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Jeśli tak dalej pójdzie, to 
nasi mieszkańcy będą 
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Leszek Mrożek
wójt gminy Żary

POWIAT ŻARSKI 
Nowym Komendantem 
Powiatowym Policji został 
podinspektor Armand 
Pisarczyk-Łyczywek, 
który dotychczas pełnił 
obowiązki komendanta.
W sali odpraw żarskiej komendy uroczy-
ście wprowadzono na stanowisko Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Ża-
rach podinsp. Armanda Pisarczyka-Ły-
czywka. 

Rozkaz o powołaniu na stanowi-
sko osobiście wręczyła przełożonemu 
żarskich policjantów Komendant Woje-
wódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nadin-
spektor Helena Michalak

W uroczystości wzięli udział kie-
rownicy jednostek Policji garnizonu lu-
buskiego, przedstawiciele władz samo-
rządowych, służb mundurowych, kape-
lan żarskiej Policji oraz przedstawiciele 
organizacji i instytucji, z którymi na co 
dzień współpracuje Komendant Powia-
towy Policji w Żarach. 

Komendant Helena Michalak po-
gratulowała podinspektorowi i życzy-
ła spełnienia wszelkich planów zawodo-
wych oraz sukcesów w kierowaniu żar-
ską jednostką. Gratulacje na ręce Ko-
mendanta, złożyli także przedstawiciele 
samorządu, służb mundurowych, funk-
cjonariuszy i pracowników Policji.  PAS

Nowy komendant
uroczyście wprowadzony

Podinspektor Armand Pisar-
czyk-Łyczywek do służby w Po-
licji został przyjęty w dniu 
16.09.1991r. na stanowisko 
aplikanta Kompanii Patrolowej 
Wydziału Prewencji Komen-
dy Rejonowej Policji w Zielonej 
Górze. W Wydziale Prewencji 
służbę pełnił przez okres 1 ro-
ku, a przez następne 15 lat na-
bywał doświadczenie zawodo-
we w komórkach do spraw prze-
stępczości gospodarczej w Ko-
mendzie w Zielonej Górze. Od 
1 lutego 2007 r. objął pierwsze 
kierownicze stanowisko w Sek-
cji Operacyjno-Rozpoznawczej 
Wydziału do Walki z Korupcją 
Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Gorzowie Wlkp. Egzamin 
oficerski w Wyższej Szkole Po-
licji w Szczytnie złożył w 2006 
r. W 2010 r. powrócił do Ko-
mendy Miejskiej Policji w Zie-
lonej Górze początkowo jako 
ekspert, a następnie naczelnik 
Wydziału Kryminalnego. Do-
świadczenie zdobyte na tym 
stanowisku zaowocowało dele-
gowaniem w grudniu 2014 r. do 
KWP w Gorzowie Wlkp. i powie-
rzeniem obowiązków zastęp-
cy naczelnika Wydziału Tech-
niki Operacyjnej. Od kwietnia 
2015r. do marca 2016 r. kon-
tynuował służbę w KWP w Go-
rzowie Wlkp. jako naczelnik 
Wydziału Kryminalnego. Obo-
wiązki I Zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji w Żarach 
pełnił od dnia 1 kwietnia 2016 
r. do dnia 22 czerwca br. 

Z dniem 23 czerwca 2018 
r. jako I Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Żarach 
miał powierzone obowiązki Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Żarach. 

Podinspektor Armand Pi-
sarczyk -Łyczywek ma żonę 
i dwóch synów. Od ponad 30 lat 
czynnie uprawia koszykówkę, 
wolny czas lubi spędzać podró-
żując motocyklem po Europie. 

Jeszcze tylko ostatnie zdjęcie i przed komendantem czas trudnych obowiązków służbowych fot.KPP Żary

Komendant Wojewódzki Policji, nadinsp. Helena Michalak wręczyła rozkaz o powołaniu podinspek-
tora Armanda Pisarczyka-Łyczywka na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji fot.KPP Żary

musieli płacić niesamowicie 
wysokie podatki.
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ŻARY Tomek od 
dwóch lat choruje 
na nowotwór 
złośliwy. Chce 
pokonać chorobę, 
ale na to potrzeba 
pieniędzy.

Tomek nie miał żadnych 
objawów choroby. Był 
normalnym szesnastolat-
kiem. Tak zwyczajnie, 
pewnego dnia, kiedy był 
w mieście z przyjaciół-
mi, przewrócił się. Pękła 
kość biodrowa. Diagno-
za była straszna, ale ma-
ma Tomka, Jadwiga Mo-
skwa, która samotnie wy-
chowuje syna, postano-
wiła zrobić wszystko, że-
by ratować swoje dziecko. 
Tomek trafi ł do Instytutu 
Matki i Dziecka w War-
szawie. Podjął długie le-
czenie, przez prawie rok 
jeździł na chemioterapię 
- co trzy tygodnie na trzy 
tygodnie. Przez kilka mie-
sięcy leżał od pasa w dół 
w gipsie. Dziesięć miesię-
cy jeździł na wózku.

Kłopoty z pękniętym 
biodrem i nogą spowodo-
wały, że Tomek porusza 
się głównie o kulach. To 
powoduje, że bardzo rzad-
ko wychodzi na zewnątrz. 
Z kolegami ma kontakt 
przez internet, czasem 
go odwiedzą. Nie cho-
dzi też do szkoły, chociaż 
jest uczniem - w zaistnia-

łej sytuacji, to nauczyciele 
przychodzą do niego.

Mamy Tomka nie 
stać na rehabilitację. Sama 
pomaga synowi w ćwicze-
niach trzy razy dziennie. 
Tomka czekają jednak ko-
lejne operacje na nogę. 
Choroba też nie odpusz-
cza. Od samego począt-
ku są przerzuty w postaci 
guzów na pucach i Tomek 
musi uważać, żeby się nie 
przeziębić, nie złapać in-
fekcji i w efekcie nie osła-
bić organizmu. To powo-
duje, że musi mieć ograni-
czone bezpośrednie kon-
takty z rówieśnikami. 

Mama z synem bo-
rykają się też z fi nansami. 
Problemem są dojazdy do 
Warszawy, bo nastolatek 
musi kontynuować lecze-
nie. Niestety, ale muszą 
jeździć na własny koszt. 
Rodzina dowozi ich do 
Zielonej Góry na pociąg, 
dalej już muszą radzić so-
bie sami.

- Brakuje nam sprzę-
tu rehabilitacyjnego, bra-
kuje na leki, brakuje na 
dojazdy, brakuje na noc-
legi - wymienia jednym 
tchem Jadwiga Moskwa, 
mama Tomka. - Liczy się 
dla nas każdy grosz - do-
daje. 

Mama walczy o sy-
na, który chciałby cieszyć 
się zdrowiem.

Paweł Skrzypczyński

Okażmy serce, 
pomóżmy Tomkowi

Jak wesprzeć Tomka
Każdy, kto chciałby wesprzeć Tomaka może to zrobić 
w bardzo prosty sposób. Wystarczy przekazać 1 pro-
cent z podatku przy rozliczeniu PIT na rzecz Funda-
cji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową. KRS 
0000079660, określając cel szczegółowy” „Tomasz 
Moskwa”.

Można też w każdym momencie przekazać darowiznę 
na koto Fundacji:
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową 
ul. Przybyszewskiego 47 
01-849 Warszawa
nr konta: 08 1240 1066 1111 0000 0006 1694
hasło: Tomasz Moskwa

Mama wspiera swojego syna w chorobie, jak tylko może fot.Paweł Skrzypczyński
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Waryński origin wychodząc naprzeciw 
zapotrzebowaniu Klientów rozpoczęło 

produkcję i dystrybucję narzędzi 
i wyposażenia warsztatu

Zaufanie jakim cieszy się firma Waryński 
spowodowało, że zaprojektowali  ofertę do-
pasowaną do potrzeb  rolników i mechani-
ków. Ponad rok doradcy techniczni zbierali 
opinie o stosowaniu różnego rodzaju narzę-
dzi  podczas napraw głównych, serwisów 
i modernizacji sprzętu rolniczego i trans-
portowego. Projektowanie narzędzi stało 
się dla nich ogromnym wyzwaniem, ponie-

waż okazało się, że narzędzia w rolnictwie 
użytkowane  są bardzo intensywnie.

Produkcja narzędzi odbywa się wspólnie 
z działem kontroli jakości firmy Waryński. 

Zarówno produkcja własna, jak i zleco-
na, odbywa się po pozytywnych wynikach 
audytów fabryk produkujących narzędzia 

lub ich istotne elementy, umożliwiających 
uzyskanie POWTARZALNEJ PRODUKCJI 
O NISKIM WSKAŹNIKU REKLAMACJI.
Produkcja Narzędzi podlega ciągłemu nad-
zorowi  w dziale produktowym.

Wysoka jakość potwierdzona jest 25-let-
nią „żelazną” gwarancją na większość 
produktów.

Rolnik kupując  narzędzie Waryński, kupuje pewność, że go nie zawiedzie, i że zapłacił za jakość 
popartą doświadczeniem producenta działającego na zlecenie największych koncernów.

Pełna oferta dostępna w naszym sklepie, serdecznie zapraszamy!

Klucze produkowane w rozmiarach od 6 do 24mm , wykonane są ze stali CrV. 
W celu polepszenia odporności na korozję, zastosowana została nowatorska 
metoda nakładania powłoki, oparta na procesie elektrochemicznym.
Klucze wykonane są w standardzie amerykańskim ASME B 107.100-2010, 
który różni się od europejskiego m.in. długością. Dzięki temu, w większości za-
stosowań, użytkowanie jest wygodniejsze.

Szczypce do pracy pod napięciem elektrycznym uzy-
skały certyfikat niemieckiego instytutu VDE.
Norma EN60900, zgodnie z którą zostały wykonane 
przewiduje szereg prób oraz kontrole poprodukcyjne 
każdego egzemplarza, w celu wychwycenia  produktów 
niespełniających w 100% parametrów ochrony podczas 
użytkowania.
Szczypce Waryński origin zostały wykonane ze specjal-
nych stali, charakteryzujących się duża odpornością na 
odkształcenia. Powłoka antykorozyjna została  wzboga-
cona fosforem, a powierzchnia szczęk utwardzona.
Okładziny zostały dobrane tak, by nawet silny ścisk 
nie powodował  dyskomfortu w trzymaniu.

Grzechotki o specyfikacjach odpo-
wiadających różnym preferencjom 
i potrzebom użytkowników.
Cechą wspólną jest zastosowanie 
rozwiązań umożliwiających osiągnię-
cie większej odporności na zerwanie.
Testy potwierdziły 30% większą  
odporność, niż wymaga standard 
DIN3122.
Ponadto, w niektórych modelach 
opatentowane rozwiązania znacznie 
zmniejszyły wielkość głowy, przy za-
chowaniu parametrów wytrzymałościo-
wych. Wpłynęło to na wygodę pracy.
W ofercie są grzechotki odgięte 
i proste, o rożnej ilości zębów. Grze-
chotki  Waryński origin zostały za-
projektowane z myślą o użytkow-
nikach profesjonalnych, o dużych 
kompetencjach.
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Państwo zabiera samorządom, 
a cierpią na tym mieszkańcy
GMINA ŻARY Z Leszkiem 
Mrożkiem, wójtem gminy 
Żary, o pieniądzach 
zabieranych przez 
państwo, uszczuplaniu 
budżetów samorządowych, 
dokładaniu do oświaty 
oraz o podatkach rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Na budżet gminy składają się różne 
dotacje i subwencje, które wpływają 
z budżetu państwa. Wpływają, ale 
z różnym skutkiem.
- Już w tym roku uszczuplono nam budżet 
prawie o 700 tysięcy z tytułu podatku od 
elektrowni wiatrowych. Prezydent swoim 
podpisem zabrał nam to w maju. Dosta-
liśmy też informację odnośnie subwencji 
wyrównawczej, która przygotowywana 
jest na rok 2019. Będzie o około 500 ty-
sięcy mniejsza niż w roku bieżącym. Jest 
to spowodowane tym, że wszystkie ulgi, 
które stosujemy na rzecz mieszkańców, 
między innymi w podatkach rolnych, czy 
budowlanych sprawiają, że różnica po-
między ulgami a maksymalnymi stawka-
mi ustalanymi przez GUS, będzie nam za-
brana przez rząd. Daliśmy ulgi na pół mi-
liona, to nam jeszcze pół miliona zabiorą. 
Gmina wiejska Żary jest w tym momencie 
stratna w sumie o milion złotych, którego 
w budżecie nie będzie.

Żeby to dobrze zrozumieć. Gdyby 
gmina stosowała maksymalnie 
wysokie podatki, bez ulg, to 
dostałaby jakby w “nagrodę” 
jeszcze 500 tysięcy więcej? 
Nie opłaca się być dobrym dla 
mieszkańca?
- My chcemy być, ale z drugiej strony po-
kazują nam, że nie możemy być dobrzy. 
Wójt, czy burmistrz, nie powinien być do-
bry dla mieszkańca, bo traci z tego tytułu 
dochody, i to podwójnie. 

Ale mając milion więcej, 
można zrobić więcej na rzecz 
mieszkańców. To jakaś sprzeczność.
- Ludzie oczekują, że my, samorządow-
cy, będziemy robić wiele rzeczy. Nie pa-
trzą na ruchy rządu. To gmina ma posta-
wić lampę, wykonać drogę, wybudować 
potrzebny budynek użyteczności pu-
blicznej. Nikt nie zdaje sobie spra-
wy, że nasze budżety są uszczu-
plane, a przez to jest mniej 
pieniędzy na inwestycje. 
Nie wspomniałem jeszcze 
o oświacie. W przyszłym 
roku mamy dostać na 
szkoły o 200 tysięcy 
mniej, niż teraz.

Robią się z tego 
spore kwoty.
- Od stycznia 
szykują nam 

kolejną niespodziankę. Nie dostaniemy 
już pieniędzy z podatków od działalno-
ści gospodarczej związanej z przesyłem 
energii, czy gazu. Wpływy z tego podat-
ku zostaną nam odebrane. Jak wstępnie 
wyliczyła pani skarbnik, będzie to w gra-
nicach 700-800 tysięcy w skali roku, a bo-
imy się, że będzie jeszcze więcej. To ko-
lejny ruch obecnej władzy, który powo-
duje, że samorządy będą musiały szu-
kać pieniędzy. Gdzie? U podatnika. To nas 
zmusza do zwiększania podatków. Ko-
ło się zamyka. Rząd jest dobry, bo obni-
ża lub zwalnia firmy z podatków, a samo-
rząd jest zły, bo te podatki będzie musiał 
podnieść i ściągnąć to od mieszkańców. 
Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jeśli 
tak dalej pójdzie, to nasi mieszkańcy bę-
dą musieli płacić niesamowicie wysokie 
podatki. Słyszymy, że chce się wychodzić 
naprzeciw podatnika, pomagać podatni-
kom. A ja się pytam - którym? Bo na pew-
no nie mieszkańcom gmin.

Wspomniał pan o oświacie, która 
wszędzie kosztuje bardzo dużo.
- Już teraz dokładamy do 
oświaty w naszej gminie 
około 4,5 miliona złotych. 
I trzeba będzie doło-
żyć kolejne. Przecież 
oświata jest publicz-
na, więc powinna być 
finansowana z budże-
tu rządu, a nie samo-
rządów lokalnych. Dla-
czego w szkołach rzą-
dowych pieniędzy nie 
brakuje na nic? Sprze-
ciwiamy się pewnym no-
wym przepisom, ale nikt 
nie zwraca na to uwagi. 
Uchwala się jakąś usta-
wę, wydaje rozporządzenie, 
a my mamy to respektować. 
Jest to dla mnie, jako samo-
rządowca, bardzo krzywdzące. 
Na dzień dzisiejszy znika z bu-
dżetu naszej gminy około dwóch 
milionów, w stosunku do roku 
poprzedniego.

Trzeba to będzie odebrać od 
mieszkańców, albo robić mniej 
inwestycji.
- Sugeruje się nam, że naszym narzę-
dziem do zwiększania dochodów gminy 
jest podatek. Ale tych podatków nie moż-
na zwiększać nie wiadomo jak. Opłaty nie 
mogą być w nieskończoność podwyższa-
ne. Bo w końcu, w którymś momencie, 
mieszkańcy też powiedzą dosyć. Tylko, że 
to “dosyć” nie powinno trafiać do nas, ja-
ko samorządowców, tylko do rządu. Tam 
są ustalane przepisy i prawo. Coś, co 
w miarę dobrze funkcjonowało jeszcze 
w tamtym roku i latach poprzednich, za-
czyna być coraz bardziej niepokojące. 
Nawet nie wiadomo, co jeszcze może się 
okazać do końca roku. Może rząd jesz-
cze jakieś podatki nam pozabiera, albo 
zmniejszy. Może zrobi coś podobnego, jak 
przy tegorocznej akcji “susza”.

Gminy narzekały, że są zmuszane 
delegować swoich urzędników do 

szacowania strat.
- Nie tylko. Od-

szkodowa-

nia miały wypłacać instytucje rządowe, 
czyli Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, wojewoda, a teraz zrzuca 
się odpowiedzialność na wójta czy bur-
mistrza. Mówi się nam, że możemy rol-
nikom umorzyć podatek. I znów koło się 
zamyka, bo jak umorzę podatki, to znów 
dostaniemy mniej pieniędzy z subwencji 
wyrównawczej. Efekt będzie taki, że bu-
dżet gminy na inwestycje z roku na rok 
będzie coraz szczuplejszy.

