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Jolanta Dankiewicz
prezes Szpitala na Wyspie w Żarach

AKTUALNOŚCI

Ostatnio w banku krwi 
mieliśmy zaledwie sześć 

jednostek, a pacjentów jest 
bardzo dużo.
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Ten niedobry biały puszek
Internet jest wspaniały. Dzięki 
niemu w czwartek od rana do 
południa dowiedziałem się ja-
kieś milion razy, że pada śnieg!!!  
Dziękuję wszystkim za te do-
niesienia, bo przecież nie mam 
okien. I jeszcze bym przegapił. 
Przy setnej informacji o tym, że 
pada śnieg, już robiło mi się nie-
dobrze. Sytuację ratowały jedy-
nie jakieś fajne zdjęcia zimowej 
scenerii, bo zdjęcia akurat oglą-
dać lubię.

W tych wszystkich donie-
sieniach, jakieś czterdzieści 
osiem tysięcy razy pojawiło się 
moje ulubione zdanie „Zima 
zaskoczyła drogowców”!!! Bawi 
mnie ono niezmiennie od lat. Tak 
drodzy państwo. Zima zaskoczy-
ła drogowców, bo przecież nie 
żyją oni w XXI wieku i nie mają 
dostępu do prognozy pogody. 
W dodatku wszyscy drogowcy 
mają zamurowane okna, przez 
co nie widzą padającego śniegu. 
A co najgorsze, żaden drogowiec 
nie ma do tej pory założonego 
konta na fejsie i nie mógł zoba-
czyć miliona wpisów od rana, że 
pada śnieg.

Komuś się może wydaje, 
że każda ulica, uliczka, dróżka 
wręcz, ma swoją piaskarkę, pług 
oraz załogę czterdziestoosobo-
wą uzbrojoną w łopaty, grabie, 
szczotki i szczoteczki do zębów, 
aby natychmiast ruszyć do walki 
z tym strasznym białym puchem. 
No nie jest tak, póki co. Może 
kiedyś. Może też kiedyś pod 
każdym asfaltem ogrzewanie 
podłogowe z centralnego będzie 
montowane. 

Proszę sobie wyobrazić - 
i nie jest to żadna wiedza ta-
jemna - że drogi podzielone są 
na różne kategorie, a każdej 
przypisany jest pewien standard 
zimowego utrzymania dróg. Wy-
nika to z konkretnych przepisów 
obowiązujących w całym kraju.

Dla przykładu, w standar-
dzie drugim utrzymywane są 
takie żarskie ulice, jak na przy-
kład Artylerzystów, Wojska Pol-
skiego - Lelewela - Grunwaldz-
ka - Szklarska, Pułaskiego, czy 
też 11 Listopada. A co oznacza 
ten drugi standard? Otóż, śnieg 
luźny może zalegać do 4 godzin, 
a błoto pośniegowe może wystę-

pować do 6 godzin. I tu uwaga - 
po ustaniu opadów śniegu!!!

Inny przykład. Ulica Komu-
ny Paryskiej i dalej przez Łaz do 
Mirostowic Dolnych to standard 
trzeci. Tu śnieg luźny, a nawet 
zaspy, mogą występować do 
6 godzin od ustania opadów. 
Co więcej, w tym standardzie 
dopuszcza się występowanie 
warstwy zajeżdżonego śniegu 
o grubości utrudniającej ruch 
samochodów osobowych.

I tak naprawdę wygląda zi-
mowe zaskakiwanie drogowców. 
Niektóre ulice w tym samym 
standardzie będą odśnieżone 
szybciej, inne trochę później. 
Jedno jest pewne - nie będą zro-
bione wszystkie na raz. 

Co roku z niepokojem 
stwierdzam, że zima zaskakuje... 
ale kierowców. 

Chwilę po doniesieniach 
o padającym śniegu pojawiły 
się następne, o kolizjach dro-
gowych. Tak się zastanawiam, 
czy ludzie rzeczywiście wierzą 
w magię opon zimowych? Takie 
opony rzeczywiście dobrze dzia-
łają... na suchym i ciepłym asfal-
cie. Na lodzie nie działają wcale. 
Na lodzie działają tylko łyżwy, 
no i opony wyposażone w kolce, 
ale takich nie można stosować 
na drogach publicznych. 

Komuś się wydaje, że jak 
ma auto wyposażone w setki 
elektronicznych systemów wspo-
magających kierowcę, a także 
zimówki na kołach, to na lodzie 
zatrzyma się tak, jak na suchym 
asfalcie? Żaden ABS, ESP, PDF, 
ZHP, PKP, czy jakikolwiek inny 

skrót, którego znaczenia i zasad 
działania większość kierowców 
i tak nie ogarnia, nie zatrzyma 
auta na lodzie. Warto to sobie 
wbić do głowy. A najlepiej poje-
chać na jakiś opuszczony plac 
czy drogę i samemu przetesto-
wać. Jeśli wyobraźni brakuje, 
to chociaż doświadczalnie. Na-
prawdę warto. 

Fajnie, że są te wszystkie 
elektroniczne systemy i warto 
mieć je włączone. One jednak 
nie sprawią, że można automa-
tycznie wyłączyć myślenie.

Nie boję się śniegu i lodu 
na drodze. Boję się innych kie-
rowców. Nikomu nie można ufać.  
Dzięki Bogu idzie cieplutki week-
end i będzie można jeździć spo-
kojnie, ale ufać i tak nikomu nie 
należy.

Ktoś w internecie narzekał, 
że musiał dziś jechać z prędko-
ścią 30 km/h. No szok i skandal 
jednocześnie. To już na kursach 
nie uczą, że prędkość, z jaką je-
dziemy, to nie ta maksymalnie 
dopuszczalna na danej drodze, 
ale odpowiednia do warunków 
panujących na niej?

Andrzej Buczyński
redaktor naczelny

ŻARY Policjanci z Żar 
zatrzymali po pościgu 
19-letniego kierowcę 
audi, który nie zatrzymał 
się do kontroli. Młody 
mężczyzna rozbił swoje 
auto o radiowóz blokujący 
mu drogę. Jak się okazało 
uciekał, bo nie posiadał 
uprawnień do kierowania. 
Tester narkotykowy 
wykazał, że był on pod 
wpływem metamfetaminy, 
którą posiadał także przy 
sobie.

Policjanci z żarskiej drogówki, podczas 
służby przemieszczając się ulicami Żar, za-
uważyli samochód marki Audi. Kierowca 
przejeżdżając obok radiowozu gwałtow-

nie przyspieszył. To zachowanie zawróci-
ło uwagę funkcjonariuszy, którzy postano-
wili zatrzymać kierowcę do kontroli. Włą-
czyli sygnały świetlne i dźwiękowe, jednak 
mężczyzna zignorował je i ponownie przy-
spieszył rozpoczynając ucieczkę. W ślad 
za nim w pościg ruszyli mundurowi. Kie-
rowca audi uciekając ulicami Żar popełniał 
liczne wykroczenia drogowe. Wyprzedzał 
na przejściu dla pieszych oraz nie stosował 
się do znaków drogowych. Jego  uciecz-
ka zakończyła się po zderzeniu z oznako-
wanym radiowozem, który włączył się do 
działań ustawiając posterunek blokadowy. 
Policjanci w tym momencie nie dali męż-
czyźnie możliwości kontynuowania pie-
szej ucieczki i natychmiast go zatrzymali.

Zachowanie 19-latka wskazywało, 
że może być pod wpływem narkotyków. 
Przeprowadzony test dał wynik pozytyw-
ny i wskazał metamfetaminę. Do dalszych 
badań laboratoryjnych pobrana została 

od mężczyzny krew. W trakcie czynności 
funkcjonariusze znaleźli przy 19-latku nar-
kotyki, a test wskazał, że jest to metamfe-
tamina. Jak się okazało mieszkaniec wo-
jewództwa ślaskiego nie posiadał również 
uprawnień do kierowania pojazdami. Męż-
czyzna trafi ł do policyjnego aresztu, gdzie 
czekał na dalsze czynności. Za popełnio-
ne przestępstwa oraz wykroczenia drogo-
we odpowie teraz przed sądem.

Każdy kierujący musi  zdawać sobie 
sprawę z tego, że jego obowiązkiem jest 
zatrzymanie pojazdu,  kiedy osoba upraw-
niona do kontroli ruchu drogowego, przy 
użyciu sygnałów dźwiękowych i świetl-
nych wydaje polecenie zatrzymania pojaz-
du. Zignorowanie ich i kontynuowanie dal-
szej jazdy wiąże się z odpowiedzialnością 
karną za przestępstwo. Grozi za to kara do 
5 lat pozbawienia wolności. 

kom. Aneta Berestecka

Pościg i narkotyki

fot. Lubuska Policja
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Honorowy Obywatel
Roman Krzywotulski, 
dyrektor Żarskiego 
Domu Kultury, 
otrzymał tytuł 
Honorowego 
Obywatela Miasta 
Żary. Decyzję  
o nadaniu jego 
nadaniu podjęli radni 
miejscy na sesji,  
która odbyła się  
27. listopada.
Pracownicy Żarskiego Domu 
Kultury złożyli do Rady Miej-
skiej wniosek o nadanie Roma-
nowi Krzywotulskiemu  tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta 
Żary. Pod wnioskiem, oprócz 18. 
pracowników, podpisało się jesz-
cze 23 osoby reprezentujące róż-
ne żarskie instytucje, firmy i or-
ganizacje.

