytuacja to zde-
cydowana rzadkość, bo 
wiele osób ma jednak pro-
blemy ze sklepami inter-
netowymi, które utrudnia-
ją zwrot towarów i wymu-
szają różne przeszkody, że-
by tylko zniechęcić klien-
ta. Wielu klientów nie zna-
jąc prawa nie wie, że zwrot 
towaru w sklepie interne-
towym jest gwarantowa-
ny ustawą. Należy mieć na-
dzieję, że rynek wyeliminu-
je nierzetelnych sprzedaw-
ców a tych rzetelni podcho-
dzących do klientów, bę-
dzie premiować. 

Paweł Skrzypczyński

Rzetelne i mniej 
rzetelne firmy

Grzegorz Chmielewski, Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów w Żarach

Czy można zwrócić pełnowartościowy towar ku-
piony przez internet?
Tak. W przypadku zakupów w sieci konsumentowi 
przysługuje tzw. prawo do namysłu. Oznacza to, 
że kupujący ma 14 dni kalendarzowych na odstą-
pienie od umowy, a następnie zwrot niechciane-
go produktu. Co ważne, nie musi uzasadniać ta-
kiej decyzji.

Aby odstąpić od umowy należy złożyć pisem-
ne oświadczenie – można je przygotować samo-
dzielnie lub skorzystać z formularza udostępnio-
nego przez przedsiębiorcę. 

Pełnowartościowy produkt można oddać 
w przypadku dokonania zakupu na odległość lub 
poza lokalem przedsiębiorstwa, by skutecznie od-
stąpić od umowy, należy we wskazanym termi-
nie wysłać do przedsiębiorcy stosowne pisemne 
oświadczenie. Warto mieć dowód nadania i do-
ręczenia dokumentu (na wypadek jakichkolwiek 
komplikacji), zaleca się więc wysłanie oświadcze-
nia listem poleconym ze zwrotnym potwierdze-
niem odbioru. Oprócz przekazania oświadczenia 
konsument ma obowiązek zwrócić przedsiębiorcy 
kupiony towar. Powinien on zostać odesłany w ter-
minie do 14 dni kalendarzowych od dnia odstą-
pienia od umowy, w stanie niezmienionym. Kosz-
ty przesyłki pokrywa konsument. 

Z kolei przedsiębiorca ma obowiązek zwró-
cić klientowi równowartość ceny produktu i kosz-
ty związane z najtańszym sposobem dostarczenia 
przesyłki. Wskazane wyżej koszty przedsiębiorca 
musi zwrócić niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzyma-
nia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot pieniędzy powinien nastąpić za pomo-
cą tego samego środka zapłaty, który został uży-
ty do opłacenia zamówienia. Przedsiębiorca może 
się wstrzymać ze zwrotem płatności do momentu, 
gdy otrzyma odesłany przez konsumenta produkt.

Towary zakupione przez internet możemy zwrócić bez podania przyczyny w terminie określonym przez ustawę fot. ARMG

fot. Andrzej Buczyński
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REGION Black Friday  
i Cyber Monday – to dni, 
w których można zrobić 
korzystnie zakupy  
w sklepach stacjonarnych  
i internetowych w kraju  
i za granicą.
Warto pamiętać -  produkt 
z wyprzedaży też można 
reklamować.

Zwyczaj wywodzi się ze Stanów Zjednoczo-
nych, ale zyskuje coraz większą popularność 
w Polsce. Black Friday (Czarny Piątek) ob-
chodzony jest następnego dnia po Święcie 
Dziękczynienia – w tym roku przypadł na 
23 listopada. Teoretycznie dotyczy sklepów 
stacjonarnych, ale w praktyce biorą w nim 
udział również e-sklepy. Cyber Monday (Cy-
berponiedziałek) natomiast dotyczy sklepów 
internetowych.

Gdy kupujesz stacjonarnie
Kupując na wyprzedaży masz prawo do re-
klamacji. Jeżeli produkt ma wadę, zwróć się 
do sprzedawcy w ciągu 2 lat od dnia wydania 
rzeczy. Możesz żądać naprawy lub wymiany 
towaru, obniżenia ceny. Przedsiębiorca musi 
rozpatrzyć taką reklamację w ciągu 14 dni – 
jeśli nie dotrzyma terminu, przyjmuje się, że 
ją uznał. Jeśli wada jest istotna, możesz żą-
dać nawet odstąpienia od umowy. Aby zgło-
sić reklamację najlepiej posiadać dowód za-
kupu np. paragon, potwierdzenie przelewu.

Jesteś niezadowolony z zakupów? 
Chcesz je oddać? Pamiętaj, jeżeli kupujesz 
stacjonarnie, taka możliwość zależy tylko od 
dobrej woli sprzedawcy. Zapytaj o to przed 
zakupem. Sprzedawca sam określa warunki 
– może żądać dołączenia oryginalnego opa-
kowania, metek, a w zamian zaproponować 
zwrot gotówki, bon podarunkowy lub wy-
mianę towaru.

Jeśli cena przy kasie okaże się wyż-
sza niż na wywieszce na półce lub na met-
ce, masz prawo kupić towar w korzystniej-
szej dla Ciebie cenie.

Zwróć uwagę na to, czy „promocja” 
rzeczywiście jest atrakcyjna – czy sprzedaw-
ca sztucznie nie podwyższył ceny wyjścio-
wej. Być może w innym sklepie można ten 
sam produkt kupić taniej.

Gdy kupujesz przez internet
Masz prawo do reklamacji na takich samych 
zasadach, jak przy zakupach zrobionych sta-
cjonarnie. Jeżeli produkt ma wadę, zwróć się 
do sprzedawcy w ciągu dwóch lat od daty 
wydania towaru.

Towar zakupiony przez internet mo-
żesz zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 
14 dni od momentu otrzymania. Musisz tylko 
wypełnić i odesłać oświadczenie o odstąpie-
niu od umowy. Sprzedawcy internetowi po-
winni udostępniać wzór takiego oświadcze-
nia. Możesz również napisać je samodziel-
nie i wysłać np. e-mailem. Jeżeli nie zostałeś 
poinformowany o prawie do odstąpienia, ter-
min ten wydłuża się do 12 miesięcy. Przed-
siębiorca ma obowiązek zwrócić Ci wszyst-
kie dokonane płatności, w tym koszty dostar-
czenia rzeczy do kwoty za najtańszy zwykły 
sposób dostarczenia, jaki oferuje.

Zwracany towar nie powinien nosić 
śladów użytkowania - możesz go sprawdzić 
na takiej samej zasadzie jak w sklepie stacjo-
narnym (w zakresie koniecznym do stwier-
dzenia charakteru, cech i funkcjonowania 
rzeczy). Jeżeli ślady użytkowania są, przed-

siębiorca może pomniejszyć wartość zwrotu. 
Sprawdzenie przesyłki przy kurierze 

nie jest obowiązkowe, choć oczywiście mo-
że pomóc w późniejszym dochodzeniu rosz-
czeń np. gdy okaże się, że uległa ona uszko-
dzeniu w czasie transportu. 

Nie wszystkie towary podlegają zwro-
towi. Ograniczenia dotyczą produktów po-
siadających krótki termin przydatności do 
użycia, towarów wyprodukowanych na spe-
cjalne zamówienie klienta (np. biżuteria  
z grawerem), nagrań dźwiękowych, wizual-
nych lub oprogramowania, których opako-
wanie zostało otwarte po dostarczeniu, a tak-
że usług w zakresie zakwaterowania, wypo-
czynku (np. pobyt w spa), biletów na koncer-
ty czy wydarzenia sportowe oraz usług doty-
czących przewozu osób (np. bilet lotniczy). 

Koszty zwrotu towaru ponosi konsu-
ment, chyba że przedsiębiorca go o tym nie 
poinformował lub zgodził się ponieść je sa-
modzielnie.

Co zawsze należy sprawdzić przed 
kliknięciem „ZAMAWIAM I PŁACĘ”?
Kontakt – w tej zakładce sprzedawca powi-

nien podać swoje podstawowe dane: nazwę, 
adres siedziby, numer telefonu i adres pocz-
ty elektronicznej. 

Regulamin – w pierwszych akapitach 
powinny się znajdować dane rejestracyj-
ne działalności gospodarczej czy spółki. To, 
że sklep jest prowadzony w języku polskim,  
a nazwa domeny ma końcówkę „.pl”, wca-
le nie musi oznaczać, że mamy do czynienia  
z polskim sprzedawcą.

Prawa konsumenta – na stronie powin-
ny zostać umieszczone informacje o podsta-
wowych prawach konsumenta – prawie do 
odstąpienia od umowy oraz prawie do rekla-
macji.

Sposób płatności – jeżeli opcją płat-
ności jest zagraniczny przelew ekspresowy 
lub opłata na konto osoby prywatnej, można 
z dużym prawdopodobieństwem przypusz-
czać, że nie jest to sklep godny zaufania.   

Ogólny wygląd strony internetowej – 
wszelkie błędy stylistyczne, ortograficzne, 
a także dysproporcje w rozkładzie treści po-
winny wzbudzić podejrzenia. 

Opinie innych klientów – sprawdź infor-
macje o danym sprzedawcy na forach interne-
towych lub w mediach społecznościowych.

Produkty z Chin – upewnij się, czy nie 
korzystasz z usług pośrednika. Istnieje wie-
le e-sklepów, które oferują produkty z Azji 
(głównie sprzęt elektroniczny) po niższych 
cenach, jednocześnie tłumaczą, że nie są 
sprzedawcą, odsyłając w razie problemów 
konsumenta do dostawcy z Azji. Aby ustrzec 
się przed praktyką dropshippingu, sprawdź, 
czy regulamin sprzedawcy nie zawiera po-
niższych sformułowań:
[…] sprzedawca towaru z Azji.
[…] wysyłka w 24 h.
Klient jako importer towaru uiszcza opłaty 
celno-skarbowe
Usługodawca nabywa Towar w imieniu 
Klienta od Wykonawcy.
Towar należy odesłać do dostawcy […].
[…] nasz magazyn znajduje się na terenie 
Singapuru.
Sklep jest platformą sprzedażową kojarzącą 
kupującego i dostawcę.
[…] z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, 
czas ten może wydłużyć się nawet do 40 dni 
roboczych.

oprac. ATB (źródło UOKiK)

Szaleństwo wyprzedaży

ŻARY Przy okazji 
odwiedzin w żarskim 
Muzeum Pogranicza 
Śląsko-Łużyckiego 
można nabyć wiele 
interesujących 
publikacji dotyczących 
regionu.
Na rynku wydawniczym, w tysiąclecie 
pokoju budziszyńskiego, ukazały się 
„Rozmówki łużyckie dla Polaków” au-

torstwa prof. Rafała Leszczyńskiego.
Profesor Leszczyński, urodzo-

ny w 1933 roku, jest językoznaw-
cą, specjalistą filologii zachodniosło-
wiańskiej, pracował na Uniwersytecie 
Łódzkim i Warszawskim. Jest autorem 
ponad 500. publikacji, w tym słowni-
ków oraz licznych tłumaczeń.

W rozmówkach, na 80 stronach, 
zawarł podstawowe zwroty i wyra-
żenia z najważniejszych dziedzin ży-
cia codziennego - grzecznościowe, 

w podróży, w restauracji i gospodzie, 
w sklepie, u lekarza i w kościele oraz 
sport, zawody, kwiaty, liczebniki i ka-
lendarz.

Specyficznym rozdziałem jest 
część poświęcona łużyckim słowom, 
które mają całkowicie inne znaczenie 
niż w języku polskim i za które nie po-
winniśmy się obrażać.

Rozmówki mają format kieszon-
kowy i są do nabycia w żarskim Mu-
zeum w cenie 6 zł. JJ, ATB

Ciekawostki wydawnicze w żarskim muzeum

fot. Andrzej Buczyński
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POWIAT ŻARSKI W 
żarskim ratuszu na 
uroczystej akademii 
spotkali się honorowi 
dawcy krwi. Okazją 
była 60. rocznica 
Honorowego 
Krwiodawstwa PCK.
Uroczystość była okazją do wrę-
czenia wyróżnień i odznaczeń dla 
tych, którzy oddają swoją krew dla 
innych. Krew jest bezcennym le-
kiem, którego nie można pozyskać 
w inny sposób.- Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z rejonu żarskiego. Za-
rząd PCK w Żarach bardzo pręż-
nie działa na niwie opieki i szerze-
nia oświaty zdrowotnej oraz hono-
rowego dawstwa krwi. Szereg wy-
różnień i odznaczeń jest tego naj-
lepszym przykładem - Zdzisław 
Martyniuk prezes Lubuskiego Od-

działu Okręgowego Czerwonego 
Krzyża w Zielonej Górze. 