Czy podwyższanie najniższego 
wynagrodzenia ma jakieś 
przełożenie na fi nanse gminy.
- Jest wszystko ładnie, pięknie, ja też je-
stem za tym, żeby ludzie więcej zarabia-
li. Tylko nikt nie myśli o tym, że wyższe 
wynagrodzenia pracowników powodu-
ją wzrost cen usług firm, które świadczą 
je na rzecz gminy. Przykładem jest od-
biór śmieci - firmie, która wygrała prze-
targ będę musiał zapłacić 180 tysięcy 
więcej, niż płaciłem w ubiegłym roku. 
A innej możliwości nie mam, przetarg 
muszę rozstrzygnąć. Nie mogę też nie od-
bierać śmieci, bo będę za to karany. Sły-
szymy już, że szykowana jest podwyżka 
w Zakładzie Zagospodarowania Odpa-
dów w Marszowie. Kolejny wydatek dla 
gminy. Ale nie jest to widzimisie jedne-
go, czy drugiego prezesa. To narzuco-
ny odgórnie wzrost stawek, jeśli chodzi 
o zarobki. Wzrosło już o 350 złotych i nikt 
o tym nie mówi, że te pieniądze trzeba 
gdzieś znaleźć. 

Wiadomo, nic nie jest za darmo.
- Dostaje się darmowe pieniądze na wy-
prawkę szkolną, darmowe wyżywienie, 
darmowe książki, jeśli chodzi o eduka-
cję, darmowe przejazdy autobusami. Ni-
by wszystko jest darmowe, ale gmina 
w jakiś sposób te “darmowe” rzeczy mu-
si pokrywać. Przy wyżywieniu dzieci, któ-
re tego potrzebują, 60 procent ma po-
krywać państwo, a 40 procent gmina. 
Z czego mam wziąć na to pieniądze? Ko-

mu je zabrać? Przy wyprawce szkol-
nej tak samo. Kiedyś na sty-

pendia socjalne pie-
niądze przy-

chodziły 

sięcy mniejsza niż w roku bieżącym. Jest 
to spowodowane tym, że wszystkie ulgi, 
które stosujemy na rzecz mieszkańców, 
między innymi w podatkach rolnych, czy 
budowlanych sprawiają, że różnica po-
między ulgami a maksymalnymi stawka-
mi ustalanymi przez GUS, będzie nam za-
brana przez rząd. Daliśmy ulgi na pół mi-
liona, to nam jeszcze pół miliona zabiorą. 
Gmina wiejska Żary jest w tym momencie 
stratna w sumie o milion złotych, którego 
w budżecie nie będzie.

Żeby to dobrze zrozumieć. Gdyby 
gmina stosowała maksymalnie 
wysokie podatki, bez ulg, to 
dostałaby jakby w “nagrodę” 
jeszcze 500 tysięcy więcej? 
Nie opłaca się być dobrym dla 
mieszkańca?
- My chcemy być, ale z drugiej strony po-
kazują nam, że nie możemy być dobrzy. 
Wójt, czy burmistrz, nie powinien być do-
bry dla mieszkańca, bo traci z tego tytułu 
dochody, i to podwójnie. 

Ale mając milion więcej, 
można zrobić więcej na rzecz 
mieszkańców. To jakaś sprzeczność.
- Ludzie oczekują, że my, samorządow-
cy, będziemy robić wiele rzeczy. Nie pa-
trzą na ruchy rządu. To gmina ma posta-
wić lampę, wykonać drogę, wybudować 
potrzebny budynek użyteczności pu-
blicznej. Nikt nie zdaje sobie spra-
wy, że nasze budżety są uszczu-
plane, a przez to jest mniej 
pieniędzy na inwestycje. 
Nie wspomniałem jeszcze 
o oświacie. W przyszłym 
roku mamy dostać na 
szkoły o 200 tysięcy 
mniej, niż teraz.

Robią się z tego 
spore kwoty.
- Od stycznia 
szykują nam 

no nie mieszkańcom gmin.

Wspomniał pan o oświacie, która 
wszędzie kosztuje bardzo dużo.
- Już teraz dokładamy do 
oświaty w naszej gminie 
około 4,5 miliona złotych. 
I trzeba będzie doło-
żyć kolejne. Przecież 
oświata jest publicz-
na, więc powinna być 
finansowana z budże-
tu rządu, a nie samo-
rządów lokalnych. Dla-
czego w szkołach rzą-
dowych pieniędzy nie 
brakuje na nic? Sprze-
ciwiamy się pewnym no-
wym przepisom, ale nikt 
nie zwraca na to uwagi. 
Uchwala się jakąś usta-
wę, wydaje rozporządzenie, 
a my mamy to respektować. 
Jest to dla mnie, jako samo-
rządowca, bardzo krzywdzące. 
Na dzień dzisiejszy znika z bu-
dżetu naszej gminy około dwóch 
milionów, w stosunku do roku 
poprzedniego.

Gminy narzekały, że są zmuszane 
delegować swoich urzędników do 

szacowania strat.
- Nie tylko. Od-

szkodowa-

targ będę musiał zapłacić 180 tysięcy 
więcej, niż płaciłem w ubiegłym roku. 
A innej możliwości nie mam, przetarg 
muszę rozstrzygnąć. Nie mogę też nie od-
bierać śmieci, bo będę za to karany. Sły-
szymy już, że szykowana jest podwyżka 
w Zakładzie Zagospodarowania Odpa-
dów w Marszowie. Kolejny wydatek dla 
gminy. Ale nie jest to widzimisie jedne-
go, czy drugiego prezesa. To narzuco-
ny odgórnie wzrost stawek, jeśli chodzi 
o zarobki. Wzrosło już o 350 złotych i nikt 
o tym nie mówi, że te pieniądze trzeba 
gdzieś znaleźć. 

Wiadomo, nic nie jest za darmo.
- Dostaje się darmowe pieniądze na wy-
prawkę szkolną, darmowe wyżywienie, 
darmowe książki, jeśli chodzi o eduka-
cję, darmowe przejazdy autobusami. Ni-
by wszystko jest darmowe, ale gmina 
w jakiś sposób te “darmowe” rzeczy mu-
si pokrywać. Przy wyżywieniu dzieci, któ-
re tego potrzebują, 60 procent ma po-
krywać państwo, a 40 procent gmina. 
Z czego mam wziąć na to pieniądze? Ko-

mu je zabrać? Przy wyprawce szkol-
nej tak samo. Kiedyś na sty-

pendia socjalne pie-
niądze przy-

chodziły 
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z budżetu państwa. Dzisiaj spora ich 
część musi być wypłacana z budżetu gmi-
ny. A to są przecież programy rządowe.

Czyli rząd dając coś ludziom, 
wyciąga przy okazji na to pieniądze 
od samorządów?
- Tak to właśnie jest. Na niektóre rze-
czy nie mamy wpływu. Mamy po prostu 
wykonać to, co zostało odgórnie ustalo-
ne. Takie podejście powoduje, że samo-
rządy muszą coraz bardziej zaciskać pa-
sa. Mieszkaniec nawet nie wie, czy rząd 
nam zabiera pieniądze, czy nie. Każdy 
chce po prostu płacić jak najmniej. Jed-
nak wymagania są i temu nie ma się co 
dziwić. 

W tej sytuacji, czy słowo “samorząd” 
nie traci trochę na znaczeniu?
- Traci. Kiedyś mówiono, że samorząd lo-
kalny sam ma się rządzić. Z tym jest coraz 
gorzej. Często prosimy o jakieś uregulo-
wania prawne, ale robi się tak, aby komuś 
było dobrze, a nie samorządom. 

Wróćmy jeszcze do tematu oświaty, 
która najbardziej chyba obciąża 
budżety miast i gmin. 
- Nie ma na pewno w Polsce samorządu, 
który nie dopłaca do tego z własnego bu-
dżetu.

Co trzeba by zrobić, żeby gmina Żary 
nie musiała dopłacać 4,5 miliona 
rocznie? Zostawić jedną szkołę?
- Logistycznie byłoby to nie do zrobie-
nia. Wybudować jeden moloch na ponad 
1200 dzieci? Nigdy bym się na coś takie-
go nie zgodził. Szkoły powinny funkcjo-
nować tam gdzie są i spełniać swoje za-
danie. Tak uważam. Problem jest taki, 
że ministerstwo daje pieniądze liczone 
na ucznia, a nie na oddział, czyli klasę. 
Obwarowania są takie, że nie może być 
w klasie więcej, niż 25. uczniów. A jak 
mam 26, czy 27, to muszę z jednej, zro-
bić dwie klasy. To dodatkowi nauczy-

ciele, których trzeba opłacić. I koszty 
się podwajają. Nauczyciel musi otrzy-
mać taką samą pensję bez względu na 
to, czy ma 8. czy 25. uczniów w klasie. 
Na 8. uczniów dostaję około 30 tysięcy, 
a na 20. około 80 tysięcy. To jest różni-
ca. Jako gmina jesteśmy w stanie utrzy-
mywać obiekty szkolne, zabezpieczyć 
w prąd, ogrzewanie, czystość i bezpie-
czeństwo. Ale największe pieniądze po-
chłaniają nam pensje nauczycieli. Uwa-
żam, że nauczyciele powinni być lepiej 
wynagradzani, ale nie może być tak, że 
ktoś na górze wymyśla przepisy, a my tu 
musimy się martwić, jak je sfinansować. 
Nie tędy droga.

Gdyby gmina nie musiała do 
oświaty dokładać, mogłaby wydać 
te pieniądze na inne cele.
- Byłby to potężny zastrzyk środków do 
inwestowania w infrastrukturę. Po kilku 
latach gmina wyglądałaby o wiele, wie-
le lepiej i bogaciej. W tym roku mieliśmy 
rekordowo wysoki budżet na inwestycje - 
wydaliśmy dziesięć milionów. A gdyby do 
tego dołożyć jeszcze pięć?

Nie mogę zrozumieć, dlaczego 
w rządowych szkołach na nic nie brakuje? 
Dlaczego tam rodzice nie muszą się mar-
twić o jakieś dodatkowe zajęcia dla dzieci. 
W rządowych szkołach są zapisy w regu-
laminach, które obowiązują i mogą funk-
cjonować, a te same w samorządowych 
nie mogą, bo uchyla ja nadzór wojewody. 
Przecież żyjemy w jednym kraju, wszyst-
kie dzieci są takie same i mają podob-
ne potrzeby. To jest bolące. Mówi się, że 
szkolnictwo jest publiczne tak jak wska-
zuje konstytucja, powinno być finanso-
wane przez państwo, a tak naprawdę to 
samorząd jest tym obciążany. 

Jakieś przepisy utrudniają życie?
- Wymusza się, żeby były przerwy 40-mi-
nutowe na stołówkach. W jakiej szko-
le znajdzie się pomieszczenie, żeby zro-
bić stołówkę dla wszystkich uczniów? Ca-

ły czas krzyczało się, że dzieci nie powin-
ny chodzić na drugą zmianę. Wydłużenie 
przerw spowoduje, że dzieci będą koń-
czyły zajęcia o 16, czy 17. I kto będzie te-
mu winien? Dziwne są te ruchy, powiem 
szczerze. Uważam, że nie idzie to w do-
brym kierunku. Samorządy będą miały 
następny problem, bo przez takie pomy-
sły trzeba będzie za chwilę rozbudowy-
wać szkoły. To się zaczyna wymykać spod 
kontroli.

Oczekuje się na przykład dodatko-
wych zajęć. W naszych szkołach reali-
zujemy trzy projekty i mamy problem ze 
znalezieniem młodzieży, która chciałaby 
brać w tym udział. Programy nauczania 
są tak przeładowane, że dzieci nie chcą 
chodzić na zajęcia dodatkowe. Mają do-
syć. Dodatkowe kółka sportowe, dodatko-
we zajęcia przedmiotowe, kółka teatral-
ne. Dziecko w końcu powie do rodziców, 
że nie chce niczego dodatkowego. Ze-
chce po prostu odpocząć po szkole. 

Przy okazji tematu podatków, nie 
można zapomnieć o podatku od 
deszczu.
- Instytucja, która nie tak dawno powsta-
ła - Wody Polskie - wprowadziła swo-
ją ustawą podatek retencyjny. Instytu-
cje czy przedsiębiorstwa, których po-
wierzchnia działki jest powyżej 35 arów, 
a teren ten jest przykryty w ponad 75 
procentach dachem, chodnikiem, pla-
cem manewrowym, lub drogą, mają obo-
wiązek zgłaszania do gminy tego fak-
tu w formie deklaracji podatkowej. Tu 
tylko jest taki kruczek, że tylko 20 pro-
cent tego podatku zostaje w gminie, 
a 80 procent zabierają sobie Wody Pol-
skie. Znowu wszystkie kłótnie i sprzecz-
ki zrzucono na samorząd, a obowiązek 
złożenia deklaracji na właściciela tere-
nu. Czasem słyszę, że wójt znowu so-
bie coś wymyśla, a to nie są nasze po-
mysły, tylko narzucone z góry. Muszę re-
spektować prawo. Nie mam nawet moż-
liwości zwolnienia z takiego podatku. 

Skąd się to wzięło? Nasz rząd wymy-
ślił, że przez pół roku Wody Polskie bę-
dą utrzymywane z budżetu państwa, 
a później z wypracowanych pieniędzy. 
No i jest nowy podatek. 

Za nową instytucję zapłacą 
mieszkańcy.
- Wzrosły nam jeszcze opłaty za wydoby-
cie wody. O tym też nikt głośno nie mówi. 
Dodatkowo wzrosły opłaty za czyszczenie 
sieci wodociągowych. Też za to płacimy, 
a pieniądz nam ucieka. 

Coraz głośniej o planowanych 
na przyszły rok podwyżkach cen 
prądu.
- Cały czas nas straszą. W telewizji mó-
wi się, że nie będzie podwyżek. Szanow-
ni państwo, będą podwyżki i to potężne. 
Czym to będzie skutkowało? My znów bę-
dziemy musieli te pieniądze odzyskiwać 
od mieszkańców. Rząd nam nie da do-
datkowych pieniędzy i próbuje łagodzić, 
że nic takiego się nie dzieje. A będzie 
się działo. Nawet rozmawialiśmy o tym 
na ostatnim spotkaniu wójtów i burmi-
strzów. Jeśli będzie podwyżka prądu, to 
automatycznie wszystko pójdzie do gó-
ry. Niektóre rzeczy kosztowały niedawno 
2-3 złote, a dzisiaj już 6-7 złotych. Wszy-
scy to widzimy. Nie widać tylko, że różne 
stawki podnoszone są po cichu. Wcale się 
ludziom nie dziwię, że się bulwersują, są 
wręcz roszczeniowi i agresywni. Tak jest, 
jak mówi się im co innego, a robi się co 
innego. 

Jaki będzie przyszły rok?
- Rok 2019 na pewno będzie trudny, je-
śli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie 
gminy, szczególnie pod względem inwe-
stycji i wspomagania mieszkańców. Nie 
dotyczy to tylko gminy wiejskiej Żary. 
Wielu wójtów i burmistrzów twierdzi, że 
będzie podnosić podatki. To nie dlatego, 
że my chcemy. Po prostu nie mamy inne-
go wyjścia. 
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ŻARY W miejscu 
dawnej kopalni 
Marie III na terenie 
Zielonego  Lasu 
powstaje ścieżka 
geologiczno-
górnicza.  
To dodatkowo 
uatrakcyjni teren, 
który jest bardzo 
chętnie odwiedzany 
przez mieszkańców 
Żar i okolic.
Oznakowywane są takie miejsca, 
jak dawne szyby górnicze, czy za-
padliska pokopalniane. 

- Dzięki tablicom informa-
cyjnym będzie można sporo się 
dowiedzieć o prowadzonej na tym 
terenie przed laty działalności 
górniczej - mówi Ireneusz Brze-
ziński, naczelnik wydziału polity-
ki gospodarczej i promocji w żar-
skim ratuszu. - Ścieżka jest częścią 

projektu pod nazwą „Zachowanie  
i promowanie walorów geolo-
gicznych Łuku Mużakowa i mo-
reny polodowcowej Zielonego 
Lasu oraz zaktywizowanie współ-
pracy miast Żary i Weisswasser.

Przy okazji oznakowana 
zostanie Żarska Arkadia, czyli 
miejsce, gdzie stał kiedyś pałac 
myśliwski Promnitzów.  Wszyst-
kie  informacje przygotowano  
w językach polskim oraz nie-
mieckim.

To nie pierwsze tego typu 
tablice w Zielonym Lesie. W tym 
roku na przykład przy wejściu do 
lasu od strony kąpieliska przy uli-
cy Źródlanej powstał tak zwany 
Zielony Zakątek, który łączy edu-
kację z zabawą i jest chętnie od-
wiedzany przez dzieci.