Oceny wniosku dokonała 
kapituła pod przewodnictwem 
Mariana Popławskiego, przewod-
niczącego rady miejskiej. W jej 
składzie byli również Jerzy Wę-
gier - reprezentant Honorowych 
Obywateli Miasta Żary i Olga 
Boryń - sekretarz miasta i przed-
stawiciel burmistrza.

Kapituła zaopiniowała wnio-
sek pozytywnie, rekomendując jed-
nocześnie radnym podjęcie stosow-
nej uchwały w tej sprawie.

Radni uchwałę podjęli, a tym 
samym Romanowi Krzywotulskie-
mu przyznany został tytuł „Hono-
rowego Obywatela Gminy Żary  
o statusie miejskim” oraz „Medal 
za zasługi dla miasta.

We wniosku czytamy mię-
dzy innymi: „Tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Żary będzie 
pięknym zwieńczeniem tej dłu-
goletniej kariery, a także wyra-
zem głębokiej wdzięczności za 
wkład Romana Krzywotulskiego 
w rozwój i edukację kulturalną 
wielu pokoleń żaran i żaranek. 
(...) Działalność kulturalna Ro-
mana Krzywotulskiego rozbudza 
wrażliwość mieszkańców Żar na 
drugiego człowieka, pozwala na 
budowanie trwałych relacji, pod-
nosi rangę miasta w świadomości 
odbiorców kultury z kraju i zagra-
nicy. Jego szeroka sieć kontaktów 
rozsławia miasto i sprawia, że do 
niewielkiego ośrodka na ścianie 
zachodniej zjeżdżają twórcy i ar-
tyści o niezaprzeczalnych zasłu-
gach. Wyrażamy głębokie prze-
konanie, że stojące za Romanem 
Krzywotulskim lata doświadczeń, 
bogaty dorobek organizatorski 
oraz poparcie instytucji i osób 
kluczowych dla naszego miasta, 
stanowią niebagatelny dowód na 
to, że jest on żywą wizytówką Żar 
i w pełni zasługuje na otrzymanie 
wnioskowanego tytułu.”

- Jakiś czas temu grupa pra-
cowników poinformowała mnie, 
że złożyła ten wniosek, czym bar-
dzo mnie zaskoczyli. Wiadomo, 
że relacje pracowników z dyrek-
torem nie polegają na tym, żeby-
śmy się kochali, a nawet takie nie 
są wskazane. Tym bardziej mnie 
to zaskoczyło, gdy zobaczyłem 
podpisy wielu wnioskodawców, 
co było dla mnie bardzo sympa-
tyczne i bardzo, bardzo miłe, że 
tyle różnych środowisk wsparło 
tę inicjatywę. Cieszę się bardzo, 
że znajdę się w tak zacnym to-
warzystwie - szczególnie moje-
go profesora, który był dla mnie 
zawsze wzorem i dzięki niemu 
obrałem tą ścieżkę edukacyjną  
i życiową - Romana Bojanow-
skiego. Ciągle też czuję się mło-
do i mam wiele pomysłów, może 
już nie związanych zawodowo  
z domem kultury, ale tak z per-
spektywy czasu mogę powie-
dzieć, że właściwie przez całe 
moje życie pracowałem w Żar-
skim Domu Kultury, na różnych 
stanowiskach. Przez około 12 lat 
pracowałem też na naszej zielo-
nogórskiej uczelni, co pozwoliło 
mi na spełnienie pewnych ambi-
cji naukowych. Uczyłem tego, co 
najbardziej lubię w życiu, czyli te-
atru - mówi Roman Krzywotulski.

Andrzej Buczyński

ŻARY Pracował na to przez długie lata

Roman Krzywotulski 
Urodzony w Żarach w 1953 roku.

Absolwent Studium Kultury Mowy  
i Małych Form Teatralnych w Zielonej 
Górze., filologii polskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Studium Logopedycz-
nego w Warszawie oraz Studium Me-
nadżerów Kultury w Poznaniu.

Od 1977 roku jest instruktorem 
ds. upowszechniania teatru w Żarskim 
domu Kultury. Powołał do życia Teatr 
Drewniana Kurtyna, który działa nie-
przerwanie od 1978 roku, a przez jego 
scenę przewinęło się ponad 300 wycho-
wanków i wychowanek. Spektakle reży-
serowane przez Romana Krzywotulskie-
go były wielokrotnie nagradzane na licz-
nych festiwalach i konkursach w Pol-
sce, wśród których należy wymienić lau-
ry za spektakle „Pan Cogito Substancja”  
w Rzeszowie, „Bajka” w Zakopanem, 
„Iwona księżniczka Burgunda” w Zie-
lonej Górze. Łącznie wyreżyserował 35 
spektakli.

Roman Krzywotulski ma szczegól-
ne zasługi w budowaniu amatorskie-
go ruchu recytatorskiego oraz w upo-
wszechnianiu kultury teatralnej w wo-

jewództwie lubuskim. Dzięki jego stara-
niom od 1994 roku przegląd wojewódz-
ki Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego, najbardziej prestiżowego kon-
kursu tego typu, odbywa się w Żarach.  
W roku 1985 otrzymał nagrodę od ZG To-
warzystwa Kultury Teatralnej za zasłu-
gi dla Ruchu Recytatorskiego, cztery la-
ta później otrzymał nagrodę Ministra 
Kultury i Sztuki w uznaniu wyróżniają-
cej się społecznej aktywności w ruchu 
recytatorskim. Został wyróżniony Lu-
buską Nagrodą Kulturalną II stopnia za 
upowszechnianie teatru i recytacji, przy-
znaną przez Wojewodę Zielonogórskie-
go w 1990 roku. Uhonorowany tytułem 
instruktora roku w Ogólnopolskim Kon-
kursie „Bliżej Teatru”, przyznanym przez 
Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Te-
atralnej i Ministerstwo Kultury i Sztuki  
w roku 2003, nagrodzony przez Funda-
cję POLCUL za organizację amatorskie-
go Teatru Drewniana Kurtyna i wielo-
letnią pracę z młodzieżą w roku 2010. 
Roman Krzywotulski pozostaje jednym  
z najczęściej nagradzanych instruktorów 
teatralnych w naszym kraju.

Od 1984 roku z króką przerwą peł-

ni funkcję dyrektora Żarskiego Domu 
Kultury. Jest inicjatorem wielu wyda-
rzeń kulturalnych o randze wojewódz-
kiej, ogólnopolskiej, a także międzyna-
rodowej. Wśród jego pomysłów nale-
ży wymienić: Festiwal Teatru Ulicznego  
w Żarach (przekształcony w Ż’ART Mię-
dzynarodowe Plenerowe Spotkania ze 
Sztuką), Międzynarodowy Plener Ma-
larstwa i Rzeźby, Wojewódzki Konkurs 
Fotograficzny i Krajowy Salon Fotogra-
fii Artystycznej, Akcję Fotograficzną „24 
sierpnia... w Żarach”, Powiatowy Prze-
gląd Teatrów Dziecięcych „Balladyna”.

Wśród najważniejszych nagród, 
którymi Roman Krzywotulski został uho-
norowany, należy wymienić:
- Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” 
przyznaną przez Ministra Kultury i Sztu-
ki (1986),
- Medal „Lubuski Animator Kultury” 
przyznaną przez Marszałka Wojewódz-
twa Lubuskiego (2006),
- Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” w dziedzinie upowszech-
niania kultury, przyznany przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(2008),

- Medal „Zasłużony dla kultury polskiej” 
za działalność wystawienniczą i eduka-
cyjną związaną z prowadzeniem galerii 
i konkursów fotograficznych, przyznany 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego (2013).

Roman Krzywotulski jest oso-
bą aktywną i zaangażowaną społecz-
nie. W latach 1990-1994 pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji Kultury Ra-
dy Miejskiej Miasta Żary. W czasie swo-
jej intensywnej działalności kulturalnej 
był członkiem takich grup, jak: Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Teatru 
w Zielonej Górze, Komitet Organizacyj-
ny Międzynarodowego Festiwalu Muzy-
ki Wiedeńskiej, Rada Honorowa Między-
narodowego Festiwalu Muzycznego Eu-
roSilesia, Zarząd Stowarzyszenia Festi-
wal Współczesnego Dramatu „Rewizje.
pl”. W roku 1998 stał się pomysłodaw-
cą i założycielem Żarskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, działającego w Żar-
skim Domu Kultury. Był również wykła-
dowcą Łużyckiej Wyższej Szkoły Huma-
nistycznej w Żarach, Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej w Zielonej Górze, a także 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

fot. Andrzej Buczyński
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Ostatnimi czasy 
pojawiło się wiele 
apeli o oddawanie 
osocza przez 
tak zwanych 
ozdrowieńców, 
którzy przechorowali 
już zakażenie 
koronawirusem. To 
na pewno kwestia 
ważna, ale przy 
okazji okazuje się, 
że brakuje „zwykłej” 
krwi potrzebnej 
na przykład do 
zabezpieczenia 
pacjenta 
w przypadku 
operacji zupełnie 
niezwiązanych 
z tym wirusem.

- Ostatnio w banku krwi mieli-
śmy zaledwie sześć jednostek, 
a pacjentów jest bardzo dużo, ope-
racyjnych, z masywnymi krwa-
wieniami, onkologicznych i pa-
cjentek ginekologicznych - mówi 
Jolanta Dankiewicz, prezes Szpi-
tala na Wyspie. - Musimy szukać 
krwi wszędzie, gdzie się da.

Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Zie-
lonej Górze nie zawsze jest w sta-
nie zaspokoić wszystkie potrzeby. 
W tej sytuacji mogą pomóc cho-
ciażby rodziny pacjentów, ale też 
wszyscy, którzy zechcieliby po-
dzielić się tym bezcennym lekiem.