Należy podkreślić, że odda-
wanie krwi nie wiąże się z żad-
nym uszczerbkiem na zdrowiu. 
Organizm sam się regeneruje 
i produkuje krew. Oczywiście na-
leży robić to pod kontrolą lekar-
ską.

- W tym roku wpisało się do 
klubu dwudziestu nowych daw-
ców krwi - nie ukrywa zadowo-
lenia Jadwiga Szkopińska, dyrek-
tor Oddziału Rejonowego PCK 
w Żarach. - Każdy, kto chciał-
by oddać krew, może zgłosić się 
do punktu krwiodawstwa w przy-
chodni na ul. Skarbowej - dodaje. 

Podczas uroczystości meda-
le otrzymali działacze, wyróżnie-
ni zostali także sponsorzy wspie-
rający PCK, placówki oświatowe, 
instytucje i urzędy. PAS

Krew jest bezcennym lekiem

fot.ARMG

fot.ARMG fot.ARMG

fot.ARMG
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Złoty Krzyżyk
po oddaniu 50 litrów krwi 
Grzegorz Rzepa

Odznaka Ministra Zdrowia RP 
Honorowy Dawca Krwi Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu
Jarosław Babij
Dorota Buczyńska
Marek Gorczyca
Janusz Kikoła
Krzysztof Staniecki
Zbigniew Tułacz
Tomasz Zawadzki

Odznaka „Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi” 
po oddaniu 15 litrów (kobiety) 
i 18 litrów (mężczyźni)
Rafał Czajkowski
Artur Czugała
Justyna Górecka
Bartosz Hryńczuk
Marek Jóźwiak
Artur Murawski
Joanna Rossa
Jacek Stróżyna
Bartłomiej Szymczak
Krzysztof Witka
Daniel Wróblewicz
Sebastian Żak
Łukasz Żyła

Odznaka „Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi”
po oddaniu 10 litrów (kobiety) 
i 12 litrów (mężczyźni)
Marcin Deć
Robert Fedyk
Arkadiusz Kuczera
Damian Maniewski
Wiesław Pisarski
Estera Rzeszut
Adrian Sielski
Marek Strojny
Odznaka „Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi” 
po oddaniu 5 litrów (kobiety) 
i 6 litrów (mężczyźni)
Piotr Biernacki
Adam Borkowski
Marek Femlak
Krzysztof Fudali
Mariusz Grycz
Bożena Maszkowska
Marek Piasecki
Przemysław Pigoń
Przemysław Serwiński
Krzysztof Sosnowski
Marcin Stackiewicz
Beata Strojna
Rafał Szczepaniak
Emil Tomaszewski
Rafał Winecki
Katarzyna Wroniszewska
Monika Żak

fot.ARMG fot.ARMG

fot.ARMG

fot.ARMG
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Młody Chromik 
na parkietach
KOSZYKÓWKA 
Podopieczni Radosława 
Barcza bardzo dobrze 
radzą sobie w dolnośląsko-
lubuskiej lidze młodzików.

Co ciekawe, młodzi koszykarze Chromi-
ka, mają na swoim koncie identyczny bi-
lans meczów ligowych, jak ich starsi kole-
dzy z II ligi seniorskiej. Ostatni mecz mło-
dzików to ich ósma wygrana z kolei. Po-
konali WKS Śląsk Wrocław 90:81.  ATB

Młodzicy Chromika mają za sobą osiem udanych spotkań fot. Chromik Żary

Agros trzeci, są 
kolejne medale
ZAPASY  Młodzicy MLKS 
AGROS Żary rywalizowali 
w II Memoriale  
im. W. Stolarczyka  
w Bielawie.
Podopieczni trenera Bogdana Kępińskie-
go uplasowali się na III m w klasyfika-
cji drużynowej. Indywidualnie złote me-
dale dla żarskiego klubu zdobyli: Da-

mian Kaciniel (35kg), Dawid Markulak 
(60 kg). Srebrny medal wywalczył w ka-
tegorii wagowej do 35 kg - Kacper Pe-
cyna. Medale brązowe z Bielawy przy-
wieźli: Tomek Maślanka (32 kg), Wiktor 
Błaszczyk (60 kg), Wojciech Kuźmiak 
(42 kg), Gracjan Jedut (53 kg), Igor Dur-
ski i Kacper Jakubowski (59 kg). V miej-
sce w kategorii wagowej do 46 kg wy-
walczył Krystian Pecyna. DK

fot. Agros Żary

Sobieski wygrywa
Siatkówka WKS Sobieski - 
MKS Olavia 3:1
WKS Sobieski gościł w hali  żagańskiej 
Areny drużynę MKS Olavia z Oławy. 
Pierwsze dwa sety należały do wygranych 
przez gospodarzy /25:22 i 25:20/. Trze-

ci set należał już do Olavi Oława /34:32/.
Ostatecznie WKS Sobieski pokonał prze-
ciwnika w 4. secie wynikiem 25:23. MVP 
meczu został Patryk Mendel. 1 grudnia 
żagańscy siatkarze rozegrają mecz z Elek-
trosem w Bolesławcu. JM

Po wygranym meczu czas teraz na spotkanie wyjazdowe fot. Jan Mazur
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KOSZYKÓWKA 
Tym razem miało 
być chyba trochę 
trudniej, a wyszło 
jak zwykle. 
Chroma Żary 
odniosła ósme  
z kolei 
zwycięstwo  
w rozgrywkach  
II ligi koszykówki 
mężczyzn.
Poprzedni mecz z reprezen-
tacją Zgorzelca był aż na-
zbyt łatwy, jak dla Chromy, 
która pod koniec ubiegłe-
go sezonu awansowała do 
wyższej ligi.

Tym razem podopiecz-

ni Łukasza Rubczyńskie-
go również wygrali. Mecz 
rozgrywany w Żarach z BC 
Obrą Kościan zakończył się 
rezultatem 80:73.

Tym samym Chroma 
budzi nie tylko zainteresowa-
nie, ale i respekt wśród dru-
goligowych rywali. 

Sobotni mecz żarscy 
koszykarze grają na wyjeź-
dzie, ale już w niedzielę bę-
dzie ich można zobaczyć w 
akcji w hali przy ulicy Okrzei. 
To spotkanie rozpocznie się  
o godzinie 19. Przeciwnikiem 
będzie klub z Jeleniej Góry.

Chroma zajmuje obec-
nie trzecie miejsce w tabe-
li, ma jeszcze zaległy mecz  
z pierwszej kolejki. ATB

Sukces po raz ósmy

I jak zwykle, publiczności koszykarskiej nie brakowało fot. Andrzej Buczyński

Kilka trenerskich wskazówek fot. Andrzej Buczyński Jest widowiskowo i skutecznie fot. Andrzej Buczyński
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Ruszyły niedziele 
z halówką w Żarach
FUTSAL  
Po raz kolejny 
wystartowała 
Żarska Liga 
Futsalu. 
Niedzielne mecze 
rozgrywane są 
od południa w 
hali Powiatowego 
Centrum Sportu 
przy żarskim 
ogólniaku. 
W tym sezonie do halo-
wych rozgrywek przystą-
piło 16 drużyn. Liczba ta 
pokazuje, że „zimowa” od-
miana piłki nożnej ma się 
dobrze. To w sumie gru-
bo ponad dwustu piłkarzy. 
Piłka halowa jest też te-

raz dobrą alternatywą dla 
kibiców, którzy spragnie-
ni emocji sportowych na 
trawiastych boiskach, mo-
gą dla odmiany dopingo-
wać swoich halowych fa-
worytów. Ta odmiana pił-
ki kopanej potrafi być dy-
namiczna i widowiskowa,  
a z pewnością w czasie fut-
salowych spotkań dzie-
je się dużo więcej, niż na 
niejednym meczu ligowym 
rozgrywanym na trawie. 

Oprócz drużyn, które 
występowały tradycyjnie w 
poprzednich sezonach, zo-
baczymy kilka nowych. Dla 
przykładu, swoje reprezen-
tacje wystawili między in-
nymi Zakład Zagospodaro-
wania Odpadów z Marszo-

wa, czy też - specjalizujący 
się w nieco innej dyscypli-
nie - Żarski Klub Sportów 
Walki.

Drużyny podzielo-
ne zostały na cztery grupy. 
Po pierwszej fazie rozgry-
wek dwa najlepsze zespo-
ły z każdej grupy trafią do 
„Ligi Mistrzów”. Pozosta-
łych osiem drużyn grać bę-
dzie w „Pucharze UEFA”. 
Ukoronowaniem sezonu 
będzie turniej z udziałem 
czterech najlepszych ekip 
z każdej grupy i wtedy po-
znamy najlepszych.

Rozgrywki halowe  
ŻLF zakończą się w pierw-
szej połowie lutego 2019.

Andrzej Buczyński

Podział na grupy:
Grupa A:
Hooligans, Magicy, ŻKSW, Lellum 
Polelum
Grupa B:
Red Devils Katalonia, Libero,  
ZZO Marszów, Hasztasz 
Grupa C:
MMalu, Hart Szkło, Viessmann Team, 
Sunds Textiles
Grupa D:
Mirostowiczanka, Granica Żarki, Saint 
Gobain, Zieloni Drożków

Wyniki 1. kolejki:
Magicy - ŻKSW 6:3
Libero - Hasztasz 8:1
Hooligans - Lellum Polelum 8:0
Mirostowiczanka - Saint Gobain 6:3
Granica Żarki - Zieloni Drożków 3:1
Red Devils Katalonia - ZZO Marszów 22:0
MMalu - Sunds Textiles 4:6
Hart Szkło - Viessmann Team 6:1

W meczu otwarcia zadebiutował Żarski Klub Sportów Walki, w którego składzie zagrał trener   
i jednocześnie radny miejski Dawid Polok (przy piłce) fot. Andrzej Buczyński

Drużyna Libero wygrywa swój pierwszy mecz fot. Andrzej BuczyńskiHooligans strzelili 8 bramek i żadnej nie stracili  
fot. Andrzej Buczyński

Mirostowiczanka 6 : 3 Saint Gobain fot. Andrzej Buczyński

Terminarz 2. kolejki (2.12 niedziela) - 12:00 ZZO Marszów - Hasztasz | 12:50 Granica Żarki - Saint Gobain 
13:40 MMalu - Viessmann Team | 14:30 Mirostowiczanka - Zieloni Drożków | 15:20 Lellum Polelum - ŻKSW
16:10 Hooligans - Magicy | 17:00 Red Devils Katalonia - Libero | 17:50 Sunds Textiles - Hart Szkło

Kibice chętnie przychodzą na futsalowe mecze fot. Andrzej Buczyński
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Zobaczymy 
II ligę futsalu
FUTSAL  Mundial Żary 
ponownie przystąpił do 
rozgrywek II ligi futsalu, 
prowadzonych przez 
Dolnośląski Związek 
Piłki Nożnej.
Dwa pierwsze ligowe spotkania Mundial 
rozgrywa na wyjeździe, ale w grudniu 
kibice będą mogli obejrzeć drugoligowe 

zmagania w Żarach.
Do rozgrywek przystąpiło w sumie 

pięć zespołów. Obok Mundialu Żary na 
hali zagrają jeszcze: PKM Zachód Persa 
AZS UZ Zielona Góra, AZS UW Wro-
cław, Wietrzak Team Legnica oraz Mad-
ness Chocianów. Mecze zapowiadają się 
ciekawie, choćby dlatego, że zespół zie-
lonogórski w ubiegłym sezonie grał jesz-
cze w I lidze ATB

Mecze w Żarach rozgrywane są w Powiatowym Centrum Sportu fot. Andrzej Buczyński

Niewiele zabrakło do 
awansu na szczebel
centralny
FUTSAL  Hart Szkło Tuplice 
zajmuje drugie miejsce 
podczas wojewódzkiego 
finału Pucharu Polski  
w Krośnie Odrzańskim. 
Nieznacznie, ale jednak, 
lepsi byli gospodarze.
Od początku turnieju widać było wyraź-
nie, że w ostatecznej rywalizacji liczyć się 
będzie tylko Krosno i Tuplice. Obydwa ze-
społy pewnie wygrały swoje dwa pierwsze 
mecze. Bezpośrednie starcie obydwu rywa-
li nie przyniosło odpowiedzi na pytanie, któ-
ra drużyna jest lepsza. Mecz zakończył się 
remisem 3:3. Trzeci mecz to 3 punkty za-

równo dla Krosna, jak i Tuplic. W rezultacie  
o awansie Tęczy Homarnit Krosno Odrzań-
skie do do rozgrywek pucharowych szczebla 
centralnego zadecydował bilans bramkowy.
Wyniki spotkań: 
Iskra Małomice - Hart Szkło Tuplice 3:13
Kruszywo Stary Raduszec - Tęcza Homa-
nit Krosno Odrzańskie 1:14
Hart Szkło Tuplice - Tęcza Homanit Kro-
sno Odrzańskie 3:3
Iskra Małomice - Kruszywo Stary Radu-
szec 5:3
Kruszywo Stary Raduszec - Hart Szkło Tu-
plice 2:7
Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie - Iskra 
Małomice 8:0 ATB