Dzięki takim inwestycjom  
w infrastrukturę, wzrasta atrak-
cyjność Zielonego Lasu, nie tyl-
ko pod względem turystycznym, 
ale i rekreacyjnym.  ATB

Za chwilę kolejne atrakcje 
w Zielonym Lesie

Spacerując po Zielonym Lesie będzie można przy okazji dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy fot. UM Żary
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ŻARY W sali 
konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego  
23 drużyny 
przedszkoli 
z całego powiatu 
żarskiego stanęły 
do rywalizacji 
w XII Powiatowym 
Turnieju Wiedzy 
o Bezpieczeństwie 
pn. „Bezpieczna 
Zerówka”.
Na turniej, po raz dwunasty zor-
ganizowany przez policjantów 
z Komendy Powiatowej Poli-
cji, licznie przybyły dzieci z ca-
łego powiatu żarskiego. Łącz-
nie udział w zawodach wzięły 
23 trzyosobowe drużyny. Dzieci 
walczyły w konkurencjach doty-
czących bezpiecznych zachowań 
zarówno w domu jak i na drodze. 
Przedszkolaki jak co roku, pre-
zentowały bardzo wysoki poziom 

wiedzy. Dzieci bardzo chętnie od-
powiadały na pytania związane 
z bezpieczeństwem, bardzo do-

brze poradziły sobie także z prak-
tycznymi konkurencjami przygo-
towanymi dla nich przez policjan-

tów. Wykonanie zadań konkurso-
wych oceniała komisja w skład 
której wchodzili przedstawiciele 

Policji, Straży Pożarnej oraz Stra-
ży Miejskiej w Żarach.

I miejsce zajęła drużyna 
z Przedszkola Samorządowego 
„Plastuś” w Jasieniu, II miejsce za-
jęła drużyna ze Społecznego Przed-
szkola w Żarach a na III miejscu 
uplasowała się drużyna z Miejskie-
go Przedszkola nr 10 w Żarach.

- Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali słodki poczęstunek, oraz na-
grody, które sfinansowane zosta-
ły ze środków przeznaczonych 
na wsparcie programów profi-
laktycznych ze Starostwa Powia-
towego w Żarach, Gminy Żary 
o Statusie Miejskim oraz Gmi-
ny Żary. Turniej poprzedzony był 
licznymi spotkaniami policjan-
tów w przedszkolach, podczas, 
których poruszano tematy zwią-
zane z bezpieczeństwem - infor-
muje kom. Aneta Berestecka, ofi-
cer prasowy KPP w Żarach. - Gra-
tulujemy wszystkim dzieciom du-
żej wiedzy z zakresu bezpieczeń-
stwa - podkreśla. PAS

Zadbać o własne 
bezpieczeństwo

ŻARY Policjanci 
otrzymali komunikat 
o ucieczce mężczyzny 
doprowadzanego 
do ośrodka dla 
cudzoziemców. 
Natychmiast 
podjęli akcję, 
żeby zablokować 
możliwość ucieczki.

Dyżurny żarskiej jednostki przy-
jął zgłoszenie o napadzie na kon-
wój, który nadzorowali funkcjo-
nariusze Straży Granicznej. Dwie 
uzbrojone i zamaskowane osoby 
odbiły konwojowanego do ośrod-
ka dla cudzoziemców, nielegalnie 
przebywającego w Polsce męż-
czyznę. Według posiadanych in-
formacji należy on do ugrupowa-
nia wspierającego działalność ter-
rorystyczną. Komunikat o zaist-
niałym zdarzeniu trafił natych-
miast do wszystkich patroli. Dy-
żurny zarządził działania bloka-
dowe. 

Jeden z patroli przekazał in-
formację o niezatrzymaniu się do 

kontroli pojazdu, którym ucieka 
zbieg. Na trasie ucieczki kolejne 
patrole ustawiają posterunek blo-
kadowy wykorzystując w tym ce-
lu kolczatkę i przerywają uciecz-
kę, zatrzymując trzy osoby. 

Takie działanie przewidy-
wał scenariusz ćwiczeń sztabo-
wych, w których uczestniczyli 
funkcjonariusze z Komendy Po-
wiatowej Policji w Żarach. Ćwi-
czenia przeprowadzono pod kie-
rownictwem I Zastępcy Komen-
danta powiatowego Policji w Ża-
rach podinsp. Tomasza Białka. 
Celem przedsięwzięcia było do-
skonalenie umiejętności prak-
tycznych w dziedzinie organiza-
cji i prowadzenia działań oraz do-
skonalenie poziomu wyszkolenia 
ćwiczących. 

- Po zakończonych ćwicze-
niach omówiono procedury sto-
sowane podczas takiej sytuacji, 
a także wymieniono spostrzeże-
nia w związku z problemami ja-
kie mogą powstać w związku 
z tego typu zdarzeniami - infor-
muje kom. Aneta Berestecka, ofi-
cer prasowy KPP w Żarach. PAS

Napad, pościg i zatrzymanie terrorysty

Zamaskowani napastnicy odbili z konwoju cudzoziemca fot.KPP Żary

Konkurs jest dobrą formą edukacji najmłodszych fot.KPP Żary
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POWIAT ŻARSKI 
Aż 4 tysiące paczek 
nielegalnych 
papierosów ukrytych 
było w bagażniku 
volkswagena
Policjanci z Przewozu, którzy pełni-
li służbę na terenie gminy oraz przyle-
głych miejscowości, jechali wieczorem 
ulicami Przewozu. W pewnym momen-
cie zwrócili uwagę na zaparkowany po-
jazd i siedzącego w nim mężczyznę. 
Młody człowiek, kiedy zauważył poli-
cjantów, zaczął nerwowo się zachowy-
wać, wysiadł z samochodu i zaczął się 
oddalać. Funkcjonariusze kierując się 
doświadczeniem postanowili spraw-
dzić, co było przyczyną tego zachowa-
nia. Policyjny nos nie zawiódł mundu-
rowych, okazało się bowiem, że w ba-
gażniku VW Jetty znajdowało się 4 tys. 
paczek papierosów, które nie posiada-
ły polskich znaków akcyzy skarbowej. 
Funkcjonariusze zatrzymali 23-letnie-
go mieszkańca woj. dolnośląskiego 
i zabezpieczyli trefny towar. 

- Wartość kontrabandy to blisko 
60 tys. złotych. Jak ustalili policjan-
ci nielegalne papierosy miały trafić do 
Niemiec. Młody mężczyzna odpowie 
teraz za przestępstwo skarbowe, 23-lat-
kowi grozi kara grzywny - informuje 
kom. Aneta Berestecka, oficer prasowy 
KPP w Żarach. PAS

Papierosy w bagażniku

Papierosy nie trafią już do Niemiec fot.KPP Żary

POWIAT ŻARSKI 
Wpadł podczas 
kontroli celnej, 
ale nie przyznał 
się do winy.
Prokurator Rejonowy 
w Żarach skierował do są-
du akt oskarżenia przeciw-
ko 53-letniemu mężczyź-
nie. Oskarżony wiosną 
2016 r. , w krótkich odstę-
pach czasu i z góry powzię-
tym zamiarem, na przej-
ściu granicznym w Olszy-
nie, nie stosując się do pro-
cedur w sprawie przemiesz-
czania odpadów oraz prze-
pisów ustawy o międzyna-

rodowym przemieszczeniu 
odpadów, sprowadził do 
Polski odpad w postaci od-
padów komunalnych w ilo-
ści nie mniejszej niż 23 500 
kg. Jak ustalono, w kwiet-
niu 2016 r. funkcjonariu-
sze Izby Celnej, w okoli-
cach przejścia granicznego 
w Olszynie, zatrzymali do 
kontroli zestaw ciężarowy 
wraz z ładunkiem. Z przed-
łożonej dokumentacji wy-
nikało, że pojazd przewoził 
„tworzywa sztuczne”. Prze-
prowadzona weryfikacja ła-
dunku, w tym konsulta-
cja Lubuskiego Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w Zielonej Gó-
rze określiła, iż zatrzymany 
ładunek nie jest tym o któ-
rym mowa w dokumentach, 
a stanowi odpad komunal-
ny. Na wwiezienie do Pol-
ski takiego odpadu wyma-
gana była decyzja notyfi-
kacyjna wystawiona przez 
Główny Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Warsza-
wie. 

Oskarżony nie przy-
znał się do zarzucanego 
mu czynu. Prokurator za-
stosował wobec niego śro-
dek zapobiegawczy w po-
staci poręczenia majątko-
wego. PAS

Trefne śmieci
POWIAT ŻARSKI Brak szacunku 
dla zwierzęcia może sporo 
kosztować. Przepisy wyraźnie 
mówią, że zwierze nie jest 
rzeczą.
Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do są-
du akt oskarżenia przeciwko 39-letniej kobiecie. 
Oskarżona w sierpniu, w jednej z miejscowości 
powiatu żarskiego, znęcała się nad psem rasy mie-
szanej. Na czym polegało znęcanie się? Oskarżo-
na pozostawiła psa w miejscu zamieszkania bez 
żadnej opieki, bez dostępu do wody oraz pożywie-
nia. W ten sposób naraziła go na utratę życia lub 
zdrowia. Oskarżona przyznała się do zarzucanego 
jej czynu. Złożyła wniosek o dobrowolne podda-
nie się karze. Prokurator wniósł o skazanie jej na 
karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiąz-
kiem pracy na cele społeczne wskazane przez sąd 
w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, 
przepadek zwierzęcia, orzeczenie nawiązki w wy-
sokości 500 zł na cel społeczny związany z ochro-
ną zwierząt wskazany przez sąd. 

W razie odrzucenia wniosku przez sąd, zgod-
nie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, 
oskarżonej grozi kara grzywny, kara ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. PAS

Znęcała się nad 
swoim psem

Znęcanie się nad 
zwierzętami
Dla wielu osób problematyka 
odpowiedniego traktowania 
zwierząt ma wciąż znaczenie 
marginalne. Pokutuje przeko-
nanie, że zwierzęta to istoty 
którym nie zawsze należy się 
właściwy szacunek człowie-
ka i pomoc z jego strony. Tym-
czasem już z art. 1 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 ro-
ku o ochronie zwierząt [Dz. U. 
z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze 
zm.] wynika, że zwierzę, ja-
ko istota zdolna do odczuwa-
nia cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu winien po-
szanowanie, ochronę i opie-
kę. Każde zwierzę wymaga 
też humanitarnego traktowa-
nia przez co rozumie się trak-
towanie uwzględniające po-
trzeby zwierzęcia i zapewnia-
jące mu opiekę i ochronę.

Zgodnie z przepisami kodeksu karne-
go Art. 183. [Nieodpowiednie postę-
powanie z odpadami] § 1. Kto wbrew 
przepisom składuje, usuwa, przetwa-
rza, dokonuje odzysku, unieszkodli-
wia albo transportuje odpady lub sub-
stancje w takich warunkach lub w taki 
sposób, że może to zagrozić życiu lub 
zdrowiu człowieka lub spowodować 

istotne obniżenie jakości wody, powie-
trza lub powierzchni ziemi lub znisz-
czenie w świecie roślinnym lub zwie-
rzęcym w znacznych rozmiarach, pod-
lega karze pozbawienia wolności od  
3 miesięcy do lat 5. § 4. Karze określo-
nej w § 1 podlega, kto wbrew przepi-
som przywozi odpady z zagranicy lub 
wywozi odpady za granicę.
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ŻAGAŃ Święty 
Mikołaj spotkał się 
w Pałacu Książęcym 
z przedszkolakami.

Dzieci głośnymi oklaskami powi-
tały św. Mikołaja. Gość z Dale-
kiej Północy wywołał wiele rado-

ści i uśmiechu na twarzach milu-
sińskich. Dzieci chętnie uczestni-
czyły we wspólnej zabawie pod-
czas przedstawienia „Na ratunek 
św.Mikołaja”. Na zakończenie 
gość obdarował dzieci słodkimi 
prezentami i pozował do wspól-
nej fotografii. JM

Święty Mikołaj przyjechał do dzieci

Dostać prezent od samego św. Mikołaja to jest coś fot.Jan Mazur

ŻAGAŃ Na terenie 
lasów w okolicy 
starej papierni 
miłośnicy biegania 
przygotowali bieg 
charytatywny 
„Szóstka z Rudolfem”.
Bieg połączony był ze zbiórką 
pieniędzy na leczenie 15-letnie-
go Gabrysia Rybaka. Akcję przy-
gotowała Grupa Biegowa „By-
le nie pod górkę Runner Team” 
oraz społeczność Szkoły Podsta-
wowej nr 4. W biegu uczestniczy-
ło ponad 120 osób. Dzieci rywa-
lizowały między sobą na dystan-
sie 500 metrów a dorośli mieli 
do przebiegnięcia 6 kilometrów. 
Każdy uczestnik biegu otrzymał 
specjalny medal i mógł zasmako-
wać pysznej grochówki. JM

Pobiegli dla Gabrysia

fot.Jan Mazur

Mamy wspólne zdjęcie z Mikołajem, to teraz musimy być grzeczni fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur fot.Jan Mazur
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ŻARY Pierwszy 
Mikołajkowy 
Festiwal Tańca dla 
Dzieci był okazją 
do prezentacji 
talentów już tych 
najmłodszych. 
Pierwsza 
kategoria wiekowa 
rozpoczynała się  
od 4 lat.
W festiwalu wzięło udział wie-
le formacji tanecznych w takich 
kategoriach, jak Hip Hop, Hip 
Hop Schow, Schow Dance, taniec 
wspóczesny, inscenizacja tanecz-
na oraz inne propozycje taneczne.

Przed licznie zgromadzo-
ną publicznością, złożoną przede 
wszystkim z rodziców, wystąpi-
ły zespoły z Gorzowa, Sulęcina, 
Międzyrzecza, Przemkowa, Lipek 

Wielkich, Zbąszynka, Nowogrodu 
Bobrzańskiego, Zielonej Góry, Łę-
czycy oraz oczywiście z Żar.

Jury przyznało szereg na-
gród, w tym między innymi: ze-
społowi „Zoja” ze Szkole Podsta-
wowej nr 10 w Żarach - I miejsce 
za choreografię „Alwaro Soler”; 
zespołowi „Biedronki” z Miej-
skiego Przedszkola nr 8 w Żarach 
- I miejsce za choreografię „Mi-
mo Burzy”, zespołowi „Piruet 2”, 
„Piruet 3” z Klubu Tańca Sporto-
wego „Piruet” - I miejsce; zespo-
łowi „Piruet 1” z Żarskiego Domu 
Kultury - I miejsce oraz nagrodę 
specjalną za choreografię „Przy-
wiązanie”. 

Nagrodę Grand Prix otrzy-
mał zespół „Ferwor Trans” z Li-
pek Wiekich za całokształt, zaś 
Nagrodę Specjalną „Trans 3”  
z Sulęcina za choreografię „Złote 
Rybki”. ATB

Roztańczone dzieciaki

Kolorowo i wesoło - tak było właśnie na tym festiwalu fot. Andrzej Buczyński

Choreografia każdego występu przygotowana była bardzo starannie fot. Andrzej Buczyński

Niektóre prezentacje były bardzo widowiskowe fot. Andrzej Buczyński

Oglądając występy koleżanek i kolegów z innych zespołów zawsze można się czegoś nauczyć fot. Andrzej Buczyński
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ŻAGAŃ Harcerze 
z Wielopoziomowej 
Drużyny”Azymut” 
spotkali się 
z kombatantami.
Na spotkaniu stawili się: por. 
Piotr Gubernator, Danuta Paw-
lina i mjr Eugeniusz Jaworski. 
Harcerze mogli wysłuchać histo-
rii z pierwszej ręki. Były wspo-
mnienia o życiu na kresach, daw-

nych organizacjach strzeleckich, 
frontowych szlakach kombatan-
tów i losach osadników przy-
byłych w 1945 roku do Żagania 
i Żar. Relacje historyczne przyby-
łych gości zrobiły ogromne wra-
żenie na młodych słuchaczach. 
Harcerze przygotowali kilka pio-
senek i wierszy. Wspólne śpiewa-
nie sprawiło wszystkim wiele ra-
dości. Była to niecodzienna lekcja 
historii i patriotyzmu. JM

Spotkanie z historią

ŻARY Uśmiechy, 
radość i trema. 
Przedszkolakiem 
zostaje się tylko raz, 
więc emocji nie może 
brakować.
W filii Miejskiego Przedszko-
la nr 10 najmłodsi zostali uro-

czyście pasowani na przed-
szkolaków. Emocji było co nie-
miara, bo to w końcu był jeden 
z ważniejszych dni w życiu kil-
kuletnich pociech. Wszyscy 
pasowani z dumą mogą teraz 
o sobie powiedzieć, że są peł-
noprawnymi przedszkolakami. 
PAS

Pasowanie na przedszkolaka

To ważna i wyjątkowa chwila fot.ARMG A zaraz po pasowaniu - tańce fot.ARMG

Harcerze przygotowali program artystyczny fot.Jan Mazur Integracja przy stole fot.Jan Mazur

Kombatanci żywo opowiadali o historii fot.Jan Mazur
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REGION 
Ten rok jest 
szczęśliwy dla 
wsi Łaz w gminie 
wiejskiej Żary. 
Nie tak dawno 
wieś zdobyła 
I miejsce 
w konkursie 
„Najpiękniejsza 
Wieś Lubuska 
2018”, a kilka 
dni temu, 
w Kliczkowie, 
produkty 
kulinarne jej 
mieszkańców 
zgarnęły 
większość 
nagród podczas 
VIII edycji 
konkursu „Ale 
pasztet”.
Festiwal Kulinarny Borów 
Dolnośląskich odbywa się 
co roku na Zamku Klicz-
ków. W konkursie kulinar-
nym dla profesjonalistów 
uczestniczą lokale i szkoły 
gastronomiczne. 