Krew można oddać w fi lii 
RCKiK, która znajduje się w Ża-
rach, przy ul. Skarbowej. Na ży-

czenie dawcy, oddana krew może 
zostać przekazana nie tylko do 
wskazanego szpitala, ale też trafi ć 
do konkretnego pacjenta.

- Braki krwi wynikają
z tego, że dawców jest coraz 
mniej, ale najgorzej jest latem, 
gdy zapotrzebowanie na krew, 
powodowane choćby ilością wy-
padków komunikacyjnych, nie 
jest zaspokajane tak, jakbyśmy 
tego oczekiwali - mówi Jolanta 
Dankiewicz. - A operację trzeba 
czasem wykonać natychmiastowo 
i nigdy nie można przewidzieć, 
czy w jej trakcie nie zdarzy się 
coś, co będzie wymagało podania 
krwi. 

Każdy pacjent jest zabez-
pieczony w taką rezerwę, jeśli 

lekarze podejmują się operacji. 
Inaczej byłoby to po prostu nara-
żanie życia. Ale trzeba pamiętać, 
że chorzy mają też różne grupy 
krwi. Zapas krwi dodatniej grupy 
B na nic się nie przyda pacjentowi 
z grupą A.

- Zaczęliśmy się martwić, 
bo o krew jest coraz trudniej, 
a szczególnie przy grupach krwi 
rzadziej spotykanych, jak na 
przykład 0 Rh minus - mówi pre-
zes Dankiewicz. - Dziś mieliśmy 
jednak powód do radości, bo tra-
fi ło do nas 12 worków krwi, mam 
nadzieję, że to również w odpo-
wiedzi na apel, który ogłosiliśmy.

Prezes zaznacza, że jako 
pierwsi na apel odpowiedzieli 
żołnierze, którzy zostali oddele-

gowani do pomocy szpitalowi. 
Oddali krew, gdy tylko się dowie-
dzieli, że szpital krwi potrzebuje.

Nie ma też obawy, że od-
dana krew się zmarnuje, choć ma 
przecież termin ważności wy-
noszący 35-40 dni od pobrania. 
Jeden szpital dzieli się z drugim 
swoimi zapasami, gdy akurat po-
siada jakąś „nadwyżkę” z danej 
grupy. Jeśli nie zostanie akurat 
użyta do zabiegu w Żarach, to na 
pewno w Nowej Soli, albo w Zie-
lonej Górze. Oddana krew zawsze 
komuś uratuje życie. A przynaj-
mniej posłuży do ratowania życia. 
Jednak bez zabezpieczenia odpo-
wiedniej ilości, pewne procedury 
medyczne nie mogą być w ogóle 
realizowane. 

Szpital zawsze posiada tak 
zwaną żelazną rezerwę w banku 
krwi. Nawet pojedyncze jednostki 
z danej grupy, aby zabezpieczyć 
pacjentów, którym trzeba pomóc 
natychmiast. To nie jest jednak 
źródełko, które samo się odna-
wia. Z takiej rezerwy nie pobierze 
się krwi dla pacjentów, którzy nie 
wymagają natychmiastowej inter-
wencji medycznej.

Najbardziej pożądaną grupą 
krwi jest 0 Rh minus, która może 
być podana w zastępstwie pacjen-
tom posiadającym inne grupy, 
w sytuacjach ratujących życie. 
Dawcy z tą grupą są więc najbar-
dziej poszukiwani.

Dla medyków i pacjentów 
najbardziej komfortowe by było, 
gdyby żadnej krwi nigdy nie bra-
kowało. Ale tak nie jest. Czasem 
zdarza się, że z Żar do Sulechowa 
jedzie karetka na sygnale, bo tam 
akurat jest krew, która potrzeb-
na będzie pacjentowi Szpitala na 
Wyspie. Ale niestety, często krwi 
brakuje.

- Pacjent musi dostać tą 
krew i robimy wszystko, żeby od-
powiednią krew znaleźć - mówi 
Jolanta Dankiewicz. - Nie ważne, 
czy to dzień, czy środek nocy.

Ten bezcenny lek każdy
nosi w sobie. I prawie każdy 
może się nim podzielić. Czasem 
wystarczy jedna decyzja. Odruch, 
chęć niesienia pomocy bliźnim. 

Każdy organizm reaguje 
inaczej. Zawsze jest to jakieś ob-
ciążenie dla organizmu, dla nie-
których większe, ale dla innych 
prawie niezauważalne.

Andrzej Buczyński

ŻARY Apel Szpitala na Wyspie

Krew potrzebna

AUTOREKLAMA

Bez krwi szpital nie może pomagać pacjentom fot. Szpital na Wyspie
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Życie na zamku
ŻARY Bardzo ważny 
żarski zabytek - 
zamek Dewinów 
- dziś tętni życiem. 
Wewnątrz kręcą 
się ludzie, słychać 
odgłosy prac 
budowlanych. I choć 
do dawnej świetności 
droga daleka, nie jest  
to już opuszczona  
i zapomniana ruina.
Zakończyły się prace w fosie zam-
kowej, polegające na karczowaniu 
krzaków, usuwaniu korzeni, wy-
wiezieniu śmieci i niwelacji tere-
nu. Na wyrównanym terenie poja-
wi się trawnik.

- W trakcie tych prac prowa-
dzony był nadzór archeologiczny, 
co nieco zostało znalezione, acz-
kolwiek nie byliśmy jeszcze w 
tych warstwach historycznych, do 
których jest jeszcze około metra - 
mówi Arkadiusz Gutka ze Stowa-
rzyszenia Łużyce Razem, które 
opiekuje się zamkiem. - W więk-
szości są to takie śmieci dzie-
więtnasto- i dwudziestowieczne, 
oczywiście pojawiły się też star-
sze. Trzeba mieć na uwadze, że 
badania archeologiczne były już  
w fosie prowadzone w latach bo-
dajże 80. lub nawet 70. Na razie 
były to prace o charakterze raczej 
porządkowym, niż naukowym,  

a naukowe będą później, kiedy 
będziemy przywracać fosie po-
ziom właściwy, ale najpierw mu-
szą być naprawione mury, bo dal-
sze odkopywanie mogłoby spo-
wodować ich zawalenie - dodaje.

Czyli przede wszystkim po-
rządki, aby obiekt wyglądał na ta-
ki, w którym coś się dzieje. I nie 
wszystko na raz, bo tak się nie da.

W następnych planach re-
montowych jest stolarka okienna, 
aby okna nie świeciły pustką.

Oczywiście cały czas trwa 
odbudowa spalonego hełmu wie-
ży zamkowej. Przy okazji będzie 
też naprawiony dach, który został 
zniszczony przez spadające elemen-
ty konstrukcyjne podczas pożaru.

Remont hełmu wieży miał 
się zacząć wcześniej, ale wystą-
piło po drodze kilka niezależnych 
przeszkód. 

- Począwszy od tartaku, po-
przez montaż rusztowania, czy 
fabrykę produkującą dachów-
kę, która też w pewnym momen-
cie stanęła, spowodowało to, że 
zaczęliśmy z końcem listopada,  
a nie jak to było zaplanowane, we 
wrześniu - mówi Arkadiusz Gut-
ka. - Ale damy radę i do końca ro-
ku hełm i dachy będą zrobione.

Ważna też była kolejność 
wykonywanych prac. Nie moż-
na zacząć od dachu, który jest po-
niżej wieży. Zwyczajnie, zawsze 
coś może spaść, a potem trzeba 

by było naprawiać coś już wcze-
śniej naprawione. Rusztowa-
nie na wieży w trzech czwartych  
w zasadzie na niej wisi. Przy tej 
wysokości i przy silniejszym wie-
trze, jakiekolwiek plandeki za-
bezpieczające mogłyby spowodo-
wać zerwanie rusztowania i jesz-
cze większe szkody.

1 grudnia prowadzonym na 
zamku pracom przyglądała się 
Lubuska Wojewódzka Konserwa-
tor Zabytków dr Barbara Bielinis-
-Kopeć. 

- Z punktu widzenia kon-
serwatorskiego ważne jest, że  
w końcu to wszystko tu ruszyło,  
a druga sprawa to względy nauko-
we, czyli korzystanie z ustawio-
nych rusztowań do przeprowa-
dzenia badań architektonicznych 
i konserwatorskich, na podstawie 
których powstanie program prac, 
pozwalający na wycenę remontu 
elewacji wieży i starać się o kolej-
ne środki na ten cel - mówi Arka-
diusz Gutka. - Wcześniej nie było 
to możliwe.

