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Maria Łaskarzewska
dyrektor LDK

AKTUALNOŚCI

Jeden z radnych przyznał, 
że dom kultury został 

rozruszany, ale może by 
ograniczyć trochę liczbę 
imprez, na przykład tych... 
charytatywnych.
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Mikołaj był wszędzie

Żary fot. Andrzej Buczyński
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LUBSKO Czarne chmury nad Lubskim Domem Kultury.

Nie wystarczy nawet na 
utrzymanie i wypłaty?
Dodatkowe obowiązki  
i zredukowanie budżetu 
LDK na przyszły rok. Ile 
rodzice będą musieli płacić 
za udział w swoich dzieci 
sekcjach? O problemach 
zafundowanych przez 
ratusz, z dyrektor 
Lubskiego Domu Kultury 
Marią Łaskarzewską, 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Jak wygląda propozycja budżetu, 
jaką otrzymał od burmistrza Lubski 
Dom Kultury?
- Jest ona rażąco niższa, w porównaniu 
do lat poprzednich. To najniższa dotacja 
na kulturę na przestrzeni ostatnich pię-
ciu lat. Ma to być 850 tysięcy. Dla porów-
nania - w tym roku był to 1 milion, w 2017 
- ponad 1,36 miliona, w 2018 – 1,26 mi-
liona. Dotacja zaplanowana na 2020 rok 
jest nawet niższa, niż ta z 2015 roku, któ-
ra kształtowała się na poziomie 958 ty-
sięcy złotych. A na przestrzeni tych pię-
ciu lat znacznie wzrosły koszty utrzyma-
nia i wynagrodzenia minimalnego. Pro-
ponowana teraz dotacja nie wystarczy na 
pokrycie wydatków obligatoryjnych, nie 
mówiąc już o realizacji naszych celów 
statutowych. Zdajemy sobie sprawę, że 
instytucja kultury może wypracować do-
datkowe przychody z tytułu prowadzonej 
działalności, które przeznacza na dzia-
łalność statutową, jednak u nas w tym 
momencie nie ma o tym mowy, ponieważ 
środki własne na dzień dzisiejszy musi-
my przeznaczać na utrzymanie obiektu.

Na co zatem wystarczy 850 tysięcy?
- Nie wystarczy nawet na wynagrodzenia 
dla pracowników, zaplanowane na rok 
2020. W wydatkach obligatoryjnych ma-
my jeszcze koszty zużycia materiałów, 
prąd, gaz, woda, podatki i opłaty. I coś, co 
jest dla nas bolączką po zmianie przepi-
sów w 2016 roku - zwrot podatku VAT na 
poziomie ponad 100 tysięcy złotych rocz-
nie, na co nie mamy wpływu.

Ile powinien wynosić budżet 
domu kultury, aby móc spokojnie 
pracować?
- Kształtuje się to na poziomie około 1,5 
miliona złotych. Zdając sobie sprawę  
z sytuacji finansowej naszej gminy, wnio-
skowałam, aby w ostateczności dotacja 
została pozostawiona na poziomie ubie-
głorocznej. Jestem w kontakcie ze zna-
jomymi z różnych domów kultury i wia-
domo, że teraz wszystkie gminy boryka-

ją się z problemami finansowymi. Mają 
przynajmniej zagwarantowaną dotację 
na poziomie roku poprzedniego. 

Ile przychodów jest w stanie 
wygenerować rocznie dom 
kultury?
- Założyliśmy, że w przyszłym roku może-
my uzyskać około 200 tysięcy przychodu. 
Ale to i tak nie jest kwota wystarczająca 
na funkcjonowanie.

Żeby zarobić pół miliona rocznie, 
dom kultury musiałby zarabiać 
przeszło 40 tysięcy w każdym 
miesiącu.
- To jest nierealne, szczególnie w sytu-
acji Lubska. Trzeba zaznaczyć, że prak-
tycznie do 2018 roku wszystkie sekcje w 
domu kultury były nieodpłatne. W 2018 
roku została wprowadzona odpłatność  
w wysokości 20 złotych za miesiąc.  

W 2019 roku musieliśmy zwiększyć opła-
tę za jedno dziecko do 30 złotych i to już 
się okazało zbyt dużym obciążeniem dla 
niektórych mieszkańców naszej gminy.

Ta opłata będzie nadal rosła?
- W styczniu będziemy w tej sprawie or-
ganizować spotkanie z rodzicami. Do 
podwyżek będziemy zmuszeni, aby reali-
zować swoje cele statutowe. Żeby dzieci 
mogły nadal uczestniczyć w zajęciach po-
południowych, opłata będzie się kształ-
tować na poziomie 50 złotych za miesiąc.

Podwyższenie opłaty 
niekoniecznie przełoży się na 
wzrost dochodów, jeśli część osób 
zrezygnuje z sekcji.
- Dokładnie. Tu pytanie, czy my mamy być 
prywatnym domem kultury, czy samorzą-
dową instytucją kultury otwartą na po-
trzeby mieszkańców? 

Najprostszym wytłumaczeniem 
cięć jest finansowa zapaść 
Lubska oraz realizacja programu 
naprawczego.
- Jednak koszty powinny być szacowa-
ne realnie. Powinna być przeprowadzona 
jakaś analiza, czy my w ogóle będziemy  
w stanie funkcjonować przy takim pozio-
mie dotacji. Nie było rozmów. Nie było sy-
tuacji, żebym mogła usiąść z księgową  
i porozmawiać z burmistrzem, jak to bę-
dzie wyglądało. Mógłby nam burmistrz 
przedstawić swoją propozycję dotacji, 
moglibyśmy wspólnie spróbować poszu-
kać rozwiązań, co w tej sytuacji zrobić.

Może ktoś uznał, że w domu kultury 
pracuje za dużo ludzi?
- Poziom zatrudnienia i tak się zmniejsza. 
W roku 2017 – 16 osób, w roku 2018 – 15, 
w roku 2019 – 12. W 2020 roku będzie 
to łącznie 11 osób. Proszę zauważyć, że 
pracujemy w systemie dwuzmianowym, 
od godziny 8.00 do 22.00. Obsługujemy 
również imprezy miejskie i pracujemy w 
weekendy. Przy organizacji imprez pra-
cujemy wszyscy. Nie ma znaczenia, czy to 
kadrowa, czy księgowa.

To jakby dodatkowe obowiązki.
- Poza tym, we wrześniu tego roku uchwa-
łą rady miejskiej zostały nam przekazane 
dodatkowe środki trwałe. Co to oznacza? 
Musimy sami się zajmować placem za-
baw, fontanną, siłownią zewnętrzną i ca-
łorocznym utrzymaniem ogromnych te-
renów zielonych otaczających naszą pla-
cówkę (ok. 18000 m2). Za tym nie poszły 
żadne dodatkowe środki finansowe. Py-
tanie więc, jak ja mam to zrobić? Będzie-
my chyba wychodziły rano z biura i kosi-
ły trawę. Nie mamy środków finansowych 
na zatrudnienie pracownika do tych prac. 
To wszystko jest irracjonalne. Nie mamy 
nawet sprzętu. Żadnej kosiarki, czy na-
wet nożyc do żywopłotu. Wygląda na to, 
że sami musimy sobie to kupić.

Kto te prace wykonywał do tej pory?
- Lubska spółka PGKiM, która miała na 
to umowę zawartą z gminą. Na 2020 
rok koszty te oszacowała na kwotę oko-
ło 40 tysięcy złotych. Jeśli dołożymy do 
tego wspomniany VAT w wysokości po-
nad 100 tysięcy, to nasza dotacja na rok 
przyszły zmniejsza się już do poziomu 
700 tysięcy. 

To co teraz będzie?
- Nie wiadomo. Czekamy na uchwalenie 
budżetu przez radnych

Wystąpiła pani na ostatniej sesji 
informując radnych o problemie. 

fot. Andrzej Buczyński
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Spotkała się pani z jakimiś 
reakcjami.
- Odnoszę wrażenie, że chyba nie wszyscy 
tak do końca zrozumieli to, co im przeka-
zuję. Apelowałam o to, aby rzeczywiście 
zastanowili się nad tym i zweryfikowali 
nie tylko naszą jednostkę, ale i wszystkie 
pozostałe. Czy to nie jest przypadkiem ja-
kieś celowe działanie. 

Działanie zmierzające do 
zamknięcia domu kultury.
- Według ustawy o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej jed-
nostki samorządu terytorialnego organi-
zują działalność kulturalną, tworząc sa-
morządowe instytucje kultury, dla któ-
rych prowadzenie takiej działalności jest 
podstawowym celem statutowym. Prowa-
dzenie działalności kulturalnej jest zada-
niem własnym jednostek samorządu te-
rytorialnego o charakterze obowiązko-
wym.

Można zorganizować dom kultury  
w jednym pokoju, tylko po co było reali-
zować remont obiektu ze środków unij-
nych? Uważam, że mamy najpiękniej-
szy dom kultury w powiecie żarskim, do-
stosowany dla osób niepełnosprawnych  
i w chwili obecnej w pełni wykorzystywany.

Pracuje pani na stanowisku 
dyrektora LDK półtora roku. Jest 
sporo głosów wśród mieszkańców, 
którzy pozytywnie oceniają 
działalność domu kultury w tym 
okresie. 
- Takie głosy mieszkańców i pozytywne 
opinie motywują mnie do dalszej pracy  
i działania.

Lubski Dom Kultury jest teraz miej-
scem nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale 
i dla osób dorosłych. Utworzyliśmy nowe 
sekcje i zajęcia pozalekcyjne. W naszych 
sekcjach mogą uczestniczyć wszyst-
kie grupy wiekowe. Staramy się organi-
zować jak najwięcej imprez przy tak na-
prawdę minimalnym nakładzie finanso-

wym. Dzięki współpracy ze stowarzysze-
niami, instytucjami, placówkami oświa-
towymi, sołectwami, udaje się realizować 
bardzo wiele inicjatyw. Do Lubska zaczę-
ły przyjeżdżać zespoły, które tu wcześniej 
niekoniecznie miały rację bytu. Staramy 
się wykorzystać nasz potencjał kinowy. 
Stworzyliśmy na przykład ofert urodzin  
w kinie. Imprez i wydarzeń było napraw-
dę dużo, różnego typu. W każdym miesią-
cu. Koncerty, spektakle, animacje, impre-
zy okolicznościowe, zajęcia podczas ferii  
i wakacji. Co najważniejsze, organizo-
wane we własnym zakresie, przy jak naj-
mniejszym wkładzie finansowym lub bez-
kosztowo. Są osoby, które na co dzień 
bezinteresownie wspierają nasze dzia-
łania. Pomysłów mam jeszcze mnóstwo  
i mam nadzieję, że uda się je zrealizować.

Pewne zamieszanie wokół 
Lubskiego Domu Kultury miało 
już miejsce, gdy burmistrz Janusz 
Dudojć chciał połączyć LDK  
z biblioteką.
- To była chyba pierwsza uchwała podję-
ta w nowej kadencji. Ministerstwo nie wy-
raziło na to zgody. Ale też nie widziałam 
żadnej analizy finansowej, poza likwida-
cją dwóch etatów. Wiadomo, o jakie eta-
ty chodzi.

Póki co, propozycja zmniejszenia 
finansów domu kultury to jednak 
nie ostateczność. Ostatecznie 
radni zadecydują o tym w uchwale 
budżetowej.
- Cały czas mam nadzieję, że w naszej ra-
dzie zasiadają ludzie mądrzy, którym za-
leży na dobru naszej społeczności lokal-
nej. Są wśród nich osoby, które zarządza-
ją, bądź też zarządzały niektórymi pla-
cówkami na terenie naszego miasta. Na-
prawdę, nie trzeba być księgowym, czy 
ekonomistą, aby spoglądając na te da-
ne, które są realne i rzeczywiste, nie zro-
zumieć faktu, że jest to w pewnym sensie 
niszczenie kultury w Lubsku.

Na czymś można jeszcze 
zaoszczędzić?
- W 2018 roku, w porównaniu do ro-
ku 2017, pomijając koszty Dni Lubska, 
zmniejszyłam wydatki o kwotę 168 ty-
sięcy złotych. To bardzo duże oszczęd-
ności, ale tak naprawdę już nie wiem, na 
czym możemy jeszcze zaoszczędzić. A do-
datkowe zadania są nam dokładane. Od 
września sygnalizowałam panu burmi-
strzowi, że nawet ten milion nie jest kwo-
tą wystarczającą na wydatki obligatoryj-
ne. Mam pismo z Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, która informuje, że jeże-
li finanse instytucji kultury są zagrożone  
i mogą wystąpić zagrożenia w prawidło-
wym funkcjonowaniu instytucji kultury, 
a działania działania burmistrza są nie-
wystarczające w tym zakresie, powinnam 
poinformować o tej sytuacji radę miejską 
w Lubsku. To też uczyniłam na ostatniej 
sesji. Teraz tak naprawdę wszystko w rę-
kach radnych. Ja nie oczekuję dofinan-
sowania, które pokryje w stu procentach 
całkowite koszty funkcjonowania domu 
kultury w przyszłym roku, bo tego oczeki-
wać nie mogę z perspektywy obowiązują-
cych przepisów. Ale poziom tego miliona, 
to jest takie absolutne minimum. 

Cała ta sytuacja przypomina 
testowanie wytrzymałości. Jeśli 
byście sobie poradzili za 850 
tysięcy, to może w następnym roku 
za 700 się uda. Ale jeśli nie?
- To ja jestem nieudolna. Już podczas 
ostatniej sesji burmistrz próbował suge-
rować, że jest to nieudolność pani dyrek-
tor. Dlatego teraz w posiedzeniach komi-
sji rady miejskiej uczestniczą ze mną ka-
drowa i księgowa. Dla nas to, co się dzie-
je to jakaś abstrakcja. 

A może po prostu coś tu źle robicie?
- Mieliśmy różne kontrole, które nie wy-
kazały nieprawidłowości. Między innymi 
Państwowa Inspekcja Pracy czy ZUS. Była 
też komisja rewizyjna rady miejskiej. Kon-

trole były też z donosów na dom kultury. 
Nie wiem kto i czego chce się tu doszu-
kać. Dla pracowników na pewno nie jest to 
komfortowa sytuacja. Ale tworzymy zgra-
ny zespół i wspieramy się nawzajem.

Czy radni coś pani doradzali?
- Słyszę czasem - projekty, projekty, projek-
ty. Ale tłumaczę, że do projektów unijnych 
potrzebny jest wkład własny, czy też za-
bezpieczenie całości środków finansowych  
w budżecie, a przy naszym obecnym bu-
dżecie po prostu nas na to nie stać. Ponad-
to nie możemy realizować projektów z do-
tacji podmiotowej. Jak możemy mówić o re-
alizacji projektów, gdy środki własne musi-
my przeznaczać na utrzymanie placówki? 

Jakby na sytuację nie spojrzeć, to 
zawsze wszystko da się uzasadnić 
potrzebnymi oszczędnościami  
w gminie.
- Ale ja naprawdę nie proszę o pieniądze 
na organizację imprez. Proszę tylko o to, 
aby zabezpieczyć pracownikom wynagro-
dzenia i żeby utrzymać obiekt. A z orga-
nizacją imprez kulturalnych dla miesz-
kańców gminy sobie poradzę. Nie na tym 
rzecz polega, abyśmy ciułali na rachunki 
za prąd. W tym miesiącu musimy wygo-
spodarować środki na to, aby pracowni-
cy otrzymali wynagrodzenia. Koszty dzia-
łalności podstawowej powinien zapew-
nić organizator, czyli gmina. O nic więcej 
nie proszę. Chciałabym móc rozszerzać 
ofertę kulturalną dla mieszkańców, a nie 
opłacać prąd, czy gaz. Poza tym, uważam, 
że nie po to jest dom kultury, żeby tu za 
wszystko pobierać opłaty. Słyszę od nie-
których radnych, że przecież jest 500+. 
Ale kto zmusi matkę z dzieckiem, żeby 
500+ wydała w domu kultury? 

Jeden z radnych przyznał, że dom 
kultury został rozruszany, ale może by 
ograniczyć trochę liczbę imprez, na przy-
kład tych... charytatywnych. 

W jakim kierunku ma to wszystko 
zmierzać???

REKLAMA
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ŻARY Po trwającej 
przeszło trzy lata 
inwestycji o wartości 
prawie 12 milionów 
złotych, 9 grudnia 
oficjalnie oddano 
do użytku nowe 
skrzydło głównego 
budynku Szpitala na 
Wyspie.

Plac budowy został przekazany  
w lipcu 2016 roku. 

- Nikt nie miał wątpliwości, 
że ta inwestycja jest potrzebna  
i pozwoli poprawić komfort i bez-
pieczeństwo pacjentów, przede 
wszystkim mieszkańców powia-
tu Żarskiego - mówi prezes szpi-
tala Jolanta Dankiewicz.- Wspar-
ły nas zarówno samorządy, jak  
i przedsiębiorcy, finansowo, usłu-
gowo i materiałowo.