Konkurs kulinarny 
dla amatorów jest skiero-
wany do wszystkich miesz-

kańców, kół gospodyń 
wiejskich, grup nieformal-
nych, właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych, 
restauratorów, producen-
tów rybnych, myśliwych 
i kół łowieckich, producen-
tów i wytwórców produk-
tów lokalnych, rolników 
i ich rodzin oraz pozosta-
łych pasjonatów tradycyj-
nej kuchni regionu. Uczest-
niczyć w nim mogą wszy-
scy, którzy zamieszkują lub 
prowadzą swoją działal-
ność na terenie powiatu ża-
gańskiego, żarskiego, zgo-
rzeleckiego oraz bolesła-
wieckiego. 

Celem konkursu jest: 
zachowanie dziedzictwa 
kulinarnego Borów Dolno-
śląskich, upowszechnianie 
wiedzy na temat zasad pra-
widłowego odżywiania się, 
wsparcie producentów pro-
duktów lokalnych i trady-
cyjnych, rozwój szlaku ku-
linarnego Borów Dolnoślą-
skich „Leśnymi smakami”.

Konkurs Kulinarny 
Borów Dolnośląskich „Ale 
pasztet” w tym roku został 
połączony w jarmarkiem 
bożonarodzeniowym i był 
rozgrywany w czterech ka-
tegoriach : pasztety (z dzi-

czyzny, dzikiego drobiu, 
z owoców lasu, ryb, wa-
rzyw i inne.), dania jedno-
garnkowe – przygotowy-
wane na ognisku (gulasze, 
zupy, bigosy i inne), piero-
gi (na bazie farszu mięsne-
go, owocowego, warzyw-
nego, z wykorzystaniem 
kasz, ziemniaków, grzybów 
i innych owoców leśnych), 
nalewki (owocowe, miodo-
we, ziołowe i inne).

W kategorii pasztety 
II miejsce zajęła Ewa Ma-
tuszewska za pasztet z gęsi, 
a w kategorii pierogi I miej-
sce zdobyły jej pierogi z gę-
siną, III miejsce przypadło 
w udziale Bronisławie Kar-
kowskiej za pierogi z owo-
cami i sosem waniliowym.

Byliśmy też bezkon-
kurencyjni w nalewkach. 
Stowarzyszenie „Łaz – Zie-
lony Las” wystawiło do kon-
kursu kilka rodzajów nale-
wek. Na 24 nalewki konkur-
sowe wszystkie miejsca na 
podium zdobyły nasze pro-
dukty: I miejsce „Nalew-
ka Jabłkowa Babci Ewy”, II 
miejsce „Nalewka Kresowa 
z Łaz”, III miejsce „Nalewka 
Sosnowa-Dziadkowa”.

Janina Wilga

Ale pasztet!

Przy ognisku, przy ognisku fot.ARMG

Spotkanie dobrych znajomych fot.ARMG

Wyjazd do Kliczkowa był bardzo udany fot.ARMG
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ŻARY Sanie  
w tym roku były 
bezużyteczne. Na 
szczęście zawsze 
można liczyć na 
motocyklistów  
z żarskiego klubu 
Black Eagles MC 
Poland, którzy 
zapewnili Mikołajowi 
transport. 
Miejskie Mikołajki zorganizowa-
no na żarskim Rynku w niedzie-
lę, 2 grudnia. Pogoda z pewnością 
nie była tego dnia główną atrak-
cją. To jednak nie przeszkodziło 
młodszym i najmłodszym miesz-
kańcom miasta przybyć tłumnie, 
wraz z rodzicami i dziadkami, na 
spotkanie z Mikołajem.

Widząc uśmiechnięte buźki 
dzieciaków, nie można mieć wąt-
pliwości, że było warto. 

Do wszystkich przygotowa-
nych atrakcji ustawiały się dłu-
gie kolejki. Konkursy z nagroda-
mi, zabawy, karuzele, przejażdżki 
ciuchcią, zajęcia plastyczne... by-
ło z czego wybierać. ATB

Mikołaj zajechał pod 
ratusz na motocyklu

Kolejka do Mikołaja była bardzo długa fot. Andrzej Buczyński

Dla dzieci przygotowano różne atrakcje fot. Andrzej Buczyński

Taka choinkowa ozdoba będzie pamiątką na lata fot. Andrzej Buczyński

Pomimo zimna, na żarski Rynek przyszło sporo mieszkańców ciekawych mikołajkowej imprezy fot. Andrzej Buczyński
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Kolorowe śnieżki z gąbki świetnie zastąpiły te prawdziwe fot. Andrzej BuczyńskiNie ma to jak własnoręcznie malowany kubek fot. Andrzej Buczyński

Karuzela nigdy się nie znudzi fot. Andrzej Buczyński

Ekipa Świętego Mikołaja fot. Andrzej Buczyński

Bawiły się nie tylko dzieci fot. Andrzej Buczyński Powstało wiele nowych ozdób na choinki fot. Andrzej Buczyński
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Młody Chromik 
na parkietach
KOSZYKÓWKA Kolejny 
mecz dolnośląsko-
lubuskiej ligi juniorów na 
korzyść Chromika. 

Juniorzy pewnie i w ładnym stylu poko-

nali reprezentację Turów Zgorzelec wy-
nikiem 118:80. Wysoką przewagę w tym 
spotkaniu zaznaczyli już na koniec pierw-
szej połowy, kiedy to różnica punktów 
wynosiła 26 na korzyść żarskiego Chro-
mika. ATB

Ekonomik ma 
brązowy medal
BADMINTON  5 grudnia w Zielonej Górze odbyły się 
Finały Województwa Lubuskiego w badmintonie 
chłopców.

W turnieju wystąpiły: CKZiU Budowlanka Zielona Góra, IV LO Zielona Góra, ZS-
LiT Gubin, CKZiU Nowa Sól, I ZS Wschowa, CKZiU Międzyrzecz, CKZiU Sule-
chów, ZSE ŻARY, KLO ŻARY. Drużyny zostały podzielone na trzy grupy po trzy 
drużyny. Ekonomik do grupy C trafia z I ZS Wschowa - wygrana 3:0 oraz ZSTiL Gu-
bin również wygrana 3:0. Chłopcy z grupy wychodzą z I miejsca i trafiają na drugą 
drużynę z grupy A - CKZiU Sulechów. Wygrany zespół trafi do finału, a przegrany 
żegna się z turniejem. Chłopcy do meczu podeszli bardzo skoncentrowani, bowiem 
wygrana dawała im awans. Szymon Januszewicz wygrywa 2:0, Mikołaj Lang wygry-
wa 2:0, w grze deblowej chłopcy wygrywają 2:0 i w całym meczu 3:0 dla Ekonomika  
i to oni awansują do finału - strefy medalowej. 

W finale Ekonomik spotyka się z CKZiU Budowlanka Zielona Góra i prze-
grywa 1:3 oraz IV LO Zielona Góra - przegrana 0:3. Ciężko wygrać z drużynami,  
w których są zawodnicy którzy na co dzień trenują grę w badmintona. Chłopcy  
w tym momencie zostają brązowymi medalistami województwa lubuskiego w bad-
mintonie. Jest to ogromny sukces szkoły, która jeszcze nigdy w tej dyscyplinie nie 
zdobyła medalu w województwie.
Zespó Szkół Ekonomicznych reprezentowali Szymon Januszewicz III TI i Mikołaj 
Lang II T/L.
Końcowa klasyfikacja:
I miejsce - IV LO Zielona Góra 
II miejsce - CKZiU Budowlanka Zielona Góra 
III miejsce - ZSE ŻARY
IV miejsce - KLO ŻARY
V miejsce - ZSTiL Gubin
VI miejsce - CKZiU Sulechów
VII - IX miejsce CKZiU Nowa Sól, I ZS Wschowa, CKZiU Międzyrzecz, TG

Koszykarze ze Zgorzelca wyjechali z Żar z porażką fot. Andrzej Buczyński

Takiego sukcesu w tej dyscyplinie jeszcze nie było fot. nadesłane
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KOSZYKÓWKA 
Dla koszykarzy  
z Żar to był 
szalony weekend. 
W sobotę (1.12.) 
podopieczni Łukasza 
Rubczyńskiego 
nieoczekiwanie po 
raz pierwszy w tym 
sezonie przegrali we 
Wrocławiu  
z rezerwami Śląska, 
by dzień później po 
bardzo zaciętym 
meczu, pokonać 
we własnej hali KS 
Sudety Jelenia Góra. 
Chroma po tym 
spotkaniu została 
samodzielnym 
liderem rozgrywek 
grupy D.

Nasi koszykarze sezon rozpoczęli 
od ośmiu zwycięstw z rzędu. Poko-
nali m.in. jednego z głównych kan-
dydatów do awansu Weegree AZS 
Politechnikę Opolską, trenowaną 
przez Dominika Tomczyka,  wielo-
krotnego reprezentanta kraju. 

W sobotę, 1 grudnia, żaranie 
z bilansem 8:0 pojechali do Wrocła-
wia, by zmierzyć się z rezerwami 
Śląska. Nieoczekiwanie górą była 
miejscowa młodzież, która wyso-
ko wygrała ten pojedynek 106:76.  
- Wiedzieliśmy, że taki mecz mu-
si w końcu nadejść. Zagraliśmy 
słabo, a rywal rozegrał fenomenal-
ne zawody. Przegraliśmy zasłuże-
nie. Byliśmy słabsi na desce, razili-
śmy nieskutecznością. W końców-
ce mając w zanadrzu zaległy poje-
dynek z KS Sudetami nieco, odpu-

ściliśmy, ale to nie jest usprawie-
dliwienie - relacjonował na gorąco 
trener Łukasz Rubczyński.

W niedzielę, 2 grudnia, żara-
nie mieli okazję do rehabilitacji, bo 
przed własną publicznością, w za-

ległym meczu 1. kolejki, podejmo-
wali rywali z Jeleniej Góry. To był 
bardzo zacięty pojedynek z nerwo-
wą końcówką. Goście na dwie mi-
nuty przed końcową syreną prowa-
dzili trzema punktami, ale od cze-

go w miejscowej drużynie jest Ma-
riusz Matczak. Kilka jego szalo-
nych akcji i ostatecznie gospodarze 
przy pełnie wypełnionej hali odnie-
śli 9. zwycięstwo w lidze (89:85).  
Po tym meczu Chroma została sa-
modzielnym liderem grupy D.

- Najważniejsze, że drużyna 
się podniosła. Byliśmy mega skon-
centrowani. Po zawodnikach było 
widać, że bardzo chcą zmazać pla-
mę z Wrocławia. Walczyli przez 
cały mecz i wyrwali to zwycięstwo. 
Ogromny szacun dla nich – stwier-
dził po meczu trener Rubczyński.

Przed koszykarzami z Żar 
kolejne duże wyzwanie, bo 8 grud-
nia będą podejmować spadkowi-
cza z I ligi, drużynę Zetkama Doral 
Nysa Kłodzko. Początek pojedyn-
ku godz. 18.00. 

Sukcesy i kłopoty
Po awansie do drugiej ligi, tuż 
przed nowym sezonem wycofał się 
sponsor tytularny. 
- Największe wsparcie mamy od 
miasta, jednak wciąż nie mamy 
wystarczających środków na pra-
widłowe funkcjonowanie klubu - 
mówi Tomasz Ostrowski, nowy 
prezes klubu. - Cały czas są prowa-
dzone rozmowy i poszukujemy no-
wych sponsorów.  Jednakże od pro-
wadzenia rozmów do podpisania 
umowy jest jeszcze daleka droga – 
dodaje prezes.

Mieszanka doświadczenia  
i młodości
W Żarach stworzono fajną druży-
nę opartą o doświadczonych gra-
czy, jak kapitan Darek Kalinowski, 
który ma za sobą grę w ekstrakla-
sie, czy Mariusz Matczak i Mariusz 
Małachowski - najskuteczniejsi za-
wodnicy w drużynie - oraz Mate-

usz Rusiński. W zespole są mniej 
doświadczenie, ale utalentowani 
- Marcel Kliniewski i Dawid Koł-
kowski. Są też wychowankowie 
klubu - Dawid Kondratowicz, Mi-
chał Nowicki, czy Radosław Barcz. 
W szerokiej kadrze jest też kilku 
młodych zawodników, którzy z po-
wodzeniem występowali w gru-
pach młodzieżowych UKS Chro-
mik. Ta mieszanka rutyny z młodo-
ścią daje piorunujące efekty.

Eksportowa drużyna
Żarska koszykówka to jednak nie 
tylko pierwszy zespół rywalizujący 
w II lidze. W klubie stawiają głów-
nie na szkolenie młodzieży i to  
z sukcesami. Kapitalnie radzą so-
bie młodzicy (U-14), którzy w sil-
nej lidze dolnośląsko-lubuskiej są 
nadal niepokonani. 
- To nasza eksportowa drużyna, 
która już na początku przyszłego 
roku wyjeżdża do Włoch, na pre-
stiżowy turniej EYBL (Europejska 
Młodzieżowa Liga Koszykówki). 
Jestem przekonany, że znów będą 
godnie reprezentować nasze mia-
sto na arenie międzynarodowej - 
stwierdza prezes Ostrowski. 

Przypomnijmy, że we wrze-
śniu br. nasi młodzi koszykarze 
zagrali na Słowacji, gdzie wygra-
li trzy mecze – z BC Beko 91:46, 
KK Flash 81:61 i BKM SPU Ni-
tra 71:70 oraz przegrali z Oxy-
gen Orange 61:107. Teraz zagra-
ją z ekipami: Vardar Skopje USK 
Praga, Cluj Napoca i Bayern Mo-
nachium. Nasza „eksportowa” eki-
pa powalczy w Bassano o awans do 
fazy play-off. I nie jest bez szans. 
W klubie w różnych kategoriach 
wiekowych trenuje ponad stu mło-
dych koszykarzy. 

źródło: Choromik Żary

II liga, grupa D, lider z Żar

Po pierwszej przegranej w sezonie, rehabilitacja przed własną publiczno-
ścią fot. Andrzej Buczyński

Ta ekipa jest na pewno sensacją II ligi fot. Andrzej Buczyński
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Dwie kolejki rozegrane
FUTSAL Trwają 
rozgrywki grupowe 
Żarskiej Ligi Futsalu.

Kolejna niedziela z futsalem za 
nami. W ramach drugiej kolej-
ki ŻLF rozegrano osiem spotkań. 
Przypomnijmy, że wszystkie me-
cze odbywają się tradycyjnie  
w hali Powiatowego Centrum 
Sportu.

Wyniki z ostatniej niedzieli 
prezentują się następująco:
ZZO Marszów - Hasztasz 2:8
Granica Żarki - Saint Gobain 7:4
MMalu - Viessmann Team 2:8
Mirostowiczanka - Zieloni Droż-
ków 6:9
Lellum Polelum - ŻKSW 1:1
Hooligans - Magicy 9:1
Red Devils Katalonia - Libero 1:4
Sunds Textiles - Hart Szkło 0:13

Obecnie na czele każdej 
z grup pozycje liderów obję-
ły drużyny, które mają na kon-
cie po dwa zwycięstwa. Grupa 
A - Hooligans, grupa B - Libe-
ro, grupa C - Hart Szkło, gru-
pa D - Granica Żarki Wielkie.

W najbliższą niedzielę,  
9 grudnia, mecze nie będą roz-
grywane. Żarska Liga Futsalu 
z trzecią kolejką wróci tydzień 
później, czyli 16 grudnia.

A tymczasem drugoligo-
wa reprezentacja Mundialu Ża-
ry rozegra swój pierwszy mecz  
w tym sezonie, To spotkanie bę-
dzie można obejrzeć na żywo  
w hali sportowej Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, w niedzielę,  
9 grudnia.

Andrzej Buczyński Viessmann Team wygrał mecz z MMalu 8:2 fot. Andrzej Buczyński

Tu nikt tanio skóry nie sprzeda fot. Andrzej Buczyński Lellum Polelum 1:1 ŻKSW fot. Andrzej Buczyński

Na trybunach bywa tłoczno fot. Andrzej Buczyński
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Może brakuje im wzrostu, 
ale na pewno nie woli walki
PIŁKA NOŻNA W turnieju 
mikołajkowym o puchar 
starosty żarskiego wzięło 
udział aż osiem drużyn. 
Między meczami na hali 
pojawił si Mikołaj, który 
rozdawał upominki, nie 
tylko dzieciakom.
Do turnieju zorganizowanego przez żarski 
podokręg Lubuskiego Związku Piłki Noż-
nej przystąpiło osiem zespołów, które zo-
stały podzielone na dwie grupy eliminacyj-
ne. Ostatecznie zwycięzcą została drużyna 
ISF Mundial Żary. Nagrodę dla najlepsze-
go strelca turnieju otrzymał Marcel Styś re-
prezentujący ISF Mundial Żary. Najlepszy 

bramkarz to Miłosz Micinowski z Akademii 
Młody Talent, zaś najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Michał Macierzyński ze Spar-
ty Grabik.

W meczu o trzecie miejsce Akademia 
Młody talent uległa Victorii Jasień 0:1. 

W finałowym starciu Sparta Grabik 
przegrała z ISF Mundial Żary 0:3.
Kwalifikacja końcowa:
I - ISF Mundial I Żary
II - Sparta Grabik
III - UKS Victoria Jasień
IV - Akademia Młody Talent Żary
V - ISF Mundial II Żary
VI - UKS Promień Żary
VII - Budowlani Lubsko
VIII - Delta Sieniawa Żarska ATB

Oprócz emocji sportowych, atrakcją turnieju była wizyta Mikołaja fot. Andrzej Buczyński

Radość z pucharu rekompensuje trudy turniejowych zmagań fot. Andrzej BuczyńskiKażdy piłkarz na boisku dawał z siebie wszystko fot. Andrzej Buczyński
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Biegali po lodzie
BIEGI W sobotni 
poranek Żary 
zamieniły się  
w lodową krainę. 
Wydawało się, że 
cotygodniowy 
parkrun po 
Zielonym Lesie 
tym razem się 
nie odbędzie. 
Okazało się 
jednak, że 
dla biegaczy 
naprawdę nie ma 
złej pogody.