Hart Szkło pewnie wygrywa z Iskrą Małomice 13:3 fot. Andrzej Buczyński

Krośnieńska Tęcza pokazała dobry poziom fot. Andrzej Buczyński

Turniej wyłonił najlepszą z czterech drużyn fot. Andrzej Buczyński
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Żaranie na Polskiej 
Lidze Muaythai
SPORTY WALKI  
Reprezentacja 
Żarskiego Klubu 
Sportów Walki 
rywalizowała w 
Rzgowie, koło Łodzi.
Gratulacje za walkę należą się każde-
mu, a brawa dla zwycięzców: Alek-
sandra Bienkowska (senior -67kg), 
Rafał Błażejczyk (senior -91kg), De-
nis Ozga (junior -71kg). Krzysztof 
Kula (senior -81kg) oraz Jakub Sko-
belski (junior -75kg) - tu werdyk-
ty mogły być śmiało na korzyść żar-
skich zawodników po bardzo wyrów-
nanych pojedynkach. Dawid Czubak 
(junior -81kg) - tym razem jego prze-
ciwnik był poza zasięgiem, ale to mo-
tywuje do jeszcze cięższej pracy, ta-
kie lekcje uczą najwięcej. 

Aleksandra Bienkowska swoim 
świetnym pojedynkiem wywalczyła 
tytułu najlepszej zawodniczki Ligi!!

  Kolejne wyzwania sportowe 
jeszcze w grudniu przed sekcją Mu-
aythai. 15 grudnia Gala MFC Ma-
kowski Fighting Championship w 
Nowej Soli oraz Gala Sportów Wal-
ki w Lubsku. DP

SPORTY WALKI  
Radosław 
Bandziak z Lubska, 
reprezentujący 
Lubuskie Centrum 
Oyama Karate, zdobył 
tytuł wicemiastrza  
w kata podczas 
Otwartego Pucharu 
Europy Oyama IKF 
w Radomiu.
W zawodach wzięło udział ponad 
320 zawodników z takich krajów, 
jak Kanada, USA, Ukraina, Rosja, 
Białoruś, Niemcy, Estonia, Łotwa, 
Bułgaria, Węgry, Norwegia, Wielka 
Brytania i oczywiście Polska.

Oprócz Radosława Bandziaka 
lubski klub reprezentował Mateusz 
Łanda, który turniej Tameshiwari, 
czyli łamania twardych przedmio-
tów, zakończył przed ćwierćfinałem, 
a także Kamil Kościk, który z kolei 
po ciężkiej walce zakończył turniej 
na poziomie eliminacyjnym. ATB Radosław Bandziak (w środku) został wicemistrzem w kata fot. LCOK

Wicemistrz z Lubska
Ekipa Żarskiego Klubu Sportów Walki fot. nadesłane
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SPRZEDAM

 u Sprzedam skóry wyprawione z 
dzika tel. 783 979 997

 u Sprzedam 2 szt. grzejników 
panelowych 3 płaszczowe 130x60, 
90x60 tel. 601 691 569

 u Sprzedam grzejnik trzykomo-
rowy 1200x600, duża wydajność, 
250 zł tel. 697 846 739

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

 u Sprzedam Koła zimowe 4*100 
175/65/14 Pirelli, Firestone. tel 518 
504 135

KUPIĘ

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

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

 u Kupię każde monety, 
banknoty, bilon, waluty, tel. 
+420735284750 Email: wa-
luciarz@onet.pl gg: 28741173 

MOTORYZACJA

 u Wypożyczalnia lawet tel. 784 
605 288 

 u Sprzedam Toyota Corolla Verso 
2.2 diesel DCat rok 2007 full wypas, 
7-osobowa, 19.000 tys.  tel. 503 
036 618

 u Naprawy bieżące (hamulce, za-
wieszenie, filtry, naprawy ogólne, 
wymiana części, diagnostyka kom-
puterowa), Żary tel. 695 698 441

 u Ford Mondeo mk4, 1,8 tdci, 
kombi, 2007, zadbany, gotowy do 
jazdy, tempomat esp i inne, Żary, 
15.900 zł tel. 695 698 441

 u Mercedes A klasa nowy model 
1,5 benzyna, 4 drzwi, klima, po-
duszki, szyberdach, 9.800 zł plus 
opłaty tel. 697 846 739

 u Sprzedam dużo nowych części 
zamiennych do Opla Astra, tanio tel. 
696 181 710

 u Sprzedam Opla Corse 1,0, 
nowszy model, 1999r., 3 drzwi,rej 
i ubezp. jesień 2019r. 2000zł tel. 
785241004

REKLAMA

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

AUTOREKLAMA
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 u Sprzedam Koła zimowe 4*100 
175/65/14 Pirelli, Firestone. tel 518 
504 135

PRACA

 u Przekopię ogródek, wrzucę 
węgiel, porąbie drzewo, Żary i 
okolice tel. 886 394 907

 u Różne prace przydomowe, 
wrzucę węgiel, porąbię drzewo, 
przekopię ogródek itp., Żary i oko-
lice tel. 886 394 907

NIERUCHOMOŚCI

 u Zamienię mieszkanie socjalne na 
komunalne takie samo lub większe. 
Może być do małego remontu, 2 poko-
jowe z aneksem kuchennym z łazien-
kami o powierzchni 35m2, ogrzewanie 
piec kaflowy. tel. 723 903 732

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

 u Sprzedam dom, 240 mk, spokojna 
okolica tel. 53 602 21 10

 u Lokal do wynajęcia, pow. 99 mk, ul. 
Śródmiejska 20, Żary tel. 514 383 856

 u Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we w kamienicy, pierwsze piętro, 52 
m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, Jasień 
tel. 691 409 833

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

 u Olbrachtów - działka na sprzedaż 
z warunkami zabudowy o pow. 18 
arów, media przy nieruchomości- 60 
tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

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

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

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

 u Olbrachtów – działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o pow. 
10 arów w cenie 60 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 Szprotawa – piętro kamienicy – 
blisko Rynku – pięć mieszkań – cena 
do negocjacji. Partner Nieruchomo-
ści 690 411 006

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

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

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

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

 u Żary - mieszkanie 2 pokojo-
we na sprzedaż, Ip. Cena 160tys.
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Żary - mieszkania w stanie dewe-
loperskim na sprzedaż, Partner Nieru-
chomości, nr tel:606 705 480

 u Okolice Żar - na sprzedaż dom do 
częściowego remontu w cenie 320tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Okolice Żar - piękny dom na sprze-
daż, pow. 300m2. Partner Nierucho-
mości, nr tel:606 705 480

 u Żary - na sprzedaż budynek 
mieszkalno usługowy o pow. 658m2 
w cenie 700tys. Partner Nieruchomo-
ści, nr tel:606 705 480

 u Żary - na sprzedaż dom w stanie 
surowym zamkniętym, cena260tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel:606 
705 480

 u Żary - na sprzedaż dom w cenie 
mieszkania, cena 170tys. Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 606 705 480

 u Okolice Lubska - na sprzedaż dom 
w bardzo dobrym stanie, cena 380tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel:606 
705 480

 u Grabik – działka na sprzedaż 
o pow. 17ar w cenie 50 tys. Part-
ner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Jankowa Żagańska (okolice) 
- działki rolne w cenie 1,20zł/m2, 
Partner Nieruchomości, nr tel:606 
705 480

 u Miłowice – działki na sprzedaż 
w cenie 30zł/m2, atrakcyjna lokali-
zacja. Partner Nieruchomości, nr tel: 
606 705 480

 u Żary - na sprzedaż budynek usłu-
gowy wraz z zabudowaniami, atrak-
cyjna lokalizacja, Partner Nierucho-
mości, nr tel: 606 705 480

 u Żary - lolale do wynajęcia w 
atrakcyjnej części miasta, pow. od 25-
550m2, Partner Nieruchomości, nr tel: 
606 705 480

RÓŻNE

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

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

USŁUGI

 u Posprzatam garaż, plac, piw-
nice, wywiozę własnym transpor-
tem, tanio, czysto, solidnie tel. 783 
979 997

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

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

 u Pracuj jako Opiekun-
ka Seniorów w Niem-
czech. Jesienno-zimowe 
kontrakty z premią na-
wet 600Euro! Umów się 
na spotkanie w punkcie 
rekrutacyjnym w Ża-
rach, ul. Rynek 30. Cze-
kamy w każdy wtorek, 
godz. 10-13. Tel. 519 690 
507, Promedica24

Żeberka  
w miodzie
Składniki
• żeberka wieprzowe 1 kg
• miód 2 łyżki
• oliwa 100 ml
• cebula 1 sztuka
• chili pieprz cayenne 1/4 łyżeczki
• przyprawa pikantna do grilla 1/2 łyżeczki
• pieprz ziołowy 1/4 łyżeczki
• papryka ostra mielona 1/2 łyżeczki
• papryka słodka mielona 2 łyżeczki

Wykonanie
Umyte i osuszone żeberka pokroić na 
mniejsze kawałki. Przygotować marynatę:  
oliwę wymieszać z wszystkimi przyprawa-
mi, w  marynacie obtoczyć kawałki mięsa, 
przełożyć do rękawa do pieczenia. Dodać 
pokrojoną w plastry cebulę i wymieszać. 
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 
stopni. Piec przez 1 godzinę. Na 15 minut 
przed końcem pieczenia rozciąć woreczek, 
aby mięso się przyrumieniło. Podawać  
z ulubionymi dodatkami.

Żeberka  
w miodzie  
i musztardzie
Składniki
• 1 kg żeberek wieprzowych
• 3 łyżki miodu
• 3 łyżki musztardy
• 2 łyżki oliwy lub oleju
• 1 czubata łyżeczka słodkiej papryki  

w proszku
• 1 czubata łyżeczka majeranku
• 2 ząbki czosnku, drobno posiekane
• 1 łyżeczka ostrej papryki w proszku

• pół łyżeczki białego pieprzu
• sól do smaku

Wykonanie
Żeberka dzielimy na porcje. W miseczce 
mieszamy miód, musztardę, oliwę, maje-
ranek, słodką i ostrą paprykę, czosnek, 
pieprz. Żeberka przyprawiamy solą, na-
stępnie wkładamy do marynaty i odkłada-
my do lodówki na minimum 1 godzinę. Naj-
lepiej by mięso marynowało się 12 godzin. 
Mięso wyjmujemy z lodówki na 30 minut 
przed pieczeniem. Układamy je na blasze. 
Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 
180 stopni (bez termoobiegu). Pieczemy 
przez około 1 godzinę i 15-30 minut, aż 
mięso będzie miękkie. W trakcie pieczenia 
obracamy mięso  i smarujemy pozostałą 
marynatą. Pod koniec można włączyć ter-
moobieg, by żeberka bardziej się zrumieni-
ły. Żeberka serwujemy z dowolną surówką  
oraz z pieczonymi ziemniakami. 