Na parterze nowo wybu-
dowanego obiektu zlokalizowa-
no sferę diagnostyczną szpitala. 
Znajduje się tu laboratorium, to-
mograf, pracownie USG i inne. 
Pierwsze piętro to dodatkowe sa-
le dla oddziału dziecięcego, a na 
kolejnej kondygnacji znalazł się 
oddział ginekologiczno-położ-
niczy. Obydwa oddziały zajmu-
ją też część starej części budynku.

W nowym skrzydle szpitala 
pojawiła się dodatkowa sala ope-
racyjna, a także pomieszczenia dla 
całej administracji placówki, która 
do tej pory pracowała w mocno już 

zniszczonym „baraku”. Przy oka-
zji wykonano termomodernizację 
całego budynku.

- To jest nasze wspólne dzie-
ło, nasz trud, ale przede wszyst-
kim zapewnienie bezpieczeństwa 
dla naszych dzieci - mówi staro-
sta żarski Józef Radzion.

- Dzięki temu obiektowi po-
prawią się warunki pracy perso-
nelu szpitala, ale nade wszystko 
będzie on służył ludziom - mó-
wi burmistrz Żar Danuta Madej. - 
Będziemy się starać nadal wspie-
rać szpital.

- Szpital to nasze wspól-
ne dobro i cieszę się, że udało 
się zakończyć inwestycję - mówi 
wójt gminy Żary Leszek Mrożek.  
- W związku z tym, że pomogli-
śmy raz, pomożemy raz jeszcze 
i przekazujemy talon na 5 tysię-
cy złotych oraz prezenty dla naj-
młodszych pacjentów. ATB

AKTUALNOŚCI

Oficjalnie dla pacjentów
ŻARY Inwestycja za blisko 12 milionów

Inwestycja 
w liczbach
Powiat Żarski
2016 - 1.600.000 zł
2017 - 1.750.000 zł
2018 - 1.750.000 zł
2019 - 2.300.000 zł

Miasto Żary
2017 - 1.000.000 zł
2019 - 350.000 zł
2016-2019 - około 500 
tys. zł w postaci ulg 
podatkowych  
i dodatkowej pomocy 
finansowej

Gmina Żary
2019 - 100.000 zł

Gmina Jasień
2019 - 15.000 zł

Gmina Lipinki  
Łużyckie
2019 - 5.000 zł

Środki  
Szpitala Na Wyspie
2018 - kredyt z BGK - 
3.000.000 zł
2016-2019 - środki 
własne - 900.000 zł

Łączna wartość 
inwestycji  
11.870.000 zł

Kolorowy oddział dziecięcy zachwycał wszystkich fot. Andrzej Buczyński

Uroczystość otwarcia dopełniło symboliczne przecięcie wstęgi fot. Andrzej Buczyński

Wójt Leszek Mrożek wraz z radnymi gminy wiejskiej Żary przynieśli czek na 5 tys. złotych oraz 
gry i książki dla dzieci fot. Andrzej Buczyński

Burmistrz Żar Danuta Madej wraz z wiceburmistrzem Olafem Napiórkowskim wręczyli obraz do 
dekoracji nowego budynku, wraz z zapewnieniem woli dalszego wsparcia fot. Andrzej Buczyński

Maciej Karnicki, prezes firmy Swiss Krono, która bardzo pomogła w wyposażeniu nowego bu-
dynku, na otwarcie przyniósł zestaw gier planszowych dla dzieci fot. Andrzej Buczyński

Były starosta, a obecny burmistrz Lubska Janusz Dudojć wręczył prezes szpitala Jolancie Dan-
kiewicz miód pitny fot. Andrzej Buczyński
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Zespół nie tylko fachowców
ŻARY Zarząd Województwa 
Lubuskiego powołał 
Zespół ekspertów ds. oceny 
oddziaływania Spółki 
Swiss Krono w Żarach na 
stan środowiska. Jego 
pierwsze posiedzenie 
odbyło się 6 grudnia. 
- Termin dzisiejszego 
spotkania nie jest 
przypadkowy, bo mieliśmy 
informację od Głównego 
Inspektora Ochrony 
Środowiska, że do końca 
listopada rozpatrzone 
zostanie odwołanie. 
Jednak GIOŚ wydłużył 
postępowanie do  
20 grudnia. Niezależnie od 
tego chcemy z państwem 
rozmawiać na ten temat 
– mówiła rozpoczynając 
spotkanie marszałek 
Elżbieta Anna Polak.

Zarząd powołał zespół 20 października, 
w związku z decyzją wydaną na spala-
nie pyłu, która została zakwestionowana 
przez mieszkańców. 6 grudnia odbyło się 
jego pierwsze posiedzenie. Celem powo-
łania zespołu jest zbadanie i ocena wpły-
wu firmy Swiss Krono na stan powietrza 
w Żarach. Jednak jak podkreślała marsza-
łek Elżbieta Anna Polak, nie chodzi tylko 
o Żary, nie tylko o Swiss Krono. 

- Nikt nie chce zamknięcia firmy, ale 
żeby stan środowiska w Polsce był coraz 
lepszy. Mamy wielkie problemy ze śro-
dowiskiem, ze smogiem, ze składowi-
skami porzuconymi i dzikimi. Wystąpi-
łam do sejmiku o powołanie zespołu do 
spraw klimatu, to jest problem numer je-
den. Europa wyznaczyła taki kierunek, 
zielona Europa. My też mamy taką misję  
i chcemy ją coraz lepiej realizować – wy-
jaśniła marszałek.

Powołany zespół ma pomóc w wy-
pracowaniu rozwiązań, także prawnych.  

Podczas spotkania marszałek poinformo-
wała, że w sprawie decyzji dot. spalania 
pyłów przez żarską firmę, w związku z in-
formacjami od mieszkańców Główny In-
spektor Ochrony Środowiska przeprowa-
dził postępowanie wyjaśniające. W trakcie 
jego trwania było sporo uwag. Ostatecznie 
wydał decyzję stwierdzając nieważność 
części decyzji Wojewódzkiego Inspektora. 

- Teraz oczekujemy na prawomocną 
decyzję – wyjaśniła. 

Marszałek poinformowała także, że 
zespół jest zaproszony do Swiss Krono, 
gdzie firma udzieli odpowiedzi na pytania 
dotyczące czystości powietrza oraz zdro-
wia i życia mieszkańców.

Prokurent Swiss Krono Jędrzej Ka-
sprzak zgłosił uwagi do składu oraz nazwy 
zespołu. Argumentował, że w jego skład 
nie wchodzą eksperci.

- Nie chcemy żeby ten zespół był są-
dem nad naszą firmą - podkreślał. 

Marszałek przychyliła się do prośby. 
Zarząd województwa na swoim kolejnym 
posiedzeniu zajmie się zmianą nazwy na 
„Rada Społeczna”.

Członkowie zespołu podczas swo-
jego pierwszego spotkania wybrali prze-

wodniczącego. Został nim Krzysztof Pru-
cnal. Członkowie zespołu mieli szereg py-
tań do przedstawicieli firmy. Na niektóre  
z nich odpowiedź uzyskali od razu. Na in-
ne zostanie przygotowana na piśmie. 

(źródło: lubuskie.pl)

W skład zespołu wchodzą:

• prof. dr Wojciech Cichy – Instytut Tech-
nologii Drewna,

• Jędrzej Kasprzak - prokurent Swiss 
Krono Sp. z o.o., kierownik ds. zakupu 
surowca,

• Tomasz Rola - Pełnomocnik Zarządu ds. 
Systemu Zarządzania Środowiskowego, 
Energią i BHP – Swiss Krono Sp. z o.o.,

• Daniel Babula – zastępca naczelnika Wy-
działu Infrastruktury Technicznej i Ochro-
ny Środowiska – Urząd Miasta Żary,

• Tadeusz Płóciennik – radny miasta Żary,
• Magdalena Lenczyk - radna miasta 

Żary,
• Zbigniew Żychowski – radny miasta 

Żary,
• Krzysztof Prucnal,

• Paweł Popko – główny specjalista  
w WIOŚ Zielona Góra,

• Remigiusz Krajniak – Prezes Zarządu 
Fundacji EKO-LUBUSZ,

• Ewaryst Stróżyna – członek Fundacji 
EKO-LUBUSZ,

• Alina Rapacz – Partia Zieloni Koło 
Żarskie,

• Joanna Dreczkowska – główny specja-
lista w Wydziale Pozwoleń i Programów 
Departamentu Środowiska - Urząd Mar-
szałkowski Województwa Lubuskiego,

• Aleksandra Źrebiec – główny specja-
lista w Wydziale Gospodarki Odpada-
mi - Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Lubuskiego,

• Kamil Szajek – radca prawny, Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubu-
skiego.

Koncepcja powołania specjalnego 
zespołu pojawiła się niejako rów-
nolegle, zarówno w firmie Swiss 
Krono, jak i w Urzędzie Marszał-
kowskim. Różnica jest taka, że fir-
ma zakładała stworzenie przede 
wszystkim grupy fachowców, mar-
szałek natomiast rozszerzyła to  
o inne środowiska.

Spotkanie organizacyjne już 
się odbyło. Przyszedł czas na me-
rytoryczne zagadnienia. Jedno 
jest pewne - rozmowy przy wspól-
nym stole mają szansę przynieść  
o wiele więcej pożytku, niż okrzyki, 
transparenty i emocje na ulicy. 

Kluczem do sukcesu tego 
przedsięwzięcia jest otwartość, rze-
telna informacja i opieranie się wy-
łącznie na faktach.

Miejmy nadzieję, że mieszkań-
cy będą szczegółowo informowani  
o zagadnieniach poruszanych na ko-
lejnych spotkaniach zespołu. Nie po-
zostaje nic innego, jak czekać i ob-
serwować, jaki pożytek przyniesie ta 
inicjatywa. 

Andrzej Buczyński

fot. Krzysztof Kubasiewicz / lubuskie.pl
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Dla wygody, rekreacji oraz 
bezpieczeństwa
Nadleśnictwo Lipinki 
zrealizowało kolejną 
inwestycję na terenie 
Zielonego Lasu. 
To część piątego 
etapu projektu 
„Przygoda z Nysą - 
zagospodarowanie 
turystyczne 
pogranicza polsko-
niemieckiego”,  
w którym uczestniczy 
dziewięciu 
partnerów z Polski  
i z Niemiec.

Ogólna wartość całego projektu 
dla wszystkich jego partnerów 
przekracza 2,7 miliona euro, przy 
czym dofinansowanie ze środ-
ków unijnych to aż 85 procent. 
Nadleśnictwo Lipinki wykonało 
inwestycję polegającą na dostoso-
waniu duktów leśnych do jakości 

komfortowych szlaków pieszo-
-rowerowych. Jest to kontynuacja 
inwestycji zrealizowanej w 2018 

roku. Utwardzoną kruszywem na-
turalnym drogą przez las można 
było dostać się przede wszystkim 

z okolic żarskiego kąpieliska przy 
ul. Źródlanej, do leśniczówki przy 
ul. Komuny Paryskiej, na trasie  

z Żar do Łazu. Nowy odcinek 
trasy wiedzie właśnie od wspo-
mnianej leśniczówki, aż do przy-
stanku autobusowego na skraju 
Olbrachtowa.

Jak podkreśla nadleśniczy 
Jan Lesser, nawierzchnia jest na 
tyle dobra i trwała, że mogą nią 
bez problemu poruszać się nie 
tylko rowerzyści, ale też rodzice  
z wózkami dziecięcymi, czy też 
osoby niepełnosprawne.

Oddana właśnie do użytku 
trasa pokrywa się z przebiegiem 
czerwonego szlaku rowerowego  
z Żar do Łęknicy. A jeśli już 
o rowerzystach mowa, bardzo 
ważnym elementem tego przed-
sięwzięcia jest połączenie nowej 
trasy z ulicą Zgorzelecką. Dzię-
ki temu rowerzyści jadący z Ol-
brachtowa w kierunku Żar będą 
mogli ominąć fragment obwodni-
cy, niebezpieczny dla nich choćby 
ze względu na spory ruch samo-
chodów. ATB

REKLAMA

„Przecięcie wstęgi” w typowo leśnym stylu fot. Andrzej Buczyński
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Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 6)
POWIAT ŻARSKI 
Łącznie na wschód 
wysłano z Lubska  
120 wagonów 
z elementami 
nawierzchni  torowej.
Po podjętych w 1945 roku decyzjach 
o likwidacji układu torowego sta-
cji rozrządowej, grup innych torów 
i szeregu rozjazdów wraz z napęda-
mi, tor o nr PKP 108 stał torem ze-
wnętrznym wschodniej części węzła. 
A jeszcze latem tego roku – na połu-
dnie od niego, na równi torowej znaj-
dowało się aż 14 torów. Ze zlikwido-
wanej zewnętrznej głowicy, do któ-
rej wchodziły jednokierunkowe tory 
nr 7o i 8o (na które podobnie jak tor 6o 
odstawiano gotowe grupy wagonów, 
doczepianych później do pociągów 
głównych) w kierunku wschodnim 
rozchodziły się kolejne cztery rozjaz-
dy. Umożliwiały one odstawienie po-
ciągów na tor wyciągowy (sięgają-
cy aż do drogi prowadzącej ze wsi do   
przystanku kolejowego w Budzie-
chowie), a także przemanewrowanie 
- poprzez kolejne rozjazdy, wagonów 
na tory kierunkowe stacji rozrządo-
wej, które w komplecie zostały wy-
wiezione z Lubska. 

To samo stało się z zachodnią 
głowicą stacji rozrządowej i dwiema 
nastawniami, które sterowały całą in-
frastrukturą. O intensyfikacji ruchu 
towarowego na lubskiej stacji rozrzą-
dowej do 1945 roku niech świadczy 
chociażby fakt, iż w czasie II wojny 
światowej przyjmowała ona i nada-
wała ponad 20 pociągów towaro-
wych na dobę. Niestety informacje 
dotyczące okoliczności i kierunku 
wywozu kolejowych dóbr z Lubska 
są do dzisiaj nieprecyzyjne. Przede 
wszystkim problematyczne jest usta-
lenie, czy nastąpiło przed 21 sierpnia, 
czyli dniem kiedy stację w Lubsku 
formalnie przekazano polskim kole-
jarzom z rąk komendantury radziec-
kiej. Jak nadmienia Michał Jerczyń-
ski w artykule „Lubsko”, łącznie na 
wschód wysłano z Lubska 120 wa-
gonów z elementami nawierzchni to-
rowej, ale miało to nastąpić dopie-
ro po wizycie specjalnej delegacji z 
Ministerstwa Komunikacji we wrze-

śniu 1945 roku, co wskazywałoby na 
fakt demontażu lubskiej infrastruk-
tury, ale nie przez wojska sowieckie, 
co historycznie przez lata się przecież 
utrwaliło.

W okresie powojennym istot-
nym redukcjom uległ ponadto układ 
torowy w pobliżu dworca bocznego 
i towarowego. W okolicy dworca to-
warowego zdemontowano kilka że-
ber wokół placu ładunkowego oraz 
koło zlikwidowanej zachodniej na-
stawni stacji rozrządowej.

Wobec kasacji warsztatów wa-
gonowych, znajdujących się przy za-
siłku węglowym, rozebrano również 
wiązkę torów doń prowadzących, 
wychodzących z toru dojazdowego  
nr PKP 130. I co najważniejsze - zli-
kwidowano grupkę trzech torów łącz-
nikowych, wychodzących ze starego 
przebiegu linii tuplickiej do torowisk 
stacji rozrządowej. Wiązka trzech to-
rów Kolei Łużyckiej schodziła się do 
państwowego toru 51o (PKP nr144), 
który to następnie włączał się do 
szczytu drogi zwrotnicowej stacji 
rozrządowej. Trzy zewnętrzne tory 
tej grupy (19o, 20o, 21o), były prze-
znaczone do przetaczania wagonów 
prywatnej kolei.

Jednak najważniejsza decyzja, 

która zapadła w 1945 roku w kontek-
ście linii do Tuplic, nie miała charak-
teru destrukcyjnego. Otóż z wielu po-
wodów, do których przede wszyst-
kim należy zaliczyć wątpliwy sens 
funkcjonowania dwóch sąsiedzko 
położonych dworców kolei normal-
notorowych, znajdujących w struktu-
rach jednego państwowego przewoź-
nika, jakim były i są PKP, postano-
wiono włączyć linię z Tuplic do to-
rów stacyjnych dawnej linii Berlin 
- Wrocław. Pociągi pasażerskie do 
Tuplic od tej pory odjeżdżały z toru 
nr 4 przy peronie 3, który wcześniej 
był przystosowany do obsługi po-
ciągów wyruszających i powracają-
cych z kierunku Krosna Odrzańskie-
go. W początkowym biegu, przebieg 
trasy tuplickiej pokrywał się z to-
rem o niemieckim nr 5w (przechodzą-
cym za wiaduktem na ul. Kilińskiego  
w tor 5o), którym wyciągano wagony 
w pobliże dworca towarowego. Po 
minięciu zlikwidowanej krzyżowni-
cy rozjazdów pomiędzy torami nr 5o  
i 30o - odkąd rozpoczynała się za-
chodnia droga zwrotnicowa sta-
cji rozrządowej - powstał łuk i oko-
ło 300 m niskiej planty z nowym to-
rowiskiem. Tak więc nowy odcinek 
toru pokrywał się na tym odcinku  
z historyczną zachodnią głowicą sta-
cji rozrządowej, a jego samo złącze-
nie z dawnym torem Kolei Łużyckiej 
dokonywało się na wysokości daw-
nego przejścia dla pieszych (około 
38.90 km linii nr 365), tuż za wartow-
nią z czasów III Rzeszy. 