Samo dotarcie w okolice uli-
cy Źródlanej mogło już sta-
nowić problem. Mimo tak 

niesprzyjających warunków, 
na mecie 270 edycji żarskie-
go parkrunu stawiło się 31. 
uczestników.

Ta edycja miała miko-
łajkowy charakter. Były cza-
peczki, upominki, a także za-
bawy dla najmłodszych, które 
jak zwykle prowadziła Elżbie-
ta Łobacz-Bącal.

  Pierwszy na me-
tę wbiegł Marek Włudar-
ski, który tego dnia uzyskał 
czas 19:40. Następni w ko-
lejności byli: Mariusz Ficy-
gowski, Mirosław Wolak, 
Krzysztof Wąsowicz, Łu-
kasz Wojakowski, Krzysztof 
Skałacki, Daniel Sendziak, 
Paweł Motyl, Piotr Jasiński 
i Radosław Skręta. DP Mikołajkowy klimat na trasie fot. Andrzej Buczyński

Marek Włudarski dobiegł jako pierwszy fot. Andrzej BuczyńskiDzieciaki dostały prezenty fot. Andrzej Buczyński

W grudniu Mikołaje są wszędzie fot. Andrzej Buczyński Przy odrobinie szczęścia każdy mógł wylosować upominek fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

 u Sprzedam telewizor LG42 cale, 
1500 zł tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam skóry wyprawione z 
dzika tel. 783 979 997

KUPIĘ

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

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

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

MOTORYZACJA

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

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

 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 Wypożyczalnia lawet tel. 784 
605 288

 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

PRACA

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

USŁUGI

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

 u Zamienię mieszkanie socjalne na 
komunalne takie samo lub większe. 
Może być do małego remontu, 2 po-
kojowe z aneksem kuchennym z ła-
zienkami o powierzchni 35m2, ogrze-
wanie piec kaflowy. tel. 723 903 732

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

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

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

 u Olbrachtów – działka na sprzedaż 
z warunkami zabudowy o pow. 10 
arów w cenie 60 tys. Partner Nieru-
chomości, 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 Nieruchomości 
690 411 006

 u Lubsko – sklep spożywczy w cen-
trum + 1/3 udział w kamienicy – cena 
do negocjacji. Partner Nieruchomości 
690 411 006

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

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

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

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

 u Żary - mieszkanie 2 pokojowe po 
remoncie, w ciekawej lokalizacji na 
sprzedaż, Ip. Cena 197tys. Partner Nie-
ruchomości,nr tel: 606 705 480;

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

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

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

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

 u Do wynajmu lokal usługowy w 
centrum Żar. Pow. 116m. Cena  5000 
zł. Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480;

 u Okolice Lubska - na sprzedaż dom 
w bardzo dobrym stanie,cena 450tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel:606 
705 480;

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

 u Kadłubia - Na sprzedaż działka 
budowlana o powierzchni 800 m2. 
Idealna pod zabudowę jednorodzin-
ną. Partner Nieruchomości 513017811

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

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

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

RÓŻNE

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

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

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

Sprzedam Renault Vel 
Satis z uszkodzonym 

silnikiem. Rok produk-
cji 2003, pojemność 

silnika 2000 , benzyna, 
instalacja gazowa, kli-

matyzacja. Cena 
2500 zł do negocjacji.

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

włoskich)
• 1/2 szkl cukru

• 1/2 szkl mleka
• 1 łyżka masła

Wykonanie
Ciasto:
Drożdże rozkruszyć i rozmieszać ze śmie-
taną. Z reszty składników zarobić ciasto, 
dodać rozpuszczone drożdże. Ciasto na 1 
godz. wstawić do lodówki.
Masa jabłkowa:
Jabłka obrać, zetrzeć na tarce o dużych 
oczkach. Masło rozgrzać, dodać jabłka, 
chwilę smażyć, dodać suchą galaretkę i 
jeszcze krótko smażyć.
Masa makowa:
Mak sparzyć, zemleć, dodać masło, cukier, 
miód, bakalie, smażyć, na końcu dodać pia-
nę ubitą na sztywno z białek.
Masa orzechowa:
Orzechy zmieszać z cukrem, dodać wrzące 
mleko i masło, chwilę poddusić.
Przełożenie:
Ciasto podzielić na 4 części i każdą roz-
wałkować. Do foremki (25/35 cm.) układać 
kolejno: ciasto - masa jabłkowa - ciasto - 
masa makowa - ciasto - masa orzechowa 
- ciasto.
Piec w całości w temp. 180*C przez 50-55 
min. Po upieczeniu ciasto dowolnie udeko-
rować.

Migdałowiec bez 
pieczenia
Składniki
• 1 l mleka
• 2 duże paczki krakersów
• 3/4 szklanki cukru kryształu
• 1/2 l śmietany 30%
• 10 dag płatków migdałowych
• 3 łyżeczki żelatyny
• 1 cukier waniliowy
• 25 dag masła
• 1 szklanka mąki pszennej
• 1 budyń śmietankowy bez cukru
• 1 pełna łyżka mąki ziemniaczanej
• 1 jajo
• 1 puszka mleka słodzonego skondenso-

wanego

Wykonanie
Mleko w puszce gotować przez 3 godz. Prze-
studzić karmel. Na patelni lekko przyrumienić 
płatki migdałowe. Do 1 i 1/2 szklanki mleka 
dodać mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną, bu-
dyń, jajo. Roztrzepać. Resztę mleka zagotować 
z masłem, z cukrem kryształem i cukrem wani-
liowym. Do gotującego mleka cienkim strumie-
niem wlać roztrzepane jajo z mąką. Stale mie-
szając, ugotować budyń i wystudzić. Żelatynę 
rozpuścić w 1/3 szklanki wody. Śmietanę ubić 
(można z odrobiną cukru pudru) i połączyć z 
żelatyną.
Przełożenie ciasta:
Spód brytfanki wyłożyć papierem – krakersy – 
masa budyniowa (zimna) – krakersy – karmel z 
mleka słodzonego – krakersy – bita śmietana. 
Wierzch posypać płatkami migdałowymi.

Ciasteczka kruche 
z pianką
Składniki
CIASTO
• 50 dag mąki pszennej
• 25 dag masła
• 3 łyżki cukru pudru
• 4 żółtka
• 3/4 szklanki kwaśnej śmietany
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• cukier waniliowy
PIANKA
• 2 białka
• 1 szklanka cukru kryształu
• Ubić białka z cukrem na pianę.
DODATKI
• orzechy mielone
• wiórki kokosowe
• może być również posypka

Wykonanie
Z podanych składników zagnieść kruche ciasto. 
Schłodzić w lodówce.
Schłodzone ciasto rozwałkować na grubość ok. 
1 cm. Wykrawać foremką ciasteczka, wierzch 
każdego posmarować pianką, posypać orzecha-
mi, posypką lub wiórkami kokosowymi i upiec.

fot. ARMG

fot. ARMG

fot. ARMG
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• Stażysta w Sądzie Rejonowym w 
Żarach Żary 2

• Stanowisko ds. wsparcia informatycz-
nego Żary 1

• Pracownik techniczny Żary lub Sienia-
wa Żaraska 2

• Pracownik ds. technicznych Lubsko 1
• Kierownik powiatowego zespołu do-

radztwa rolniczego Lubsko 1
• Nauczyciel języka niemieckiego 

Górzyn 1
• Młodszy asystent Żary 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Introligator Lubsko 1
• Salowa Żary 5
• Pielęgniarka Miłowice 1
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 2
• Kasjer-sprzedawca Lubsko 1
• Piekarz Lubsko 1
• Krojczy Jasień 1
• Szwaczka maszynowa Jasień 1
• Tapicer Jasień 1
• Kasjer/ Sprzedawca Tuplice 3
• Obsługa stacji paliw – sprzedawca 

Jasień 1
• Kasjer/ Sprzedawca Trzebiel 2
• Sprzedawca (1/2 etatu) Lubsko 1
• Obuwnik – szwaczka ręczna Lubsko 5

• Murarz Żary, Sulechów i Lipno 6
• Zbrojarz Żary, Sulechów i Lipno 6
• Pracownik budowlany Żary, Sulechów 

i Lipno 6
• Betoniarz Żary, Sulechów i Lipno 6
• Monter wentylacji Woj. lubuskie i 

okolice 2
• Konserwator Lubsko 1
• Operator stacji wodnej – Elektryk 

Lubsko 1
• Mechanik pojazdów ciężarowych 

Lubsko 1
• Kierowca samochodu ciężarowego  do 

3,5 tony Jasień 1
• Magazynier Łęknica 1
• Pracownik obsługi cmentarza Jasień 1
• Kierownik działu krajowych przewo-

zów towarowych i spedycja Żary 1
• Spedytor (dział międzynarodowych 

przewozów) Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

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

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

• Pracownik budowlany Jasień 1
• Specjalista ds. handlowych Lubsko 1

• Brygadzista - Mechanik (Gozdni-
ca) 1

• Brygadzista-Elektryk (Gozdnica) 1
• Zastępca Kierownika Sklepu (Ża-

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

Urządzeń/Kierowca (Szprotawa) 1
• Funkcjonariusz pożarnictwa (Żagań 

lub Szprotawa) 2
• Instalator wodno-kanalizacyjny 

(Żagań) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawo-

du fryzjer (Wiechlice) 1
• Kasjer - sprzedawca (Żagań) 7
• Kasjer- Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Kasjer-Sprzedawca (Iłowa) 1
• Kasjer-Sprzedawca (Szprotawa) 4
• 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
• Zastępca kierownika produkcji 

(Borowina) 1
• Magazynier (Borowina) 1
• Magazynier (Bożnów) 1
• Magazynier (Szprotawa) 1
• Magazynier (Wiechlice/Małomice) 3
• Mistrz-brygadzista działu (Wiechli-

ce) 2
• Monter okien (Żagań) 1
• Monter sieci wodno-kanalizacyj-

nych (Żagań) 3
• Technik elektroenergetyk (Ża-

gań) 1
• Nauczyciel języka angielskiego w 

przedszkolu (Szprotawa) 1
• Nauczyciel wychowania przedszkol-

nego (Szprotawa) 1
• Operator koparki jednonaczyniowej, 

koparko-ładowarki (Żagań) 3
• Operator-Konserwator Urządzeń 

Wodno-Kanalizacyjnych (Szprota-
wa) 1

• Opertator Wypalarki CNC (Wiechli-
ce) 1

• Piekarz (Żagań) 1
• Pomoc kuchenna (Wiechlice) 1
• Pomoc kuchenna (Żagań) 1
• Pomoc kuchenna/kucharz (Czyżó-

wek-Iłowa) 3
• Pomocnik cukiernika (Żagań) 1
• Pomocnik piekarza (Żagań) 1
• Pracownik ochrony fizycznej (Ża-

gań) 5
• Pracownik ogólnobudowlany (Iło-

wa) 10
• Pracownik produkcji (Gozdnica) 3
• Rzeźnik (Iłowa) 2
• Siostra PCK / Opiekunka (Żagań) 2
• Spawacz (Borowina) 4
• Specjalista do spraw sprzedaży 

rusztowań  (Borowina) 2
• Specjalista do spraw zakupów 

(Gozdnica) 1
• Specjalista ds. zaopatrzenia stali 

(Borowina) 1
• Sprzątaczka (Żagań) 1
• Tokarz/frezer (Małomice) 1
• Ślusarz - Monter rusztowań (Boro-

wina-Polska) 2
• Ślusarz (Borowina) 4
• Technik ds. wytwarzania (Żagań) 1

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

699-932-056

Przyczepa samozbiera-
jąca, rok 2001, 

Tel. 699-932-056

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

AUTOREKLAMA
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Statek zostaje zaatakowany przez okręt 
dowodzony przez Romulanina, który szuka amba-
sadora. Kapitan George Kirk, by ocalić życie załogi 
i pasażerów, wśród których znajdują się jego żona 
i nowo narodzony syn James Tiberius, decyduje 
się na samobójczą misję. Niszczy wrogą jed-
nostkę. Po latach jego syn, James T. Kirk, zaciąga 
się na statek kosmiczny USS Enterprise. Na jego 
pokładzie jest już wielu żądnych przygód młodych 
ludzi oraz spokojny i pozornie pozbawiony uczuć 
Spock, pół Wolkanin, pół człowiek. 

POLSAT fi lm sf, Niemcy, USA, 2009 

Star Trek23:05

Piątek

TVN

20:05

Sobota

James Bond otrzymuje tajemniczą wiadomość 
mającą związek z jego przeszłością. Pod jej 
wpływem wyrusza na ryzykowną misję do 
stolicy Meksyku, którego mieszkańcy właśnie 
hucznie świętują Dzień Zmarłych. Tam brytyjski 
szpieg wchodzi w drogę terrorystom i zdobywa 
nowy trop w swoim śledztwie, który wiedzie 
go do Rzymu. We Włoszech poznaje Lucię 
Sciarrę - uwodzicielską wdowę po wpływowym 
przestępcy. Dzięki niej dowiaduje się o istnieniu 
niebezpiecznej organizacji Spectre. 

Tajlandia, 2004 rok. Maria (Naomi Watts) i Hen-
ry (Ewan McGregor) Bennettowie postanawiają 
na czas świat uciec od codzienności. Wraz 
z trzema synami - Lucasem (Tom Holland), 
Thomasem (Samuel Joslin) i Simonem (Oaklee 
Pendergast) - planują spędzić Boże Narodzenie 
w samym sercu tropikalnego raju. Rodzina 
zaszywa się w uroczym kurorcie w Khao Lak, 
położonym w malowniczym otoczeniu palm, 
złocistej plaży i błękitnego oceanu. Wkrótce raj 
na Ziemi zmienia się w piekło. 

TVP2 fi lm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2015dramat katastrofi czny, USA, Hiszpania, 2012 

SpectreNiemożliwe 20:05

Niedziela

Los Angeles. John Hancock jest superboha-
terem, ale daleko mu do budzącego zaufanie 
herosa, który dzielnie walczy ze złem. Od kilku 
lat obdarzony nadprzyrodzonymi zdolnościami 
mężczyzna topi frustrację w alkoholu. Gdy 
pijany wkracza do akcji, straty w Mieście 
Aniołów przeważają nad zyskiem. Przez swój 
haniebny nałóg Hancock już dawno stracił sza-
cunek mieszkańców, wśród których ma opinię 
nieobliczalnego dziwaka. Nie przejmuje się tym 
zbytnio, gdyż sam jawnie gardzi ludźmi.

POLSAT fi lm sensacyjny, USA, 2008 

Hancock20:05

Poniedziałek

Will Montgomery (Nicolas Cage), mistrz złodzie-
jskiego fachu, dokonuje skoku na bank. W trak-
cie ucieczki zostaje złapany przez agentów FBI, 
którymi dowodzi Tim Harlend (Danny Huston). 
Sąd wymierza przestępcy karę zaledwie ośmiu 
lat więzienia, ponieważ w chwili zatrzymania 
nie znaleziono przy nim skradzionych 10 mil-
ionów dolarów. Gdy Montgomery wychodzi na 
wolność, stara się naprawić relacje z nastoletnią 
już córką, Alison. Niestety, mężczyźnie nie jest 
łatwo uwolnić się od kryminalnej przeszłości. 

POLSAT fi lm sensacyjny, USA, 2012

12 godzin 22:05

Wtorek

Boston. Kate Reddy (Sarah Jessica Parker) jest 
fi nansistką w dużej korporacji. Jej mąż, architekt 
Richard (Greg Kinnear), pracuje w domu. Para 
wychowuje dwoje dzieci: sześcioletnią Emily 
(Emma Rayne Lyle) i młodszego Bena. Kate l
ubi swoją pracę i spędza w niej dużo czasu. 
Mimo to, bez problemu godzi obowiązki 
zawodowe z życiem rodzinnym. W sprawy 
dotyczące swojej córki angażuje się nie 
mniej, niż niepracujące matki. Wszyscy wokół 
zastanawiają się, jak ona to robi. 

TVP2 komedia, USA, 2011

Jak ona to robi? 22:30

Środa

Rodzice Belli Swan rozwiedli się, gdy ta była 
jeszcze dzieckiem. Teraz jej matka ponownie 
wychodzi za mąż, a zamknięta w sobie 
dziewczyna zamieszkuje z dawno niewidzianym 
ojcem Charliem, który jest szeryfem w niewiel-
kim miasteczku. W nowej szkole nastolatka od 
razu zwraca uwagę na przystojnego Edwarda 
Cullena (Robert Pattinson). Nienaturalnie blady, 
posiadający dar czytania w ludzkich myślach 
chłopak nie chce jednak nawiązywać bliższej 
znajomości ani z nią, ani z nikim innym. 