Żeberka w coli  
i ketchupie
Składniki
• 1 kg żeberek wieprzowych
• marynata
• 3 łyżki miodu
• 1 szkl Coca-Coli
• 3 łyżki ketchupu pikantnego
• sól do smaku
• pieprz czarny mielony
• do smaku

Wykonanie
Żeberka kroimy w paski.  Miód, coca-colę, 
ketchup, mieszamy, przyprawiamy do sma-
ku solą i pieprzem.
Żeberka wkładamy do marynaty i zostawia-
my najlepiej na całą noc. Następnie mięso 
wraz z marynatą przekładamy do naczynia 
żaroodpornego. Pieczemy w temperaturze 
180 stopni ok 45-50 minut.

fot. ARMG
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• Kierownik powiatowego zespołu 
doradztwa rolniczego Lubsko 1

• Pracownik socjalny Żary 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Policjant Żary i Lubsko 10
• Stanowisko do spraw rozliczeń (1) 

Żary (umowa na zastępstwo) 1
• Stanowisko do spraw rozliczeń (2) 

Żary (umowa na zastępstwo) 3
• Pracownik restauracji (KFC) Żary 15
• Pomoc kuchenna Łęknica 1
• Kucharz Łęknica 1
• Pielęgniarka Miłowice 1
• Fizjoterapeuta Miłowce 1
• Pracownik biurowy – pracownik do 

obsługi strony internetowej 
Jasień 1

• Kierownik szwalni Jasień 1
• Krojczy Jasień 1
• Szwaczka maszynowa Jasień 1
• Tapicer Jasień 1
• Konserwator maszyn Żary (1/2 

etatu) 1
• Sprzedawca w kwiaciarni Żary (1/2 

etatu) 1
• Kasjer/ Sprzedawca Lipinki Łużyc-

kie 4
• Kasjer/ Sprzedawca Tuplice 3

• Obsługa stacji paliw – sprzedawca 
Jasień 1

• Kasjer/ Sprzedawca Trzebiel 2
• Sprzedawca (1/2 etatu) Lubsko 1
• Kasjer Zasieki 1
• Obuwnik – szwaczka ręczna 

Lubsko 5
• Pomocnik dekarza Lubsko 1
• Sprzedawca internetowy – kierowca 

busa Lubsko 1
• Operator wtryskarki Żary 4
• Monter wentylacji Woj. lubuskie i 

okolice 2
• Operator stacji wodnej – Elektryk 

Lubsko 1
• Kierowca autocysterny – ADR Miro-

stowice Dolne 2
• Mechanik pojazdów ciężarowych 

Lubsko 1
• Spedytor (Dział Spedycji) Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

powyżej 3,5 tony (dział krajowych 
przewozów) Teren Polski 5

• Kierowca samochodu ciężarowego  
do 3,5 tony Jasień 1

• Mechanik samochodowy Żary 5
• Pracownik obsługi cmentarza 

Jasień 1

• Brygadzista - Mechanik (Gozdnica) 1
• Brygadzista-Elektryk (Gozdnica) 1
• Zastępca kierownika produkcji (Bo-

rowina) 1
• Doradca klienta (teren powiatu) 5
• Elektryk (Szprotawa) 1
• Elektryk/Operator-Konserwator 

Urządzeń/Kierowca (Szprotawa) 1
• Fryzjer damski (Żagań) 1
• Instalator wodno-kanalizacyjny 

(Żagań) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

fryzjer (Wiechlice) 1
• Kasjer - sprzedawca (Żagań) 7
• Kasjer- Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Kasjer-Sprzedawca (Iłowa) 1
• Kasjer-sprzedawca (Małomice) 2
• Kasjer-sprzedawca (Szprotawa) 2
• Kasjer-Sprzedawca (Szprotawa) 3
• Kasjer-Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Kelner/Barman (Żagań) 1
• kelner/barman/sprzedawca (Czyżó-

wek-Iłowa) 3
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Borowina) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Polska - Niemcy) 2
• Kierownik budowy i eksploatacji 

rusztowań - wynajem (Borowina) 1
• Księgowa (Wiechlice) 1
• Kucharz (Wiechlice) 1
• Kucharz (Żagań) 1
• Tokarz/frezer (Małomice) 1
• Magazynier (Borowina) 1
• Magazynier (Bożnów) 1
• Magazynier (Szprotawa) 1
• Magazynier (Wiechlice/Małomice) 3
• Magazynier-Operator wózka widło-

wego (Trzebień) 2
• Monter okien (Żagań) 1
• Monter (Żagań) 1

• Nauczyciel doradztwa zawodowego 
(Chichy) 1

• Nauczyciel języka angielskiego w 
przedszkolu (Szprotawa) 1

• Nauczyciel przedmiotów zawodo-
wych (Żagań) 1

• Nauczyciel przedszkola (Świę-
toszów) 1

• Nauczyciel techniki (Witoszyn) 1
• Nauczyciel wychowania przedszkol-

nego (Szprotawa) 1
• Operator-Konserwator Urządzeń 

Wodno-Kanalizacyjnych (Szprotawa) 1
• Opertator Wypalarki CNC (Wiechli-

ce) 1
• Opiekun finansowy (Żagań) 1
• Pakowacz (Żagań) 3
• Pomoc kuchenna (Wiechlice) 1
• Pomoc kuchenna (Żagań) 1
• Pomoc kuchenna/kucharz (Czyżó-

wek-Iłowa) 3
• Pomocnik cukiernika (Żagań) 1
• Pomocnik piekarza (Żagań) 1
• Pracownik produkcji (Gozdnica) 3
• Przedstawiciel handlowy (Żagań) 1
• Robotnik gospodarczy (Tomaszowo) 1
• Rzeźnik (Iłowa) 2
• Sekretarz sądowy - Stażysta (Żagań) 4
• Siostra PCK / Opiekunka (Żagań) 2
• Spawacz (Borowina) 4
• Specjalista do spraw sprzedaży rusz-

towań  (Borowina) 2
• Specjalista do spraw zakupów 

(Gozdnica) 1
• Specjalista ds. zaopatrzenia stali 

(Borowina) 1
• Sprzedawca w sklepie meblowym 

(Żagań) 1
• Sprzedawca (Żagań) 1
• Ślusarz - Monter rusztowań (Borowi-

na-Polska) 2

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

699-932-056

Przyczepa samozbiera-
jąca, rok 2001, 

Tel. 699-932-056

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

OGŁOSZENIE
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Marek, Piotr i Grzegorz przy współpracy z duński-
mi przedsiębiorcami zakładają spółkę Navar. 
Specjaliści z branży wróżą jej wielki sukces na 
rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Z okazji 
budowy fabryki odbywa się uroczysty bankiet, 
który uświetnia występ śpiewaczki. Podczas 
imprezy dwaj starzy przyjaciele, skorumpowany 
prokurator Andrzej Kostrzewa i naczelnik urzędu 
skarbowego Mirosław Kamiński, zastanawiają się, 
skąd przedsiębiorcy zdobyli pieniądze na budowę 
tak nowoczesnego zakładu. 

TVP2 dramat sensacyjny, Polska, 2013

Układ zamknięty22:20

Piątek

TVP1

23:50

Sobota

Jackie (Helen Hunt) jest współczesną kobietą 
sukcesu. Pracuje w dużej korporacji, a jedyną 
bliską jej osobą pozostaje dorastający syn, 
Angelo (Brenton Thwaites). Kobieta często 
bywa nadopiekuńcza wobec ukochanego 
dziecka. Pewnego dnia, zmęczony nieustającą 
kontrolą chłopak, odchodzi ze szkoły, opuszcza 
luksusowy apartament i wyrusza nad ocean, 
by nauczyć się surfować. Zrozpaczona Jackie 
bez namysłu wyrusza za nim. Najpierw chce 
nakłonić Angela do powrotu.

Kevin (Eion Bailey) wraz z żoną Julie (Bethany 
Joy Lenz) i 5-letnim synem udaje się w rejs po 
Karaibach. Niestety, wskutek awarii łodzi cała 
trójka trafi a na niewielką wyspę. Po dwóch 
dniach skrajnie wycieńczonych rozbitków odna-
jduje lokalny rybak, Miguel. Mężczyzna nie chce 
jednak nieść charytatywną pomoc przybyszom. 
W zamian za udzielenie im wsparcia, żąda 
miliona dolarów. Aby sfi nalizować transakcję, 
szantażysta odpływa z Kevinem na ląd, pozost-
awiając bliskich mężczyzny na pastwę losu. 

TVP1 komedia, USA, 2014thriller, Portoryko, Filipiny, USA, 2017

Ride. Smak życiaOcean desperacji 22:15

Niedziela

Josh jest zarządcą luksusowego apartamen-
towca, zwanego The Tower. Od ponad dziesięciu 
lat z wielką troską dogląda budynku. Jednym 
z lokatorów wieżowca jest potentat z Wall 
Street, Arthur Shaw (Alan Alda), objęty aresztem 
domowym za defraudację gigantycznej sumy 
pieniędzy. Do ofi ar fi nansowych przekrętów 
Shawa należą m.in. pracownicy The Tower, którzy 
powierzyli mu swoje fundusze emerytalne. 
Wkrótce okazuje się, że nieuczciwy biznesmen 
najprawdopodobniej uniknie kary za swoje czyny. 

TVN komedia sensacyjna, USA, 2011

Zemsta cieciów22:30

Poniedziałek

II wojna światowa, Lwów. Leopold Socha (Rob-
ert Więckiewicz), który ma za sobą kryminalną 
przeszłość, pracuje w miejskich kanałach. 
W trakcie likwidacji getta mężczyzna oraz jego 
pomocnik Szczepek (Krzysztof Skonieczny) 
natykają się na grupę Żydów, desperacko 
poszukujących schronienia. Są wśród nich ludzie 
o różnym statusie społecznym i majątkowym, 
których łączy jednak pragnienie przetrwania. 
Nieformalnym przywódcą grupy jest zamożny 
Ignacy Chiger (Herbert Knaup). 

TVP1 dramat wojenny, Kanada, Niemcy, Polska, 2011

W ciemności22:35

Wtorek

Miami, 1994 rok. Daniel Lugo pasjonuje się 
kulturystyką i pracuje w siłowni. Narasta w nim 
frustracja na myśl o tym, że przez kilka kolejnych 
dekad będzie robił to samo i nigdy nawet się 
nie zbliży do poziomu życia, jaki na słonecznej 
Florydzie prowadzą prawdziwi krezusi. Takim 
budzącym zazdrość i niechęć bogaczem jest 
klient klubu fi tness Victor Kershaw. Z satysfakcją 
opowiada on o swoim majątku, nie szczędząc 
pogardy tym, którym nie poszczęściło 
się w życiu. 

POLSAT komedia kryminalna, USA, 2013

Sztanga i cash20:40

Środa

Lou (Rob Corddry) zostaje postrzelony i walczy 
o życie. Jego przyjaciele, Jacob (Clark Duke) 
i Nick (Craig Robinson), postanawiają kolejny 
raz uruchomić magiczne jacuzzi, dzięki któremu 
można podróżować w czasie. Chcą cofnąć 
się do przeszłości, by zapobiec tragicznym 
wydarzeniom. Przypadkowo lądują jednak 
w przyszłości razem z Adamem Juniorem (Adam 
Scott). Muszą ją zmienić, by ocalić przeszłość. 
Sequel w reżyserii Steve’a Pinka obfi tuje w gagi 
i zabawne zwroty akcji. 

TVP2 komedia, USA, 2015

Jutro będzie futro 221:50

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ FILM KATASTROFICZNY KOMEDIA FILM OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY HORROR

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

piątek 30 listopada

05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:30 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial
09:55 Komisarz Alex - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Bo ja wybieram zdrow-

ie - magazyn
12:50 Natura w Jedynce 

- Zwierzęca klinika 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn

16:05 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan 

- telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomościa
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:30 Big Music Quiz 
22:35 Amy - dokumentalny
00:50 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
01:45 Ocaleni - reality show
02:50 Komornik - dramat
04:30 Notacje
04:45 Zakończenie dnia

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Egzamin z życia 
- serial TVP

06:50 Podróże z historią 
- cykl dokumentalny

07:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra8
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:00 Coś dla Ciebie
14:30 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny

15:00 XXI Festiwal Kabaretu 
w Koszalinie

16:00 Koło fortuny
- teleturniej

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:00 Łzy Cennet 
- serial obyczajowy

17:45 Piłka ręczna kobiet 
- Mistrzostwa Europy: 
Serbia - Polska

20:10 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:40 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

21:40 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

22:20 Układ zamknięty 
- thriller, prod. Polska, 
2013

00:30 Nieziemskie klopsy 
- komedia

02:10 Egzorcyzmy Dorothy 
Mills - thriller

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 19 +
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 19 +
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 San Andreas 
- fi lm katastrofi czny, 
USA, 2015, reż. Brad 
Peyton, wyk. Dwayne 
Johnson, Carla Gugino, 
Alexandra Daddario, Ioan 
Gruff udd, Archie Panjabi, 
Paul Giamatti, Hugo 
Johnstone-Burt

22:30 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

00:55 Kuba Wojewódzki 
01:55 Kuchenne rewolucje 
02:55 Uwaga! - magazyn
03:10 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

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

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

20:00 Jeszcze większe dzieci
 - komedia, USA, 2013, 

reż. Dennis Dugan, 
wyk. James Kevin, Rock 
Chris, Salma Hayek

 Lenny przeprowadził się 
z Los Angeles do rodzinne-
go miasteczka, tam gdzie 
się wychował. Tym razem 
to on i jego przyjaciele 
dostaną lekcję życia od 
swoich dzieci. 