Jeśli chodzi o skalę procesów 
przekształceń w grupie torów przy 
nieczynnym dworcu bocznym, to by-
ła ona niewielka ilościowo, aczkol-
wiek ważna w kontekście ich nowe-
go połączenia do torów stacyjnych, 
poprzez włączenie do toru nr 12 i tym 
samym w zachodnią drogę zwrot-
nicową lubskiego węzła. Z samego 
układu torowego zlikwidowano jedy-
nie fragmenty torów nr 205 i 207 oraz 

klika rozjazdów. 
Wobec faktu włączenia linii tu-

plickiej do torów stacyjnych, pocią-
gi w kierunku Krosna Odrzańskiego 
- od czasu odremontowania tej trak-
cji w 1958 roku - w stosunku do cza-
sów niemieckich, mogły odjeżdżać 
bezpośrednio z toru 2 przy peronie 2 
lub z toru nr 6.

Uwzględniając ponadto fakt fi-
zycznej likwidacji zewnętrznego toru 
szlakowego do Berlina, to oba czyn-
niki wymusiły pewne modyfikacje  
w układzie torowym tuż za peronami 
od strony Gubinka. Przede wszyst-
kim niemieckie tory 2w oraz rozga-
łęziający się od niego na wysokości 
wiaduktu na ul. Walki Młodych tor 
główny dodatkowy nr 3w (nr PKP 1 
i 2) były torami jednokierunkowymi 
przeznaczonymi dla pociągów kur-
sujących w kierunku Wrocławia. Po 
wojnie tor nr 2 włączono bezpośred-
nio w tor szlakowy do Krosna Od-
rzańskiego, wprowadzając w jego 
przebieg tor nr 4, który zmienił swój 
kierunek. W swoim miejscu na to-
rze do Krosna Odrzańskiego pozo-
stał krzyżowy rozjazd drogi zwrotni-
cowej (do 1945 roku wychodziła ona  
z toru szlakowego do Gubinka),  
z której wychodziły: nowy dojazd na 
torowiska dworca bocznego i kolejno 
tory nr 10, 12 (do 1945 r. jeszcze tor 
nr 14). 

Po nowym wykształtowaniu 
węzła w strukturach PKP, zespoły 
torów bocznych skoncentrowały się  
w trzech grupach. Był nieco okro-
jony układ torowy przy dawnym 
dworcu południowym, grupka żeber  
w okolicy dworca towarowego rozcho-
dząca się z toru dojazdowego nr 130,  
a także wiązka czterech torów bocz-
nych (od nr 102 do 108) biegnących 
równolegle do toru szlakowego do 
Jasienia i Żagania. Co istotne, w la-
tach późniejszych na te tory nie by-
ło już możliwości wyjazdu w kierun-
ku Jasienia, a rozjazd dawnej głowi-

cy z toru nr 1 został zdemontowany 
(jednak ustawiony z boku na wypa-
dek konieczności ponownego jego 
włożenia i odtworzenia drogi zwrot-
nicowej). W ten sposób stały się one 
nieprzebiegowymi żebrami wycią-
gowymi, na które jedynie odstawia-
no wagony towarowe. Tory te nie by-
ły przystosowane do przyjmowania  
i wyprawiania pociągów. 

Pewnego razu, w połowie lat 
70. dla przetaczanego składu plat-
form zabrakło toru 102 i pociąg został 
przepchnięty bez rozjazdu na tor szla-
kowy nr 1. Na nieszczęście, w tym 
czasie z kierunku Jasienia jechała ża-
gańska Pt47, która zamierzała pod-
stawić się w Lubsku pod pociąg oso-
bowy podążający w przeciwnym kie-
runku. Doszło do uderzania parowo-
zu w zestaw platform, jego wykoleje-
nia i stoczenia się do rowu przy ogro-
dach działkowych. 

Oprócz zmian torowych po 
wojnie zmieniła się ilość i rozmiesz-
czenie semaforów kształtowych. 
Większość z nich została - w stosun-
ku do czasów DB - przesuniętych  
o niewielkie odległości, inne cał-
kowicie zlikwidowane. W struktu-
rach niemieckich semafory były po-
oznaczane od A aż do R, w sieci PKP 
ostatnim sygnalizatorem był sema-
for wjazdowy z kierunku Krosna Od-
rzańskiego K1/2 . Co ważne, do 1945 
roku, semafory jak i rozjazdy były 
numerowane z kierunku berlińskie-
go, ponieważ hektometraż na głów-
nej linii przechodzącej przez Lubsko 
był liczony właśnie od stolicy Nie-
miec. Na wjazdach do Lubska z kie-
runku Berlina jak i Wrocławia były 
trzyramienne semafory kształtowe, 
wycofane w latach 50. Maszty se-
mafora berlińskiego A1/2/3 oraz dwu-
ramiennego semafora wjazdowe-
go z kierunku Krosna Odrzańskiego 
B 1/2 były zamontowane na metalo-
wym pomoście sygnałowym. Nie był 
to zresztą jedyny pomost sygnało-
wy  w lubskim węźle. Podobne kon-
strukcje znajdowały się do 1945 roku  
w podzespole wschodnim. Pierwszy 
z nich - nad którym górowały jedno-
ramienne semafory K, L, M - znajdo-
wał się w pobliżu drogi zwrotnicowej 
(od strony stacji) torów dodatkowych 
o nr. 3o ,5o ,6o (wg numeracji PKP: nr 
102, 106, 108). W pobliżu tych sy-
gnalizatorów znajdowała się zachod-
nia nastawnia obsługująca stację roz-
rządową. Dwa kolejne pomosty sy-
gnałowe swoją lokalizację znalazły 
koło nastawni po wschodniej stronie 
stacji rozrządowej. Na jednym znaj-
dowały się jednoramienne semafory 
N i O, na drugim P i Q. Semafor N 
nadawał sygnał wyjazdu dla wszyst-
kich pociągów wyjeżdżających po 
torze 2o (wg PKP nr 1) w kierunku 
Jasienia, zaś semafory O, P oraz Q 
umożliwiały wyjazd z jednokierun-
kowych torów 4o (wg PKP nr 104), 
7o, 8o.  (cdn.)

Grzegorz Dawczyk

Wyjątkowe ujęcie u schyłku lat 80. na stacji w Lubsku. Grupa torów stacyjnych w komplecie; od lewej w oddali tor 
nr 1 i kolejno na głównym planie 2a, 2, 4, 6, 8, 10, 12 (przechodzący za rozjazdem krzyżowym koło transformatora  
w tor 22) oraz zakończony kozłem oporowym tor nr 14. Ponadto krzątająca się po torze 18 przy parowozowni żagań-
ska Ol 49- 109, semafory kształtowe (od lewej) C, D2, E2, tarcza zaporowa T Z 1 przy torze nr 6, żuraw wodny nr 2 (przy
parowozowni) i nr 3 pomiędzy torami nr 2 i 4. Na dalszym planie historyczne budowle lubskiej parowozowni oraz 
zakładu wełnianego Luwena B fot. Graeme Salt (www.bazakolejowa.pl)

Stacja 2003 r. Choć wycięto w pień niektóre elementy infrastruktury jak 
semafory, tarcze i żurawie, to oprócz urwanego przy peronie 1 toru nr 3 (w 
przeszłości szlakowego do Guben), infrastruktura torowa przy stacji jest 
nieruszona. Wiaty peronowe i budki dźwigów towarowych jakoś też jesz-
cze się miały. fot. Marek Szydłowicz
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Pomysły i opowiadania

Problem Marka

Marek, wracając ze szkoły, jak zwy-
kle, szedł koło dużego starego budynku. 
Budynek straszył swym wyglądem, gdyż 
był bardzo zaniedbany. Marka przeszły 
dreszcze, lecz poszedł dalej, nie oglądając 
się za siebie. 

Gdy wrócił do domu, zobaczył, że 
jego mama myła naczynia.

- Hej, mamo - powiedział przygnę-
biony. Spojrzała na niego.

- Coś się stało synku? - spytała. Spu-
ściła wodę w zlewie i przepłukała szmat-
kę, którą przecierała naczynia i sztućce.

- A... wiesz... jest okej... - westchnął.
Usiadł do stołu. Mama podała mu 

obiad. Podziękował. Wziął z jej rąk wide-
lec i uśmiechnął się mimowolnie. Mama 
udała się do salonu i włączyła swój ulu-
biony musical. Gdy zjadł, odniósł brudne 
naczynia do zlewu. Idąc do matki, wycią-
gnął coś z plecaka. Mama wyłączyła głos 
w telewizorze i spojrzała pytająco, gdy zo-
baczyła to, co jej syn trzyma w ręce.

- Hm?.. Co to za karteczka? - spytała 
podejrzliwie. - Znowu jakaś uwaga? Co... -

Przerwał jej. - Spokojnie, to tylko 
zgoda na wycieczkę do teatru - pokazał 
pomiętą kartkę.

- O! Wspaniale! Teatr... - Matka wes-
tchnęła i uśmiechnęła się do siebie.

- Tak, mamo, wiem, że lubisz teatr.
I wtedy mama zaczęła opowiadać, 

jak często chodziła kiedyś do teatru, jak 
elegancko się ubierała, a po spektaklu mia-
ła gęsią skórkę z zachwytu.

- Bywały i gorsze spektakle, ale 
większość była wyjątkowa... - urwała.

- Ale czy najbliższy teatr nie jest sto 
pięćdziesiąt kilometrów stąd? Dokąd je-
dziecie?

- Do Borówczarni. Tam, gdzie 
mieszka ciocia Gosia.

Matka przytaknęła. - To niedobrze, 
że wy, młodzi ludzie, macie tak mało 
styczności ze sztuką i kulturą. To nie do 
pomyślenia... Gdyby tak można było... - 
zamilkła. 

- Mam! - wykrzyknęła nagle.
- H - hę? - spytał Marek wytrącony 

ze swoich myśli. Przestał słuchać matki po 
tym, jak w swojej wypowiedzi użyła słów 
„młodzi ludzie”.

- C - co? - zamrugał oczami.
- Nie..., fałszywy alarm. Ten pomysł 

nie przejdzie... - wyłączyła telewizor.
- Fajnie by było, gdybyśmy mieli te-

atr u nas... - rozmarzył się.
- Marek! - krzyknęła matka.
- C - co znowu zrobiłem? - obruszył 

się wystraszony.
- Marek! To przecież wspaniały po-

mysł! - jego mama mało co nie podsko-
czyła, gdy usłyszała pomysł syna.

- To świetny pomysł! Jak go zreali-
zować? - patrzyła na niego, jakby oczeki-
wała kolejnej wspaniałej myśli, ale tylko 
patrzył nadal niepewny, co takiego wspa-
niałego powiedział.

Po długiej rozmowie ustalili, że na-
piszą petycję, znajdą zwolenników popie-
rających pomysł założenia teatru i pójdą 
do pani burmistrz. Postanowili, że Marek 
będzie rozmawiać o pomyśle z koleżanka-
mi i kolegami, a mama obdzwoni znajo-
mych, którzy mogliby pomóc.

Po kilku tygodniach zbierania podpi-
sów udali się do pani burmistrz. Wyraziła 
zgodę pod warunkiem, że znajdą odpo-
wiednie miejsce do zagospodarowania na 
teatr.

Odpowiedź ucieszyła ich, ale i za-
smuciła, gdyż nie mieli takiego miejsca. 

Marek stracił cały zapał, gdyż znowu nie 
mógł spać i problem z odpowiednim miej-
scem odbijał się na jego logicznym myśle-
niu. Nie mógł się na niczym skupić. Nie 
mógł też spać, ponieważ miał koszmary 
o okropnym pustym domu, koło którego 
musiał przechodzić kilka razy w tygodniu. 
Zwierzył się mamie, która tylko westchnę-
ła, zapewniając, że nie ma się czego bać. 
Nagle podskoczyła, bo przyszło jej do 
głowy, że ten budynek może być idealnym 
miejscem na teatr. Chłopak otworzył sze-
roko oczy:

- To... niegłupi, ale mogący wypalić, 
pomysł!

Już na drugi dzień mama skontakto-
wała się z właścicielem posesji. Przyznał, 
że nie ma czasu ani pieniędzy, aby zająć 
się domem. Podał cenę, jakby szczęśliwy, 
że może uda mu się pozbyć domu.

Znowu udała się z synem do pani 
burmistrz, która stwierdziła, że cieszy się, 
iż znaleźli odpowiednie miejsce, ale chwi-
lowo nie ma pieniędzy na taki wydatek. 
Powiedziała, że można zrobić zbiórkę, 
a ona da tylko część sumy. Matka i syn 
stwierdzili, że nie ma co się smucić tą wia-
domością, bo może znajdą się sponsorzy. 
Trzeba tylko było jakoś to obwieścić. Ma-
rek i jego mama wstawili na swoich forach 
społecznościowych wiadomość o zbiórce 
pieniędzy. Nie oczekiwali nie wiadomo 
jakich dotacji, dobre byłoby nawet kilka 
złotych.

Po miesiącu mieli jedną piątą sumy, 
co ich ucieszyło, lecz nadal było to za 
mało na zakup budynku. Matka Marka 
stwierdziła, że w takim tempie zajmie to 
co najmniej jeszcze ze dwa miesiące. 

Pół miesiąca później był festyn. Mie-
li wtedy trochę więcej pieniędzy, ale nadal 
mniej niż połowę. Sąsiadka matki Marka, 

pomagająca im ze zbiórką, stwierdziła, że 
ma na strychu wiele niepotrzebnych rze-
czy i mogliby je wziąć i może sprzedać 
na festynie. Marek od razu zaczął zbierać 
swoje niepotrzebne rzeczy, tak samo zro-
biła jego mama.

Na festynie mało rzeczy się sprzeda-
ło, ale już było o kilkaset złotych więcej. 
Zbierali jeszcze dobre dwa miesiące pie-
niądze.

Gdy było już blisko połowy sumy, 
matka Marka skontaktowała się z panią 
burmistrz. Ustaliły, że pani burmistrz ode-
zwie się w przeciągu dwóch tygodni.

- Jeszcze raz dziękuję pani za po-
moc, pani Małgorzato - powiedziała mama 
Marka na zakończenie rozmowy. 

Po niecałych ośmiu dniach otrzyma-
ła wiadomość, że budynek jest wykupiony, 
jednak prace remontowe zostaną wszczęte 
dopiero na wiosnę. Do tej pory mieli zna-
leźć dyrektora teatru i jakąś grupę teatral-
ną. Było to chyba najtrudniejsze zadanie, 
ponieważ żadna trupa nie była chętna do 
występowania tam, jak i wystawiania 
spektakli. Marek powoli zaczął mieć tego 
dość.

- Zrobiliśmy tak dużo! A nie ma ni-
kogo chętnego!? 

- Nie powinieneś się złościć, albo-
wiem było to do przewidzenia - uspokaja-
ła go mama. Nikt nas nie zna i nie mamy 
żadnych znajomości. Sama jestem niepo-
cieszona, ale nic nie poradzimy... - poło-
żyła się na kanapie. Rozmawiali jeszcze 
chwilę, po czym uznali, że najlepiej będzie 
się z tym wszystkim przespać.

Następnego ranka nie mieli nadal 
pomysłu. Był weekend i jak zwykle cho-
dzili w piżamach do dziesiątej rano.

Joasia

GMINA ŻARY Dobiegł 
końca projekt 
„Ja Obywatel” 
realizowany przez 
Fundację Pięknolesie 
z Sieniawy Żarskiej. 
Projekt, który otrzymał dofi-
nansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego, był realizowany  
w czterech miejscowościach gmi-
ny Żary. W Sieniawie Żarskiej, 
Złotniku i Bieniowie uczestnicy 
projektu spotykali się w miejsco-
wych bibliotekach, a w Grabiku, 
w budynku szkoły. W warsztatach 
dziennikarskich oraz z literatką  
i z pisarką wzięły udział dzieci  
z gminy Żary. Podczas warszta-
tów uczestnicy nabywali prak-
tyczne umiejętności, które mia-
ły pomóc w napisaniu pracy, 
będącej wyrazem potrzeby oby-
watelskiego działania. Ukorono-
waniem udziału w warsztatach 
miała być właśnie pisemna praca 
lub krótkie opowiadanie. Dzie-
ci mogły opisać czyjeś działanie 

obywatelskie lub same zgłosić  
i opisać swój pomysł, który chcia-
łyby, żeby został zrealizowany  
w ich miejscowości. Zanim jednak 
przeprowadzone zostały zajęcia, 
uczestnicy projektu wyjechali do 

Poznania by tam zwiedzić Mu-
zeum Poznańskiego Czerwca 1956 
r. i zobaczyć jak robotnicy walczyli 
o własne potrzeby. W ramach akcji 
Masz Głos w Grabiku odbyły się 
także warsztaty ze znanym praw-

nikiem Szymonem Osowskim, sze-
fem Watch Dogs Polska.