POLSAT fi lm fantasy, USA, 2008

Zmierzch20:10

Czwartek

MAGAZYN SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY FILM SF FILM OBYCZAJOWY FILM AKCJI KOMEDIA HORROR

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

piątek 7 grudnia

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 

obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 
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 Magazyn śledczy 
Anity Gargas 
- magazyn

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
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia 
- teleturniej

21:30 Big Music Quiz
22:35 Wydarzyło się 

w Teksasie - dramat
00:20 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
01:15 Ocaleni - reality show
02:20 Jasne błękitne okna 
04:00 Notacje

05:20 Koło fortuny 
05:55 Egzamin z życia - serial
06:50 Podróże z historią 

- cykl dokumentalny
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
14:05 Coś dla Ciebie 

- magazyn
14:30 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem 
15:05 Kabaretowy Klub 

Dwójki 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:45 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
21:45 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
22:25 Fotograf - dramat
00:25 Jutro będzie futro 

2prod. USA, 2015
02:10 Rok przemocy 

- dramat, prod. USA, 2014
04:15 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

20:00 Gwiezdne wojny: 
Część VII - Przebudzenie 
mocy 
- fi lm przygodowy, USA, 
2015, reż. J.J. Abrams, 
wyk. Harrison Ford, Mark 
Hammill, Carrie Fisher

22:55 Wojna światów 
- fi lm S-F, USA, 
2005, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Tom 
Cruise, Dakota Fanning, 
Miranda Otto, Justin 
Chatwin, Tim Robbins, 
Rick Gonzalez

01:15 Życie bez wstydu 
- reality show

02:15 Kuba Wojewódzki 
- talk show

03:20 Uwaga! 
- magazyn

03:35 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
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
20:05 Miss Supranational 

2018

23:05 Star Trek - fi lm sci-fi , 
USA, Niemcy, 2009, reż. 
J.J. Abrams, wyk. Bruce 
Greenwood, Chris Pine, 
Eric Bana, Karl Urban, 
Leonard Nimoy, Quinto 
Zachary, Simon Pegg, 
Zoe Saldana 

 0powieść o początkach 
największej przygody 
wszech czasów, to nie-
zwykła historia podróży 
młodej załogi na pokładzie 
statku kosmicznego 
U.S.S. Enterprise. 

01:55 Opętani
- horror
Prowincjonalne 
miasteczko Ogden Marsh 
na amerykańskim Środ-
kowym Zachodzie. 

04:05 Tajemnice losu

07:00 Teledyski
07:40 Szczęśliwy naród, który 

ma poetę... Polskie 
wiersze 1918 - 2018

08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:25 Wiklinowy kosz 
08:40 Skrzydła - fi lm 

dokumentalny
08:55 Fachowiec 

- fi lm obyczajowy
10:50 Stypendia Ministra 

KiDN dla studentów 
szkół artystycznych 
- sylwetki - felieton

11:00 Czarne chmury - serial
13:10 Studio Kultura
13:25 Koncert adwentowy 

z Kościoła Mariackiego 
w Dreźnie - koncert, 
prod. Niemcy, 2017

14:30 Stypendia Ministra 
KiDN dla studentów 
szkół artystycznych 
- sylwetki - felieton

14:35 Taśmy Kultury 

15:15 Patrzę na ciebie, 
Marysiu 
- fi lm obyczajowy, 
reż. Łukasz Barczyk, 
wyk. Maja Ostaszewska, 
Michał Bukowski

16:35 Trójka do wzięcia 
- fi lm krótkometrażowy

17:25 Daleko od okna 
- dramat, prod. Polska

19:25 Pojedynki stulecia 
20:00 Informacje kulturalne 
20:25 Wieczór kinomana 

- Kosmos - dramat, 
prod. Francja, 2015

22:15 Ikony muzyki - Abba 
23:05 Stypendia 

Ministra KiDN 
23:10 Tygodnik Kulturalny
24:00 Szpital przemienienia 

- dramat
01:45 Informacje kulturalne

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

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, mo-
mentami ekscytujące, ale 
często i niebezpieczne.

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

17:00 Następny proszę!
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Replikant 
- fi lm akcji
Klon psychopatycznego 
mordercy ma pomóc 
w schwytaniu swego 
pierwowzoru.

22:00 Momentum
00:00 Misjonarz 

Jest rok 1906. Wielebny 
Charles Fortescue powraca 
do Anglii z Afryki, gdzie 
przez 10 lat pracował jako 
misjonarz.

01:55 Dyżur
02:35 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

03:45 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:10 Menu na miarę
05:00 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 W krzywym zwiercia-
dle: Witaj Święty 
Mikołaju! - fi lm komedia, 
USA, 1989, reż. Jeremiah 
Chechik, wyk. Chevy 
Chase, Beverly D’Angelo, 
Randy Quaid, Diane 
Ladd, E.G. Marshall, Doris 
Roberts

22:10 Zmiana pasa 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2002, reż. Roger Michell, 
wyk. Ben Affl  eck, Samuel 
L. Jackson, Kim Staunton, 
Toni Colette, Sydney Pol-
lack, Tina Sloan, Richard 
Jenkins

00:15 W garniturach - serial
01:15 Porwani 

- serial, USA
02:15 Moc Magii 
04:25 Druga strona medalu

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

13:00 Galileo
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
- telenowela

18:00 Septagon
- serial kryminalny
prod. Polska

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

20:00 Gwiazdy Kabaretu
- program rozrywkowy

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny - serial

23:20 Anakonda 3: 
Potomstwo
- horror

 W tajnym laboratorium, 
z daleka od europejskiej 
aglomeracji genialny 
naukowiec poddaje 
testom dwie olbrzymie 
anakondy. Jednak kiedy 
kapitalista przesadza z 
eksperymentami, głodne 
węże uciekają podążając w 
kierunku cywilizacji. Ham-
mett nie jest świadomy 
faktu, że jedna z anakond 
spodziewa się śliskiego 
potomstwa. Rozpoczyna 
się wyścig z czasem. 

01:05 Galileo
02:05 Polityka na ostro
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie 

Extra - magazyn
08:00 Las bliżej nas 

- magazyn
08:25 Pełnosprawni - magazyn 

dla niepełnosprawnych
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:50 Fascynujący świat 

- Plastik jest wszędzie 
- fi lm dokumentalny,
prod. Niemcy, 2018

10:55 Korona królów - taka 
historia... - telenowela 
historyczna TVP

11:25 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

13:35 Okrasa łamie przepisy - 
Gęś jak malowana 

14:10 Jak to działa - Mleko 
14:35 Gen innowacyjności
14:45 Spis treści - felieton

14:55 Rolnik szuka żony
- reality show

15:50 Skoki Narciarskie 
- Puchar Świata 

17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata
18:35 Blondynka 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Sport
20:35 Hit na sobotę 

- Eskorta - western, 
prod. USA

22:50 Loft - thriller, prod. USA
00:40 Wydarzyło się 

w Teksasie - dramat
02:25 Nocne Graffi  ti - fi lm 

sensacyjny
04:05 Spis treści - felieton
04:10 Zakończenie dnia

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

06:55 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:30 To je Borowicz.

Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny

12:00 Córka prezydenta 
- komedia romantyczna, 
prod. USA, 2004

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Kabaretowe hity
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
18:25 Sport Telegram

18:35 Postaw na milion 
- teleturniej

19:25 Kulisy - Postaw 
na milion

19:35 Lajk!
20:05 Jobs - dramat
22:15 Sierocki na sobotę

- program rozrywkowy
23:30 Rok przemocy 

- dramat, prod. USA, 2014
Nowy Jork, 1981 r. 
Ambitny imigrant próbuje 
chronić swój biznes 
oraz rodzinę podczas 
najbardziej niebezpiecz-
nego roku pod względem 
przestępczości.

01:45 Fotograf 
- dramat

03:45 Doktor Foster 
- serial obyczajowy

04:45 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
07:50 Jak Mikołaj 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Na Wspólnej  - serial 

obyczajowy, Polska
12:50 MasterChef 

- program rozrywkowy
14:20 Ameryka Express
15:50 Nigdy w życiu! - fi lm 

komedia, Polska, 2004, 
reż. Ryszard Zatorski, wyk. 
Danuta Stenka, Artur Żm-
ijewski, Joanna Brodzik, 
Jan Frycz, Marta Lipińska, 
Krzysztof Kowalewski, 
Joanna Jabłczyńska, Rafał 
Królikowski, Kinga Preis, 
Katarzyna Bujakiewicz, 
Cezary Kosiński

18:00 Kuchenne rewolucje
19:00 Fakty
19:44 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Jak Mikołaj 

20:05 Niemożliwe 
- fi lm katastrofi czny, 
Hiszpania, USA, 2012, reż. 
J.A. Bayona, wyk. Naomi 
Watts, Ewan McGregor, 
Tom Holland, Samuel 
Joslin, Oaklee Pendergast, 
Geraldine Chaplin

22:25 Jump Street 21 
- fi lm komedia, USA, 2012, 
reż. Philippe Lord, Chris 
Miller, wyk. Jonah Hill, 
Channing Tatum, Ice Cube

00:50 Mumia 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1999, reż. Stephen 
Sommers, wyk. Brendan 
Fraser, Rachel Weisz, John 
Hannah

03:25 Uwaga! 
- magazyn

03:45 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 Trolle
12:45 12 mężczyzn 

z kalendarza - komedia 
romantyczna, USA, 2009

14:35 Jaś Fasola
 Jaś Fasola przyjeżdża

 swoim niezawodnym 
żółtym Mini i pozostawia 
go na parkingu, a sam 
udaje się na basen, 
gdzie czeka go wiele 
równie zabawnych, co 
dramatycznych przygód. 

15:10 Ryjek 2018: Piotr 
Bałtroczyk i Przyjaciele

17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy

20:05 Pan Popper i jego 
pingwiny 
- komedia, USA, 2011, 
reż. Waters Mark, 
wyk. Carroll Madeline, 
Gugino Carla, Jim Carrey, 
Lansbury Angela, Lovibo-
nd Ophelia 

 Odnoszący sukcesy biznes-
men Popper jest skupiony 
przede wszystkim na ka-
rierze. O życiu prywatnym 
pojęcie ma blade. 

22:05 Gala Boksu 
Zawodowego

00:10 Panaceum 
- thriller, USA, 2013

02:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

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

wa Bona - serial TVP
10:05 Kulig - rozrywkowy
10:40 Stypendia Ministra 

KiDN dla studentów 
szkół artystycznych 
- sylwetki - felieton

10:45 Analiza wzruszeń i 
rozdrażnień - fi lm

11:05 Szlakiem Kolberga 
- Barbara Kinga Majewska 

11:40 Dokument tygodnia 
- Citizenfour - fi lm 
dokumentalny, prod. USA, 
Niemcy, 2014

13:45 Nasza ulica - fi lm 
krótkometrażowy

14:25 Stypendia Ministra 
KiDN dla studentów 
szkół artystycznych 
- sylwetki 
- felieton

14:35 Barwy ochronne 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1976,
reż. Krzysztof Zanussi

16:20 Wydarzenie aktualne
16:55 Rzymskie wakacje 

- komedia romantyczna, 
prod. USA, 1953

19:05 Daft Punk
bez masek 
- fi lm dokumentalny

20:20 Bilet do kina - Przełomy 
Missouri - western, 
prod. USA, 1976

22:35 Dranie w kinie 
23:20 Chris Rea plays Baloise 

Session
01:00 Mocne Kino - Fotograf 

- dramat, prod. Polska
03:00 Performance
03:40 Wieczór kinomana 

- Kosmos - dramat

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

- fabularny
Hiacynta Bucket 
bezustannie stara się 
zaprezentować jako osoba 
znacznie zamożniejsza i 
należąca do wyższej klasy 
społecznej, niż jest w 
rzeczywistości.

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Następny proszę!
08:50 13 Posterunek 2 

Losy grupy policjantów, 
którzy pełnią służbę na 
trzynastym posterunku.

10:05 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

15:00 XX Mazurska Noc 
Kabaretowa

16:15 Smokiem i mieczem 
17:55 Wygrane marzenia 
20:00 Dziedzictwo krwi 

21:50 W obronie własnej 
Emerytowany agent wyd-
ziału narkotykowego staje 
do walki z dilerem, który 
terroryzuje jego nowe 
miejsce zamieszkania.

23:50 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.

01:50 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

02:30 Na jedwabnym 
szlaku

04:00 Menu na miarę

05:50 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:55 Mango - telezakupy
09:00 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
11:55 Zabójcza broń 

- serial, USA
12:55 Beethoven VII: 

Świąteczna przygoda
- fi lm rodzinny, USA, 
Kanada, 2011, reż. John 
Putch, wyk. John Cleese, 
Kyle Massey, Robert Picar-
do, Tom Arnold, Munro 
Chambers, Kim Rhodes

14:50 Lemur zwany Rollo 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, USA, 1997, reż. 
Fred Schepisi, Robert 
Young, wyk. John Cleese, 
Jamie Lee Curtis, Kevin 
Kline, Robert Lindsay, 
Michael Palin

16:50 Charlie St. Cloud - fi lm 
obyczajowy, USA, 2010, 
reż. Burr Steers

19:00 Sknerus
- fi lm komedia, USA, 
1994, reż. Jonathan Lynn, 
wyk. Michael J. Fox, Kirk 
Douglas, Nancy Travis, 
Olivia D’Abo, Bob Balaban, 
Ed Begley Jr.

21:25 Stosunki międzymia-
stowe - fi lm komedia, 
USA, 2010, reż. Nanette 
Burstein, wyk. Drew 
Barrymore, Justin Long, 
Charlie Day

23:40 American Pie: Zjazd 
absolwentów 
- fi lm komedia, USA, 2012, 
reż. Jon Hurwitz, Hayden 
Schlossberg, wyk. Jason 
Biggs, Alyson Hannigan, 
Chris Klein

02:00 Moc Magii 
04:10 Druga strona medalu

06:00 Czysta chata
07:35 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata 
- serial przygodowy

08:35 Flintstonowie
09:40 Tom i Jerry: Piraci

i Kudłaci
11:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Blond ambicja
 Katie mieszka w małym 

miasteczku w Oklahomie. 
Marzy o ślubie, ale jej 
chłopak wyjeżdża na jakiś 
czas do Nowego Jorku. 
Stęskniona dziewczyna 
postanawia zrobić mu 
niespodziankę. Niestety, 
kiedy zjawia się bez 
zapowiedzi zastaje go w 
łóżku z inną. Zrozpaczona i 
zdana tylko na siebie, musi 
sobie jakoś poradzić w 
wielkim mieście. 

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

19:00 Galileo
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
23:00 Krwawa zemsta
 David, szeregowy 

członek wielkiego gangu, 
zostaje zamordowany 
przez swoich kompanów, 
kiedy chce porzucić 
przestępcze życie by 
założyć rodzinę. 

01:00 STOP Drogówka
02:00 Dragons Den - Jak 

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

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

- talk - show
06:35 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Msza Święta 
08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas 
09:00 Ziarno 
09:35 Weterynarze z sercem
10:05 Zakochaj się w Polsce 
10:30 Leśniczówka
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
12:45 Wigilijne dzieło
13:10 BBC w Jedynce - Dziki 

Meksyk cz 2. Lasy Majów
14:10 Sonda 2 - Komórki 
14:40 Reportaż
14:55 Spis treści - felieton
15:05 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata
17:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej

18:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Blondynka - Kapitan 

- serial TVP
21:15 Zakochana Jedynka 

- Wyszłam za mąż, 
zaraz wracam 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2012, 
reż. Pascal Chaumeil

23:10 Eskorta
 - western, prod. USA, 
2014, reż. Tommy Lee 
Jones, wyk. Hilary Swank, 
Tommy Lee Jones

01:20 Jaka to melodia? 
02:15 Loft - thriller, prod. USA
04:00 Spis treści - felieton
04:05 Zakończenie dnia

05:10 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę
- program rodzinny

05:20 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

06:55 M jak miłość 
- serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Rodzinne oglądanie - 

Wielka rafa koralowa
- serial dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2015

12:05 Gwiazdy w południe 
- Człowiek z Zachodu
- western, prod. USA, 1958

14:00 Familiada 
- teleturniej

14:35 Koło fortuny
- teleturniej

15:15 Kabaretowa 
Scena Dwójki 
przedstawia 
- Pogoda na suma 
- widowisko

16:15 Kopciuszek w świecie 
mody - komedia roman-
tyczna, prod. USA, 2015, 
reż. Sean Garrity

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe - Poza 

zasięgiem - serial TVP
19:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:05 Spectre - fi lm sensacyjny, 

prod. Wielka Brytania, 
USA, 2015

22:40 Kino bez granic - Lina 
- dramat obyczajowy

00:25 Lewiatan 
- dramat, prod. Rosja, 
2014

02:45 Spectre 
- fi lm sensacyjny

05:15 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
07:50 Jak Mikołaj 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Kobieta na krańcu 

świata 
11:30 Co za tydzień 

- magazyn
11:55 Drzewo marzeń 
12:55 Program rozrywkowy 
13:00 Wracajcie skąd 

przyszliście
14:00 Program rozrywkowy 
14:05 Gwiezdne wojny: Część 

VII - Przebudzenie mocy 
- fi lm przygodowy, USA, 
2015, reż. J.J. Abrams, 
wyk. Harrison Ford

17:00 Program rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:44 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef 

21:35 Mumia 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1999, reż. Stephen 
Sommers, wyk. Brendan 
Fraser, Rachel Weisz, John 
Hannah, Arnold Vosloo, 
Kevin J. O’Connor

00:05 Niemożliwe 
- fi lm katastrofi czny, 
Hiszpania, USA, 2012,
reż. J.A. Bayona, 
wyk. Naomi Watts,
 Ewan McGregor, Tom 
Holland, Samuel Joslin, 
Oaklee Pendergast, 
Geraldine Chaplin

02:25 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

03:25 Uwaga! 
- magazyn

03:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata

09:15 Aladyn i król złodziei
11:00 Doktor Dolittle 2 

- komedia familijna, USA, 
2001, reż. Carr Steve, wyk. 
Murphy Eddie, Kristen Wil-
son, Raven, Pratt Kyla, Lil’ 
Zane. Kontynuacja jedne-
go z najbardziej kasowych 
fi lmów rodzinnych 
ostatnich lat z Eddiem 
Murphym w roli doktora 
Dolittle, który odkrywa, 
że potrafi  rozmawiać ze 
zwierzętami. 