22:05 The Story of my Life. 
Historia naszego życia
- program rozrywkowy

23:25 Obcy kontra 
Predator 2

 W pewnej miejscow-
ości rozbija się statek 
kosmiczny Predatorów 
przewożący hybrydę.

01:25 Łowcy zombie

07:00 Teledyski
07:40 Wydarzenie aktualne
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:35 Kryształ - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1971, 
reż. Julian Dziedzina, 
wyk. Ryszard Pietruski, 
Krystyna Borowicz

09:10 Weiser - dramat psycho-
logiczny, prod. Polska, 
Niemcy, Dania, 2000

11:00 Rzeka kłamstwa 
- serial TVP

12:40 Studio Kultura 
12:55 Chopin i jego Europa 

2017 - recital
14:40 Esterhazy - fi lm 

animowany
15:10 Taśmy Kultury - Stefania 

i Santos - widowisko
15:25 Taśmy Kultury - Tyle 

w tematach - widowisko 
artystyczne

15:50 Życie za życie. Mak-
symilian Kolbe - dramat

17:35 Grający z talerza 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, Francja, 
1995, reż. Jan Jakub Kolski

19:25 Pojedynki stulecia 
- Zofi a Kossak - Szczucka 
- Tadeusz Borowski

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu 
20:25 Wieczór kinomana 

- Paprika - fi lm
22:05 Ewolucja hip hopu 

- Narodziny gangsta rapu 
23:05 Tygodnik Kulturalny
23:55 Towarzysze broni 

- dramat, prod. Francja, 
1937

02:00 Informacje kulturalne 
02:20 Kino nocne

- Boisko bezdomnych 
- fi lm obyczajowy

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 

- telenowela
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 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

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

17:00 Następny proszę!

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

20:00 Arena
21:55 Człowiek pies 

Danny to dorosły 
mężczyzna o umyśle 
dziecka, który został 
wyszkolony do pełnienia 
funkcji psa obronnego. 
Pewnego dnia pojawia 
się przed nim szansa na 
odzyskanie, zabranego 
mu, człowieczeństwa.

23:55 Trzynaście duchów 
01:35 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:00 Menu na miarę 
04:40 Z archiwum policji 
05:00 Niesamowite!

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House 
- serial, USA

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
prod. Polska

12:55 Sąd rodzinny 
- program sądowy
prod. Polska

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House 
- serial, USA

17:55 Brzydula 
- serial obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

20:00 Dziewczyna 
z marzeniami 
- fi lm obyczajowy,
prod. USA, 2009,
reż. Drew Barrymore, 
wyk. Ellen Page, Marcia 
Gay Harden, Kristen Wiig, 
Drew Barrymore

22:25 To właśnie miłość
- fi lm komedia, 
prod. Wielka Brytania/
USA, 2003, reż. Richard 
Curtis, wyk. Hugh Grant, 
Keira Knightley, Bill 
Nighy, Colin Firth, Liam 
Neeson, Emma Thompson, 
Alan Rickman, Martin 
Freeman, Chiwetel Eliofor, 
Martine McCutcheon, 
Laura Linney

01:10 Porwani 
- serial obyczajowy

06:00 Czysta chata
- program rozrywowy

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
- program rozrywowy

11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

13:00 Galileo
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
- telenowela

16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon

- serial obyczajowy
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 OKO za OKO

23:05 Dzieci
 - horror

Elaine wraz z mężem
i trójką dzieci na okres 
między Bożym Narodzeni-
em a Nowym Rokiem 
jedzie w odwiedziny do 
siostry Chloe, która wraz 
ze swoją rodziną mieszka 
w położonym wśród lasów 
domu. Obie pary rodziców 
obserwują coraz dziwnie-
jsze zachowanie swoich 
pociech, które awanturują 
się i co rusz sięgają po 
różne niebezpieczniejsze 
narzędzia. 

00:55 Galileo
- popularno-naukowy

01:50 Polityka na ostro
02:45 Interwencja

- magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
08:00 Las bliżej nas 
08:25 Pełnosprawni 
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:50 Fascynujący świat 

- Dziura ozonowa. Jak 
uratowaliśmy planetę 

10:55 Korona królów 
- telenowela

11:25 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Gen innowacyjności
14:20 Spis treści - felieton
14:35 Rolnik szuka żony seria 

V - reality show
15:30 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata: Niżny Tagił 
- konkurs indywidualny

16:45 Teleexpress
16:55 Skoki Narciarskie 

18:25 Drogi wolności 
- Dziewczynka 
z zapałkami 
- serial TVP

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Sport
20:30 Dziewczyny ze Lwowa

- serial obyczajowy TVP
21:30 Hit na sobotę - Siedmiu 

wspaniałych - western, 
prod. USA, 2016

23:50 Ocean desperacji 
- thriller, prod. USA, 2016, 
reż. Phil Volken, wyk. Eion 
Bailey, Bethany Joy Lenz, 
Danny Glover

01:50 Amy - fi lm dokumentalny, 
prod. USA, 2015

03:55 Spis treści - felieton
04:00 Zakończenie dnia

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

obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:40 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
12:15 Słoneczny patrol: ślub 

na Hawajach
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Świętokrzyska Gala 

Kabaretowa 
16:25 Dla niesłyszących

 - Słowo na niedzielę
16:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
17:10 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion 
19:35 Lajk!

20:05 The Voice 
of Poland IX - Live fi nał 
- widowisko muzyczne

22:40 Sierocki na sobotę 
- program rozrywkowy
prod. Polska

23:55 Egzorcyzmy 
Dorothy Mills 
- thriller, prod. Francja, 
Irlandia, 2008

01:45 Układ zamknięty 
- thriller
Oparta na faktach 
historia opowiada o trzech 
przedsiębiorcach, którzy 
wskutek zmowy zostali 
oskarżeni o działalność 
w grupie przestępczej.

03:55 Doktor Foster 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2016

04:50 Zakończenie dnia

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

 - magazyn
11:00 Na Wspólnej  

- serial obyczajowy, Polska
12:50 MasterChef 

- program rozrywkowy
14:15 Ameryka Express 

- program rozrywkowy
15:55 Kobieta na krańcu 

świata - program 
rozrywkowy

16:30 Top Model 
- program rozrywkowy

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

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

- magazyn
20:00 Mam talent - program 

rozrywkowy

22:20 Pięćdziesiąt 
twarzy Greya 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2015,
reż. Sam Taylor-Johnson, 
wyk. Dakota Johnson, 
Jamie Dornan, Jennifer 
Ehle, Eloise Mumford, 
Luke Grimes, Marcia Gay 
Harden

01:00 Dlaczego nie! 
- fi lm komedia, Polska, 
2007, reż. Ryszard Zator-
ski, wyk. Anna Cieślak, 
Maciej Zakościelny, 
Małgorzata Kożuchows-
ka, Tomasz Kot, Anna 
Przybylska

03:15 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:35 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

09:15 Przygody Kota 
w butach

10:15 Ewa gotuje
10:45 Stuart Malutki
 Kino familijne o przygo-

dach sympatycznej
i odważnej myszki, która 
podbiła serca widzów na 
całym świecie. 

12:30 Jaś Fasola
 Ekscentryczny mężczyzna, 

którego miliony widzów 
na całym globie i z różnych 
kultur pokochały za jego 
dziwactwa znów pojawi 
się na antenie Polsatu! Jaś 
Fasola jest nieobliczalny, 
małomówny i pomimo 
dorosłego wieku wciąż 
zachowuje się jak dziecko, 
i zapewne dlatego kochają 
go ludzie na świecie. 

13:40 The Story of my Life. 
Historia naszego życia
- program rozrywkowy

14:45 Kabaret na żywo 
według Paranienor-
malnych

17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50  Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy, 
prod. Polska

20:10 Jak wytresować 
smoka 2

22:30 Szklana pułapka
- fi lm akcji

01:25 Więcej niż wszystko
03:10 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Nienasyceni 13
07:30 Teledyski
07:45 Informacje kulturalne 
08:05 Tygodnik Kulturalny
08:50 Filmowa Polska - Królo-

wa Bona - serial TVP
10:00 Perskie oko 

- program rozrywkowy
10:50 Holden
11:05 Szlakiem Kolberga 
11:40 Dokument tygodnia 

- Oskar Kolberg. Życie 
i pasja - dokumentalny

12:30 Pierwsze etiudy 
- fi lm dokumentalny

13:00 Pora umierać 
- fi lm obyczajowy

14:55 Człowiek z Zachodu
- western, prod. USA, 
1958, reż. Anthony Mann, 
wyk. Gary Cooper

16:45 Wydarzenie aktualne
17:25 Czterysta batów - fi lm 

fabularny, prod. Francja
19:15 French Touch - fran-

cuskie electro - fi lm

20:20 Bilet do kina 
- Uciekinier 
- dramat, prod. USA, 2013, 
reż. Jeff  Nichols, wyk. 
Matthew McConaughey, 
Reese Whitherspoon, Tye 
Sheridan, Jacob Lofl and, 
Sarah Paulson

22:35 Dranie w kinie 
23:25 Black Sabbath 

- The End Of The End
- fi lm dokumentalny

01:10 Mocne Kino - Król świń
- fi lm animowany

02:55 Present Performance
03:40 Wieczór kinomana 

- Paprika - fi lm animowa-
ny, prod. Japonia

05:20 Wydarzenie
aktualne 

05:35 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:25 Co ludzie powiedzą? 
- fabularny

07:00 Taki jest świat
07:50 Następny proszę!

- program rozrywkowy
08:55 13 Posterunek 2 
10:05 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne

14:50 XX Mazurska Noc 
Kabaretowa

15:50 Ja, ty i on 
18:00 Garbi: Super bryka 

Nastolatka Maggie dostaje 
od ojca sportowe auto. Po 
pewnym czasie okazuje 
się, że samochód ma nie-
zwykłe właściwości.

20:00 Momentum
Para złodziei diamentów 
wplątuje się w brutalne 
morderstwo.

21:55 Kula w łeb 
- fi lm akcji
Policjant i zawodowy 
morderca zawiązują 
sojusz, by dorwać zabójcę 
swoich przyjaciół.

23:45 Legionista 
01:40 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

02:20 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

03:40 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:05 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:35 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:45 Mango - telezakupy
08:50 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
09:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
13:15 Beethoven VI: Wielka 

ucieczka - fi lm rodzinny, 
USA, 2008, reż. Mike 
Elliott, wyk. Jonathan Sil-
verman, Jennifer Finnigan, 
Moises Arias, Eddie Griffi  n, 
Rhea Perlman, Stephen 
Tobolowsky

15:25 Wpuszczony w kanał 
- fi lm komedia, USA, 
Wielka Brytania, 2006, 
reż. David Bowers, Sam 
Fell, wyk. Hugh Jackman, 
Kate Winslet, Ian McKel-
len, Jean Reno, Bill Nighy, 
Andy Serkis

17:10 Lemur zwany Rollo 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, USA, 1997

19:00 Sztuka zrywania 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2006, 
reż. Peyton Reed, wyk. 
Jennifer Aniston, Vince 
Vaughn, Joey Lauren 
Adams, Cole Hauser, Jon 
Favreau, Jason Bateman, 
Judy Davis, Justin Long, 
Ann-Margret

21:20 Kobieta na topie 
- fi lm komedia, USA, 2000, 
reż. Fina Torres, wyk. 
Penelope Cruz, Murilo 
Benício

23:05 Wojownicze żółwie 
ninja: Historia prawdzi-
wa - fi lm dokument, USA, 
2014, reż. Randall Lobb, 
wyk. Peter Laird

01:20 Moc Magii
03:30 Druga strona medalu

06:00 Czysta chata
07:05 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata 
- serial przygodowy

08:05 Flintstonowie
09:15 Tom i Jerry: Magiczny 

pierścień
10:25 Jaś Fasola
 Jaś Fasola zamierzał 

spędzić uroczy dzień w 
lunaparku, tymczasem... 
został nianią pewnego 
niemowlęcia. A wszystko 
zaczęło się przypadkowo. 
W drodze do wesołego mi-
asteczka jego autko wzięło 
na hol wózek z małym 
dzieckiem ku rozpaczy 
jego mamy. Gdy Jaś Fasola 
odkrywa, że ma pasażera 
na gapę, niechętnie, ale 
musi się zaopiekować 
niemowlakiem. 

11:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy

14:00 STOP Drogówka

15:00 Rendezvous
 Rachel, amerykańska le-

karka żydowskiego pocho-
dzenia, usiłuje rozwiązać 
zagadkę tajemniczej 
śmierci swojego brata, 
który poszukiwał skarbów 
na Bliskim Wschodzie. 

17:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
prod. Polska

19:00 Galileo
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial obyczajowy
prod. Polska

00:05 Wzgórza mają oczy 2
 - horror
02:00 Dragons Den - Jak 

zostać milionerem
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELETURNIEJ MUZYCZNY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SF FILM OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM PRZYGODOWY KOMEDIA SENSACYJNA

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

niedziela 2 grudnia

04:25 Galeria - serial 
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
08:35 Las bliżej nas
09:00 Ziarno - Pan Jezus daje 

nam zasadę - magazyn
09:35 Weterynarze z sercem
10:05 Zakochaj się w Polsce 

- Augustów - magazyn
10:30 Leśniczówka
11:50 Piłka nożna - Losowanie 

grup eliminacyjnych
13:15 Między ziemią 

a niebem
13:19 Anioł Pański
13:30 Między ziemią 

a niebem
14:00 Natura w Jedynce 
14:35 Spis treści - felieton

14:45 Big Music Quiz 
- teleturniej muzyczny

15:45 Skoki Narciarskie 
- Puchar Świata: Niżny 
Tagił - konkurs indywid-
ualny, prod. Szwajcaria, 
2018

16:00 Skoki Narciarskie 
- Puchar Świata

17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata: Niżny 
Tagił 

18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:15 Blondynka 
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Zakochana Jedynka

 - Ride. Smak życia
23:55 Siedmiu wspaniałych 
02:15 Jaka to melodia? 
03:10 Ocean desperacji

05:10 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

05:20 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Rodzinne oglądanie

- Wielka rafa koralowa 
- serial dokumentalny

11:50 The Voice of Poland IX
- Live fi nał - widowisko

14:00 Familiada 
- teleturniej

14:35 Piłka ręczna kobiet 
- Mistrzostwa Europy: 
Polska - Daniaprod. 
Szwajcaria, 2018

14:50 Piłka ręczna kobiet 
- Mistrzostwa Europy: 
Polska - Dania

16:55 XVIII Mazurska Noc 
Kabaretowa Mrągowo
- Moda na swetry 

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram

18:35 Na dobre i na złe 
- serial TVP

19:30 Rodzinka.pl 
- serial komediowy 
prod. TVP

20:05 Skyfall 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2012

22:35 Kino bez granic 
- Tajemnica Filomeny 
- komediodramat, 
prod. Wielka Brytania

00:25 W kręgu miłości 
- fi lm fabularny, 
prod. Belgia, Holandia, 
2012

02:25 Skyfall
- fi lm sensacyjny, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2012

04:50 Zakończenie dnia

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

- magazyn
11:00 Kobieta na krańcu 

świata - program 
rozrywkowy

11:35 Co za tydzień 
- magazyn

12:10 Diagnoza 
- serial, Polska

13:10 Mam talent - program 
rozrywkowy

15:25 Miłość jest wszystkim
16:00 Avengers: Czas Ultrona 

- fi lm przygodowy, USA, 
2015, reż. Joss Whedon, 
wyk. Robert Downey Jr., 
Chris Hemsworth, Mark 
Ruff alo, Chris Evans

18:55 Jak Mikołaj 
19:00 Fakty
19:25 Sport, Pogoda
19:44 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef 

21:30 Pod powierzchnią 
- serial, Polska

22:35 47 roninów 
- fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania, USA, 
Węgry, Japonia, 2013, 
reż. Carl Rinsch
Japonia, XVIII w. Kai 
jako dziecko zostaje 
przygarnięty przez księcia 
Ako-Naganoriego Asano. 
Dorastając, zakochuje się 
w jego córce. Gdy książę 
ginie, jego przyjaciel, 
Kai i 46 roninów planują 
zemstę.

01:00 San Andreas 
- fi lm katastrofi czny, USA, 
2015, reż. Brad Peyton, 
wyk. Dwayne Johnson

03:25 Uwaga! - magazyn
03:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:35 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

09:00 Mrówka Z
10:55 Doktor Dolittle
 Pewnego dnia, doktor 

John Dolittle odkrywa, że 
rozumie mowę zwierząt. 
Kiedy postanawia wyko-
rzystać swój niezwykły dar 
i leczyć wszystkie zwierzę-
ta potrzebujące pomocy, 
zostaje uznany przez 
otoczenie za szaleńca. 

12:35 Jak wytresować
smoka 2

14:55 W 80 dni dookoła 
świata

17:35 Nasz Nowy Dom
18:40 Dom pełen życia
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:05 Ryjek 2018: Piotr 

Bałtroczyk i Przyjaciele
22:35 Ślad

00:45 Ghost in the Shell
- fi lm s-f

 Major do zadań specjal-
nych, jedyna taka na świe-
cie cyborgiczna hybryda 
człowieka i robota, stoi na 
czele elitarnej jednostki 
Section 9, specjalizującej 
się w walce z najniebez-
pieczniejszymi przestęp-
cami. Section 9 czeka 
największe wyzwanie w 
historii jednostki. Stanie 
przed obliczem wroga, 
którego jedynym celem 
jest wymazanie postępów 
technologii wirtualnej 
Hanka Robotic’s...

03:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Antyfonie - fi lm 
dokumentalny

07:25 Teledyski
07:55 Dranie w kinie 

- magazyn
08:40 Angielskie śniadanie 

- Pan wzywał, Milordzie? 
- Ofi ary wojny - serial 
komediowy, prod. Wielka 
Brytania, 1988

09:40 Śladami wielkich kom-
pozytorów - Śladami 
Czajkowskiego 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Francja, 2012

10:50 Trzeci punkt widzenia 
11:25 Bilet do kina 

- Uciekinier - dramat, 
prod. USA, 2013

13:45 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach

14:25 Faworyta - opera, 
prod. Niemcy, 2016, 
reż. Amelie Niermayer

17:15 Niedziela z... Barbarą 
Kraff tówną

18:05 Niedziela z... Barbarą 
Kraff tówną - Skutki 
noszenia kapelusza w 
maju - fi lm obyczajowy

19:40 Niedziela z... Barbarą 
Kraff tówną - Piosenki 
z programu “Wieczorny 
gość”

20:20 Panorama kina
 polskiego 
- Obława 
- dramat, prod. Polska, 
2012, reż. Marcin Krzysz-
tałowicz

22:00 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

22:40 Dokument.pl 
- Z pogranicza cudu 
- fi lm dokumentalny

23:40 Scena alternatywna 
00:20 Kino nocne - Konformista 

- dramat

06:00 Flash 
08:45 Przygody Merlina 

- serial przygodowy
10:40 Następny proszę!
11:35 Smokiem i mieczem 
13:30 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Braciszek 
i siostrzyczka 

14:45 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Księżnicz-
ka Maleen 

15:55 Święta 
na Manhattanie
Żona Mikołaja stwierdza, 
że jej zapracowany mąż 
zapomina o świątecznym 
nastroju. Organizuje więc 
wyjazd do Nowego Jorku, 
by przywrócić świętom 
magię. 

17:50 Ja, ty i on 
Carl proponuje 
przyjacielowi, by na 
czas poszukiwania pracy 
zamieszkał u niego. Carla 
często nie ma w domu.

20:00 W obronie własnej 
Emerytowany agent 
wydziału do walki z narko-
tykami popada w konfl ikt 
z siostrą dilera. Ten widzi 
możliwość wzbogacenia 
się w wydaniu byłego 
agenta żądnemu zemsty 
bossowi.

22:00 Arena
23:55 Ukryta tożsamość 
00:50 Z archiwum policji 

- fabularny
01:25 Na jedwabnym 

szlaku
01:55 Taki jest świat 

- program informacyjny
02:30 Na jedwabnym szlaku 

- serial dokumentalny
04:00 Menu na miarę 
04:40 Z archiwum policji 
05:00 Niesamowite!

05:45 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

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

kryminalny, Polska
10:00 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska
12:20 Zabójcza broń 

- serial, USA
13:25 Jak uratowano Dziki 

Zachód - fi lm rodzinny, 
USA, 1994, reż. Stuart 
Margolin, wyk. Mary-Kate 
Olsen, Ashley Olsen, Mar-
tin Mull, Michele Greene, 
Patrick Cassidy

15:20 Był sobie łajdak - fi lm 
western, USA, 1970, reż. 
Joseph L. Mankiewicz, 
wyk. Kirk Douglas, Henry 
Fonda, Hume Cronyn, 
Warren Oates, Burgess 
Meredith, John Randolph

17:55 W krzywym zwierci-
adle: Witaj Święty 
Mikołaju! - fi lm komedia

20:00 Wojownicze
żółwie ninja 
- fi lm przygodowy, USA, 
2014, reż. Jonathan 
Liebesman, wyk. Megan 
Fox, Will Arnett, William 
Fichtner, Alan Ritchson, 
Noel Fisher, Pete Ploszek, 
Johnny Knoxville, Jeremy 
Howard

22:15 Gracz 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2014, reż. Rupert Wyatt, 
wyk. Mark Wahlberg, Brie 
Larson, Jessica Lange, 
Amin Joseph, John Good-
man, George Kennedy

00:30 Sposób na morderstwo 
- serial, USA

01:35 Moc Magii
03:45 Druga strona medalu 

- talk show

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata - serial

08:05 Flintstonowie
09:15 Baśń o sześciu 

łabędziachę 
11:00 Galileo
12:05 Nie można pocałować 

panny młodej
 Skromy fotograf zwierząt 

Bryan Lighthouse, przeży-
je przygodę swojego życia, 
gdy zostanie zmuszony do 
poślubienia chorwackiej 
dziewczyny. Swój miesiąc 
miodowy spędzają w 
tropikalnym kurorcie, 
w którym jego nowa 
małżonka, Masha Nikitin, 
zostaje porwana.

14:10 Mistrz kierownicy 
ucieka, cz. 2

 Dalszy ciąg pojedynku 
na szosie, toczącego się 
między dwójką kierowów.

16:30 Załoga
19:00 Galileo

20:00 Taxi - komedia 
sensacyjna 

 Daniel - młody 
dostarczyciel pizzy, który 
bije rekordy w szybkości 
dostarczania pizzy 
postanawia zmienić pracę 
i zostać taksówkarzem. 
Kiedy po 6 latach 
oczekiwania na licencję 
taksówkarza wreszcie ją 
otrzymuje rozpoczyna 
karierę w nowej roli. 

21:55 OKO za OKO
00:00 Tuż przed tragedią
02:05 Polityka na ostro

- program rozrywkowy
prod. Polska

03:00 Disco Polo Life
- program rozrywkowy

04:00 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM KULINARNY FILM SF DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY SERIAL KRYMINALNY

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

poniedziałek 3 grudnia

05:00 Telezakupy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:30 Korona królów 

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

- Cudaczne stroje zwierząt 
- fi lm dokumentalny

13:50 The Wall. Wygraj 
marzenia 
- teleturniej

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 Big Music Quiz 
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość - 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 - Roz-

mowy z katem - spektakl
22:35 Dekalog - Osiem - fi lm
23:40 Anioły Żegoty - fi lm
00:40 Ride. Smak życia

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

06:55 Coś dla Ciebie 
- magazyn

07:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra0
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:10 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

17:10 Łzy Cennet 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2017

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

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość 

- serial TVP
21:55 Serial fabularny
23:50 Trzeci ofi cer - Zawieszeni 

- serial sensacyjny TVP
00:50 Tajemnica Filomeny

 - komediodramat
02:45 W kręgu miłości 

- fi lm fabularny
04:35 Zakończenie

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

- magazyn ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 19 +
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 19 +
17:00 Szpital - program 

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

20:10 Doradca smaku 
- Sałatka z boczniaków 
z serem halloumi

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy
21:30 Życie bez wstydu 

- reality show
22:30 Zemsta cieciów 

- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Brett Ratner, wyk. 
Eddie Murphy, Ben Stiller, 
Casey Affl  eck, Alan Alda, 
Matthew Broderick, Judd 
Hirsch, Tea Leoni

00:40 Co za tydzień 
- magazyn

01:15 Uprowadzona - serial, 
Francja, USA

02:15 Uwaga! - magazyn
02:40 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:10 MEGA HIT 
- Ghost in the Shell

 Film oparty na kultowej 
mandze i anime pod tym 
samym tytułem. Major do 
zadań specjalnych, jedyna 
taka na świecie cybor-
giczna hybryda człowieka 
i robota, stoi na czele 
elitarnej jednostki Section 
9, specjalizującej się w 
walce z najniebezpiecznie-
jszymi przestępcami. 