Jeśli miastu uda się pozy-
skać środki z funduszy norwe-
skich, zostaną one przeznaczo-
ne na doprowadzenie do użytku 
parteru zamku. Wtedy obiekt już 
mógłby zacząć funkcjonować,  
a kolejne kondygnacje remonto-
wane byłyby sukcesywnie wraz  
z kolejnymi funduszami na ten 
cel. ATB

Rozpoczęły się prace związane z od-
tworzeniem zniszczonego w trakcie 
pożaru hełmu na wieży zamku w Ża-
rach, na które uzyskano dotację w kwo-
cie ponad 630 tys. zł ze środków Mi-
nistra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu. Umożliwiło to nie tyl-
ko remont zabytku, ale pośrednio rów-
nież podjęcie badań, które mogą zmie-
nić naszą dotychczasową wiedzę o je-
go historii. Dziś weszliśmy po ruszto-
waniu na wieżę, aby zobaczyć jak wy-
konawca radzi sobie z montażem ele-
mentów nowej drewnianej konstrukcji 
hełmu. Warto zauważyć, że do pokrycia 
hełmu wykorzystana zostanie dachów-
ka ceramiczna karpiówka, przygotowa-

na na specjalne zamówienie, która od-
wzoruje historyczną dachówkę. Wcho-
dząc na wieżę w gronie specjalistów, 
prof. arch. Andrzeja Legendziewicza  
z Politechniki Wrocławskiej i konser-
watora Karola Błaszczyka, którzy przy-
stępują do badań zabytku, mogliśmy  
z bliska przyjrzeć się elewacjom wieży 
i detalom architektonicznym, które ją 
zdobią. Nie po raz pierwszy, dzięki ze-
wnętrznym rusztowaniom, które umoż-
liwiają dotarcie do miejsc dotąd nie-
dostępnych, udaje się dostrzec to, co  
z dalszej perspektywy po prostu nie było 
widoczne, jak wendyjski wątek murów 
wieży na całej jej wysokości, tj. 36 m. 
To ważna informacja, wskazująca na ko-
nieczność przeprowadzenia gruntow-
nych badań i być może zweryfikowania 
dotychczasowego stanu wiedzy o tym 
wyjątkowym zabytku. Dotąd bowiem 
przyjmowano, że początki gotyckiej wa-
rowni w Żarach, powstałej w 2. połowie 
XIII w., wiążą się z wzniesieniem muro-
wanego budynek po północnej stronie 
dziedzińca, który otoczono murami i fo-
są. Następnie w latach 1320–1329 za-
mek rozbudowano o skrzydło zachod-
nie. Dotąd przyjmowano, że w tym okre-
sie wzniesiono również wieżę w kurty-

nie południowej, a następnie ok. 1400 r. 
- skrzydło wschodnie z wjazdem. Od-
krycie wendyskiego wątku murów wie-
ży może jednak wskazywać, iż powstała 
ona wcześniej, tj. już w drugiej połowie 
XIII w. Wymaga to jeszcze dogłębnych 
badań, jednak już teraz można zauwa-
żyć, że rozpoczęcie prac remontowych, 
przejęcie zabytku przez miasto oraz 
„zadomowienie” się w nim społeczni-
ków ze stowarzyszenia Region Łużyce, 
a także zainteresowanie ze strony spe-
cjalistów, powoduje, że nadchodzący 
czas będzie sprzyjał zabytkowi, zarów-
no w zakresie poprawy jego stanu za-
chowania, jak i odkrywania nieznanych 
wątków jego bogatej historii. 

Dla przypomnienia warto jeszcze 
dodać, że żarski zamek jest budowlą 
gotycką ujętą w renesansowy kostium 
przez włoskich mistrzów. Renesansowa  
przebudowa w poł. XVI w. ujednoliciła 
wygląd jego elewacji, wieńcząc je bel-
kowaniem z fryzem oraz profilowanym 
gzymsem z bogatą dekoracją ornamen-
talną w technice sgraffita. Wnętrza na-
kryto sklepieniami kolebkowymi z lune-
tami z bogatą dekoracją sztukatorską. 
Wykonano też krużganki wokół dzie-
dzińca przy skrzydle wschodnim i połu-

dniowym, zdobiąc je dekoracją w tech-
nice sgraffita. W pocz. XVII w. dostawio-
no krużganek do północnego skrzydła 
zamku, domykając dziedziniec z trzech 
stron. 

W czasie nalotu amerykańskiego  
w 1944 r. bomba zniszczyła północno-za-
chodni narożnik, który w latach 1962–
1964 zrekonstruowano. Dalsze prace  
remontowo-konserwatorskie, związane  
z adaptacją zamku na muzeum i biblio-
tekę, zostały przerwane w 1989 r. Na po-
czątku lat 90. XX w. zamek został sprze-
dany przez miasto i przez kolejne lata 
ulegał degradacji. Dopiero w tym roku 
miasto ponownie odzyskało zabytek, po-
mimo zniszczeń wywołanych pożarem, 
co zasługuje na szczególne uznanie,  
a społecznicy, którzy przejęli go w użyt-
kowane pozyskali środki na odtworze-
nie spalonego hełmu wieży. Pozostaje 
mieć nadzieję, że uda się zrealizować 
ambitne plany samorządu, aby poddać 
zabytek pracom remontowym i konser-
watorskim oraz zaadaptować na cele 
kulturalne i społecznie użyteczne. Bez 
wątpienia na to zasługuje. 

źródło: Lubuski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków

fot. LWKZ

Na zamku, jak na budowie fot. Andrzej Buczyński

Arkadiusz Gutka ze Stowarzyszenia Region Łużyce fot. Andrzej Buczyński



Moja Gazeta       4 grudnia 2020 7KAMPANIA INFORMACYJNA



4 grudnia 2020       Moja Gazeta8 ROZMAITOŚCI

Sposób na oszustwo

Mikołajki z muzeum

Dorobić 
więcej

Emerycie i rencisto, będziesz 
mógł dorobić więcej! GUS podał 
nowe dane o przeciętnym 
miesięcznym wynagrodzeniu. 
Jest ono wyższe niż ostatnio. 
To oznacza, że od 1 grudnia 
renciści i emeryci, którzy nie 
osiągnęli powszechnego wieku 
emerytalnego, będą mogli więcej 
dorobić do swoich świadczeń.

Emeryci i renciści mogą dorabiać do swoich świad-
czeń. Muszą jednak kontrolować czy ich zarobki 
nie spowodują ich zmniejszenia lub zawieszenia. 
Limity są uzależnione od średniej płacy krajowej  
i zmieniają się co trzy miesiące. 

Zmniejszenie bądź zawieszenie wypłacane-
go świadczenia zależy od przychodów z umowy  
o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od 
których obowiązkowo są odprowadzane składki na 
ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, któ-
ry jest podstawą wymiaru składek przy działalno-
ści gospodarczej.

Od 1 grudnia świadczeniobiorcy, którzy nie 
ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, bę-
dą mogli dorobić bez konsekwencji do 3618,30 zł. 
Jeśli ich przychód przekroczy 70 proc., ale nie wię-
cej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia, czyli 6719,70 zł, to świadczenie zo-
stanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie 
więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniej-
szenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 
obecnie 620,37 zł dla emerytur i rent z tytułu cał-
kowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla rent  
z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 527,35 
zł - dla rent rodzinnych, do których uprawnio-
na jest jedna osoba. Jeżeli dodatkowe przychody 
przekroczą kwotę 6719,90 zł to świadczenie zosta-
nie zawieszone. 

Inaczej wyglądają potrącenia przy ren-
tach socjalnych. Tu już przekroczenie przychodu 
3618,30 zł spowoduje zawieszenie świadczenia. 
Kwota ta będzie obowiązywać do 28 lutego 2021 r. 

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek 
emerytalny oraz osoby, które pobierają renty dla 
inwalidów wojennych i wojskowych, których nie-
zdolność do pracy związana jest ze służbą oraz 
renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do 
tych świadczeń mogą dorabiać do emerytury bez 
ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia 
z ZUS. Wyjątek od tej zasady stanowią ci, którym 
ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadcze-
nia minimalnego, czyli do 1200 zł. Wówczas, jeżeli 
przychód przekroczy wysokość kwoty podwyższe-
nia, to emerytura będzie wypłacana w niższej kwo-
cie, a więc bez dopłaty. źródło: ZUS

fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Uważaj! 
Sprzedając towar 
przez internet również 
możesz paść ofiarą 
oszustów. Dotychczas 
ofiarami oszustów 
działających w sieci 
byli kupujący, teraz 
wzmożoną czujnością 
muszą wykazać się 
także sprzedający 
towar na aukcjach 
internetowych. 
Pokrzywdzony, żeby 
otrzymać przelew za 
oferowany do sprzedaży 
fotelik samochodowy 
kliknął w przesłany link 
i wpisał dane karty. Po 
chwili okazało się, że 
stracił swoje 
oszczędności. 

Dokonując bardzo wielu transakcji za 
pośrednictwem internetu jesteśmy już 
mądrzejsi i bardziej czujni. Słyszeli-
śmy o metodach na blik, na dopłatę 
kilkudziesięciu groszy do przesyłki, 
o nieuczciwych sprzedających, któ-
rzy oferują towar do sprzedaży, a po 
otrzymaniu wpłaty kontakt z nimi się 
urywa, towaru natomiast nie ma. Te-
raz pojawiły się nowe sposoby wyłu-
dzenia pieniędzy.

Do żarskiej komendy wpłynę-
ło zawiadomienie, gdzie pokrzyw-
dzonym jest sprzedający. Mężczyzna 
wystawił na portalu internetowym to-
war do sprzedaży. Na jego ogłoszenie 
odpowiedział, jak się później okaza-
ło oszust. Za pośrednictwem znanego 
komunikatora, na telefon komórkowy 
wysłał wiadomość z zapytaniem, czy 
ogłoszenie jest aktualne. W kolejnej, 
że zapłacił za towar i prosi o wysył-

kę. W wiadomości załączony był link 
do strony za pomocą, której sprzedają-
cy miał odebrać rzekomo przelane pie-
niądze. Po kliknięciu w link otworzyła 
się strona na, której widniało logo jed-
nego z banków. Pokrzywdzony wpisał 
tam dane swojej karty bankowej oraz 
wcisnął przycisk ,,odbierz przelew”. 
Pieniądze jednak nie wpłynęły na je-
go konto, a kontakt z kupującym się 
urwał, co więcej okazało się, że stra-
cił on ponad tysiąc dwieście złotych. 

Pamiętaj nie tylko kupując towar 
przez internet, ale również sprzedając, 
pozostań czujny. 