12:55 Pan Popper i jego 
pingwiny - komedia

14:55 Star Trek 
17:35 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:05 Miss Polski 2018
23:05 Ślad

01:20 Hancock
- fi lm akcji, USA, 
2008, reż. Berg Peter, 
wyk. Smith Will, 
Charlize Theron, Galecki 
Johnny, Head Jae, Jason 
Bateman, Lennon Thomas, 
Marsan Eddie, Mattey 
David 

 Są na świecie bohaterow-
ie... super-bohaterowie... 
i jest Hancock. Duża siła 
powinna iść w parze 
z odpowiedzialnością
 - i wiedzą o tym wszyscy 
- wszyscy oprócz 
Hancocka. 

03:05 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Antyfonie
07:25 Teledyski
07:55 Dranie w kinie
08:40 Angielskie śniadanie 

- Pan wzywał, Milordzie? 
- Nocny Gość - serial 
komediowy, prod. Wielka 
Brytania, 1988

09:35 Stypendia Ministra 
KiDN dla studentów 
szkół artystycznych 

09:45 Śladami wielkich 
kompozytorów 

10:50 Trzeci punkt 
widzenia - program 
publicystyczny

11:30 Bilet do kina 
- Przygody barona 
Munchausena 

13:45 Kemping 
- fi lm obyczajowy

14:10 Chuligan Literacki 
14:45 Triumf Czasu 

i Rozczarowania
17:15 Niedziela z... Tade-

uszem Woźniakiem

20:40 Panorama kina 
polskiego - Wszystko 
co kocham
- fi lm obyczajowy,
prod. Polska, 2009,
 reż. Jacek Borcuch, 
wyk. Mateusz Kościukiew-
icz, Olga Frycz

22:20 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

22:45 Stypendia Ministra 
KiDN dla studentów 
szkół artystycznych

22:50 Dokument.pl - Sarid 
23:55 Scena alternatywna 
00:35 Bilet do kina - Przełomy 

Missouri - western, 
prod. USA, 1976

02:50 Teraz animacje! 
- Wycieczka chóru 

02:55 Teraz animacje! 
- Zasada Petera - fi lm

05:40 Flash 
08:10 Przygody Merlina 

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

10:05 Księga mistrzów 
12:10 Najpiękniejsze baśnie: 

Najlepszy przyjaciel 
14:10 Crown Prince
16:20 Dzień bałwana 
18:00 Śnięty Mikołaj 

Scott Calvin, rozwodnik 
ciężko pracuje, ale lubi 
to, więc nie ma czasu by 
choćby od święta zająć się 
swoim synem. A nawet jak 
ma z nim spędzić Święta 
Bożego Narodzenia, to jest 
to bardziej nieszczęście dla 
nich obu, niż przyjemność, 
gdyż nie jest w stanie 
znaleźć z synem wspólne-
go języka.

20:00 Człowiek w ogniu 
- fi lm sensacyjny
Amerykanin po przejściach 
podejmuje się w Meksyku 
ochrony kilkuletniej córki 
bogatego biznesmena.

22:55 Firmowa gwiazdka 
01:00 Skorpion 

- fabularny
01:55 Dyżur
02:30 Z archiwum 

policji 
- fabularny

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

03:50 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:30 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:40 Mango - telezakupy
08:45 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
11:40 Zabójcza broń 

- serial, USA
13:40 Legendy sowiego 

królestwa: Strażnicy 
Ga’Hoole - fi lm przy-
godowy, USA, Australia, 
2010, reż. Zack Snyder, 
wyk. Emily Barclay, Joel 
Edgerton, Anthony LaPa-
glia, David Wenham, Hugo 
Weaving, Sam Neill, Helen 
Mirren, Geoff rey Rush

15:45 Śnieżne psy - fi lm 
przygodowy, USA, Kanada, 
2002, reż. Brian Levant, 
wyk. Cuba Gooding Jr., 
James Coburn, Sisqó, Ni-
chelle Nichols, M. Emmet 
Walsh, Graham Greene

17:50 Wojownicze żółwie 
ninja - fi lm przygodowy

20:00 Szybcy i wściekli VI 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2013, reż. Justin Lin, wyk. 
Vin Diesel, Paul Walker, 
Dwayne Johnson, Jordana 
Brewster, Michelle Rodri-
guez, Tyrese Gibson

22:45 Eksplozja 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1994, 
reż. Stephen Hopkins, 
wyk. Jeff  Bridges, Tommy 
Lee Jones, Lloyd Bridges, 
Forest Whitaker, Suzy 
Amis

01:15 Sposób 
na morderstwo 
- serial, USA

02:20 Moc Magii 
04:30 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Galileo
07:05 Drużyna A
07:35 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata - serial 
08:05 Dzielna Mysz
08:25 Planeta 51
10:05 Galileo
12:10 Park jurajski
 Milioner John Hammond 

zakłada na wyspie park 
rozrywki, w którym 
- w warunkach przypo-
minających te sprzed stu 
milionów lat - umieszcza 
odtworzone genetycznie 
dinozaury. 

14:55 Mistrz kierownicy 
ucieka

 W parę lat po wyczynach 
piratów szos, Smokeya 
Smokeya i Bandziora, 
bogaty restaurator z 
Texasu zamawia przewóz 
ogromnego rekina z Loui-
siany do nowo otwieranej 
restauracji. 

16:45 Biały tygrys
 W czasie zaciekłych walk 

na froncie wschodnim 
drugiej wojny światowej 
w kluczowych momentach 
bitew pojawia się jak 
widmo tajemniczy 
niemiecki czołg zwany 
Białym Tygrysem, który 
sieje spustoszenie w 
szeregach radzieckich, po 
czym równie nagle znika. 

19:00 Galileo
20:00 Przepowiednia
 - thriller 
 Dziennikarz John Klein ma 

piękną żonę, wspaniałą 
pracę i właśnie znalazł 
wymarzony dom.

22:30 OKO za OKO
00:30 Tuż przed tragedią

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:55 Telezakupy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:30 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
09:50 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 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce - Dziki 

Meksyk cz 2. Lasy Majów
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

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
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji 

- Generał
22:35 Dekalog - Dziewięć 

- fi lm TVP, prod. Polska
23:50 Jak Oskar komunę 

obalał - dokumentalny
00:45 Wyszłam za mąż, 

zaraz wracam 
- komedia

02:40 Kim Philby najbardziej 
osobista zdrada

05:25 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
06:55 Coś dla Ciebie
07:20 Na sygnale - serial 

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

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

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Postaw na milion 
15:05 O mnie się nie martw 

- serial komediowy 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 TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:55 M jak miłość 
- serial TVP

21:45 Kulisy - Postaw 
na milion

21:55 Modliszka
- thriller, prod. Francja, 
2017, reż. Alexandre Lau-
rent, wyk. Carole Bouquet, 
Fred Testot, Manon Azem, 
Elodie Navarre

00:10 Trzeci ofi cer 
- Witaj, Grand 
- serial sensacyjny

01:05 Lina - dramat obyczajowy, 
prod. Szwajcaria

02:50 Lewiatan - dramat,
prod. Rosja, 2014

05:15 Zakończenie

05:50 Uwaga! - magazyn
06:20 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
07:55 Akademia ogrodnika 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 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 
- program rozrywkowy

21:30 Życie bez wstydu 
- reality show

22:35 Psy - fi lm sensacyjny, 
Polska, 1992, reż. 
Władysław Pasikowski, 
wyk. Bogusław Linda, 
Marek Kondrat, Cezary 
Pazura, Agnieszka Jaskół-
ka, Janusz Gajos, Zbigniew 
Zapasiewicz, Zbigniew 
Bielski

00:50 Co za tydzień 
01:20 Uprowadzona 

- serial, Francja, USA
02:20 Uwaga!

- magazyn
02:45 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

20:05 MEGA HIT 
- Hancock - fi lm akcji

 Duża siła powinna
ść w parze z odpowied-
zialnością - i wiedzą o 
tym wszyscy - wszyscy 
oprócz Hancocka. Swoimi 
heroicznymi wyczynami, 
niezadowolony, 
ze wszystkimi skonfl ikto-
wany, sarkastyczny
i nierozumiany Hancock 
mógłby ocalić wiele 
ludzkich istnień, zawsze 
jednak, każda z jego 
akcji pozostawia straty, 
od których dosłownie 
opada szczęka. 

22:00 Bliski wróg - fi lm akcji
23:55 12 godzin - thriller
02:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

07:00 Teledyski
08:00 Studio Kultura
08:15 Film fabularny
08:50 Daleko od okna

- dramat, prod. Polska
11:00 Jan Serce - Swaty - serial 

TVP, prod. Polska, 1981
12:10 Jan Serce - Lusia 

- serial TVP, prod. Polska, 
1981, reż. Radosław Pi-
wowarski, wyk. Kazimierz 
Kaczor, Hanna Stankówna, 
Wiesław Michnikowski

13:15 Studio Kultura 
13:35 Coś za coś - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1977, reż. 
Agnieszka Holland, wyk. 
Barbara Wrzesińska

14:50 Szczęśliwy naród, który 
ma poetę... Polskie 
wiersze 1918 - 2018 

15:05 Taśmy Kultury - Eksploz-
ja radości - widowisko 
artystyczne

15:30 Śladami wielkich 
kompozytorów 

16:35 Mareczku, podaj 
mi pióro 
- komedia

18:20 Chuligan Literacki 
18:50 Polska szkoła animacji

- Szychta - animowany
18:55 Polska szkoła animacji 

- Ludwik - fi lm
19:05 Polska szkoła animacji

- W trawie - fi lm
19:20 Którędy po sztukę
19:35 Videofan
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Mały Quinquin - Allah 

akbar! - kryminalny
21:20 Więcej niż fi kcja - Al-

fabet - fi lm dokumentalny
23:25 Kronos - magazyn
00:10 Panorama kina 

polskiego - Wszystko co 
kocham - fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2009

06:00 Kontrakt na miłość 
- telenowela

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 Ange-
les - 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

17:55 Najlepsza kuchnia!

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Wpół do śmierci 2 
Podczas odwiedzin 
w więzieniu dochodzi 
do buntu. Twitch jest 
zmuszony zdecydować,
 po której stronie 
stanąć, aby ocalić 
swoich bliskich.

21:50 Człowiek w ogniu
Amerykanin po przejściach 
podejmuje się w Meksyku 
ochrony kilkuletniej córki 
bogatego biznesmena. 

00:45 Zlecenie na śmierć 
02:30 Taki jest świat 
03:30 Na jedwabnym 

szlaku
04:40 Z archiwum policji
05:00 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 Kocham, Rosie 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, Niemcy, 2014, 
reż. Christian Ditter, 
wyk. Lily Collins, Sam 
Clafi n, Christian Cooke, 
Jaime Winstone, Suki 
Waterhouse

22:10 W garniturach 
- serial, USA

23:10 Nienarodzony 
- fi lm horror, USA, 
2009, reż. David S. Goyer, 
wyk. Odette Yustman, 
Gary Oldman, Cam 
Gigandet, Meagan 
Good, Jane Alexander, 
Idris Elba

00:55 Lista klientów - serial
01:50 Moc Magii 
04:00 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 rozrywkowy

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
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 

- serial obyczajowy

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

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL FABULARYZOWANY FILM SENSACYJNY THRILLER DRAMAT SERIAL FABULARNY FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY

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

wtorek 11 grudnia

04:55 Telezakupy
05:30 Elif - serial, prod. Turcja
06:30 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 
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 Bo ja wybieram 

zdrowie - magazyn
12:50 Natura w Jedynce 
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
17:15 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
20:30 Leśniczówka
21:00 Weterani. Wyrwani 

śmierci - reportaż
21:40 Kompania X - serial
22:35 Topkapi - komedia
00:40 Czy świat oszalał? 

- Butelka czy kieliszek? Czy 
można pić “na zdrowie”?

01:45 Obława 
- dramat

03:25 Master Plan
04:30 Notacje

05:30 Koło fortuny - teleturniej
06:05 M jak miłość - serial TVP
07:00 Baptysci w Łodzi 
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 
15:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Łzy Cennet - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

20:55 M jak miłość
- serial TVP

21:45 Kulisy - Postaw
na milion

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fi kcji 
- Miasto duchów. Rakka 
- fi lm dokumentalny

00:40 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

01:15 Modliszka - thriller, 
prod. Francja, 2017

03:10 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

04:15 Mars - Mardokument 
fabularyzowany

05:05 Zakończenie

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy
19:50 Uwaga! 
20:15 Doradca smaku
20:20 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska
21:00 Milionerzy 

21:40 Mr. Brooks 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2007, reż. Bruce A. 
Evans, wyk. Kevin Costner, 
Demi Moore, Dane Cook, 
William Hurt, Marg 
Helgenberger
Po jednym z zabójstw 
dokonanych za namową 
mrocznego alter ego 
szanowany biznesmen, 
Earl Brooks, zaczyna 
być szantażowany przez 
człowieka, który sfotogra-
fował jego zbrodnię.

00:05 Superwizjer 
- magazyn

00:40 Kuba Wojewódzki 
- talk show

01:35 Drzewo marzeń 
02:35 Masters of Sex 
03:50 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
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

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

- serial komediowy
20:05 Ślad

22:05 12 godzin - thriller, USA, 
2012, reż. Simon West, 
wyk. Akerman Malin, 
Danny Huston, Gayle Sami, 
Lucas Josh

 Mistrz fachu złodziejsk-
iego Will Montgomery 
zalicza wpadkę, po której 
trafi a na 8 lat do więzienia. 
Po wyjściu postanawia 
rzucić dotychczasowe 
zajęcie, zostać uczciwym 
obywatelem i dobrym 
ojcem dla swojej nastolet-
niej córki.

00:10 Randka na weselu 
- komedia, 
USA, 2016, reż. Jake 
Szymanski, wyk. Adam 
Devine

02:20 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

07:00 Teledyski
08:05 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:20 Studio Kultura - Roz-

mowy - Antek Sojka
08:30 Którędy po sztukę - Bit-

wa pod Orszą - magazyn
08:40 Madame Tutli - Putli 

- fi lm animowany, 
prod. Kanada, 2007, 
reż. Chris Lavis, Maciej 
Szczerbowski

09:10 Mareczku, podaj mi 
pióro - komedia, prod. 
Czechosłowacja, 1976, reż. 
Oldrich Lipsky, wyk. Jiri 
Sovak, Josef Abrham, Iva 
Janzurova, Josef Kemr

11:00 Jan Serce - serial TVP
13:10 Studio Kultura - Roz-

mowy - Antek Sojka
13:25 Na przykład Kowalski 

- fi lm animowany, 
prod. Polska, 1972, reż. 
Zbigniew Czernelecki

13:30 Oczekiwanie - fi lm

13:45 Wyrok na Franciszka 
Kłosa - dramat wojenny, 
prod. Polska, 2000

15:35 Taśmy Kultury 
16:15 Obszar zamknięty

- fi lm TVP
17:10 Persona non grata 

- dramat, prod. Polska, 
Rosja, Włochy, 2005

19:15 Kronos - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Ja, Feuerbach 

- spektakl teatralny, 
prod. Polska, 2015

21:55 Lekkie obyczaje 
- Kumple od kufl a 
- komediodramat

23:35 Dezerterzy 
- rozmowa

00:05 Młoda Polska
00:45 Nocny dokument 
01:50 Informacje kulturalne

06:00 Kontrakt na miłość 
- telenowela

07:00 Zbuntowany anioł 
- telenowela

07:55 Najlepsza kuchnia!
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 

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

17:55 Najlepsza kuchnia!
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina, 
pracownicy oraz klienci, 
którzy pojawiają się w 
lombardzie z powodu 
różnych życiowych 
zawirowań.

20:00 Patrol 
22:50 13 Dzielnica 
00:20 Lasko - pociąg 

śmierci 
02:30 Biesiada na cztery 

pory roku - serial
04:40 Z archiwum policji

05:10 Ukryta prawda 
- program 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 Monachium 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2005, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Eric Bana, 
Daniel Craig, Ciaran Hinds, 
Matthieu Kassovitz, Hanns 
Zischler, Ayelet Zurer, 
Geoff rey Rush, Michael 
Lonsdale

23:25 To już jest koniec 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, USA, Japonia, 
2013, reż. Edgar Wright, 
wyk. Simon Pegg, Nick 
Frost, Paddy Considine, 
Martin Freeman, Eddie 
Marsan, Rosamund Pike, 
Pierce Brosnan, David 
Bradley

01:40 Sposób na morderstwo 
- serial, USA

02:50 Moc Magii

06:00 Czysta chata
07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz Nowy Dom, 

odc.107
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

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

- serial kryminalny, 
prod. Polska

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

serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:05 Cenny ładunek 
- fi lm akcji, Kanada, 
2016, reż. Adams Max

23:00 Krew odkupienia
 Forte, syn założyciela 

przestępczego imperium, 
ma wszystko: pieniądze, 
władzę, kochającą kobietę 
i ubóstwiającego go brata. 
Ale ma również wrogów 
i pewnego dnia w ciągu 
kilku godzin traci wszyst-
ko. Zdradzony przez kogoś 
z najbliższego otoczenia, 
Quinn zostaje wrobiony i 
aresztowany. Jego ojciec 
zostaje zabity, a brat 
Quinna zaczyna obwiniać 
go o całe zło.