Podsumowanie projektu zo-
stało zorganizowane w bibliotece, 
w Złotniku. Dzieci, które napisały 
prace, ocenione przez trzyosobo-

wą komisję, otrzymały nagrody, 
m.in. bon na zakupy w sklepie 
sportowym.

- To był bardzo ciekawy 
projekt! Nasi uczestnicy podzieli-
li się z nami swoimi pomysłami,  
a były to bardzo ważne w lokal-
nej społeczności działania - bu-
dowa chodników, bezpiecznych 
przejść dla pieszych i ścieżek 
rowerowych, dodatkowe zajęcia 
z języka obcego dla uczniów, 
ochrona przyrody - sadzenie lasu 
i powołanie obywatelskich straż-
ników leśnych, budowa skate-
parków z parkiem rowerowym,  
w którym odbywałyby się lekcje  
i egzaminy na kartę rowerową 
oraz utworzenie teatru czy wyda-
nie albumu o historii wsi. Dzię-
kuję wszystkim uczestnikom 
projektu za Wasze pomysły na 
inicjatywy, za kreatywne podej-
ście do pracy!! Życzę Wam i so-
bie, aby te inicjatywy zostały zre-
alizowane - podsumowuje projekt 
Krystyna Adamenko, szefowa 
Fundacji Pięknolesie. PAS

fot. ARMG
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SPORTY WALKI  
W dniach 4-8 grudnia 
w Rumi odbywały się 
Mistrzostwa Świata 
Armwrestlingu, czyli 
siłowania się na rękę.
Żarski Klub Sportów Walki, w którym 
od września prowadzone są treningi  
w tej sekcji, reprezentowało dwoje za-
wodników - Sonia Turzyniecka oraz Ra-
fał Fiołek.

Sonia Turzyniecka wywalczyła 
cztery krążki: dwa złote w kategorii Se-
nior Grand Master Open na lewą i pra-
wą rękę oraz dwa srebrne w kategorii 
niepełnosprawnych Disabled Standing 
+65kg na lewą i prawą rękę.

Wielkim sukcesem zakończył 
się start trenera ŻKSW Rafała Fiołka  
w najmocniejszej kategorii czyli senio-
rów. W wadze -63kg wywalczył 3 miej-
sce MŚ na lewą rękę, a wyprzedzili go 
jedynie od lat panujący na świecie bra-
cia Tager z Niemiec. DP

SENIOR MEN LEFT 63 KG
1. JAN TAGER (GERMANY)
2. FABIAN TAGER (GERMANY)
3. RAFAL FIOŁEK (POLAND)
4. MACIEJ GRALAK (POLAND)
5. PATRYK BUGAJ (POLAND)
6. SHALVA GABISIANI (GEORGIA)
7. VILLE MUTIKAINEN (FINLAND)
8. TOBIAS AXELSSON (SWEDEN)
9. IGOR AVRAMENKO (RUSSIA). 

SPORT

Pokaz siły 
i techniki

Zawody na Wodniku

Wirtualni Mikołaje w Lubsku

Srebrny Maksfot. nadesłane

BIEGI 8 grudnia już 
po raz trzeci odbył 
się Wirtualny Bieg. 

Tym razem Mikołajkowy  
i w takich właśnie strojach 
można było przebiec lub 
przejść jedno okrążenie wokół 
Zalewu Karaś, bądź zrobić ich 
kilka. Kto ile chciał. Po biega-
niu można było ogrzać się przy 
ognisku, zjeść kiełbaskę i wy-
pić gorącą herbatę lub kawę.
Wirtualne biegi mają charakter 
charytatywny. 50 procent do-
chodu netto z Biegu Mikołaj-
kowego trafi do Fundacji Mam 
Marzenie. MC fot. nadesłane

BIEGI 7 grudnia 
w Szklarskiej 
Porębie odbył się 
finałowy turniej 
Polskiej ligi karate 
Shikyokushinkai 
Biały Lew-Cup. 
Bardzo dobrze zaprezentował 
się zawodnik Żarskiego Kubu 
Sportowego Karate Maksy-
milian Bełz, który w swojej 
kategorii wywalczył srebro  
w kumite. W kata zabrakło 
minimalnie szczęścia. W kla-
syfikacji generalnej Maksymi-
lian znalazł się na 5. miejscu  
w swojej kategorii wiekowej. 
nadesłane fot. nadesłane

PŁYWANIE Na żarskim Wodniku zorganizowano XVII Mikołajkowe Zawody Pływackie dla 
dzieci i młodzieży. W tym roku najlepsze rezultaty w poszczególnych kategoriach osiągnęli: do 
lat 6 - Zofia Czop; 7-8 lat - Patrycja Buganik i Bartosz Jaroszewski; 9-10 lat - Iga Otocka i Mateusz 
Buganik; 11-12 lat - Otylia Bogucka i Sebastian Kols; 13-14 lat - Paulina Nowacka i Jakub Drzewiec-
ki; open - Anna Reczyńska i Hubert Markiewicz. fot. MOSRiW Żary
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Mikołajkowy tenis stołowy

W Zielonym Lesie zrobiło się czerwono

TENIS STOŁOWY 8 grudnia 
w Olbrachtowie odbył 
się Mikołajkowy Turniej 
Tenisa stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Żary. 
Do zmagań  przystąpiło 44 zawodników z 
Zielonej Góry, Nowej Soli, Żagania, Nowo-
grodu Bobrzańskiego, Lubska, Łeknicy, Żar, 
Mirostowic Górnych, Łazu, Mirostowic Dol-
nych, Suchlebu, Lipinek Łużyckich, Grabika 
i Olbrachtowa. 

Najliczniejszą kategorię stanowili za-
wodnicy zrzeszeni - 24 osoby. W tej kategorii 
rozegrano łącznie 67 bardzo zaciętych poje-
dynków. W całym turnieju rozegrano aż 108 
meczy. 

Końcowa klasyfikacja:
- rocznik 2003 i młodsi: 
1. Duda Tomasz - Olbrachtów
2. Kosiński Jakub - Grabik

3. Olbryś Maciej - Grabik
4. Kowalski Wojtek - Olbrachtów
- amatorzy:
1. Piotrowski Zbigniew - Żary
2. Wasilewski Jerzy - Zielona Góra
3. Gac Krzysztof - Nowa Sól
4.Wąsiński Jan - Zielona Góra
- mieszkańcy gminy wiejskiej Żary:
1. Burzyński Grzegorz - Grabik
2. Skiba Piotr - Olbrachtów
3. Olbryś Bogusław - Grabik
4. Mrożek Leszek - Olbrachtów
- zrzeszeni:
1. Jackowski Tomasz - Zielona Góra
2.Gierlach Bogusław - Nowa Sól
3. Paszczeniuk Dawid - Żary
4. Iwuć Stefan - Łęknica
Najlepsi otrzymali statuetki i nagrody ufun-
dowane przez Gminę Żary i LKS Błękitni 
Olbrachtów. Sędzią głównym był Dariusz 
Hawełka. nadesłane

fot. Andrzej Buczyński

fot. nadesłane fot. nadesłane

fot. nadesłane

fot. nadesłane

BIEGI Żarski 
parkrun 
miał swoją 
mikołajkową 
edycję.
7 grudnia na starcie stanęło 
58. biegaczy. Najlepszy re-
zultat osiągnął Marcin Pio-
trowski (20:34). Za nim na 
metę wbiegali kolejno: Mar-
cin Potocki (20:34), Filip 
Ratman (21:01), Julian Olek-
syk (21:38), Marcin Urszu-
lak (21:49), Artur Stężycki 
(22:34), Krzysztof Skałac-
ki (22:55), Jerzy Warszawski 

(23:19), Maciej Włudarski 
(23:58), Rajmund Kondrato-
wicz (24:26).

Rekordy życiowe po-
prawili: Krzysztof Koniec-
polski (24:42), Wojciech 
Wesołowski (26:45), Kami-
la Skałacka (26:48), Blanka 
Urszulak (28:54), Magdale-
na Urszulak (29:17) oraz Ula 
Mazur (36:00).

Była to już 323. edycja 
cotygodniowego, pięciokilo-
metrowego biegu. Wyjątko-
wa, bo mikołajkowa, co wi-
dać po biało-czerwonych do-
datkach do strojów. ATB fot. Andrzej Buczyński
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Wojewódzka halówka kobiet
FUTSAL W sobotę 
7 grudnia w Żarach 
rozegrano Turniej 
Finałowy Halowego 
Pucharu Polski Kobiet na 
szczeblu województwa 
lubuskiego.
W hali Powiatowego Centrum Sportu ry-
walizowało dziewięć zespołów: KS Pro-
mień Żary I, TKKF Stilon Gorzów II, 
UKS Czarni Żagań I, Budowlani Lub-
sko, MKS Odra Bytom Odrzański, KS 
Promień Żary II, TKKF Stilon Gorzów I 
oraz MUKS II Zielona Góra.

Wyrównany mecz finałowy pomię-
dzy drużynami Promień  Żary I a TKKF 
Stilon Gorzów I rozstrzygnęła bramka 
strzelona przez gorzowianki niemalże  
w ostatnich sekundach spotkania. 

Po serii rzutów karnych, trze-
cie miejsce w turnieju zajęła drużyna 
MUKS II Zielona Góra, która wyprze-
dziła w klasyfikacji końcowej piłkarki 
Czarnych Żagań. ATB Gorzowianki wygrały ostatni mecz turnieju fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

Mikołajkowe orliki

PIŁKA NOŻNA 7 grudnia w hali SP5 w Żarach zorganizowano turniej dla roczników 2010 i młod-
szych. Rywalizowało sześć drużyn, które ostatecznie podzieliły się miejscami w następujący 
sposób: 1. APMMFalubaz Zielona Góra, 2. Football Academy Bolesławiec, 3. UKS Promień Żary I, 
4. MKS Tęcza - Homanit Krosno Odrzańskie, 5. UKS Promień Żary II, 6. KP Piast Iłowa  
fot. Andrzej Buczyński

Sukcesy żaków

PIŁKA NOŻNA Dwa bardzo udane turnieje zaliczyli młodzi zawodnicy UKS Promień Żary.  
7 grudnia wygrali Turniej Mikołajkowy w Cybince, wyprzedzając w klasyfikacji dziewięć dru-
żyn. Następnie dzień później, 8 grudnia, zwyciężyli w Mikołajkowym Turnieju w Bobrowicach, 
w którym brało udział łącznie osiem zespołów
fot. pilkarskilaur.pl
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Grali mikołajkowo 
o puchar starosty

PIŁKA NOŻNA 8 grudnia 
w Powiatowym Centrum 
Sportu w Żarach rozegrano 
Mikołajkowy Turniej 
Halowy o Puchar Starosty 
Żarskiego. Właściwie to 
były dwa turnieje - osobno 
w kategoriach żaków  
i orlików.

W turnieju żaków, zorganiowanym przez Po-
dokręg Żary, wzięło udział 8 zespołów, które 
rozegrały mecze eliminacyjne w dwóch gru-
pach. 
Mecze półfinałowe:
Akademia Młody Talent - Błękitni Ol-
brachtów 3:2 
Delta Sieniawa Żarska - ŁKS Łęknica 1:0 
Mecz o 7 miejsce 
Unia Kunice Żary - Sparta Grabik 1:4 
Mecz o 5 miejsce 
UKS Promień Żary - SAPN Mundial Żary 
0:0 (k. 8:7) 
Mecz o 3 miejsce 
Błękitni Olbrachtów - ŁKS Łęknica 0:5 
Mecz finałowy 
Akademia Młody Talent - Delta Sieniawa 
Żarska 0:2 
Końcowa klasyfikacja turnieju 
1. Delta Sieniawa Żarska 
2. Akademia Młody Talent Żary 
3. ŁKS Łęknica 
4. Błękitni Olbrachtów 
5. UKS Promień Żary 
6. SAPN Mundial Żary 
7. Sparta Grabik 
8. Unia Kunice Żary 
Najlepszy strzelec turnieju - Wiktor Ło-
chyński, ŁKS Łęknica.
Najlepszy bramkarz turnieju - Patryk Adach, 
Delta Sieniawa Żarska.
Najlepszy zawodnik turnieju - Grzegorz 
Ryczkowski, Akademia Młody Talent Żary. 

W turnieju orlików również zagrało  
8 zespołów.
Mecze półfinałowe
Sparta Grabik - UKS Promień Żary 0:4 
ŁKS Łęknica - MUKS Hat-Trick Lubsko 0:1 

Mecz o 7 miejsce 
Budowlani Lubsko - Delta Sieniawa Żarska 
0:0 (k. 3:2) 
Mecz o 5 miejsce 
UKS Victoria Jasień - Akademia Młody Ta-
lent Żary 1:1 (k. 2:0) 
Mecz o 3 miejsce 
Sparta Grabik - ŁKS Łęknica 0:0 (k. 4:3) 
Mecz finałowy 
UKS Promień Żary - MUKS Hat-Trick 
Lubsko 2:3 
Końcowa klasyfikacja turnieju 
1. MUKS Hat-Trick Lubsko 
2. UKS Promień Żary 
3. Sparta Grabik 
4. ŁKS Łęknica 
5. UKS Victoria Jasień 
6. Akademia Młody Talent Żary 
7. Budowlani Lubsko 
8. Delta Sieniawa Żarska 
Najlepszy strzelec turnieju - Jakub Pietru-
siak, UKS Promień Żary.
Najlepszy bramkarz turnieju - Fabian Jaro-
siński, ŁKS Łęknica.
Najlepszy zawodnik turnieju - Tomasz Pie-
trzyk, MUKS Hat-Trick Lubsko. nadesłane

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Niedaleka przyszłość. Wskutek zmian 
klimatycznych na Ziemi zaczyna brakować 
żywności. Ogromna susza i częste burze pyłowe 
powodują, że ludzkość jest bliska zagłady. Coop-
er (Matthew McConaughey), były pilot NASA, 
zajmuje się uprawą kukurydzy. W prowadzeniu 
farmy pomagają mu teść Donald (John Lithgow) 
oraz nastoletni syn Tom (Timothée Chalamet). 
Tymczasem 10-letnia córka Coopera, Murph 
(Mackenzie Foy), twierdzi, że w jej pokoju 
zadomowiły się duchy. 

TVN fi lm sf, Kanada, Wielka Brytania, USA, 2014

Interstellar20:00

Piątek

TVP1

21:30

Sobota

Grace Kelly, zdobywczyni Oscara za rolę w fi lmie 
„Dziewczyna z prowincji”, w 1956 roku zostaje 
żoną księcia Rainiera III. Tym samym na zawsze 
porzuca Hollywood i amerykański styl życia, 
by stać się europejską księżną. Sześć lat później 
wybucha kryzys polityczny i pojawia się realne 
zagrożenie inwazji ze strony Francji. W tym czasie 
Grace znajduje się na emocjonalnym rozdrożu. 
Odwiedza ją Alfred, który proponuje powrót 
do świata fi lmu poprzez zagranie głównej roli 
w swojej najnowszej produkcji, „Marnie”. 

Bandyci na usługach chciwego właściciela 
kopalń złota Bartholomew Bogue’a terroryzują 
mieszkańców niewielkiej miejscowości Rose 
Creek leżącej na pograniczu Meksyku i Stanów 
Zjednoczonych. Wdowa po jednym z zabitych 
przez nich mężczyzn i jej przyjaciel decydują 
się poprosić ofi cera Sama Chisolma o pomoc 
w rozprawieniu się z przestępcami. Choć 
w zamian oferują symboliczne wynagrodzenie, 
ponieważ tylko na takie ich stać, mężczyzna 
zbiera niewielką grupę najemników.

TVP1 fi lm biografi czny, Belgia, Francja, Szwajcaria, USA, 2014 western, USA, 2016

Grace księżna Monako Siedmiu wspaniałych 21:15

Niedziela

Niemal 36 lat po pacyfi kacji kopalni Wujek owe 
tragiczne wydarzenia zostają opowiedziane 
na nowo, tym razem w formie musicalowej. 
Spektakl przedstawia losy śląskiej rodziny - 
mężczyźni pracują na „grubie”, kobiety dbają 
o dom, a dzieci popołudniami spędzają czas na 
podwórku. Czworo nastolatków obserwuje otac-
zający ich świat przez pryzmat fi kcji i zabawy, 
jednak podczas dramatycznego fi nału także 
i oni doświadczają ponurej rzeczywistości stanu 
wojennego. 

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2017

Wujek. 81. Czarna ballada 21:00

Poniedziałek

Stany Zjednoczone. Stan gospodarki gwałtownie 
się pogarsza, co prowadzi do wzrostu bezrobocia 
i skali przestępczości. Jednocześnie do władzy 
dochodzą potężne korporacje, a w kraju pojawiają 
się prywatne więzienia. Trzykrotny zwycięzca 
wyścigów NASCAR, niesłusznie oskarżony 
o zabójstwo żony Jensen Ames zostaje skierow-
any do jednej z takich placówek. Naczelniczką 
zakładu karnego jest Hennessey, która organizuje 
wyjątkowo krwawe wyścigi samochodowe 
z osadzonymi w rolach kierowców. 