Przestrzegając kilku poniższych 
wskazówek możesz ograniczyć ryzy-
ko stania się ofiarą:
- nie klikaj żadnych odsyłaczy w wia-
domości przesłanej sms-em, za po-
średnictwem komunikatora, czy e-ma-
ila: odsyłacze te często prowadzą do 
sfałszowanych stron lub stron zainfe-
kowanych szkodliwymi programami,
- nie otwieraj załączników do wiado-
mości, jeżeli masz jakiekolwiek wąt-
pliwości dotyczące nadawcy,
- uważnie przyjrzyjmy się ofercie, 
która zawiera bardzo zaniżoną cenę  

w stosunku do innych ofert, szczegól-
nie jeśli chodzi o telefony komórkowe 
lub inny sprzęt elektroniczny,
- czytaj komentarze innych osób kupu-
jących, duża liczba negatywnych mo-
że świadczyć o nieuczciwości sprze-
dającego,
- wiele serwisów aukcyjnych propo-
nuje ubezpieczenie transakcji oraz 
program  zapewniający ochronę kupu-
jącym - skorzystajmy z niego,
- unikajmy zakupów poza aukcją,
- przy odbiorze zamówionej przesył-
ki sprawdzajmy zawsze jej stan, czy 
nie została uszkodzona i co sie w niej 
znajduje,
- korzystajmy z programu antywiruso-
wego,
- nie podawaj swoich osobistych da-
nych na otwartych zasobach: dane, 
które pozostawiasz w Internecie, są 
gromadzone przez roboty, które wy-
syłają je cyberprzestępcom, ci z kolei 
wykorzystują je do własnych celów 
(na przykład, żeby wysyłać więcej 
spamu na twój adres e-mail).
- nie pobieraj niczego z nieznanych 
stron internetowych.

kom. Aneta Berestecka

ŻARY W niedzielę,  
6 grudnia, w różnych 
miejscach Żar pojawią 
się takie oto małe 
Mikołajki. To zabawa 
dla całej rodziny, którą 
proponuje Muzeum 
Pogranicza Śląsko-
Łużyckiego w Żarach.

Jeśli ktoś trafi na takiego Miko-
łajka i będzie chciał się pobawić,  
w środku znajdzie pytanie dotyczą-
ce historii miasta. Należy postępować 
zgodnie z załączoną instrukcją.

Na autorów poprawnych odpo-
wiedzi czekają paczki od Świętego 
Mikołaja. ATB fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY To była pierwsza 
edycja konkursu 
fotograficznego, którą  
w tym roku przeprowadziło 
żarskie muzeum  
z okazji 102. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Druga 
edycja... już za rok.

- Plany na 11 listopada i świętowanie 102. 
rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości były inne. Z powodu pande-

mii musieliśmy z nich zrezygnować i wy-
myślić coś innego. I tak narodził się po-
mysł na konkurs fotograficzny „W bar-
wach narodowych”. Wpłynęło 14 zdjęć, 
co bardzo mnie cieszy, bo gdy organizu-
je się coś po raz pierwszy, to trudno prze-
widzieć, czy będzie jakieś zainteresowa-
nie. W tym wypadku mogę śmiało powie-
dzieć, że akcja zakończyła się powodze-
niem. I z pewnością będzie druga edycja  
w przyszłym roku. Nie znam się na zdję-
ciach tak dobrze jak jury, ale uważam, że 
poziom był zadowalający. Byłoby mi trud-
no wybrać, które zdjęcia są najlepsze, bo 

wszystkie zasługują na wielkie gratula-
cje. Zawsze powtarzam, że najważniej-
sze są chęci wzięcia udziału w konkur-
sach, zaangażowanie najbliższych, wte-
dy powstaje coś,co z pewnością będzie pa-
miątką dla nich samych i dodatkowo wpi-
sze się w historię naszego miasta - podsu-
mowuje Małgorzata Cegielska, dyrektor 
Muzeum Pograniczna Śląsko-Łużyckiego  
w Żarach.

Nagrody zdobyli
Decyzją jury konkursowego, przyznano  
w tym roku trzy nagrody oraz dwa wyróż-

nienia. Autorką najlepiej ocenionej fotogra-
fii i zdobywczynią pierwszej nagrody zo-
stała Halina Borowiec z Żar. Fotografia ta 
niewątpliwie wyróżnia się swoją symboli-
ką w odniesieniu do obecnych, niespokoj-
nych czasów.

Drugą nagrodę zdobyła Emilia Szym-
czak z Grabika, a trzecią - Monika Syguła 
z Żar.

Wyróżnienia w konkursie otrzymały 
Krystyna Starosta z Olbrachtowa i Emilia 
Lipa z Żar.

Andrzej Buczyński

AKTUALNOŚCI

Biel i czerwień 
na fotografii

fot. Halina Borowiec

fot. Emilia Szymczakfot. Monika Syguła
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Czy kredyt na zakup 
mieszkania to zawsze 
kredyt hipoteczny? 
Czy zakup mebli czy 
sprzętu kuchennego 
na raty to kredyt 
czy pożyczka i jakie 
to ma znaczenie? 
Wyjaśniamy, czym 
różnią się kredyt 
konsumencki, 
hipoteczny czy 
komercyjny i jakie 
prawa i obowiązki ma 
kredytobiorca.

Pożyczka i kredyt to w potocz-
nym użyciu synonimy. Biorąc 
jednak pod uwagę przepisy, są to 
dwa różne terminy. Zasady do-
tyczące kredytów reguluje Pra-
wo bankowe i ustawa o kredycie 
konsumenckim, a o pożyczkach 
mówi Kodeks cywilny i ustawa 
o kredycie konsumenckim. Czym 
w praktyce różnią się te dwie for-
my pożyczania pieniędzy?

Przede wszystkim przed-
miotem kredytu są tylko pienią-
dze, a przedmiotem pożyczki 
mogą być nie tylko środki pie-
niężne (możemy pożyczać rzeczy 
materialne, np. samochód). Kre-
dyt udzielany jest przez przedsię-
biorcę, który w zakresie swojej 
działalności udziela kredytu (np. 
bank), zgodnie z tzw. zasadą celo-
wości kredytu, czyli na cel wska-
zany we wniosku kredytowym. 
Pożyczka natomiast może być 
udzielona przez przedsiębiorstwo 
lub osobę fizyczną i może być 
wykorzystana przez pożyczko-
biorcę na dowolny cel. Co za tym 
idzie – kredytodawca ma prawo 
kontroli sposobu wykorzystania 
kredytu, a pożyczkodawca nie. 
Ponadto umowa kredytu powinna 
zostać zawarta na piśmie; umowa 
pożyczki mniejszej niż 500 zł nie 
ma tego rygoru. Kredyt jest opro-
centowany, a pożyczka nie musi 
generować kosztów.

Kredyty można klasyfiko-
wać, biorąc pod uwagę na przy-
kład rodzaj kredytobiorcy czy 
formę zabezpieczenia stosowaną 
przez kredytodawcę.

Kredyt konsumencki to kre-

dyt w wysokości nie większej niż 
255 tys. zł (lub równowartości tej 
kwoty w innej walucie). Zasady 
jego udzielania określone są w 
ustawie o kredycie konsumenc-
kim. Jak sama nazwa wskazuje, 
są to kredyty zaciągane przez 
konsumenta, czyli osobę fizyczną 
dokonującą czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z jej 
ewentualną działalnością gospo-
darczą lub zawodową.

„Odróżnienie czynności 
związanych z działalnością go-
spodarczą od konsumenckich 
może czasami rodzić problemy 
interpretacyjne. np. kredyt zacią-
gnięty przez rolnika na naprawę 
dachu budynku gospodarczego 
nie jest umową konsumencką, ale 
jeśli ten sam rolnik weźmie po-
życzkę na naprawę dachu domu 
mieszkalnego, dokonuje tej czyn-
ności jako konsument” – wskazu-
je UOKiK.

Ma to znaczenie, bo ustawa 
o kredycie konsumenckim gwa-
rantuje kredytobiorcy określone 
uprawnienia. Konsument ma pra-
wo m.in. do odstąpienia od umo-

wy o kredyt w ciągu 14 dni, prawo 
do otrzymania projektu umowy o 
kredyt czy prawo do wcześniej-
szej spłaty zobowiązania.

Z kolei kredyt komercyj-
ny, udzielany przedsiębiorcom 
na cele związane z prowadzoną 
przez nich działalnością gospo-
darczą, nie podlega ochronie 
przewidzianej w ustawie o kre-
dycie konsumenckim. Udzielany 
jest na zasadach określonych w 
Prawie bankowym.

Kredyt hipoteczny to kredyt, 
przy którym zabezpieczeniem jest 
hipoteka, czyli obciążenie nieru-
chomości prawem, na mocy któ-
rego wierzyciel może dochodzić 
zaspokojenia swoich należności 
z tej nieruchomości. Upraszcza-
jąc, bank daje nam kredyt niejako 
pod zastaw – jeśli okaże się, że 
nie będziemy mogli go spłacić, 
może przejąć nieruchomość ob-
ciążoną hipoteką i w ten sposób 
zrekompensuje brak należnych 
wpłat. Kredytodawcy korzystają 
z zabezpieczenia hipoteką kredy-
tów o dużej wartości. Nie oznacza 
to, że takich kredytów udziela się 

tylko na zakup czy budowę domu, 
choć w praktyce najczęściej wła-
śnie tak jest.