22:35 Wybraniec śmierci
 - fi lm akcji
00:35 Negocjator
 - thriller sensacyjny
03:20 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Studio Kultura 
08:15 Film fabularny
09:00 Grający z talerza 

- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, Francja, 1995

11:00 Czarne chmury - serial
13:05 Studio Kultura 
13:25 Nadzieja - dramat, prod. 

Polska, Niemcy, 2011, reż. 
Stanisław Mucha, wyk. 
Rafał Fudalej, Kamilla 
Baar, Wojciech Pszoniak, 
Zbigniew Zapasiewicz, 
Grzegorz Artman, Jerzy 
Trela, Jan Frycz, Lilith Mu-
cha, Dominika Ostałowska

15:05 Szczęśliwy naród, który 
ma poetę... Polskie 
wiersze 1918 - 2018 

15:20 Taśmy Kultury - Sens 
pracy - widowisko 
artystyczne

15:40 Śladami wielkich kom-
pozytorów - Śladami 
Czajkowskiego - fi lm

16:45 Braciszek 
- dramat

18:35 Chuligan Literacki
19:05 Polska szkoła animacji 
19:25 Którędy po sztukę 

- Cecco del Caravaggio 
19:35 Videofan
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Mały Quinquin - Diabeł 

wcielony - serial 
21:25 Więcej niż fi kcja 

- Penelopa - fi lm
23:05 Kronos - magazyn
23:45 Panorama kina 

polskiego - Obława 
- dramat, prod. Polska, 
2012

01:25 Informacje kulturalne 
01:40 Kino nocne 

- Biały Bóg 
- dramat

03:50 Scena alternatywna

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 

- telenowela
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

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

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Legionista 
- dramat
Alain Lefevre naraża 
się marsylskiej mafi i. 
By ratować życie, wstępuje 
do Legii Cudzoziemskiej.

22:00 Misjonarz 
23:55 Strażnik czasu 

Agent prowadzi 
śledztwo przeciwko
skorumpowanemu 
politykowi wykorzystu-
jącemu nielegalne podróże 
w czasie do gromadzenia 
środków na własną 
kampanię prezydencką.

01:55 Taki jest świat 
- program rozrywkowy

02:50 Na jedwabnym szlaku

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
prod. Polska

07:15 Szpital - program 
obyczajowy

08:15 Dr House 
- serial, USA

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
prod. Polska

12:55 Sąd rodzinny 
- program sądowy
prod. Polska

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House - serial
17:55 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy

20:00 Opętany 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2008, reż. Joel Bergvall, 
Simon Sandquist, wyk. 
Sarah Michelle Gellar, Lee 
Pace, Michael Landes, 
Tuva Novotny

21:45 W garniturach 
- serial, USA

22:45 Wieczne zło 
- fi lm horror,
USA, 2003, reż. Uli Edel, 
wyk. Thomas Gibson, 
Katherine Heigl, Simon 
Bossell, John Waters, 
Christopher Kirby

00:30 Lista klientów 
- serial, USA

01:30 Moc Magii
03:45 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Czysta chata
07:05 Przygody Kota 

w butach
07:35 Turbo Fast
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
Maria trudni się 
zbieraniem śmieci. Po 
śmierci opiekunki Casildy, 
otrzymuje pracę służącej 
w rezydencji niejakich de 
la Vega.

17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska
Fabuła serialu koncentruje 
się na pracy dwóch par 
policjantów stanowiących 
dwa zespoły dochodzenio-
we i prowadzonych przez 
nich śledztwach, rozbu-
dowując jednocześnie 
wątki osobiste każdej 
z pierwszoplanowych 
postaci i ukazując ich 
życiowe perypetie i 
uczuciowe komplikacje.

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 OKO za OKO
00:00 Transakcje za milion 

dolarów: Los Angeles
02:05 Interwencja

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER SENSACYJNY DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY THRILLER

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

wtorek 4 grudnia

07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial 
09:55 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca 
12:50 Natura w Jedynce 
13:50 Big Music Quiz 

- teleturniej muzyczny
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress

17:25 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

18:00 Klan 
- telenowela TVP

18:30 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Weterani. Wyrwani 

śmierci - reportaż
21:30 Big Music Quiz 
21:40 Kompania X - serial, 

prod. Kanada, 2015
22:35 W ciemności - dramat, 

prod. Polska, Kanada, 
Niemcy, 2011

01:05 Czy świat oszalał? 
02:30 Ogród Luizy - dramat, 

prod. Polska, 2007

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 M jak miłość - serial TVP
07:00 Cerkiew prawosławna 

w 100 - lecie nie-
podległości - reportaż

07:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:10 Dla niesłyszących

- M jak miłość - serial TVP
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

17:00 Łzy Cennet
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2017

17:45 Piłka ręczna kobiet 
- Mistrzostwa Europy: 
Szwecja - Polska

19:40 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

20:55 M jak miłość
- serial TVP

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fi kcji 
- fi lm dokumentalny

00:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

00:35 Serial fabularny 
02:30 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
03:35 Mars - Mardokument 

fabularyzowany
04:30 Zakończenie

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
- Sałatka z boczniaków

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn

11:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

12:00 Szpital - program 
obyczajowy

13:00 Szkoła 
14:00 19 +
14:30 Kuchenne rewolucje 
15:30 Szkoła 
16:30 19 +
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy
21:30 Labirynt 

- fi lm sensacyjny, 
USA, 2013, reż. Denis 
Villeneuve, wyk. Hugh 
Jackman, Jake Gyllenhaal, 
Viola Davis, Maria Bello, 
Terrence Howard, Melissa 
Leo, Paul Dano

00:30 Superwizjer
 - magazyn reporterów
prod. Polska

01:10 Kuba Wojewódzki 
- talk show

02:10 Masters Of Sex 
- serial, USA

03:30 Uwaga! 
- magazyn

03:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
20:05 Ślad

22:20 Negocjator
 - thriller sensacyjny
 Danny Roman jest 

najlepszym policyjnym 
negocjatorem w Chicago. 
W wyniku intrygi, zostaje 
jednak oskarżony o zamor-
dowanie swojego kolegi i 
zdefraudowanie pieniędzy 
z policyjnego funduszu. 
Zdesperowany Danny 
postanawia 
zabarykadować się wraz 
z zakładnikami w policyj-
nym budynku i udowodnić 
swoją niewinność.

01:05 Sztanga i cash
03:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura
08:30 Każdemu to, czego 

mu wcale nie trzeba
- fi lm dokumentalny

09:05 Braciszek - dramat, prod. 
Polska, 2007, reż. Andrzej 
Barański, wyk. Artur Bar-
ciś, Grzegorz Gołaszewski

11:00 Czarne chmury 
- serial TVP

13:05 Studio Kultura
13:25 Mała Apokalipsa 

- fi lm obyczajowy
15:25 Taśmy Kultury - Plan 

lekcji - widowisko
15:35 Taśmy Kultury 
15:55 Personel 

- fi lm obyczajowy
17:20 Drzazgi - fi lm obycza-

jowy, reż. Maciej Pieprzyca
19:20 Kronos - magazyn 

kulturalno-społeczny
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Przesada - spektakl

21:15 Lekkie obyczaje 
- Seks, kłamstwa
i kasety wideo 
- dramat

23:00 Dezerterzy 
- Józef Wilkoń 
- rozmowa

23:30 Wieczny ogień 
- fi lm animowany

23:50 Nocny dokument 
- Agnieszki tu nie ma 
- fi lm dokumentalny, 
reż. Paweł Jóźwiak

00:55 Informacje kulturalne 
01:20 Kino nocne 

- Moja krew
- dramat

03:05 Scena Klasyczna 
03:55 Wydarzenie aktualne
04:20 Teledysk
05:30 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

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

20:00 Plan doskonały 
Doświadczony przestępca 
Dalton napada na bank. 
Jego doskonale opra-
cowany plan komplikuje 
się, gdy do akcji wkracza 
policyjny negocjator i Ma-
deleine White działająca 
na zlecenie wpływowych 
osób.

22:30 Czas zemsty 
00:55 Pozwól mi wejść 
03:10 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

04:35 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny
- program sądowy

07:15 Szpital - program 
obyczajowy

08:15 Dr House 
- serial, USA

10:15 Mango 
telezakupy

11:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

12:55 Sąd rodzinny 
- program sądowy

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital 
- program obyczajowy

15:55 Dr House 
- serial, USA

16:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Eksplozja
- fi lm sensacyjny, USA, 
1994, reż. Stephen 
Hopkins, wyk. Jeff  Bridges, 
Tommy Lee Jones, Lloyd 
Bridges, Forest Whitaker, 
Suzy Amis

22:40 Lot 93 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Wielka Brytani, 
Francja, 2006, reż. Paul 
Greengrass, wyk. Christian 
Clemenson, J.J. Johnson, 
Gary Commock, Polly 
Adams

00:55 Sposób 
na morderstwo 
- serial, USA

01:55 Moc Magii
04:10 Druga strona 

medalu 
- talk show

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

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Maruderzy - thriller 
 W Marauders Willis wciela 

się w rolę właściciela 
banku.

23:15 Outsider
 - thriller 
 Lex Walker, najemnik 

walczący w wojskach bry-
tyjskich w Afganistanie, 
dowiaduje się, że jego 
córkę wyłowiono martwą 
z rzeki. Lex natychmiast 
leci do Los Angeles, gdzie 
okazuje się, że ciało 
zostało błędnie zidenty-
fi kowane i należy do obcej 
dziewczyny. Jednocześnie 
córka Lexa też przepadła 
bez śladu. 

01:20 STOP Drogówka
- magazyn

02:20 Polityka na ostro
03:05 Interwencja
03:25 Magazyn Atleci
03:55 Trans World Sport
05:00 SuperLudzie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA SENSACYJNA FILM OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM SF

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

środa 5 grudnia

05:00 Telezakupy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:25 Jaka to melodia? 
07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial
09:50 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu - 

teleturniej
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Bo ja wybieram zdrow-

ie - magazyn
12:50 Big Music Quiz - 

teleturniej muzyczny
12:55 Natura w Jedynce 

- Dzika Holandia - serial

13:50 The Wall. Wygraj 
marzenia 
- teleturniej

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

obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test o Europie
22:25 Na własne oczy - Dymy, 

opary i smog 
23:30 Bez tożsamości - serial
00:25 Kompania X - serial

05:25 Koło fortuny
- teleturniej

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl 

- magazyn
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:10 Postaw na milion

- teleturniej
15:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
16:00 Koło fortuny

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

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

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

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:55 Na dobre i na złe

- serial TVP
21:55 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks - Córka 

prezydenta - komedia
00:30 O mnie się nie martw - 

serial komediowy TVP
01:25 Defekt - serial
02:35 Świat bez tajemnic

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

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

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 19 +
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 19 +
17:00 Szpital - program 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Wracajcie skąd 

przyszliście 
22:30 Mroczna dzielnica 

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2001, 
reż. Andrzej Bartkowiak, 
wyk. Steven Seagal, DMX, 
Isaiah Washington, Antho-
ny Anderson, Michael
Jai White, Bill Duke

00:40 Jump Street 21 
- fi lm komedia, USA, 
2012, reż. Philippe Lord, 
Chris Miller, wyk. Jonah 
Hill, Channing Tatum, 
Ice Cube

02:55 Oszuści - serial, USA
03:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

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

- serial komediowy

20:40 Sztanga i cash
 - komedia sensacyjna 
 Film inspirowany prawdzi-

wymi wydarzeniami, które 
miały miejsce w Miami 
w 1994 roku. Daniel Lugo 
jest kulturystą. Pracuje 
w miejscowej siłowni,
a wolnym czasie uczęszcza 
na kursy motywacyjne 
Johnny’ego Wu. Czuje, 
że w życiu zasługuje na 
więcej i wymyśla plan por-
wania swojego bogatego 
klienta z siłowni, Victora 
Kershawa.