TVN fi lm sensacyjny, Niemcy, Wielka Brytania, USA, 2008

Wyścig śmierci 21:35

Wtorek

Pielęgniarz Greg Focker od lat zabiega o przy-
chylność surowego teścia, byłego agenta CIA 
Jacka Byrnesa. Ich relacje są skomplikowane 
i wciąż nie należą do najłatwiejszych. Tymc-
zasem Greg i jego żona Pam tworzą szczęśliwe 
małżeństwo. Z powodzeniem wychowują urocze 
pięcioletnie bliźnięta - Samanthę i Henry’ego. 
Ta rodzina nie może jednak żyć bez kłopotów. 
Wkrótce będą musieli stawić czoło nowym 
wyzwaniom. Wszystko zaczyna się od ekscen-
trycznego pomysłu ojca Pam. 

POLSAT komedia, USA, 2010

Poznaj naszą rodzinkę20:05

Środa

Elizabeth jest leniwą, próżną dziewczyną, która 
przez przypadek została nauczycielką. Kobieta 
nie stroni od używek, a uczniowie kompletnie 
jej nie obchodzą. Marzy tylko o tym, żeby 
poślubić swojego bogatego chłopaka i wreszcie 
porzucić znienawidzoną pracę. Nic więc dziw-
nego, że kiedy narzeczony z nią zrywa, szybko 
zaczyna rozglądać się za kolejnym, odpowiednio 
sytuowanym kandydatem na męża. Usiłuje 
uwieść przystojnego i majętnego Scotta, który 
właśnie rozpoczął pracę w tej samej szkole. 

POLSAT komedia, USA, 2011

Zła kobieta20:05

Czwartek
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05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

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

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

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

nowela historyczna TVP
09:10 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
09:45 Okrasa łamie przepisy - 

Największe kartacze 
- magazyn kulinarny 

10:15 Komisarz Alex - serial 
kryminalny TVP 

11:05 Ojciec Mateusz - serial 
kryminalny TVP 

12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce

- Dzika Holandia 

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

15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Dziewczyny 

ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP 

21:30 Werdykt 
23:10 Pociąg śmierci 

do Denver - thriller
01:20 SEAL Team - komando 

Foki - serial

04:35 Koło fortuny 
05:10 Doktor z alpejskiej 

wioski 
06:05 Planeta lasów. 

Królestwo jałowców
- fi lm dokumentalny, prod. 
Hiszpania, 2017, reż. Juan 
Antonio Rodriguez Llano, 
Luis Miguel Ruiz Gordon 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia

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

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

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

- serial komediowy TVP 

15:10 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 

- teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Gotowi do gotowania. 

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

tu rządzi? - reality show 
19:30 Barwy szczęścia - serial 
20:00 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia - felieton 
20:10 Barwy szczęścia - serial 
20:35 Czar Par
22:15 Muzyka na weekend
23:25 Zawsze tylko ty - fi lm 
01:20 Manchester by the Sea

- dramat, prod. USA, 2016 
03:40 Niezwykły dzień Panny 

Pettigrew - fi lm

04:50 Uwaga! 
- magazyn

05:15 Mango 
- telezakupy

06:20 Kuchenne rewolucje   
07:20 Doradca smaku 

- Indyjski dal z soczewicy 
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda

-  obyczajowy 
12:00 Szkoła

- obyczajowy 
13:00 19 + 
14:00 Ugotowani   
15:00 Szpital 

- obyczajowy 
16:00 Szkoła
17:00 Kuchenne rewolucje   
18:00 Ukryta prawda

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

20:00 Interstellar - fi lm S-F, 
USA, Wielka Brytania, 
Kanada, Islandia, 2014, 
reż. Christopher Nolan, 
wyk. Matthew McCo-
naughey, Anne Hathaway, 
Jessica Chastain, Ellen 
Burstyn, Michael Caine, 
John Lithgow, Wes 
Bentley, Casey Affl  eck, 
Matt Damon 

23:35 Pakt z diabłem - fi lm 
sensacyjny, Chiny, USA, 
2015, reż. Scott Cooper, 
wyk. Johnny Depp, Joel 
Edgerton, Benedict Cum-
berbatch, Dakota Johnson, 
Kevin Bacon 

02:00 Kuba Wojewódzki
- talk show 

03:00 Uwaga! - magazyn
03:20 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

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

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

20:05 Łotr 1. Gwiezdne
wojny 

 Historia grupy rebeliantów 
zjednoczonych w śmiałej 
wręcz niemożliwej misji 
polegającej na kradzieży 
planów imperialnej 
Gwiazdy Śmierci, 
najpotężniejszej broni 
Imperium. 

22:55 Wilk
 - horror, USA, 1994, 

reż. Nichols Mike, 
wyk. Jack Nicholson, 
Michelle Pfeiff er, James 
Spader, Kate Nelligan, 
Plummer Christopher 

01:45 Babilon MMA 
Radom

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

07:30 Informacje kulturalne 
07:55 Studio Kultura
08:10 Śpiewnik Praw 

Człowieka - fi lm 
08:45 Śmierć jak kromka 

chleba - dramat
11:00 Królowa Bona - serial 
12:05 Detektywi

na wakacjach - serial 
przygodowy TVP 

12:40 Wydarzenie aktualne
13:00 Studio Kultura 
13:20 BBC Proms: WEDO and 

Daniel Barenboim
15:30 Chleb, miłość 

i zazdrość - komedia
17:10 Rykoszety
17:45 Studio Kultura 
18:00 Odyseja fi lmowa
19:05 Teledyski
19:20 Którędy po sztukę 
19:30 Koło pióra - magazyn 
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Teatr Telewizji 
21:35 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu 

21:40 Wieczór kinomana 
- Chinatown 
- fi lm sensacyjny,
prod. USA, 1974, 
reż. Roman Polański, 
wyk. Jack Nicholson

24:00 Magazyn Rolling 
Stone, reportaże znad 
krawędzi - fi lm 

00:50 Tygodnik Kulturalny 
01:40 Teraz animacje! 

- Manifestacja geniuszu
w czterech aktach 
- fi lm animowany

02:10 Legenda - koncert 
03:15 Blue Ruin - fi lm prod. 

USA, 2013, reż. Jeremy 
Saulnier, wyk. Macon 
Blair, Devin Ratray, Amy 
Hargreaves, Kevin Kolack 

04:55 Informacje kulturalne 
05:25 Afi sz kulturalny

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, 
momentami ekscytujące, 
ale często i niebezpieczne. 
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina i 
przyjaciele.

09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Niepokonany 3: 
Odkupienie 

21:55 Umysł przestępcy 
00:00 Szanghajska robota 
02:05 Tajemnice 

medyczne
- fi lm akcji

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
obyczajowy

03:45 Menu na miarę
- fabularny

04:35 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur

05:00 Szkoła
06:00 Mango 

telezakupy
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- obyczajowy    

08:35 Ukryta prawda
-  obyczajowy 

10:35 Big Brother Pobudka
10:40 Sąd rodzinny     
11:40 Big Brother 
12:40 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
13:10 Szpital obyczajowy 
14:10 Big Brother

Popołudnie
14:15 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- obyczajowy    

15:15 Ukryta prawda 
  obyczajowy 

16:15 Sąd rodzinny
- obyczajowy    

17:15 Big Brother 
Podwieczorek 

17:20 SOS Ekipy w akcji

18:25 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny   

20:00 Big Brother 
21:00 Apollo 13 

- fi lm przygodowy, 
USA, 1995, reż. Ron 
Howard, wyk. Tom Hanks, 
Bill Paxton

23:45 Big Brother + 
00:20 47 roninów 

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

02:45 Noc Magii

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska

09:00 Miłość na Zakręcie
12:00 Septagon

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

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

16:00 Sekrety Sąsiadów
18:00 Septagon

- serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial kryminalny

23:05 Odzyskać dziecko
 - thriller, USA, Chiny, 

Malezja, 2014, reż. White 
Alan, wyk. Cusack John, 
Guzmán Luis

 Para bezdzietnych 
Amerykanów, Steven 
i Shannon, jedzie do 
Porto Rico adoptować 
osieroconą po trzęsieniu 
ziemi dziewczynkę z Haiti, 
Ninę. W hotelu dochodzi 
do dziwnych incydentów 
sprowokowanych przez 
sąsiadów, a wkrótce 
potem Nina znika.

01:05 STOP Drogówka
- magazyn

02:10 Interwencja
- magazyn

02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie Extra 
08:00 Pełnosprawni 
08:25 Wojsko-polskie.pl
08:55 Studio Raban 
09:20 Rodzinny ekspres 
09:55 Agent Cody Banks 2: Cel 

Londyn - fi lm fabularny, 
prod. USA, Kanada, 2004, 
reż. Kevin Allen, wyk. 
Frankie Muniz, Anthony 
Anderson, Hannah 
Spearritt, Daniel Roebuck 

11:45 Młody Piłsudski - serial 
historyczny TVP 

12:40 Fascynujący świat
13:55 Okrasa łamie przepisy 
14:25 Z pamięci - Joanna Guze 
14:40 Ojciec Mateusz - serial 
15:35 Skoki Narciarskie 
17:00 Teleexpress
17:05 Skoki Narciarskie
18:30 Postaw na milion 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn 

20:35 Komisarz Alex 
- serial kryminalny 
prod. TVP 

21:30 Hit na sobotę 
- Siedmiu wspaniałych 
- western, prod. USA, 
2016, reż. Antoine Fuqua, 
wyk. Denzel Washington, 
Chris Pratt, Ethan Hawke, 
Vincent D’Onofrio, Haley 
Bennett 

23:50 Jej twarz - dramat, prod. 
USA, 2016, reż. Sean Penn, 
wyk. Charlize Theron, 
Javier Bardem, Jean Reno, 
Adele Exarchopoulos, 
Jared Harris 

02:10 Pociąg śmierci 
do Denver - thriller

04:10 Z pamięci - Joanna Guze 
- felieton 

04:15 Zakończenie dnia

05:15 Barwy szczęścia - serial 
06:20 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
07:15 Pytanie na śniadanie
10:55 Pogoda 
11:00 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:30 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny

12:00 The Wall. Wygraj 
marzenia - teleturniej 

13:00 O mnie się nie martw
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny

- teleturniej 
15:15 Szansa na sukces. Opole 

2019 - widowisko 
16:15 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
16:45 Dla niesłyszących

- Słowo na niedzielę
17:00 Piłka nożna - PKO Ek-

straklasa: 19 kolejka: Śląsk 
Wrocław - Lech Poznań 

19:35 Lajk! 

20:05 The Voice Senior
- Przesłuchania 
w ciemno 

22:15 Wywiad z Robbiem 
Williamsem

22:45 Ostatni prom
- dramat, reż. Waldemar 
Krzystek, wyk. Krzysztof 
Kolberger, Agnieszka 
Kowalska, Dorota Segda, 
Ewa Wencel, Artur Barciś, 
Jerzy Zelnik, Aleksander 
Bednarz, Przemek Kotek, 
Karolina Roczek, Jan Blecki 

00:20 Jak dogryźć mafi i 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 2017, 
reż. Mark Cullen, 
wyk. Bruce Willis, John 
Goodman 

02:05 Jumpin’ Jack Flash
04:00 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! 
- magazyn

05:15 Mango
- telezakupy

07:30 Dzień Dobry TVN
- magazyn 

11:00 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska 

12:50 MasterChef 
- rozrywkowy
prod. Polska 

14:25 Top Model
- rozrywkowy 

16:00 Domowe
rewolucje 

17:00 Starsza pani musi 
fi knąć 

18:00 Kuchenne 
rewolucje   
- program kulinarny

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

- magazyn

20:00 Piraci z Karaibów: 
Skrzynia umarlaka
- fi lm przygodowy, 
USA, 2006, reż. Gore 
Verbinski, wyk. Johnny 
Deep, Orlando Bloom, 
Keira Knightley, Jack 
Davenport, Bill Nighy, 
Jonathan Pryce 

23:05 Pitch Perfect II 
- fi lm komedia,
prod. USA, 2015, 
reż. Elizabeth Banks, 
wyk. Anna Kendrick, Rebel 
Wilson, Hailee Steinfeld, 
Brittany Snow, Skylar 
Astin 

01:25 MasterChef
- rozrywkowy 

02:55 Uwaga! 
- magazyn

03:15 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Scooby-Doo! Pora 
Księżycowego Potwora

10:10 Ewa gotuje
10:40 Asterix w Brytanii
12:20 Ojciec panny młodej 2
 Druga część zabawnych 

perypeti Georga Banksa 
i jego rodziny. George, 
często powtarza, że nien-
awidzi zmian. Tymczasem 
całe jego życie po raz drugi 
zostaje wywrócone do 
góry nogami. Na początku 
wszystko już zaczęło się 
układać dobrze. 

14:45 Queen of Poland 2019
15:45 XXIV Rybnicka Jesień 

Kabaretowa - Ryjek
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial

20:05 Opowieści z Narnii: 
Książę Kaspian

 Magiczny świat 
wykreowany w powieś-
ciach C.S. Lewisa ożywa 
ponownie w drugiej 
fi lmowej odsłonie sagi 
„Opowieści z Narnii” 
zatytułowanej „Książę 
Kaspian”. Od przygód 
Łucji, Zuzanny, Edmunda 
i Piotra Pevensie w Narnii 
minął już rok.

23:20 Sara
01:55 Bez bagażu
 Stewardessa Montana 

Moore jest inteligentna, 
śliczna, seksowna i ma 
dosyć bycia singielką. 

04:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne 
07:55 Piosenki Andrzeja 

Korzyńskiego 
08:45 Serialowa nostalgia 

- Zmiennicy - serial TVP 
09:50 Tygodnik Kulturalny 
10:45 Dokument tygodnia 

- Kino kontra potwory
11:50 Wydarzenie aktualne
12:20 Marnie. Przyjaciółka ze 

snów - fi lm 
14:05 Prawdziwie magiczny 

sklep - fi lm TVP
14:40 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
14:50 Szlakiem Kolberga
15:25 One. Kobiety kultury 

- Małgorzata Ostrowska
16:05 Retro kino - Sznur 

- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1948,
reż. Alfred Hitchcock

17:35 Dranie w kinie 
18:20 Grace Jones, życiodajne 

światło - koncert

20:30 Bilet do kina 
- Diabelska przełęcz
- fi lm kryminalny, 
prod. USA, 2013, reż. Atom 
Egoyan, wyk. Colin Firth, 
Reese Whiterspoon, Dane 
DeHaan, Bruce Greenwood

22:30 Faith No More live 
at Hellfest 

00:05 Seans kultowy
- Głowa do wycierania 
- dramat

01:40 Performance
02:25 Wieczór kinomana 

- Chinatown 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA

04:45 Magazyn Rolling 
Stone, reportaże znad 
krawędzi - fi lm 

05:35 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

05:55 Pan wzywał, 
Milordzie? 

07:00 Taki jest świat 
07:50 Przygody Merlina 

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

08:50 13 Posterunek 2 
10:10 Rodzinny interes

- serial obyczajowy
Akcja rozgrywa się w 
warsztacie samocho-
dowym i salonie kosme-
tycznym. Oba biznesy 
prowadzą zaprzyjaźnione 
ze sobą rodziny - Majews-
cy i Wrzoskowie.

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Krzyżowy ogień 
21:55 Tokarev: zabójca 

z przeszłości 

23:50 Kickboxer 2:
Godziny zemsty 
David, najmłodszy z braci 
Sloanów, prowadzi zajęcia 
w klubie kick boxingu. Od-
wiedza go McClay, jeden 
z prezesów Amerykańsk-
iego Stowarzyszenia 
Kick boxingu, i zachęca 
do współpracy, ale ten 
odmawia.