Na rynku można zetknąć 
się także z kredytem konsolida-
cyjnym, który pozwala spłacać 
inne zobowiązania kredytobiorcy. 
Oznacza to, że kilka kredytów za-
mienianych jest na jeden, dzięki 
czemu konsument zamiast spła-
cać kilka rat w różnych wysoko-
ściach w różnych bankach, musi 
pamiętać tylko o jednej racie dla 
banku, który udzielił kredytu kon-
solidacyjnego.

Niezależnie od rodzaju kre-
dytu, na jaki się decydujemy, trze-
ba pamiętać, że jest to związane 
z określonymi kosztami. Oznacza 
to, iż trzeba wpłacić do banku 
więcej pieniędzy, niż się poży-
czyło. Całkowity koszt kredytu 
to nie tylko odsetki (uzależnione 
od oprocentowania), lecz również 
m.in. opłaty, prowizje, podatki 
i marże. Może się więc zdarzyć, 
że kredyt o niskich odsetkach, po 
uwzględnieniu pozostałych skład-
ników, będzie droższy niż kredyt 
oferujący wyższe oprocentowa-

nie, za to niższą np. marżę. Żeby 
ułatwić konsumentom porówny-
wanie ofert utworzono rzeczywi-
stą roczną stopę oprocentowania 
(RRSO). To wymagane przepi-
sami wyliczenie służące konsu-
mentowi do porównania kosztów 
kredytów oferowanych przez kre-
dytodawców. RRSO to całkowity 
koszt kredytu ponoszony przez 
konsumenta, wyrażony jako war-
tość procentowa całkowitej kwo-
ty kredytu w stosunku rocznym 
Uwzględnia się w nim nie tylko 
oprocentowanie pożyczanych 
pieniędzy, lecz także pozostałe 
koszty kredytu, np. prowizje.

Zgodnie z przepisami Ko-
deksu cywilnego odsetki maksy-
malne nie mogą wynieść więcej 
niż dwukrotność odsetek ustawo-
wych, a te są równe sumie stopy 
referencyjnej Narodowego Banku 
Polskiego (na koniec listopada 
2020 r. wynosi ona 0,1 proc.) i 3,5 
proc. Obecnie maksymalne odset-
ki wynoszą więc 7,2 proc.

źródło informacji: 
Serwis Samorządowy PAP

FINANSE Pożyczka, kredyt hipoteczny, konsumencki, komercyjny...

Kredyt - co trzeba 
o nim wiedzieć

fot. Andrzej Buczyński
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Jedziemy bez prawka 
w kieszeni
5 grudnia w Polsce 
zniknie obowiązek 
wożenia ze sobą 
prawa jazdy. Podczas 
kontroli drogowej 
Policja sprawdzi 
uprawnienia 
w rejestrach 
państwowych. Swoje 
mPrawo Jazdy 
znajdziesz  
w aplikacji 
mObywatel.

Na ten dzień czekało wielu kie-
rowców, dlatego dobrze się do 
niego przygotować. 5 grudnia, 
czyli już w najbliższą sobotę, 
prawo jazdy będzie mogło zostać  
w domu.

Kto pyta…
W związku z tymi zmianami po-
jawia się wiele pytań. Postanowi-
liśmy odpowiedzieć na te, które 
słyszymy najczęściej.

Pytanie 1: Znika obowiązek 
wożenia ze sobą prawa jazdy? 
Czy w związku z tym mam obo-
wiązek zainstalować w swoim 
telefonie aplikację mObywatel?

Nie, nie ma i nie będzie ta-
kiego obowiązku, ale niezależnie 
od tego - zachęcamy do pobrania 
i korzystania z naszej aplikacji.

Wraz z mPrawem Jazdy po-
jawi się tam też licznik punktów 
karnych, dzięki któremu od ręki 
sprawdzimy stan swojego konta.

Z pobraniem mObywate-
la nie warto czekać do 5 grud-
nia. Już dziś znajdziecie tam wie-
le przydatnych w różnych ży-
ciowych sytuacjach dokumen-
tów – nie tylko mTożsamość (od-
zwierciedlenie danych z dowodu 
osobistego), ale i m.in. mPojazd 
(czyli odzwierciedlenie danych  
z dowodu rejestracyjnego i polisy 
OC) oraz eRecepty.

Pytanie 2: Skoro nie mam obo-
wiązku wożenia ze sobą prawa 
jazdy i nie mam też obowiązku 
instalowania aplikacji mOby-
watel, to jak podczas kontroli 
Policja sprawdzi moje upraw-
nienia kierowcy?

Na tym polega cała zmiana. 
W trakcie kontroli drogowej poli-
cjanci sprawdzą Twoje uprawnie-
nia w Centralnej Ewidencji Kie-
rowców (CEK). Są tam infor-
macje o wszystkich kierowcach.  

A tych w Polsce jest aż 21.784.620. 
Dokładnie tyle osób posiada kra-
jowe prawo jazdy. Tylko w tym 
roku (od stycznia do październi-
ka) na drogę wyjechało 242.428 
nowych kierowców. W tym sa-
mym czasie, czyli od stycznia do 
października 2020 r., właściwe 
instytucje zatrzymały prawa jaz-
dy 89.975 kierowcom. Informa-
cje o zatrzymanych prawach jaz-
dy także znajduję się w CEK.

Pytanie 3: Skąd mam mieć 
pewność, że w bazie CEK są pra-
widłowe informacje na temat 
moich uprawnień kierowcy?

Możesz to sprawdzić od 
ręki. Wystarczy, że skorzystasz  
z naszej e-usługi Sprawdź upraw-
nienia kierowcy (www.gov.pl/
web/gov/sprawdz-uprawnienia-
-kierowcy). Jedyne czego potrze-
bujesz, aby to zrobić to imię i na-
zwisko oraz seria i numer blan-
kietu prawa jazdy. Kilka kliknięć 
i wszystko będzie jasne.

Jak w każdej tak dużej ba-
zie, mogą znaleźć się nieścisło-
ści – to czasem błąd ludzki lub 
niedopatrzenie. Biorąc pod uwa-
gę liczbę informacji w CEK ska-
la nieścisłości nie jest duża, co  
w żaden sposób ich oczywiście 
nie tłumaczy. W tym roku trafiło 
do nas 250 zgłoszeń dotyczących 
rozbieżności.

Co zrobić jeśli coś się nie 
zgadza…? Przede wszystkim za-
chowaj spokój, w drugim kroku – 
zgłoś rozbieżności. Brzmi skom-
plikowanie, ale wystarczy wysłać 
maila na adres mpj.sd@coi.gov.pl.

5 grudnia uruchomiony zo-
stanie specjalna e-usługa, która 

ten proces jeszcze uprości. Ewen-
tualne rozbieżności będzie też 
można zgłosić w aplikacji mO-
bywatel.

Pytanie 4: Kiedy najlepiej 
skorzystać z e-usługi Sprawdź 
uprawnienia kierowcy?

Możesz to zrobić w dowol-
nej chwili. Na pewno warto dmu-
chać na zimne i zrobić to przed 5 
grudnia. Tak jak wspominaliśmy 
– w bazie CEK znajdują się infor-
macje o niemal 22 milionach kie-
rowców. Przy takiej liczbie mo-
gą zdarzyć się (i zdarzają) nieści-
słości.

Po wpisaniu w e-usłudze 
(www.gov.pl/web/gov/sprawdz-
-uprawnienia-kierowcy) imienia, 
nazwiska, serii oraz numeru blan-
kietu prawa jazdy na ekranie Two-
jego komputera lub telefonu wy-
świetlą się takie informacje:
- dane z prawa jazdy:
- typ dokumentu,
- seria i numer blankietu (druku),
- data ważności dokumentu,
- status dokumentu, (np. czy do-
kument jest zatrzymany).
- rodzaj i zakres uzyskanego 
uprawnienia:
- kategoria,
- data ważności uprawnienia.

Jeśli w ewidencji nie ma 
dokumentu, którego szukasz, zo-
baczysz komunikat o braku da-
nych.

Jeśli nie można potwierdzić 
uprawnień zapisanych na doku-
mencie – bo np. zostały cofnię-
te lub orzeczony został zakaz ko-
rzystania z nich – zobaczysz da-
ne, które są na dokumencie oraz 
komunikat, że dokument trzeba 

sprawdzić.
Co zrobić w przypadku nie-

ścisłości – zobacz odpowiedź na 
pytanie 3.

Pytanie 5: Czy na pewno nie 
dostanę mandatu jeśli w trak-
cie kontroli drogowej nie bę-
dę miał/-a ani prawa jazdy, ani 
aplikacji mObywatel?

Nie, nie dostaniesz... Mi-
mo to zachęcamy - pobierz apli-
kację mObywatel. Jest darmo-
wa, w pełni bezpieczna, a jej in-
stalacja zajmuje kilka minut. 
Aby ją uruchomić potrzebu-
jesz profilu zaufanego. Założysz 
go przez internet i też za dar-
mo (www.gov.pl/web/gov/zalo-
z-profil-zaufany). Nie czekaj do 
5 grudnia - pobierz mObywa-
tela już dziś. Jednak pamiętaj – 
mPrawo Jazdy będzie dostęp-
ne od najbliższej soboty, czyli od  
5 grudnia.

Pytanie 6: Czy wyrabiając 
prawo jazdy mogę poprosić je-
dynie o jego elektroniczną wer-
sję – mPrawo Jazdy?

Nie, mPrawo Jazdy nie za-
stępuje tradycyjnego prawa jaz-
dy. To odzwierciedlenie danych 
zawartych w tym dokumencie. 
Jeśli chcesz mieć mPrawo Jazdy, 
musisz też mieć ważne tradycyj-
ne prawo jazdy.

Pytanie 7: Co muszę zrobić, by 
móc korzystać z mPrawa Jaz-
dy?