00:55 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

01:55 Polityka na ostro
02:45 Interwencja
03:25 Magazyn Atleci Polsat

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:30 Wieczna miłość - serial
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
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP

18:30 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka
20:55 Liga Mistrzów, prod. 

Wielka Brytania, 2018
22:55 Liga Mistrzów

- skróty, prod. Wielka 
Brytania

00:25 Bez tożsamości - serial, 
prod. Hiszpania, 2016

01:10 Kompania X - serial
01:55 Weterani. Wyrwani 

śmierci - reportaż
02:25 Wojsko - polskie.pl 
02:55 Topkapi - komedia
04:55 Zakończenie dnia

05:25 Koło fortuny 
06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale - serial 

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

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

- teleturniej
15:05 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - 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

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:35 Kulisy - Postaw 
na milion

20:50 Na dobre i na złe 
- serial TVP

21:50 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks - Jak ona 
to robi? - komedia, prod. 
USA, 2011, reż. Douglas 
McGrath, wyk. Sarah 
Jessica Parker

00:05 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

00:55 Defekt - sensacyjny TVP
02:00 Świat bez tajemnic 

- David Bowie: 
pył gwiazd

03:10 Codzienna 2 m. 3 
- serial komediowy TVP

04:15 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - wydanie 
specjalne - program

05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda
12:00 Szpital 
13:00 Szkoła
14:00 19 + 
15:00 Kuchenne rewolucje 
16:00 Szkoła
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:49 Raport smogowy
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy 
21:30 Wracajcie skąd 

przyszliście 

22:30 Porachunki 
- fi lm komedia, Francja, 
USA, 2013, reż. Luc Besson, 
wyk. Robert De Niro, 
Michelle Pfeiff er, Dianna 
Agron, John D’Leo, Tommy 
Lee Jones
Objęty programem 
ochrony świadków były 
mafi oso żyje w Normandii, 
próbując wraz z rodziną 
przystosować się do 
nowych warunków.

00:50 Oszuści 
- serial, USA

01:50 Kobieta na krańcu 
świata 
- program rozrywkowy
prod. Polska

02:25 Uwaga!
- magazyn

02:55 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 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

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

Kiepskich - serial

20:40 Randka na weselu 
- komedia, USA, 2016, 
reż. Jake Szymanski, 
wyk. Adam Devine, Anna 
Kendrick, Plaza Aubrey, 
Stephen Root, Zac Efron 

 Mike i Dave, dwaj 
dorośli bracia, słyną ze 
szczeniackich wygłupów, 
które psują każdą rodzinną 
uroczystość. 

22:45 Wieczny student 2
- komedia, USA, 2006, 
reż. Nathan Mort, 
wyk. Penn Kal, Barry Glen

00:50 Ruby Sparks 
- komedia romantyczna, 
USA, 2012, reż. Jonathan 
Dayton

03:15 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:15 Studio Kultura - Roz-

mowy - Łukasz Galusek
08:30 Kaśka, bimber i moto-

cykl - fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, 1999, 
reż. Sławomir Fabicki

08:50 Persona non grata 
- dramat, prod. Polska, 
Rosja, Włochy, 2005

11:00 Jan Serce - serial TVP
13:30 Studio Kultura
13:45 Złoto dezerterów 

- komedia, prod. Polska
16:00 Szczęśliwy naród, który 

ma poetę... Polskie 
wiersze 1918 - 2018 

16:15 Taśmy Kultury 
- Zasady gry - widowisko 
artystyczne

16:40 Legendy Rocka 
- No Doubt/Gwen Stefani - 
cykl dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2016

17:35 Wielki bieg - dramat, 
prod. Polska, 1987, 
reż. Jerzy Domaradzki, 
wyk. Tadeusz Bradecki, 
Jarosław Kopaczewski, 
Leon Niemczyk

19:25 Dezerterzy - rozmowa
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Na wschód 

od Hollywood 
- Łowcy głów
- thriller, prod. Niemcy, 
Norwegia, 2012, 
reż. Morten Tyldum

22:05 Pegaz
22:45 Ziemia, planeta ludzi

- Rujnowanie pamięci 
23:55 Lekkie obyczaje 

- Kumple od kufl a 
01:35 Informacje kulturalne 
01:50 Kino nocne - Blizna 

- dramat, prod. Polska

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 

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

07:55 Najlepsza kuchnia!
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
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

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

17:55 Najlepsza kuchnia!
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Mściciel 
21:50 Replikant 
23:55 Code Black: Stan 

krytyczny 
00:45 Flash 
01:40 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:50 Przypadki Cezarego P.
04:35 Z archiwum policji

- fabularny
05:00 Niesamowite!

05:10 Ukryta prawda 
- program 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 Komora 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1996, reż. James 
Foley, wyk. Chris O’Don-
nell, Gene Hackman, 
Faye Dunaway, Robert 
Prosky
Ekranizacja powieści 
Johna Grishama. 
Młody prawnik dąży do 
ułaskawienia swojego 
dziadka, który został 
skazany na karę śmierci 
za popełnienie zbrodni o 
podłożu rasistowskim.

22:20 Pod powierzchnią 
- serial, Polska

23:25 Holy Hell 
- fi lm dokument, USA, 
2016, reż. Will Allen, 
wyk. Will Allen

01:40 Moc Magii

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

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

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:05 Walkiria: Świt 
Czwartej Rzeszy

 - fi lm prod. USA, 2016, 
reż. Claudio Fäh

23:10 3000 mil do Graceland 
- fi lm akcji, USA, 2001, 
reż. Lichtenstein Demian, 
wyk. Kurt Russell, Kevin 
Costner, Courteney Cox, 
Slater Christian, Kevin 
Pollak, Arquette David 

 W Las Vegas odbywa się 
Tydzień Elvisa Presleya. 
Tłumy ludzi przybywają 
do miasta, aby oddać hołd 
królowi rock 
and rolla. Wraz z nimi 
pięciu byłych więźniów: 
Murphy, Michael, 
Gus, Hanson i Franklin, 
którzy przyjechali z 
planem obrabowania 
jednego z kasyn. 

01:55 Tuż przed tragedią
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL KRYMINALNY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM FANTASY FILM OBYCZAJOWY FILM FAMILIJNY KOMEDIA THRILLER

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

czwartek 13 grudnia

07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial 
09:50 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
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
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

20:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Tanie Dranie 

- Moroz i Kłopotowski 
komentują świat 
- talk-show

01:40 Bez tożsamości 
- serial, prod. Hiszpania, 
2016

02:30 Sprawa dla reportera
03:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
03:55 Notacje - Zofi a Ro-

maszewska. 13. grud-
nia - cykl dokumentalny

04:15 Zakończenie dnia

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Na dobre i na złe 
- serial TVP

06:55 Operacja Zdrowie! 
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 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Na sygnale - serial

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

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

21:50 Rodziny się nie 
wybiera

23:40 Na sygnale 
- serial fabularyzowany 
prod. TVP

00:20 Jak ona to robi? 
- komedia, prod. USA, 
2011, reż. Douglas 
McGrath, wyk. Sarah 
Jessica Parker, Pierce 
Brosnan

02:00 Rani - serial kostiumowy, 
prod. Francja, 2011

03:00 Art Noc - Halucynacje
- koncert 

03:55 Zakończenie dnia

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 + 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła
17:00 Szpital - program 

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

 magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

00:30 Mr. Brooks 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2007, reż. Bruce A. 
Evans, wyk. Kevin Costner, 
Demi Moore, Dane Cook, 
William Hurt, Marg 
Helgenberger

02:55 Uwaga! - magazyn
03:20 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

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 Zmierzch
- fi lm fantasy

 Isabella Swan jest 
spokojną, ale zagubioną 
17-latką. Po rozwodzie 
rodziców matka dziewcz-
yny wychodzi ponownie 
za mąż, a ona zamieszkuje 
z dawno niewidzianym 
ojcem, który jest szefem 
policji w prowincjonalnym 
miasteczku. W nowej 
szkole Bella poznaje 
przystojnego, bladego 
Edwarda Cullena.

22:50 Grace księżna 
Monako

01:00 Chirurdzy
02:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

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 - roz-
mowy - Thomas Sjoberg

08:35 Listy naszych 
czytelników - fi lm 
TVP, prod. Polska, 1974, 
reż. Stanisław Latałło, 
wyk. Tadeusz Łomnicki, 
Stanisław Jaroszyński, 
Andrzej Jurczak, Jan Orse

09:10 Wielki bieg - dramat
11:00 Jan Serce - serial TVP
13:10 Studio Kultura - Roz-

mowy - Thomas Sjoberg
13:30 Rifi fi  po sześćdziesiątce 

- komedia
15:05 Sędziowie 
16:10 Taśmy Kultury - Szmaty 

czasu - widowisko
16:25 Taśmy Kultury 

16:45 Miasto z morza 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2009

18:55 Pegaz
19:35 Teraz animacje! 

- Antarktyda - fi lm 
animowany

19:45 Teraz animacje! 
- Debiut 

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Szarada
- komedia sensacyjna

22:20 Pojedynki stulecia
 - Aleksander Wat 
- Stanisław Cat
- Mackiewicz

22:50 Portrety - Paryż. 
Czas dokonany 
- fi lm dokumentalny

23:55 Scena Klasyczna 
00:45 Legenda - koncert

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
07:55 Najlepsza kuchnia!
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
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

17:55 Najlepsza kuchnia!
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Wesołych Świąt 
- fi lm familijny
Steve jak co roku szykuje 
imponujące świąteczne 
dekoracje. Tym razem 
zyskuje godnego siebie ry-
wala, sąsiada Buddy’ego.

21:50 Wygrane marzenia 
Violet wyjeżdża 
do Nowego Jorku, 
by rozpocząć karierę 
kompozytorki. Chcąc się 
utrzymać, podejmuje 
pracę “kojotki” w barze.

23:55 Sahara
02:00 Kuchnia na Maksa 
03:05 Biesiada na cztery

pory roku - serial
03:45 Na jedwabnym 

szlaku 
04:10 Taki jest świat

- program informacyjny

05:10 Ukryta prawda 
- program 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 Pora na miłość 
- fi lm komedia, 
USA, 2013, reż. Paul Weitz, 
wyk. Paul Rudd, Tina Fey, 
Michael Sheen, Nat Wolff , 
Michael Genadry, Wallace 
Shawn

22:15 Porwani 
- serial, USA

23:20 Szybcy i wściekli VI
- fi lm sensacyjny,
 USA, 2013, reż. Justin Lin, 
wyk. Vin Diesel, 
Paul Walker, Dwayne 
Johnson, Jordana 
Brewster, Michelle 
Rodriguez, Tyrese 
Gibson

02:00 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
11:30 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

21:00 Zaginiony świat: Park 
jurajski - fi lm akcji

23:45 Kraina złoczyńców
 - thriller
 Policyjny wyga z Baton 

Rouge, detektyw Bud 
Carter, rozpracowuje 
największy na Południu 
Stanów Zjednoczonych 
przestępczy syndykat. 
Skuteczna infi ltracja staje 
się możliwa, gdy Carterowi 
udaje się dopaść płatnego 
zabójcę, Weilanda i na-
kłonić go do współpracy. 
Wkrótce Lutin, przywódca 
całej organizacji, wydaje 
wyrok śmierci na Cartera 
i jego informatora. 

01:55 Polityka na ostro
02:45 Graffi  ti
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska
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7.12

8.12

9.12

10.12

11.12

12.12

13.12

Marcina, Ambrożego
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa 
Cywilnego

Marii, Romaryka
Dzień Kupca

Wiesławy, Wiesława, Leokadii
Międzynarodowy Dzień Przeciwdzia-
łania Korupcji

Menasa, Julii
Światowy Dzień Futbolu

Waldemara, Daniela, Artura
Międzynarodowy Dzień Tanga

Dagmary, Adelajdy, Aleksandra
Dzień Guzika

Otylii, Łucji
Dzień Księgarza, Dzień Pamięci Ofiar 
Stanu Wojennego

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
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GMINA ŻARY To 
ostatnie dni, żeby 
skorzystać z oferty 
i wysłać dzieci na 
zimowisko.
Zimowisko w Polanicy Zdro-
ju jest organizowane przez 
Fundację Pięknolesie dla 
dzieci z Gminy Żary w wie-
ku 7-13 lat. Termin zimowi-
ska:13-19.01.2019 r. Wyjazd 
w dniu 13.01.019 (niedziela) 
o godzinie 8:00 z parkingu pod 
Zamkiem w Żarach. Powrót 

w dniu 19.01.2019 r. (sobota) 
około godz. 17:00-18:00. 

W programie m.in.: wy-
jazd na wycieczkę do Kopal-
ni Złota, wyjazd na wycieczkę 
do twierdzy w Kłodzku, zwie-
dzanie z przewodnikiem Pola-
nicy Zdroju, wyjścia na basen 
i kręgielnię, wieczór z poszu-
kiwaniem skarbów, karaoke, 
dyskoteka, warsztaty w glinie, 
ognisko z kiełbaskami, zabawy 
i gry integracyjne.

Koszt pobytu dla 1 os. 
650 zł. Cena zawiera: trans-

port autokarem, nocleg w Do-
mu Wczasów Dziecięcych 
Green Rest Polanica Zdrój, bi-
lety wstępów, pełne wyżywie-
nie(4 posiłki), opiekę wykwa-
lifi kowanej kadry, ubezpiecze-
nie. 

Jest tylko 45 miejsc!! 
Zapisy i zaliczka w kwocie 
150 zł przyjmowane są do dnia 
10 grudnia 2018 r. Pozostałą 
część 500 zł należy wpłacić do 
10.01.2019 (zaliczka ma cha-
rakter bezzwrotny) na konto: 
Fundacja Pięknolesie 46 1750 

0012 0000 0000 3596 9397
- Będziemy wdzięcz-

ni za wsparcie z Państwa stro-
ny w postaci darowizn na ce-
le statutowe Fundacji lub prze-
kazania 1proc. waszego podat-
ku: Chcąc przekazać 1proc. po-
datku dochodowego od osób 
fi zycznych na naszą organi-
zację należy oprócz nr KRS 
0000169865 podać Fundacja 
Pięknolesie jako cel szczegóło-
wy w PIT - zachęca do wspar-
cia fundacji Krystyna Adamen-
ko, prezes. PAS

Zimowisko z Fundacją 
Pięknolesie

ŻARY WYSTAWA XXVIII SALONU FOTOGRAFII 
ARTYSTYCZNEJ
Żarski Dom Kultury zaprasza na otwarcie wystawy XXVIII Sa-
lonu Fotografii Artystycznej Żary 2018 w sobotę, 8 grudnia, 
o godz.12:00 do Salonu Wystaw Artystycznych przy ul. Rynek 
17. Wstęp wolny.

ŻARY ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM ŻARSKIEGO 
SZTABU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY
Żarski Dom Kultury zaprasza do zostania wolontariuszem 
WOŚP. Zapisy potrwają jeszcze do 12 grudnia w ŻDK, ul. Wro-
cławska 7, od poniedziałku do piątku w godz.8:00-15:30. Ilość 

miejsc ograniczona. Warunkiem udziału w akcji jest wypełnie-
nie Ankiety Wolontariusza, w której należy podać swoje dane 
osobowe (imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania), dane 
kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail). Podpisane ankiety oraz 
zdjęcia do identyfikatorów w formie elektronicznej (płyta CD, 
pendrive etc...; zdjęcie w formacie .jpg nie może być mniejsze 
niż 800px na krótszym boku) należy dostarczyć najpóźniej do 
12 grudnia br. W przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie 
Wolontariusza musi podpisać także opiekun prawny. 
Ankieta i regulamin wolontariusza są dostępne na stronie ŻDK.
Kontakt w sprawie pytań lub wątpliwości: ŻDK, tel. 68 374 24 
13 (8:00-15:30) lub: sekretariat@dkzary.pl
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KRZYŻÓWKA

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

GRINCH (2D dubbing)
OD 07.12 DO 09.12 – GODZ. 14:00; OD 07.12 DO 10.12 ORAZ 13.12 – GODZ. 
16:00, 18:00; 11.12 – GODZ. 15:00, 17:00; 12.12 – GODZ. 15:00, 19:00
MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM
OD 07.12 DO 10.12 ORAZ 13.12 – GODZ. 20:00; 11.12 I 12.12 – GODZ. 
20:30
DKF - WINNI
11.12 – GODZ. 19:00
FKS - GENTELMAN Z REWOLWEREM
12.12 – GODZ. 17:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
ZWIĄZEK OTWARTY
07.12 I 08.12 – GODZ. 19:00; 09.12 – GODZ. 18:00
WYPRAWA (dla dzieci)
09.12 – GODZ. 12:00; OD 11.12 DO 13.12 – GODZ. 9:30
WARSZTAT RODZINNY DO PRZEDSTAWIENIA 
„WYPRAWA”
09.12 – GODZ. 13:00
MOC TRUCHLEJE (Wieczór kolęd)
POLSKIE KOLĘDY I GAWĘDY
12.12 I 13.12 – GODZ. 19:00
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