01:55 Taki jest świat 
  informacyjny

02:35 Biesiada na cztery
pory roku 
- serial obyczajowy

03:15 Menu na miarę 
- fabularny

03:50 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur

04:55 Ukryta prawda 
  obyczajowy 

05:55 Mango - telezakupy
08:00 Big Brother 
11:00 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
13:40 Babe: Świnka 

z klasą - fi lm rodzinny, 
Australia, USA, 1995, 
reż. Chris Noonan, wyk. 
James Cromwell, Magda 
Szubanski, Zoe Burton, 
Wade Hayward, Christine 
Cavanaugh, Miriam 
Margolyes, Danny Mann, 
Hugo Weaving 

15:40 Psy i koty: Odwet 
Kitty - fi lm przygodowy, 
USA, Australia, 2010, reż. 
Brad PeytonBrad Peyton, 
wyk. James Marsden, Nick 
Nolte, Christina Applegate, 
Katt Williams, Bette 
Midler, Neil Patrick Harris, 
Wallace Shawn, Roger 
Moore, Joe Pantoliano

17:25 Kraina jutra 
- fi lm przygodowy, USA, 
Francja, Hiszpania, Wielka 
Brytania, 2015

20:00 Big Brother 
21:00 Posejdon 

- fi lm katastrofi czny, 
USA, 2006, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. Josh 
Lucas, Kurt Russell, 
Jacinda Barrett

23:10 Geneza nienawiści 
00:10 Chłopaki z Jersey 

- fi lm obyczajowy, 
USA, 2014, reż. Clint 
Eastwood, wyk. John 
Lloyd Young, Erich Bergen, 
Michael Lomenda, 
Vincent Piazza, Christo-
pher Walken, Freya 
Tingley 

02:55 Noc Magii

06:00 Dzielna Mysz
06:10 Legenda Longwood
 Dwunastoletnia Mickey 

przenosi się z mamą i 
młodszym bratem z Nowe-
go Jorku do Longwood 
w Irlandii. Dla nastolatki 
z wielkiego miasta 
przeprowadzka na wieś, 
i to na końcu świata, to 
istne zesłanie, ale wkrótce 
znajduje tam wyjątkowych 
przyjaciół - wspaniałego 
rumaka i chłopca o imieniu 
Sean. 

08:20 Galileo
10:20 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
13:20 STOP Drogówka
14:30 Dzielnica Lakeview
 Młoda para właśnie 

wprowadziła się do 
wymarzonego domu w 
Kalifornii. Niespodziewan-
ie stają się celem ataków 
najbliższego sąsiada.

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. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki 

i Policjanci - serial 
obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny

00:00 Punisher
 Rodzina policjanta Franka 

Castela zostaje brutalnie 
zamordowana przez 
mafi ę. 

01:50 Interwencja
02:30 Graffi  ti
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niedziela 15 grudnia

06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- magazyn 
09:05 Ziarno 
09:40 Las bliżej nas 
10:10 Lalka - serial TVP
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn 
12:50 Misja Bangladesz
13:20 BBC w Jedynce - Dzikie 

Metropolie
14:15 Z pamięci 
14:25 Weterynarze z sercem
14:55 Komisarz Alex - serial 
15:45 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
17:05 Skoki Narciarskie

18:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny 

19:30 Wiadomości
20:15 Młody Piłsudski 

- serial historyczny TVP 
21:15 Zakochana Jedynka 

- Grace księżna 
Monako - fi lm 
obyczajowy

23:05 Siedmiu wspaniałych
- western, prod. USA, 
2016, reż. Antoine Fuqua, 
wyk. Denzel Washington

01:25 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

02:20 Jej twarz
- dramat, prod. USA, 2016,
reż. Sean Penn

04:30 Z pamięci 
- Stefan Treugutt
- felieton 

04:35 Zakończenie dnia

04:30 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

04:40 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP 

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

11:05 Wywiad z Robbiem 
Williamsem

11:40 The Voice Senior 
- Przesłuchania w ciemno 

14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. 

Opole 2020 - widowisko 
muzyczne 

16:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

16:55 Na dobre i na złe
- serial TVP 

18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Czar Par - rozrywkowy 
20:05 Muzyka, Taniec, Zaba-

wa - koncert 
21:00 Jak dogryźć mafi i 

- fi lm fabularny

22:45 Echo serca
- serial TVP 
Psycholog Magdalena 
Borska zaczyna pracę 
w szpitalu. Musi się 
zmierzyć z niechęcią 
współpracowników, 
którzy borykają się z kon-
sekwencjami nieudanej 
akcji ratunkowej sprzed 
sześciu miesięcy.

23:40 Pani Hyde 
- fi lm fabularny, 
prod. Belgia, Francja, 
2017, reż. Serge Bozon, 
wyk. Isabelle 
Huppert 

01:20 Nieziemskie klopsy 
- komedia, prod. Niemcy, 
2015, reż. Isabel Kleefeld, 
wyk. Dieter Hallervorden, 
Anja Kling

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango 

- telezakupy
07:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Domowe rewolucje 
12:00 Co za tydzień 
12:35 Mój biegun 

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

14:20 Piraci z Karaibów: 
Skrzynia umarlaka - 
fi lm przygodowy, USA, 
2006, reż. Gore Verbinski, 
wyk. Johnny Deep, Orlan-
do Bloom, Keira Knightley, 
Jack Davenport, Bill Nighy, 
Jonathan Pryce 

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

- magazyn

20:00 Mumia
- fi lm przygodowy, 
USA, 1999, reż. Stephen 
Sommers, wyk. Brendan 
Fraser, Rachel Weisz, John 
Hannah, Arnold Vosloo, 
Kevin J. O’Connor 

22:30 Krampus, 
duch Świąt 
- fi lm horror, USA, 2015, 
reż. Michael Dougherty, 
wyk. Emjay Anthony, 
Adam Scott, Toni Collette, 
Krista Stadler 

00:35 MasterChef 
- rozrywkowy 

02:05 Kuchenne
rewolucje
- rozrywkowy 

03:05 Uwaga! 
- magazyn

03:25 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:35 Na fali
09:30 Dobra wróżka
 Derek jest zawodniki-

em jednej z drużyn 
hokejowych. Słynie 
z zagrywek, które nagmin-
nie prowadzą do braków 
w uzębieniu rywali. 
Sportowiec nie grzeszy 
również uprzejmością 
wobec kibiców, a nawet 
wiernych fanów. W końcu 
kradnie córce swojej 
partnerki Carly dolara 
pozostawionego dla niej 
przez zębową wróżkę.

11:40 Opowieści z Narnii: 
Książę Kaspian

14:50 Łotr 1. Gwiezdne wojny 
17:40 Nasz Nowy Dom 
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 “Piotr Bałtroczyk

i Przyjaciele”

22:05 W rytmie serca
- serial obyczajowy
prod. Polska

23:05 Ślad
00:10 Zabić, jak to łatwo 

powiedzieć
 Frankie i Russell 

są drobnymi bandytami, 
którzy postanawiają 
zdobyć szybką gotówkę, 
napadając na uczestników 
nielegalnej gry w pokera. 
Mają odwagę to zrobić, 
bo wiedzą, że winą za 
skok zostanie obciążony 
powiązany z miejscową 
mafi ą Markie Trattman.

02:30 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

04:55 Disco Gramy
-  rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Teledyski
07:30 Którędy po sztukę 
07:40 Dranie w kinie 
08:25 Serialowa nostalgia 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Sól ziemi 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1988 

09:25 Niezapomniany 
Leonard Bernstein 
- Spotkania z muzyką 
- Charles Ive

10:35 Cztery pory roku 
młodego Antoniego
- fi lm animowany

11:20 Trzeci punkt widzenia 
publicystyczny 

11:45 But she’s nice... 
- fi lm animowany

12:00 Niezapomniany romans 
- dramat

14:05 Eugeniusz Oniegin
17:00 Szlakiem miejsc 

niezwykłych - Pomniki 
Historii - Jawor 

17:15 Niedziela z... 

20:05 Uczta Babette
- fi lm fabularny, 
prod. Dania, 1987, reż. 
Gabriel Axel, wyk. Asta 
Esper Hagen Andersen, 
Stéphane Audran 

22:00 Scena alternatywna 
22:35 Alter - magazyn 

kulturalny 
23:10 Dokument.pl 
00:10 Kino nocne 

- Diabelska przełęcz 
- fi lm kryminalny, 
prod. USA, 2013, 
reż. Atom Egoyan, 
wyk. Colin Firth

02:10 Teraz animacje! 
- Manifestacja geniuszu 
w czterech aktach - fi lm 

02:30 Faith No More 
04:00 Dyrekcja 

- fi lm dokumentalny

05:30 Tajemnice 
medyczne 
- fi lm akcji

06:15 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

08:25 Żandarm i kosmici 
10:15 Gdzie jest gwiazdka? 
11:40 7 krasnoludków 

- Las to za mało! 
13:35 Najpiękniejsze 

baśnie braci Grimm: 
Złota gęś 

15:30 Zakonnica 
w przebraniu 
Deloris Van Cartier jest 
świadkiem morderstwa. W 
ramach pomocy oferow-
anej przez policję zostaje 
wysłana do klasztoru.

17:30 Gwiezdne wojny: 
część VI - Powrót Jedi 

20:00 Non stop 
22:00 Krocząc wśród cieni 
00:25 Operacja Delta Force 3 

02:05 Skorpion
- fabularny
Ekscentryczny 
geniusz komputerowy, 
Walter O’Brien, oraz
jego niezwykle 
uzdolnieni przyjaciele 
tworzą grupę 
stanowiącą ostatnią
linię obrony przed za-
grożeniami współczesne-
go świata.

03:00 Taki jest świat 
-  informacyjny
prod. Polska

03:50 Menu na miarę 
- program fabularny
prod. Polska

04:35 Z archiwum 
policji 
- fabularny
prod. Polska

04:55 Ukryta prawda 
  obyczajowy 

05:55 Mango 
- telezakupy

08:00 Big Brother 
10:50 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
12:55 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska 
15:10 Posejdon 

- fi lm katastrofi czny, 
USA, 2006, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. Josh Lucas, 
Kurt Russell, Jacinda 
Barrett, Richard Dreyfuss, 
Emmy Rossum, Kevin 
Dillon, Andre Braugher 

17:10 Apollo 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1995, reż. Ron
Howard, wyk. Tom 
Hanks, Bill Paxton, 
Kevin Bacon, Gary Sinise, 
Ed Harris, 
Kathleen Quinlan  

20:00 Big Brother Arena 

22:00 Lucy - fi lm sensacyjny, 
Francja, 2014, reż. Luc 
Besson, wyk. Scarlett 
Johansson, Morgan 
Freeman, Min-sik Choi, 
Amr Waked 

23:55 Ostatnia misja 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 1999, 
reż. Wojciech Wójcik,
wyk. Peter J. Lucas, 
Janusz Gajos, Ewa 
Gorzelak, Mirosław Baka, 
Piotr Fronczewski, Artur 
Żmijewski, Jerzy Kamas, 
Małgorzata Foremniak, 
Paweł Wilczak, Marek 
Barbasiewicz, Wojciech 
Wysocki, Danuta Stenka 

02:10 Druga strona medalu 
- talk show 

02:45 Noc Magii

06:00 Pan Peabody
i Sherman Show

07:05 101 dalmatyńczyków
08:35 Królowa śniegu
 Pewnego razu Królowa 

Śniegu z dalekiej, mroźnej 
Północy przecina ich więź 
za pomocą odłamka lodu. 
Kay zmienia się z dnia na 
dzień, a wkrótce potem 
całkiem znika. Gerda 
wyrusza na poszukiwania 
w długą, pełna trudów, 
niebezpieczeństw i pokus 
drogę...

10:25 Galileo
- popularno-naukowy

12:25 Gwiazdy Kabaretu
14:35 Poszukiwacze 

Bursztynowej 
Komnaty

 Tajemnicze zniknięcie 
słynnej Bursztynowej 
Komnaty stało się zaczy-
nem jednej z największych 
współczesnych legend. 

16:55 Hero
 Władca Qin, owładnięty 

przemożnym dążeniem 
do zjednoczenia Chin pod 
swoim przywództwem, 
od lat jest celem zama-
chowców z pozostałych 
królestw, w tym trojga 
legendarnych wojown-
ików, za których głowy 
wyznaczył bardzo wysoką 
nagrodę. 

19:00 Galileo
20:00 Legenda 

o Kołowracie
22:35 Odzyskać dziecko
00:30 Tuż przed tragedią
02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

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

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

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

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

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

historia... - telenowela 
historyczna TVP 

09:20 Ranczo - serial 
obyczajowy TVP 

10:15 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP 

11:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP 

12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 BBC w Jedynce - Dzikie 

Metropolie - serial doku-
mentalny, prod. Wielka 
Brytania, 2018 

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

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! 

- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Wujek. 

81. Czarna ballada 
22:40 Świat bez fi kcji 
23:35 Życie na gorąco

- serial sensacyjny TVP 
01:15 Grace księżna Monako

- fi lm obyczajowy

05:20 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2018 

06:15 Coś dla Ciebie 
- magazyn 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny

- teleturniej 
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

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

nia. Start! - magazyn 
kulinarny 

14:05 Coś dla Ciebie
- magazyn 

14:30 Operacja Zdrowie 
- Młode zawały 

15:10 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 

- teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda 
18:30 Gotowi do gotowania. 

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

tu rządzi? - reality show 
19:35 Barwy szczęścia - serial 
20:40 Kulisy serialu 

„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP 
21:50 O mnie się nie martw
22:50 Kino bez granic

- Transfer - thriller
01:00 Głęboka woda - serial 
01:55 Pani Hyde 

- fi lm fabularny

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 My Way 
06:50 Nowa Maja 

w ogrodzie 
07:20 Akademia ogrodnika 
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda 

-  obyczajowy 
12:00 Szkoła
13:00 19 + 
14:00 Ugotowani   
15:00 Szpital - obyczajowy 
16:00 Szkoła
17:00 Kuchenne rewolucje   
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy 

- poznaj kolory 
powietrza 

19:50 Uwaga! 
- magazyn

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Klinika bez tajemnic 
22:35 Zawód: szpieg 

- fi lm sensacyjny, 
USA, Wielka Brytania, 
2001, reż. Tony Scott, 
wyk. Robert Redford,
Brad Pitt, Catherine 
McCormack, Stephen 
Dillane, Larry Bryggman, 
Marianne Jean-Baptiste 

01:05 Co za tydzień 
- magazyn 

01:35 MasterChef 
- rozrywkowy 

03:05 Uwaga! 
- magazyn

03:25 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:05 MEGA HIT 
- Plan ucieczki 2

 Ray Breslin zorganizował 
nowy, najwyższej 
klasy zespół dbający o 
bezpieczeństwo. Jednak 
gdy znika jeden z jego 
współpracowników 
mężczyzna będzie musiał 
zorganizować ucieczkę 
z będącego piekłem na 
Ziemi więzienia zwanego 
Hadesem.

22:15 Szalony lot
 John Sands jest tajnym 

agentem specjalnym 
pracującym na zlecenie 
Sił Powietrznych USA. 

00:40 Grizzly
02:40 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Niezapomniany
Leonard Bernstein 

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

08:10 Studio Kultura 
08:35 Monolog trębacza 
09:10 Chleb, miłość 

i zazdrość - komedia
11:00 Królowa Bona - serial 
12:05 Detektywi 

na wakacjach - serial 
przygodowy TVP 

12:40 Manifestacja geniuszu 
w czterech aktach

13:00 Studio Kultura 
13:20 Grace Jones, życiodajne 

światło - koncert
15:30 Niedziela z... 
16:25 Taxi Teheran - dramat
18:00 Legendy polskiego 

teatru  
19:30 Trzeci punkt widzenia
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Strzygoń i jak sobie 

z nim radzić - fi lm 

20:30 Panorama kina polskie-
go - Wiedźmin 
- fi lm fantasy 

22:55 Antyfonie - Szymon 
Sapalski /Julian Płoski 

23:30 Więcej niż fi kcja 
- Łap i uciekaj!  

01:10 Uczta Babette 
- fi lm fabularny, 
prod. Dania

03:05 Informacje kulturalne 
03:30 Kino nocne - Jak zdobyć 

pieniądze, kobietę i sławę 
- fi lm TVP 

04:30 Taśmy Kultury - Dobre 
początki - widowisko 
artystyczne 

04:45 Scena alternatywna 
- Provinz Posen 

05:20 Teledyski
05:30 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny - fabularny
14:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Kickboxer 3: 
Sztuka walki 

21:55 Niepokonany 3: 
Odkupienie 

23:50 Ip Man 2
Rok 1949. Mistrz 
chińskich sztuk walki 
Ip Man (Donnie Yen) 
przybywa wraz z żoną 
(Lynn Hung) do Hong 
Kongu. Na miejscu 
rozpoczyna naukę swej 
techniki wing chun wśród 
młodych uczniów. Wkrótce 
skorumpowana klika 
miejscowych mistrzów, 
której przewodzi Hung 
Chun-nam rzuca wyzwan-
ie przybyszowi. Ip ma za 
zadanie pokonać kilku 
przeciwników w czasie, 
w którym wypali się jedno 
kadzidełko.