23:20 Wykapany ojciec
01:45 Szczeniaki
03:25 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Studio Kultura 
08:35 Nauka - fi lm dokumental-

ny, reż. Emi Buchwald
08:55 Drzazgi - fi lm obycza-

jowy, reż. Maciej Pieprzy-
ca, wyk. Karolina Piechota, 
Antoni Pawlicki, Marcin 
Hycnar, Krzysztof Ogłoza, 
Michał Pieczatowski, 
Marcin Łuczak, Agnieszka 
Judycka, Jacek Braciak, 
Krzysztof Globisz, Tomasz 
Karolak

11:00 Czarne chmury - serial
13:05 Studio Kultura
13:20 Wróżby kumaka 

- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, 2005

15:35 Film fabularny
16:00 Szczęśliwy naród, który 

ma poetę... Polskie 
wiersze 1918 - 2018 

16:15 Taśmy Kultury 
16:35 Legendy Rocka 

17:35 Warszawa 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2003, 
reż. Dariusz Gajewski, 
wyk. Łukasz Garlicki, 
Dominika Ostałowska

19:30 Dezerterzy - Józef Wilkoń 
- rozmowa

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Na wschód od Holly-

wood - Przypis - dramat, 
prod. Izrael, 2011

22:10 Pegaz
22:50 Ziemia, planeta ludzi 

- Obcy w raju - fi lm
00:05 Lekkie obyczaje - Seks, 

kłamstwa i kasety wideo 
- dramat, prod. USA, 1989

01:55 Informacje kulturalne 
02:20 Kino nocne - Zmory

- dramat
04:15 Wydarzenie aktualne

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 13 Dzielnica 
Tajniak i były przestępca 
próbują przeniknąć do 
gangu, aby rozbroić 
bombę neutronową.

21:45 Wpół do śmierci 2 
23:20 Code Black: Stan 

krytyczny 
00:15 Flash 
01:10 Biesiada na cztery 

pory roku
- serial obyczajowy

03:00 Taki jest świat
- program informacyjny

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku - serial

04:40 Z archiwum policji 
05:00 Niesamowite!

- program rozrywkowy

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:15 Szpital - program 
obyczajowy

08:15 Dr House 
- serial, USA

09:15 Gotowe na wszystko
 - serial, USA

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny - program 

sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - program 
sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Diagnoza - serial, Polska
16:55 Gotowe na wszystko 

- serial, USA
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Gracz 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2014, reż. Rupert Wyatt, 
wyk. Mark Wahlberg, Brie 
Larson, Jessica Lange, 
Amin Joseph, John Good-
man, George Kennedy

22:20 Pod powierzchnią 
- serial, Polska

23:50 Sztuka zrywania 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2006, 
reż. Peyton Reed, 
wyk. Jennifer Aniston, 
Vince Vaughn, Joey Lauren 
Adams, Cole Hauser, Jon 
Favreau, Jason Bateman, 
Judy Davis, Justin Long, 
Ann-Margret

02:05 Moc Magii
04:15 Druga strona medalu 

- talk show

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

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia

- telenowela
17:00 Światło twoich oczu

- telenowela
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

21:05 Kroniki Strażnika 

23:05 Bitwa o Ziemię
 - fi lm s-f
 W roku 3000 Ziemią 

władają bezwzględni 
Obcy, Psyklopi. Ocaleli 
ludzie dzielą się na niewol-
ników i zbiegów, żyjących 
w prymitywnych wspólno-
tach plemiennych. Kiedy 
jeden z nich, Johnny Good-
boy Tyler, wpada w ręce 
najeźdźców, urzeczony 
jego inteligencją Terl, szef 
służby bezpieczeństwa 
Psyklopów, uczy John-
ny’ego swojego języka 
i obsługi maszyn...

01:30 Tuż przed tragedią
02:40 Interwencja
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

czwartek 6 grudnia

04:55 Telezakupy
05:30 Elif - serial, prod. Turcja
06:30 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial
09:55 Komisarz Alex - serial
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
13:50 Big Music Quiz 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

16:05 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
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
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas 
- magazyn

23:00 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn

23:45 The Wall. Wygraj 
marzenia - teleturniej

23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Tanie Dranie
01:40 Bez tożsamości - serial

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Na dobre i na złe - serial
06:55 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Postaw na milion 
15:05 Na dobre i na złe - Poza 

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

19:05 Na sygnale 
- serial fabularyzowany 
prod. TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:45 Doktor Foster 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2016

21:50 Jutro będzie futro 2 
- prod. USA, 2015

23:25 Na sygnale 
- serial fabularyzowany 
prod. TVP

23:55 Pokaż kotku 
co makomedia

01:40 Rani - Niewolnica 
- serial kostiumowy, 
prod. Francja, 2011

02:45 Art Noc 
- Rawa Blues Festival 2017

03:50 Zakończenie dnia

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku

- Kasza jaglana z kurkami
i żółtym serem 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn

11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 19 +
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
15:30 Szkoła 
16:30 19 +
17:00 Szpital 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
- wydanie specjalne 

21:40 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:40 Nigdy w życiu! 
- fi lm komedia, 
Polska, 2004, reż. Ryszard 
Zatorski, wyk. Danuta 
Stenka, Artur Żmijewski, 
Joanna Brodzik, Jan Frycz, 
Marta Lipińska, Krzysztof 
Kowalewski

00:50 Pod powierzchnią 
01:50 Kobieta na krańcu 

świata - program 
rozrywkowy

02:25 Uwaga! - magazyn
02:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 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
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
20:05 Trolle

22:00 American Beauty 
- komediodramat

 Lester Burnham 
to 42-letni pracownik 
agencji reklamowej, 
mocno znudzony 
swoim dostatnim i zbyt 
uporządkowanym życiem. 
Najbliżsi traktują go jak in-
truza i nieudacznika. Żona 
Carolyn, która zajmuje się 
sprzedażą nieruchomości, 
ma wręcz obsesyjną manię 
na punkcie zawodowego 
sukcesu, a w Lesterze od 
dawna przestała widzieć 
mężczyznę. 

00:45 Wojna Polsko-Ruska
03:15 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Teledyski
07:40 Szczęśliwy naród, który 

ma poetę... Polskie 
wiersze 1918 - 2018
- widowisko poetyckie

08:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
- rozmowy

08:40 Mój mały Everest 
- fi lm dokumentalny, 
reż. Mirosław Dembiński

09:00 Warszawa - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 2003, 
reż. Dariusz Gajewski, 
wyk. Łukasz Garlicki, 
Dominika Ostałowska, 
Lech Mackiewicz, Agniesz-
ka Grochowska, Sławomir 
Orzechowski, Katarzyna 
Bujakiewicz, Bartosz Żu-
kowski, Witold Wieliński, 
Sławomir Grzymkowski

11:00 Czarne chmury - serial
13:00 Studio Kultura
13:25 Kratka - fi lm TVP

14:30 Wichry Kołymy 
- dramat, prod. Niemcy, 
Polska, 2009, reż. Marleen 
Gorris, wyk. Emily Watson

16:25 Taśmy Kultury
17:00 Fachowiec

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1983, 
reż. Krzysztof Gruber

19:00 Pegaz
19:40 Teraz animacje! 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Rzymskie 
wakacje 
- komedia

22:25 Pojedynki stulecia 
22:55 Portrety
00:05 Scena Klasyczna 
00:50 Na wschód 

od Hollywood - Przypis 
- dramat

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 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

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Firmowa gwiazdka 
Firmowa impreza 
przedświąteczna wymyka 
się spod kontroli.

22:05 Cicha noc 
Pracujący za granicą Adam 
niespodziewanie wraca 
do rodzinnego domu na 
Boże Narodzenie. Nikt z 
krewnych nie spodziewa 
się, jak wielki wpływ na 
ich życie będą miały dalsze 
wydarzenia wigilijnej 
nocy. 

00:10 Plan doskonały 
02:50 Następny proszę!

- program rozrywkowy
prod. Polska

03:45 Kuchnia na Maksa 
04:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
05:25 Niesamowite!

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:15 Szpital - program 
obyczajowy

08:15 Diagnoza 
- serial, Polska

09:15 Gotowe na wszystko
 - serial, USA

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Diagnoza - serial, Polska
16:55 Gotowe na wszystko

- serial, USA
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Charlie St. Cloud 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2010, reż. Burr 
Steers, wyk. Kim Basinger, 
Zac Efron, Charlie Tahan, 
Amanda Crew, Ray 
Liotta

22:10 Porwani 
- serial, USA

23:10 American Pie: Zjazd 
absolwentów 
- fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Jon Hur-
witz, Hayden Schlossberg, 
wyk. Jason Biggs, Alyson 
Hannigan, Chris Klein, 
Thomas Ian Nicholas, Tara 
Reid, Seann William Scott, 
Mena Suvari

01:35 Moc Magii
03:45 Druga strona medalu 

- talk show

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

- Piekielna Kuchnia
- program kulinaro-roz-
rywkowy

11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn

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

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial obyczajowy

21:05 Park jurajski
 Milioner John Hammond 

zakłada na wyspie 
park rozrywki, w 
którym - w warunkach 
przypominających te 
sprzed stu milionów lat 
- umieszcza odtworzone 
genetycznie dinozaury. 
Zanim Hammond otworzy 
park dla zwiedzających, 
musi uzyskać pozytywną 
opinię ekspertów, ściąga 
więc na wyspę prawnika
i troje naukowców, w tym 
dwójkę paleontologów.

23:45 Impas
01:30 Tuż przed tragedią
02:40 Interwencja
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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30.11

1.12

2.12

3.12

4.12

5.12

6.12

Fryderyka, Andrzeja
Dzień Białych Skarpetek

Eligiusza, Blanki, Natalii
Dzień Numizmatyków

Rafała, Pauliny, Balbiny
Światowy Dzień Walki z Uciskiem

Franciszka, Ksawerego
Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych

Barbary, Krystiana
Dzień Górnika

Kryspiny, Saby
Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza

Mikołaja, Angeliki
Mikołajki

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

AUTOREKLAMA

ŻARY FABRYKA ŚW. MIKOŁAJA
Żarski Dom Kultury filia „Kunice” i Miejska 
Biblioteka Publiczna zapraszają 6. grudnia 

o godz. 16:00 na Mikołajki w  Kunicach:Fa-
bryka Św. Mikołaja. W programie: gry, zaba-
wy, konkursy, wizyta Św. Mikołaja, karaoke, 

mikołajkowe zajęcia komputerowe. Do sali 
ŻDK filia „Kunice” przy ul. Grunwaldzkiej 3 
zaproszone są dzieci od lat 6

INFORMATOR

ŻAGAŃ W sali Familijnej Pa-
łacu Książęcego Amatorski 
Zespół Artystyczny „Pod Ró-
żą”wystąpił z Koncertem Za-
duszkowym. Występ poświę-
cony był Gabrieli Treli i zmar-
łym artystom zespołu. Gościn-
nie wystąpiła Martyna Jawor-
ska (śpiew) i wnuczka Gabrieli 
Treli - Martyna Trela (skrzyp-
ce). Spotkanie poprowadził 
Donat Linkowski - redaktor 
Radia Zachód. JM

Koncert Zaduszkowy

fot.Jan Mazur

Wystawa malarstwa 
i rękodzieła

fot.ŻDK Żary

fot.Jan Mazur fot.Jan Mazur

ŻARY W Kunicach została 
otwarta wystawa malarstwa 
ze zbiorów Żarskiego Domu 
Kultury. Wystawie towarzy-
szy wystawa rękodzieła Mał-
gorzaty Stachów pod tytułem 
„Magia Świąt. Wystawa bę-
dzie czynna do końca grudnia. 
Serdecznie zapraszamy do od-
wiedzenia wystaw. PAS
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KRZYŻÓWKA

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

GRINCH (2D dubbing)
OD 30.11 DO 02.12 – GODZ. 14:00; OD 30.11 DO 03.12 ORAZ 05.06 I 06.12 – 
GODZ. 16:00, 18:00; 04.12 – GODZ. 15:00, 17:00
PLANETA SINGLI 2
OD 30.11 DO 03.12 ORAZ 05.06 I 06.12 – GODZ. 20:00; 04.12 – GODZ. 
21:00
DKF - GENTELMAN Z REWOLWEREM
04.12 - GOZ. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
AKADEMIA PANA KLEKSA (dla dzieci)
30.12 – GODZ. 9:30; 01.12 – GODZ. 16:00, 02.12 – GODZ. 12:00
WARSZTAT RODZINNY DO PRZEDSTAWIENIA 
„AKADEMIA PANA KLEKSA”
02.12 – GODZ. 14:00
ZWIĄZEK OTWARTY
30.11 I 01.12 – GODZ. 19:00; 02.12 – GODZ. 18:00
TYGRYS TAŃCZY DLA SZU-HIN (dla dzieci)
SPOKTAKL TEATRU IM. J.OSTERWY, GORZÓW WLKP.
04.12 – 06.12 – GODZ. 9:30, 11:30

REKLAMAAUTOREKLAMA
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