Po pierwsze - musisz po-
czekać do 5 grudnia. Tego dnia  
w sklepach App Store i Google 
Play dostępna będzie aktualiza-

cja zawierająca mPrawo Jazdy. 
Wykorzystaj ten czas na pobranie  
i zainstalowanie aplikacji mOby-
watel (choć to zajmuje tylko kilka 
minut). Po pobraniu i uruchomie-
niu apki aktywuj w niej mTożsa-
mość, czyli odzwierciedlenie da-
nych z dowodu osobistego. Jak to 
zrobić? Będąc w aplikacji kliknij 
„+” w oknie głównym aplikacji  
i wybierz mTożsamość. Aktywo-
wanie tego modułu jest koniecz-
ne do korzystania z mPrawa Jaz-
dy. Jeśli masz już mTożsamość 
- wystarczy, że 5 grudnia do-
dasz mPrawo Jazdy (klikając „+”  
w oknie głównym aplikacji).

Pytanie 8: Jakie dane znajdę 
w mPrawie Jazdy?

Generalnie wszystkie te, 
które masz w tradycyjnym pra-
wie jazdy. Niektóre dane w tym 
cyfrowym dokumencie mogą 
różnić się od danych w tradycyj-
nym dokumencie – numer prawa 
jazdy nie będzie zawierał uko-
śników, bo tak dane są zapisane  
w rejestrze, z którego są pobie-
rane. mPrawo Jazdy prezento-
wać będzie kody ograniczeń i do-
datkowych uprawnień bez infor-
macji dodatkowych, które są wi-
doczne na tradycyjnym doku-
mencie. Zdjęcie pobierane jest 
z mTożsamości i może różnić 
się od tego, które masz na tra-
dycyjnym blankiecie. To nie bę-
dzie błąd – to prawidłowe działa-
nie usługi. W mPrawie Jazdy wy-
świetli się po prostu zdjęcie, któ-
re masz w dowodzie osobistym.

oprac. ATB 
(źródło: Ministerstwo Cyfryzacji)

fot. Ministerstwo Cyfryzacji
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ZAPASY To był 
pracowity weekend  
w wykonaniu 
zapaśników 
żarskiego Agrosu.   
W dniach 27-29 
listopada żarscy 
zapaśnicy 
rywalizowali  
o medale na  
trzech turniejach.
Jako, że kobietom należy się 
pierwszeństwo relację z zawodów 
rozpoczniemy od startu dziewcząt 
w Turnieju „Nadziei olimpijskich” 
w Czarnym Borze. Podopieczne 
trener Julii Gronkowskiej w swo-
im kolejnym starcie pokazały, że 
zawsze możemy liczyć na dobre 
zapasy w ich wykonaniu. 

Wracająca do formy Niko-
la Drozdek zwyciężyła w kate-
gorii wagowej do 53 kg kadetek.  
W finale pokonała aktualną mi-
strzynię Polski Monikę Dadas 
(Cement Gryf Chełm). Nikola 
zasygnalizowała, że już w przy-
szłym sezonie walczyć będzie  
o najwyższe laury nie tylko na 
krajowej arenie. Kolejny medal 
żarskich kadetek, to srebro w ka-
tegorii wagowej do 43 kg Marty-
ny Gabryl. Martyna to już uzna-
na zapaśnicza „firma”. Porażka 
w walce z Wiktorią Kamelą (Ce-
ment Gryf Chełm) zostanie na-
leżycie przeanalizowana i ko-
lejny pojedynek z tą zawodnicz-
ką rozstrzygnięty zostanie na ko-
rzyść Martyny. W przyszłym ro-
ku Martyna Gabryl ma szansę do-
konać nie lada wyczynu i zostać 
trzykrotną zwyciężczynią Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzie-

ży. Walcząca w kategorii wago-
wej do 49 kg Wiktoria Niewrzę-
dowska zajęła piąte miejsce to-
cząc dobre pojedynki. Wiktoria 
na pewno nie powiedziała ostat-
niego słowa, a zdobyte doświad-
czenia z turnieju w Czarnym Bo-
rze będą procentować w przyszło-
ści. Ze złotem turnieju „Nadziei 
olimpijskich” wróci do Żar , wal-
cząca w kategorii seniorek Oliwia 
Charchalis. Oliwia w sposób zde-
cydowany i pewny zdominowała 
swoje rywalki w kategorii wago-
wej do 50 kg. 

Powody do zadowolenia 
mają również kadeci i młodzie-
żowcy uczestniczący w Mistrzo-
stwach Polski Zrzeszenia LZS. 
W dniach 27-29 listopada Siedl-
ce gościły młodzików, kadetów  
i młodzieżowców stylu klasycz-
nego w zapasach. Żarski Agros re-
prezentowany był w każdej z tych 
kategorii wiekowych. Debiutują-

cy w tych zawodach w roli trene-
ra ekipy Kamil Nowak, ma powo-
dy do zadowolenia. Ekipa wra-
ca z medalami w każdej katego-
rii wiekowej. Zawodnicy stoczy-
li dobre walki i w każdej z nich, 
jak podkreśla Kamil Nowak, zo-
stawili serce na macie. Słowa po-
dziękowań należą się Sebastiano-
wi Błaszczykowi wspierającemu 
naszą ekipę podczas zawodów.

Wyniki żarskich zapaśni-
ków w Mistrzostwach Polski 
Zrzeszenia LZS:

Młodzicy - kat. 57 kg VII 
m. Paweł Liberadzki, VIII m. Ka-
mil Szocik. Kategoria wagowa 62 
kg - III m. Wiktor Terpiński, kate-
goria wagowa 68 kg - III m. Wik-
tor Błaszczyk.

Kadeci - I miejsce w kate-
gorii wagowej 55 kg - Gracjan 
Jedut, V miejsce w kategorii wa-
gowej 65 kg - Kacper Cymbalik, 
I miejsce w kategorii wagowej 71 

kg - Michał Dulski.
Młodzieżowcy - I miejsce 

Igor Krasowski, II miejsce Kamil 
Nowak (obaj kat. wag. 82 kg).

Start młodzików, pod-
opiecznych trenera Macieja Ko-
rochody w Bielawie, był ostatnim 
z weekendowych startów zapa-
śników Agrosu. Nadzieje żarskie-
go Agrosu rywalizowały 28 listo-
pada w IV Memoriale im. Włady-
sława Stolarczyka. Na starcie Me-
moriału stanęli zawodnicy z 14. 
klubów, z województw dolnoślą-
skiego, wielkopolskiego i lubu-
skiego. Zawody memoriału były 
jednocześnie rzutem Międzywo-
jewódzkiej Ligi dzieci i młodzi-
ków w zapasach. Plon startu naj-
młodszych adeptów zapasów żar-
skiego klubu przedstawia się na-
stępująco:

Medale złote: Bruno Radwań-
ski - 29 kg, Kacper Nowakowski - 
32 kg, Damian Kaciniel - 46 kg, 

Kacper Pecyna - 50 kg.
Medale srebrne: Tomasz 

Maślanka - 41 kg, Hubert Mlecz-
ko - 52 kg.

Medale brązowe: Oskar Jedut 
-35 kg, Krystian Pecyna - 60 kg, 
Adam Drzewiecki - 50 kg

V miejsce wywalczył de-
biutujący w rywalizacji między-
wojewódzkiej Ligi dzieci i mło-
dzików Kacper Zieliński - 50 kg. 
Na VII miejscu sklasyfikowani 
zostali Sebastian Piegoński - 46 
kg i Michał Śliwczyński - 38 kg.

Z postawy najmłodszych re-
prezentantów Agrosu cieszył się 
członek Zarządu Klubu, Mariusz 
Błaszczyk, który aktywnie wspie-
rał młodych zapaśników podczas 
turnieju. Trener Maciej Korocho-
da start określa jako „optymi-
styczny”. Chłopcy zajęli pierwsze 
miejsce w klasyfikacji drużyno-
wej dzieci. Udany, bowiem wie-
lu z nich stoczyło walki na pozio-
mie rokującym sportowy rozwój. 
Trener podkreśla, że przed mło-
dymi wilczkami Agrosu jeszcze 
dużo pracy, którą - przyznać na-
leży - realizują zgodnie z oczeki-
waniami trenera. W planach dzie-
ci i młodzicy Agrosu mają wspól-
ne treningi z zawodnikami nasze-
go województwa. Cykl wspól-
nych treningów chcemy realizo-
wać w Gorzowie Wielkopolskim, 
Kostrzynie i w Lubsku. Kolejny 
sprawdzian już za tydzień w Go-
rzowie Wielkopolskim. 

Trenerzy Agrosu zapraszają 
na zajęcia treningowe dla począt-
kujących. Informacje na temat 
zajęć znaleźć można na stronie 
MLKS Agros Żary na facebooku. 

źródło: Agros Żary

Medalowy weekend 
żarskiego Agrosu

fot. Agros Żary

fot. Agros Żary fot. Agros Żary
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Halówka 
na starcie

LEKKOATLETYKA  
29 listopada w Toruniu 
odbył się Finał Ogólnopolski 
Lekkoatletyki dla każdego. 
Bardzo dobrze spisali się 
żarscy lekkoatleci, którzy 
zdobyli dwa srebrne medale 
oraz trzykrotnie byli  
w finałowej ósemce.

W biegu na 60 m. Jakub Szakoła uzyskał re-
kord życiowy 7,31 s., co dało mu wicemistrzo-
stwo kraju. Na tym samym miejscu, również 
z rekordem życiowym, była Oliwia Szymań-
ska - 8,16 s. 