02:00 Taki jest świat 
02:50 Tajemnice medyczne

 - fi lm akcji

05:10 Szkoła
06:10 Mango telezakupy
07:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- obyczajowy    

08:30 Ukryta prawda 
-  obyczajowy 

10:35 Idealna niania 
11:20 Mango telezakupy
11:40 Sąd rodzinny   
12:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
13:20 Kuchenne 

rewolucje   
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- obyczajowy    

15:20 Ukryta prawda
  obyczajowy 

16:20 Sąd rodzinny 
- obyczajowy    

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

obyczajowy, Polska 
19:30 Zakochani 

po uszy 

20:00 Operacja Dunaj 
- fi lm komedia, 
Polska, Czechy, 2009, 
reż. Jacek Głomb, wyk. 
Tomasz Kot, Zbigniew Za-
machowski, Maciej Stuhr, 
Jiří Menzel, Przemysław 
Bluszcz, Eva Holubová 

22:10 Trzynasty wojownik 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1999, reż. John Mc-
Tiernan, Michael Crichton, 
wyk. Antonio Banderas, 
Vladimir Kulich

00:30 Ekipa 
- fi lm komedia, 
USA, 2015, reż. Doug 
Ellin, wyk. Kevin
Connolly, Adrian 
Grenier, Kevin Dillon, 
Jerry Ferrara

02:40 Noc Magii

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn prod. Polska

09:00 Miłość na Zakręcie
- serial obyczajowy

12:00 Septagon
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy,
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
18:00 Septagon

- serial obyczajowy,
prod. Polska

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

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

21:00 Gwiazdy Kabaretu
22:10 Śmierć na 1000 

sposobów

23:00 Czerwony skorpion
 White Al Nikolai, agent 

sowieckich sił specjalnych, 
dostaje misję zinfi ltrow-
ania i rozbicia antyko-
munistycznej opozycji w 
jednym z afrykańskich kra-
jów podporządkowanych 
Związkowi Radzieckiemu. 
Na miejscu, widząc okru-
cieństwo sprawujących 
władzę, Nikolai zaczyna 
rozumieć rebeliantów i 
buntuje się przeciw swoim 
zwierzchnikom, czym 
wydaje na siebie wyrok 
śmierci.

01:25 Galileo
- popularno-naukowy

02:30 Interwencja
- magazyn

03:05 SuperLudzie

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

06:20 Przysięga
- serial obyczajowy

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

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

- serial kryminalny TVP 
11:00 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce

- Najdziwniejsze 
pyszczki świata

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

16:05 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2019 

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

- telenowela TVP 
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka
20:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
20:55 Zniewolona. Kulisy
21:05 Zniewolona - serial 
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
23:00 Ocaleni - reality show 
00:05 Psy wojny - fabularny
02:00 Dwa dni, jedna noc 

- dramat

04:45 Koło fortuny 
- teleturniej 

05:20 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial, 
prod. Niemcy, 2004 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

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

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

nia. Start! - magazyn 
kulinarny 

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

15:10 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej 

16:35 Familiada
- teleturniej 

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

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

tu rządzi? - reality show 
19:35 Barwy szczęścia - serial 
20:40 Kulisy serialu 

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

- Reakcja bliźniacza
24:00 O mnie się nie martw
00:55 Rodzinka.pl - serial 
01:30 Kino bez granic 

- Transfer 
- thriller

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje   
07:20 Doradca smaku - Sałatka 

lwowska ze śledziem 
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła
13:00 19 + 
14:00 Ugotowani   
15:00 Szpital 

- obyczajowy 
16:00 Szkoła
17:00 Kuchenne rewolucje  

- program kulinarny
prod. Polska 

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

- magazyn
20:15 Doradca smaku

- program kulinarny

20:20 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

21:00 Milionerzy 
21:35 Wyścig śmierci 

- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, Wielka 
Brytania, 2008,
 reż. Paul W.S. Anderson, 
wyk. Jason Statham, 
Joan Allen, Ian McShane, 
Tyrese Gibson, Natalie 
Martinez 

23:45 Superwizjer 
- magazyn reporterów 

00:20 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:20 Klinika 
bez tajemnic  

02:20 Oszuści 
- serial, USA 

03:15 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:05 Wataha
 Pogrzeb Natalii. 

Wszyscy są obecni 
na cmentarzu, nawet przy-
jechał minister - wszyscy, 
z wyjątkiem Wiktora, 
który przebywa w aresz-
cie. Zdaniem prokurator 
Dobosz, po znalezieniu u 
niego dowodów stał się 
głównym podejrzanym 
w tej sprawie, a jeszcze 
nie oczyścił się z zarzutu 
podłożenia ładunku. 

22:25 Polowanie 
na czarownice

00:30 Poznaj naszą rodzinkę
02:35 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Informacje kulturalne
08:25 Studio Kultura
08:40 Pożarowisko - fi lm TVP, 

reż. Ryszard Ber, wyk. 
Mieczysław Czechowicz, 
Wiesław Michnikowski, 
Aleksandra Leszczyńska

09:25 Taxi Teheran - dramat, 
prod. Iran, 2015, reż. Jafar 
Panahi, wyk. Jafar Panahi

11:00 Królowa Bona
- serial TVP 

12:05 Ucieczka - wycieczka 
- serial TVP, reż. Jadwiga 
Kędzierzawska, wyk. Piotr 
Sot, Waldemar Górski, 
Dorota Kędzierzawska, 
Krystyna Karkowska, 
Barbara Rachwalska, 
Aleksander Sewruk 

12:35 Wydarzenie aktualne
13:00 Studio Kultura
13:20 The Art of Spain 

- Sztuka Hiszpanii 
14:15 Szlakiem Kolberga 
14:50 Baczyński - dokument 

16:10 Serce do walki 
- komedia, prod. Francja, 
2014, reż. Thomas Cailley, 
wyk. Adle Haenel, Kvin 
Azas, Antoine Laurent 

18:00 Dokument.pl 
18:55 Daniel
19:25 Antyfonie 
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Teatr Telewizji 

- Szczęśliwe dni 
22:00 Lekkie obyczaje 

- Monstrum - komedia
23:55 One. Kobiety kultury 
00:35 Młoda Polska 

- Niestrudzeni wędrowcy
- fi lm krótkometrażowy

01:10 Arcydzieła 
bez tajemnic: 
Leonardo da Vinci 

01:40 Arcydzieła bez tajem-
nic: Caravaggio

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

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

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Jestem zemstą 
21:45 Non stop 

23:50 Krocząc wśród cieni
- dramat kryminalny
Prywatny detektyw, 
Matthew Scudder, zostaje 
wynajęty przez bossa 
narkotykowego, by 
dowiedzieć się kto porwał 
i zabił jego żonę. 

02:00 Tajemnice medyczne
- fi lm akcji
Serial, który prezentuje 
historie pacjentów 
oddziału ratunkowego 
szpitala. Zagadkowe 
historie, dociekliwi lekarze 
i pacjenci, którzy mają 
wiele do ukrycia.

03:00 Biesiada na cztery 
pory roku - serial

04:35 Z archiwum 
policji 

05:00 Dyżur

05:10 Szkoła
06:10 Mango telezakupy
07:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program obyczajowy 
prod. Polska 

08:30 Ukryta prawda 
-  obyczajowy 

10:35 Idealna niania 
11:20 Mango telezakupy
11:40 Sąd rodzinny   
12:45 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
13:20 Szpital obyczajowy 
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
  - program obyczajowy

15:20 Ukryta prawda
  obyczajowy 

16:20 Sąd - program 
rodzinny 

17:20 SOS Ekipy 
w akcji 

18:20 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:30 Zakochani po uszy

20:00 W doborowym
towarzystwie 
- fi lm komedia, 
USA, 2004, reż. Paul 
Weitz, wyk. Topher Grace, 
Scarlett Johansson, Marg 
Helgenberger, David Pay-
mer, Clark Gregg, Philip 
Baker Hall, Selma Blair, 
Malcolm McDowellDennis 
Quaid 

22:15 Sobowtór 
- fi lm obyczajowy, 
Wielka Brytania, 2013,
reż. Richard Ayoade

00:30 Człowiek tai chi 
- fi lm sensacyjny, 
Chiny, Hong Kong, 
USA, 2013, reż. Keanu 
Reeves, wyk. Tiger Hu 
Chen, Keanu Reeves

02:40 Noc Magii

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Miłość na Zakręcie
12:00 Septagon
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 
16:00 Sekrety Sąsiadów
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:05 Porwanie
 Agentka FBI, Gretchen 

Blair, leci samolotem 
do Waszyngtonu, gdy 
mężczyzna siedzący obok 
składa jej niezwykłą 
ofertę. Wyjaśnia, że 
samolot, w którym 
się znajdują, ma 
zostać porwany i obiecuje 
zapłacić jej zawrotną sumę 
pieniędzy, jeśli uda mu się 
bezpiecznie uciec. 

22:55 Wall Street
 Gordon Gekko - rekin 

fi nansjery otoczony 
przepychem i pięknymi 
kobietami, logiczny i 
wyrachowany, wywiera 
magnetyczny wpływ na 
Buda Foxa - młodego 
maklera giełdowego, 
marzącego o wielkiej 
fortunie. Bud jest gotowy 
zrobić wszystko dla swej 
kariery, nawet jeżeli 
oznacza to dokonywanie 
wyborów niezgodnych
z własnym sumieniem. 
Czy jest granica, której nie 
odważy się przekroczyć?

01:30 Galileo
- program popularno
-naukowy

02:35 Graffi  ti

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:40 Jaka to melodia?
06:15 Przysięga 
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
09:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
10:10 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
11:00 Ojciec Mateusz - serial  
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn 
12:55 Natura w Jedynce

- Najdziwniejsze 
pyszczki świata - serial

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

16:05 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2019 

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

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test. Święta 

Bożego Narodzenia 
22:25 Historia bez tajemnic

- dokument 
23:30 SEAL Team - komando 

Foki - serial
00:25 Kompania - serial
01:15 Wojsko - polskie.pl
01:40 Warto rozmawiać

04:45 Koło fortuny 
- teleturniej 

05:20 Doktor Kleist - lekarz 
rodzinny - serial

06:15 Program gminy 
żydowskiej

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

Extra 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia

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

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

Start! - magazyn 
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
15:10 Doktor Kleist - lekarz 

rodzinny
16:00 Koło fortuny

16:35 Familiada
- teleturniej 

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

Start! - magazyn 
18:55 Teściowe i synowe. 

Kto tu rządzi?
- reality show 

19:35 Barwy szczęścia - serial 
20:40 Kulisy seriali Na dobre 

i na złe i  Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
21:55 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
22:35 Kino relaks - Jak urodzić 

i nie zwariować 
- komedia 

00:35 Świat bez tajemnic 
01:45 Ofi cer - serial TVP 
02:50 Kawalerskie życie 

na obczyźnie - fi lm

04:45 Uwaga!
- magazyn

05:15 Mango 
- telezakupy

06:20 Kuchenne 
rewolucje   

07:20 Doradca smaku 
07:30 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda 

-  obyczajowy 
12:00 Szkoła
13:00 19 + 
14:00 Ugotowani   
15:00 Szpital 

- obyczajowy 
16:00 Szkoła
17:00 Kuchenne

rewolucje   
18:00 Ukryta prawda 

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

20:10 Doradca smaku 
- Kurczak tandoori 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy  
21:30 My Way
22:00 Wrogowie publiczni 

- fi lm sensacyjny, 
USA, Japonia, 2009, 
reż. Michael Mann, 
wyk. Christian Bale, John-
ny Deep, Marion Cotillard, 
Stephen Graham, David 
Wenham

00:55 Kości - serial, USA 
01:55 Superwizjer 

- magazyn reporterów 
02:30 Uwaga! 

- magazyn
02:55 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:05 Poznaj naszą 
rodzinkę

 Musiało upłynąć dziesięć 
lat, jak również pojawić 
się dwójka dzieci, żeby 
w końcu Greg zaskarbił 
sobie zaufanie twardego 
i nieufnego teścia. 
Jednak wystarczyło, 
żeby borykający się z 
problemami fi nansowymi 
Greg podjął pracę w fi rmie 
farmaceutycznej, w której 
ma za koleżankę seksowną 
dziewczynę, żeby 
wszystkie wątpliwości Jac-
ka co do zięcia wróciły 
ze zdwojoną siłą.

22:15 Atrakcyjny 
pozna panią

00:25 Bez bagażu
02:45 Tajemnice losu

07:00 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:40 Druciane oprawki 

- fi lm animowany
09:10 Serce do walki - kome-

dia, prod. Francja, 2014, 
reż. Thomas Cailley, wyk. 
Adle Haenel, Kvin Azas, 
Antoine Laurent 

11:00 Królowa Bona - serial 
12:05 Ucieczka - wycieczka

 - serial TVP 
12:35 Wydarzenie aktualne
13:05 Studio Kultura 
13:20 Legendy Rocka 

- Talking Heads 
13:45 Legendy Rocka 
14:15 Alter
14:50 Dziewczyny do wzięcia 

- fi lm TVP, reż. Janusz 
Kondratiuk, wyk. Jan 
Mateusz Nowakowski, Jan 
Stawarz, Ewa Szykulska, 
Ewa Pielarz, Regina Regul-
ska, Zbigniew Buczkowski

15:50 Perła w koronie 
- dramat, reż. Kazimierz 
Kutz, wyk. Franciszek Piec-
zka, Olgierd Łukaszewicz, 
Łucja Kowolik

18:00 Operacja opera
18:35 Film dokumentalny 
18:55 Teledyski
19:20 Zbigniew Makowski 
19:50 Którędy po sztukę 
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Na wschód 

od Hollywood 
- W czterech ścianach 
życia - dramat

22:05 Pegaz 
22:40 Ziemia, planeta ludzi 
00:15 Tribute to Tomasz 

Stańko - koncert 
01:15 Lekkie obyczaje - Mon-

strum - komedia, prod. 
Kanada, Hiszpania, USA

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka
duchów 
- serial obyczajowy

12:00 Kobra - oddział
specjalny - fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Człowiek mafi i 

21:50 Gwiezdne wojny: 
część VI - Powrót Jedi 
Luke Skywalker 
i księżniczka Leia 
wyruszają na ratunek 
porwanemu Hanowi Solo. 
Zbliża się ostateczna bitwa 
rebeliantów z Imperium.

00:20 Gattaca: szok
przyszłości 
Vincent jest człowiekiem 
gorszej kategorii, 
gdyż jego rodzice
poczęli go w tradycyjny 
sposób, zamiast udać 
się do genetyka,
który udoskonaliłby 
DNA dziecka. Mimo to 
postanawia nie rezyg-
nować z marzeń.

02:25 Górka Dolna 
03:30 Tajemnice medyczne

05:10 Szkoła
06:10 Mango telezakupy
07:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- obyczajowy

08:30 Ukryta prawda 
  obyczajowy 

10:35 Idealna niania 
11:20 Mango telezakupy
11:40 Sąd rodzinny 

- obyczajowy
12:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
13:20 Szpital obyczajowy 
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- obyczajowy

15:20 Ukryta prawda 
  obyczajowy 

16:20 Sąd rodzinny
  - obyczajowy

17:20 SOS Ekipy w akcji 
18:20 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska 
19:30 Zakochani 

po uszy 

20:00 McFarland
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2015, 
reż. Niki Caro, wyk. Kevin 
Costner, Carlos Pratts, 
Maria Bello, Hector Duran, 
Johnny Ortiz 

22:45 Szkoła życia 
- fi lm komedia, 
USA, 2013, reż. Jason 
Bateman

00:30 Kocham, Rosie 
- fi lm komedia,
Wielka Brytania,
Niemcy, 2014, 
reż. Christian Ditter, 
wyk. Lily Collins, Sam 
Clafi n, Christian Cooke, 
Jaime Winstone, Suki 
Waterhouse 

02:45 Noc Magii
- program ezoteryczny

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

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

serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Ogień zwalczaj ogniem
 Strażak Jeremy Coleman 

jest świadkiem zbrodni. 
Mordercą okazuje się 
ścigany od wielu lat przez 
policjanta Mike’a Cella 
przywódca gangu Long 
Beach, Neil Hagan. Jeremy 
postanawia zeznawać w 
sądzie

23:00 Więźniowie 
dzielnicy

 W slumsach Waszyngtonu 
opanowanych przez 
gangi 14-letni Lucas, 
który jako dziesięciolatek 
wciągnięty został w han-
del narkotykami, próbuje 
uchronić przed podobnym 
losem swojego młodszego 
brata. Jednak wymknąć 
się z sideł bezwzględnych 
ludzi rządzących tym 
interesem jest niezwykle 
trudno. 

01:00 Czysta chata
02:10 Interwencja

- magazyn
02:40 Disco Polo Life

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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELETURNIEJ MAGAZYN SERIAL OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA FILM AKCJI

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

czwartek 19 grudnia

05:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

06:15 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów
09:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
10:15 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP 
11:00 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Najdziwniejsze pyszczki 
świata 3. Po narodzinach - 
serial dokumentalny

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

15:35 Gra słów. Krzyżówka 
- teleturniej 

16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów 

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz - serial 
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
23:50 Iskander - serial krymi-

nalny, prod. Francja, 2017 
00:45 Tanie Dranie

04:40 Koło fortuny 
05:15 Doktor Kleist 
06:10 Operacja Zdrowie

- magazyn medyczny 
06:40 Familiada - teleturniej 
07:15 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

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

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

Start! - magazyn 
14:05 Na dobre i na złe

- serial TVP 
15:10 Doktor Kleist - lekarz 

rodzinny
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama

18:30 Gotowi do gotowania. 
Start! - magazyn 

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

19:30 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP 

20:00 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia - felieton 

20:10 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:40 Filmowe czwartki 
20:45 Filmowe czwartki

- Zakochany Szekspir
- komedia, prod. USA

23:00 Lakier do włosów 
- komedia

01:05 Jak urodzić i nie zwario-
wać - komedia

03:00 Zaginiona
04:05 Art Noc - Scena alternaty-

wna - Daria Zawiałow

04:50 Uwaga! 
- magazyn

05:15 Mango 
- telezakupy

06:20 Kuchenne rewolucje   
07:20 Doradca smaku 
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda
12:00 Szkoła
13:00 19 + 
14:00 Ugotowani   
15:00 Szpital 

- obyczajowy 
16:00 Szkoła
17:00 Kuchenne 

rewolucje   
18:00 Ukryta prawda

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

- magazyn
20:10 Doradca smaku - Sernik 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy  
prod. Polska

22:30 Cicha noc 
- fi lm obyczajowy, 
Polska, 2017, reż. Piotr 
Domalewski, wyk. Dawid 
Ogrodnik, Tomasz Ziętek, 
Agnieszka Suchora, 
Arkadiusz Jakubik, Maria 
Dębska 

00:40 MasterChef 
- program rozrywkowy
prod. Polska

02:10 Uwaga! 
- magazyn

02:35 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:05 Zła kobieta
 Elizabeth Halsey jest 

myślącą tylko o sobie 
dziewczyną, która przez 
przypadek została 
nauczycielką. Kobieta nie 
stroni od używek, klnie 
jak szewc, a uczniowie 
kompletnie jej nie obcho-
dzą. Marzy tylko o tym, 
żeby poślubić swojego 
bogatego chłopaka i rzucić 
pracę w diabły. Nic więc 
dziwnego, że kiedy 
narzeczony zostawia ją 
na lodzie, szybko zaczyna 
rozglądać się za kolejnym 
kandydatem na męża. 

22:00 Wszystko albo nic
00:30 Chirurdzy

- serial obyczajowy
02:30 Tajemnice losu

07:00 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Studio Kultura
08:50 Perła w koronie
11:00 Królowa Bona

- serial TVP 
12:05 Ucieczka - wycieczka 
12:30 Wydarzenie aktualne
13:00 Studio Kultura
13:20 15 stron świata 

- fi lm dokumentalny
14:50 Ewa Demarczyk
15:50 Spacer z psem 

- fi lm animowany
16:05 Jańcio Wodnik- fi lm
18:00 Dokument tygodnia 
19:00 Teledyski
19:20 Pegaz 
20:00 Informacje kulturalne
20:30 Czwartkowy klub 

fi lmowy
20:35 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Zrywa się wiatr 
22:50 Koło pióra - magazyn 
23:25 Scena klasyczna
00:15 Portrety 

01:50 Na wschód od Hol-
lywood - W czterech 
ścianach życia
- dramat, prod. Liban, 
Francja, Belgia, 2018, reż. 
Philippe Van Leeuw

03:20 Informacje kulturalne 
03:45 Kino nocne

- Autoportret
z kochanką 
- fi lm obyczajowy, 
reż. Radosław Piwowarski, 
wyk. Katarzyna Figura, 
Waldemar Błaszczyk, Jerzy 
Trela, Marek Kondrat, 
Marcelina Zjawińska, 
Halina Wyrodek, Mirosław 
Baka, Tomasz Bednarek, 
Edward Krasiński

05:20 Teledyski
- program rozrywkowy

05:35 Afi sz kulturalny

06:00 112: na każde
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów

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

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles
- fabularny

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes

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

20:00 Wesołych Świąt 
Steve jak co roku 
szykuje imponujące 
świąteczne dekoracje. 
Tym razem zyskuje 
godnego siebie rywala, 
sąsiada Buddy’ego.

21:50 Cicha noc 
23:55 Plotka 
01:30 Ojciec Ted 
02:45 Taki jest świat 

- informacyjny
03:25 Tajemnice 

medyczne 
- fi lm akcji

04:25 Menu na miarę 
- fabularny

05:00 Dyżur

05:10 Szkoła
06:10 Mango telezakupy
07:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- obyczajowy  

08:30 Ukryta prawda 
  obyczajowy 

10:35 Idealna niania
11:20 Mango telezakupy
11:40 Sąd rodzinny 

- obyczajowy  
12:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
13:20 Szpital obyczajowy 
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- obyczajowy    

15:20 Ukryta prawda 
  obyczajowy 

16:20 Sąd rodzinny 
- obyczajowy    

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

obyczajowy, Polska 
19:30 Zakochani 

po uszy - serial, Polska 

20:00 Dorwać Smarta 
- fi lm komedia, 
USA, 2008, reż. Peter 
Segal, wyk. Steve Carell, 
Anne Hathaway, Dwayne 
Johnson

22:15 W doborowym
towarzystwie 
- fi lm komedia, 
USA, 2004, reż. Paul 
Weitz, wyk. Topher 
Grace, Scarlett 
Johansson, Marg 
Helgenberger

00:40 Operacja Dunaj 
- fi lm komedia, 
Polska, Czechy, 2009, 
reż. Jacek Głomb, 
wyk. Tomasz Kot, 
Zbigniew Zamachowski, 
Maciej Stuhr

02:50 Noc Magii

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska

09:00 Miłość na Zakręcie
12:00 Septagon
14:00 STOP Drogówka

- magazyn
prod. Polska

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

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
Zespoły policyjne 
prowadzą różne sprawy 
kryminalne począwszy 
od zabójstw, poprzez 
napady, a skończywszy na 
narkotykach.

21:05 Tajna broń
 Major Vic Deakins razem 

ze swoim kolegą 
kapitanem Rileyem Hale 
odbywają szkoleniowy 
lot nowym bombowcem, 
na pokładzie którego 
znajdują się dwa pociski 
uzbrojone w głowice 
nuklearne.

23:25 Tuż przed tragedią
01:25 Czysta chata

- magazyn
02:25 Interwencja

- magazyn
02:40 Disco Polo Life

- rozrywkowy
prod. Polska

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

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

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

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

 u Torba - transporter dla psa no-
wa. Materac 160x200 średnio twar-
dy. Grubość materaca 26 cm, nowy. 
tel. 530 521 033

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

 u Sprzedam grzejnik olejowo-
-elektryczny ma 10 żeberek. tel. 
733 221 218

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

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

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

 u Wynajmę kawalerkę w domu 
jednorodzinnym z osobnym wej-
ściem. Możliwość krótkiego najmu 
„na próbę”. tel. 696 375 805

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

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

 u Żary – działki na sprzedaż w 
Żarach i w okolicy, różna powierzch-
nia, dobre ceny, Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

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

 u Żary – lokal usługowy na sprze-
daż, o pow. 32,80 m2, na parterze w 
cenie 120 tys. Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 533-308-999

 u Olbrachtów - działki na sprze-
daż z warunkami zabudowy, media 
przy nieruchomości, Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

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

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

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

 u Żary - ładny dom na sprzedaż, 
do wprowadzenia, usytuowany na 
dużej działce, Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 533-308-999

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

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

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

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

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

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

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

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

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne

fot. ARMG

Łosoś z cytrynowo-
rozmarynową 
kruszonką
Składniki
• łosoś - ok. 250 g
• bułka pszenna - 1 szt.
• rozmaryn - 1 gałązka, świeża
• Skórka cytrynowa - otarta z 1 owocu
• oliwa - 3 łyżki
• sól, pieprz - do smaku

Wykonanie
Bułkę zmiksuj z oliwą, skórką cytrynową, listkami roz-
marynu  i solą. Ma mieć formę okruchów.
Rybę (bez skóry) przypraw z obu stron solą i pieprzem, 
ułóż  w naczyniu do zapiekania.
Na wierzchu ułóż warstwę kruszonki. Piecz ok. 20 mi-
nut w temp. 200  st. C, aż wierzch ładnie się zarumieni.

Ryba po 
rosyjsku 
na 
szpinaku
Składniki
• 6 kawałków ulu-

bionej ryby - około 
5 centymetrowe 
kawałki 

• 1 średniej wielkości 
cebula

• 5 łyżek majonezu 
• garść szpinaku
• łyżka oliwy
• pół cytryny
• sól i pieprz

Wykonanie
Rybę umyć i lekko osu-
szyć ręcznikiem papie-
rowym. Przyprawić do 
smaku solą i pieprzem, 
skropić cytryną, wstawić 
na 30 min do lodówki.  
W naczyniu żaroodpor-
nym ułożyć rybę skórą 
do dołu. Cebulę pokroić  
w piórka i wyłożyć na 
rybę. Następnie wysma-
rować całość majone-
zem. Piec pod przykry-
ciem w temperaturze 
190 stopni na termo-
obiegu, około 45 minut. 
Należy uzyskać kolor 
karmelowy na wierzchu. 
Na koniec wyłożyć rybę 
na skropione oliwą świe-
że liście szpinaku.
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 u Dom do remontu - na działce 
9-arowej, na wsi pod Żarami, 10 
min. jazdy do centrum miasta, 122 
tys PLN. Partner Nieruchomości, tel. 
690 411 006 

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

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

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

 u Iłowa – mieszkanie do wyna-
jęcia. Partner Nieruchomości, tel 
501-509-731;

 u Żagań – mieszkanie na sprze-
daż, do wprowadzenia, 60 m2, 3 
pokoje, 260 tys. Partner Nierucho-
mości, nr tel: 606 705 480

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

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

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

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

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

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

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

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

 u Żary – umeblowane mieszka-
nie do wynajęcia, 2 pokoje w cenie 
1300 zł + opłaty, Partner Nierucho-
mości: 533-308-999

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

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

MOTORYZACJA

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

 u Sprzedam Nissan Note 1.5 die-
sel. Ubezpieczenie i przegląd do 
maja 2020r. Cena 12200 zł do nego-
cjacji. tel. 604 700 484

 u Sprzedam Toyota Rav4 2008 
kupiona w polskim salonie, jeden 
właściciel, bezwypadkowy. tel. 784 
332 721

 u Sprzedam Volkswagen Polo V 
rok 2010 benzyna, zarejestrowany. 
tel. 733 221 218

 u Toyota Corolla Verso 2007 r., 
2.2 diesel 177 KM, 2 komplety kół, 
nawi, kamera przód tył, full wypas. 
tel. 503 036 618

ROLNICTWO

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

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

USŁUGI

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

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

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

PRACA

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

INNE

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

OGŁOSZENIA

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

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

Górzyn 1
• Nauczyciel bibliotekarz Lubanice (2 

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

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

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

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

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

godziny dziennie) 1

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

pracy na prasach Jasień 1
• Pracownik do działu technicznego 

ze znajomością języka niemieckiego 
Jasień 1

• Monter klimatyzacji Żary/ woj. lubu-
skie 2

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

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

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

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

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

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

• Mistrz ceremonii pogrzebowej (powiat 
żagański) 2

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

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

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

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

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

produkcyjnej 1
• Specjalista do spraw sprzedaży i 

wynajmu rusztowań / zaopatrzenio-
wiec 1

• Specjalista do spraw zaopatrzenia 
stali 1

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

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

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

1
• Operator maszyn i urządzeń do obrób-

ki plastycznej  2
• Monter urządzeń chłodniczych (Ża-

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

cy) 2
• Sprzedawca w sklepie z telefonami 

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

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

wych, wsparcia dziennego 1
• Nauczyciel / instruktor praktycznej 

nauki zawodu w zawodzie elektryk 
(Wiechlice) 1

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

(Tomaszowo) 1
• Nauczyciel języka angielskiego w 

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

(teren miasta i gminy Żagań) 2

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

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

 u Piecyk na pellet Artel 
Class Cayenne 14C-16C. 
Sprzedam piec na pellet 
z osprzętem do podłą-
czenia. Piec jest prawie 
nowy, mało używany, za-
kupiony w październiku 
2018 roku. Nowy kosz-
tował 11 tys. zł. Piecyk 
spełnia dyrektywy euro-
pejskie. Piecyk może być 
zasilany pelletem z tro-
cin drzewnych o granula-
cji 6 mm. Kolor bordowy. 
CENA 8000 zł. Żary tel. 
608 541 937
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NIESPODZIANKA DLA CZYTELNIKÓW
Na pierwsze osoby, które z tym egzemplarzem Mojej 
Gazety zgłoszą się w piątek 13 grudnia od godz. 12.00 

do Pubu Max, czekają dwa zaproszenia.

Fotografie, które warto obejrzeć
ŻARY W Salonie 
Wystaw 
Artystycznych 
Żarskiego Domu 
Kultury przy 
ulicy Chrobrego 
otwarto wystawę 
pokonkursową 
XXIX Krajowego 
Salonu Fotografii 
Artystycznej  
Żary 2019.
Jury w składzie: dr Adam Sobota 
- przewodniczący jury, historyk 
sztuki, Wrocław; Małgorzata 
Dołowska - Fotoklub RP, zdfp, 
Warszawa; Barbara Panek-Sar-
nowska - artysta Fotoklubu RP, 
Zielona Góra; Zbigniew Pie-
traszkiewicz - artysta FIAP, ini-
cjator Krajowego Salonu Foto-
grafii w Żarach i Ewa Zauściń-
ska - instruktor ŻDK, po obej-
rzeniu 587. fotografii 92. auto-
rów przyznało nagrody i wy-

różnienia. Grand Prix – 2100 zł 
oraz Złoty Medal Fotoklubu RP 
otrzyłał Adam Fleks z Gdańska. 
I nagrodę - 1200 zł oraz Srebrny 
Medal Fotoklubu RP - Aleksan-
dra Matys z Warszawy. II nagro-
dę - 900 zł oraz Brązowy Medal 
Fotoklubu RP - Barbara Wójcik 
z Oświęcimia-Brzezinki. III na-
grodę - 600 zł - Mirosław Iskra 
ze Stalowej Woli.

Jury przyznało trzy wy-
różnienia po 200 zł. Otrzymali 
je: Magdalena Chudzik z Rze-
szowa, Dorota Sitnik z Wrocła-
wia oraz Jarosław Zadora z Ryb-
nika.

Medale ufundowało Sto-
warzyszenie Twórców Foto-
klub Rzeczypospolitej Polskiej 
w Warszawie. Fundatorami na-
gród i wyróżnień są: Burmistrz 
Miasta Żary, Regionalne Cen-
trum Animacji Kultury w Zie-
lonej Górze, Zbigniew Pietrasz-
kiewicz i Żarski Dom Kultury  
w Żarach. ATB Laureat Grand Prix Adam Fleks (pierwszy z lewej w dolnym rzędzie) przyjechał do Żar z Gdańska fot. Andrzej Buczyński
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KINO PIONIER - ŻARY
ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

ŚNIEŻNA PACZKA (dubbing)
13-16.12 - godz. 16.00; 17.12 - godz. 15.00; 18.12 - godz. 16.00
LAST CHRISTMAS
13-16.12 - godz. 18.00; 17.12 - godz. 17.00; 18.12 - godz. 18.00
NA NOŻE
13-16.12 - godz. 20.00; 17.12 - godz. 21.00; 18.12 - godz. 20.00
DKF - NIE MA NAS W DOMU
17.12 - godz. 19.00

GWIEZDNE WOJNY: SKYWALKER. ODRODZENIE
(3D dubbing)
19.12 - godz. 16.00
GWIEZDNE WOJNY: SKYWALKER. ODRODZENIE
(3D napisy)
19.12 - godz. 19.00

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

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

KRZYŻÓWKA

13.12

14.12

15.12

16.12

17.12

18.12

19.12

Łucji, Otylii
Dzień Pamięci Ofiar Stanu 
Wojennego, Dzień Księgarza

Izydora, Noemi
Dzień Małpy
Dzień Pamięci 47 Roninów

Celiny, Waleriana
Dzień Herbaty
Dzień Zamenhofa (Dzień Esperanto)

Aliny, Euzebiusza
Dzień Pokrywania Wszystkiego
Czekoladą

Telefony alarmowe
Telefon ratunkowy - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie wod.-kan. - 994
Straż pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 3772222; 
Lubsko - 68 3725210
Pogotowie ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 3672929; 
Lubsko - 683720390

Policja
Żary - 68 4763311; Żagań - 68 3681810; 
Lubsko - 68 3720122; Jasień - 68 3710897
Szpitale
105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią - 
Żary - 68 4707810; Żagań - 68 4771214; 
Szpital Na Wyspie - Żary - 68 4757600
Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 4794600 lub 68 4794601 lub 
Dział Obsługi Klienta - 68 4794644
MPOiRD Żagań - 68 4772940 lub Sekcja Obsługi 
Klienta - 68 4773729
ŻWIK Żagań - 68 3773975; 
obsługa klienta - 68 4777888
ZWiK Żary - 68 4794610 lub 68 4794611

PGKiM Lubsko - 68 4577700; zgłaszanie awarii 
po godzinie 15:00 i w weekendy - 68 457 7730
LWiK Lubsko - 68 3721982
lub Biuro Obsługi Klienta - 68 4704999
Zakład Komunalny Jasień - 68 3710849

Dariusza, Urbana
Dzień Wiecznie Zielonych Roślin

Floriana, Łazarza
Ogólnopolski Dzień Rozmów Twarzą
w Twarz, Dzień bez Przekleństw

Bogusława, Gracjana
Międzynarodowy Dzień Migrantów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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