Bardzo dobrze spisali się pozostali za-
wodnicy Agrosu: Weronika Kwaśniak, Ma-
ria Marciniak, Fabian Deć, Blanka Urszulak  
i Ada Wasilewska - uzyskali rekordy życiowe 
i miejsca w ścisłych finałach. 

źródło: Agros Żary

Srebrne sukcesy

Akademia 
na turnieju

fot. Agros Żary

PIŁKA NOŻNA Pierwszy turniej halowy w tym sezonie - „REWA CUP” w Żarowie - zaliczyła dru-
żyna orlików młodszych  rocznika 2011, reprezentująca Akademię Piłkarską Promień Żary.  
Z powodzeniem, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji końcowej. W turnieju wzięło udział 
dziewięć drużyn - z Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Świdnicy oraz z Żar. Srebrną drużynę reprezen-
towali: Antek Dumański, Filip Gąsiewski, Samuel Kosiński, Wojtek Mędorowicz, Michał Ma-
cierzyński, Wojtek Nowakowski i Dawid Surwiło. Najlepszym strzelcem turnieju został Antek 
Dumański. Trenerem drużyny jest Marek Łotocki fot. Akademia Piłkarska Promień Żary

FUTSAL W niedzielę 
6 grudnia rozegrane 
zostaną pierwsze mecze 
w ramach Żarskiej Ligi 
Futsalu.
Do rozgrywek zgłosił się komplet, 
czyli 16 zespołów. Są drużyny znane  
z ubiegłorocznego sezonu, w tym zwy-
cięzca Endorfina&Brunetka, ale poja-
wiły się również nowe ekipy.

Na początku rozgrywki, tak jak 
w latach poprzednich, prowadzone bę-
dą w czterech grupach metodą „każ-
dy z każdym”. Dwie najlepsze druży-
ny z każdej grupy trafią później do „Li-
gi Mistrzów”, a pozostałe do „Pucha-
ru UEFA”.

- Tutaj rozgrywki będą toczyły się 
również w systemie „każdy z każdym” 
- informuje Jacek Mondorowicz. - Po 
rozegraniu wszystkich kolejek cztery 
najlepsze ekipy - pierwsza z czwartą  
i druga z trzecią - spotkają się w półfi-
nale,a zwycięzcy tych pojedynków za-
grają o mistrzostwo ligi w wielkim fi-
nale.

Żarska Liga Futsalu cieszyła się 
powodzeniem wśród kibiców, którym 
brakowało piłki nożnej zimową porą. 
Jak na razie, niestety, mecze rozgrywa-
ne będą bez publiczności.

Grupa A: Endorfina&Brunetka, An-
drach, SCB, Kopacze 
Grupa B: Hart Szkło, Dziadzia-Team, 
ZZO, Mmalu 
Grupa C: Mirostowiczanka, Fiamp-
-Iskra Wymiarki, ZBW Bryczkowski,  
ŻKSW
Grupa D: Jar-Bud, CRIPS, Unia Kuni-
ce B, Formozianka

Terminarz 1. kolejki ŻLF (6.12):
12:00 ZBW Bryczkowski -  ŻKSW
12:50 ZZO - Mmalu 
13:40 Unia Kunice B - Formozianka
14:30 Jar-Bud - CRIPS
15:20 Hart Szkło - Dziadzia Team,
16:10 Endorfina&Brunetka - Andrach
17:00 Mirostowiczanka - Fiamp Iskra 
Wymiarki 
17:50 SCB - Kopacze ATB

fot. Andrzej Buczyński
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Siedem do jednej

Sukcesy lubskich zapasów
ZAPASY Reprezentanci 
UKS ZST Lubsko 
wywalczyli kolejne 
medale.

W ramach Międzywojewódzkiej Li-
gi Młodzików na zawodach w Biela-
wie 28 listopada srebrne medale zdo-
byli Mateusz Kaszkur i Jakub Adam-
ski. Medale brązowe - Cyprian Pawli-
czuk, Hubert Słomian, Stanisław Tro-
czyński, Mikołaj Palamiotis i Ksawe-
ry Słomkowski. Na piątych pozycjach 
uplasowali sięJakub Tołłoczko i Gra-
cjan Gwozdowski. 

Roksana Korzyszczak wywalczy-
ła srebrny medal na Międzynarodowym 
Turnieju Nadziei Olimpijskich Krajów 
Wyszehradzkich, który odbył się w Bo-
guszowie Gorcach w dniach 27-29 li-
stopada. Marta Heinemann uplasowała 
się na 5 miejscu. ATB fot. UKS ZST Lubsko fot. UKS ZST Lubsko

KOSZYKÓWKA  
Po ośmiu 
spotkaniach  
w rozgrywkach 
drugiej ligi 
koszykówki 
mężczyzn, drużyna 
BC Swiss Krono Żary 
ma na swoim koncie 
siedem zwycięstw  
i tylko jedną porażkę.
Po sześciu zwycięstwach przy-
szedł czas na konfrontację z MKS 
Sokół Międzychód. Mecz roze-
grano 28 listopada w Żarach. Te-
go dnia lepsi byli goście i spo-
tkanie zakończyło się rezultatem 
76:90.

Zaledwie kilka dni później, 
w środę 2 grudnia podopieczni 
Łukasza Rubczyńskiego rozegrali 
kolejne spotkanie w Żarach. Był 

to zaległy mecz szóstej kolejki  
z drużyną Basket Junior Poznań. 
Tym razem żaranie zagrali tak, 
jak przeważnie grają, kończąc 
czwartą kwartę wygraną. Wynik 
spotkania to 84:69.  

BC Swiss Krono Żary zaj-
muje trzecie miejsce w tabeli gru-
py D. Na pierwszym miejscu są 
Rycerze z Rydzyny, a na drugim 
MKS Sokół Międzychód. Oby-
dwa zespoły mają po jednym ro-
zegranym spotkaniu więcej, niż 
żarski klub.

- Na pewno potrzebne nam 
było zwycięstwo po porażce  
i cieszę się, że drużyna je wywal-
czyła. Cieszy zwycięstwo, cieszą 
punkty, byliśmy cały czas w grze, 
można powiedzieć, że mecz kon-
trolowany. Czeka nas jeszcze du-
żo innych spotkań. Po porażce 
wyciągnęliśmy wnioski - mówi 
trener Łukasz Rubczyński. ATB

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński
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Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. PROMIEŃ ŻARY 17 13 1 3 58 : 17 40

2. BUDOWLANI LUBSKO 17 12 3 2 50 : 18 39

3. ŁKS ŁĘKNICA 17 12 3 2 41 : 11 39

4. ZORZA OCHLA 17 12 3 2 59 : 25 39

5. POGOŃ PRZYBORÓW 17 10 4 3 40 : 24 34

6. UNIA KUNICE ŻARY 17 9 5 3 61 : 32 32

7. PIAST INEX CZERWIEŃSK 17 10 2 5 48 : 22 32

8. SPROTAVIA SZPROTAWA 17 9 3 5 41 : 19 30

9. LZS KADO GÓRZYN 17 8 4 5 38 : 31 28

10. ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 17 7 3 7 41 : 35 24

11. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 17 6 3 8 39 : 33 21

12. CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 17 5 3 9 23 : 33 18

13. MIESZKO KONOTOP 17 4 3 10 29 : 52 15

14. DRZONKOWIANKA RACULA 17 3 2 12 22 : 59 11

15. SPARTA GRABIK 17 3 1 13 21 : 70 10

16. LECH SULECHÓW 17 3 0 14 21 : 61 9

17. GKS SIEDLISKO 17 3 0 14 25 : 69 9

18. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 17 1 3 13 17 : 63 6

Piłka nożna KLASA A (Grupa 2)

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. START ZIEL-BRUK PŁOTY 14 9 5 0 45 : 17 32

2. CZARNI DRĄGOWINA 14 10 0 4 46 : 26 30

3. BÓBR BOBROWICE 14 8 3 3 42 : 27 27

4. FADOM NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 14 8 3 3 41 : 35 27

5. BUDOWLANI II LUBSKO 14 9 0 5 30 : 19 27

6. RELAX GRABICE 14 8 2 4 40 : 23 26

7. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 14 8 1 5 31 : 27 25

8. SPARTAK BUDACHÓW 14 8 1 5 49 : 29 25

9. IKAR ZAWADA 14 7 2 5 40 : 29 23

10. SPARTA MIERKÓW 14 4 2 8 30 : 51 14

11. POGOŃ WĘŻYSKA 14 3 4 7 32 : 41 13

12. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 14 3 3 8 21 : 35 12

13. CZARNI CZARNOWO 14 2 4 8 21 : 51 10

14. LZS ZJEDNOCZENI BRODY 14 1 2 11 28 : 44 5

15. ENERGETYK DYCHÓW 14 0 2 12 20 : 62 2

Piłka nożna KLASA A (Grupa 4)

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. CZARNI JELENIN 12 11 1 0 42 : 11 34

2. MOCZYNIANKA ŻAGAŃ 12 9 3 0 55 : 19 30

3. GRANICA ŻARKI WIELKIE 12 8 2 2 46 : 21 26

4. SPARTA MIODNICA 12 8 1 3 54 : 22 25

5. ISKRA MAŁOMICE 12 8 0 4 25 : 18 24

6. KP ŚWIDNICA 12 5 1 6 46 : 34 16

7. PŁOMIEŃ CZERNA 12 3 6 3 23 : 21 15

8. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 12 4 3 5 22 : 27 15

9. BŁĘKITNI KOTOWICE 12 3 2 7 32 : 36 11

10. LZS KS TOMASZOWO 12 2 3 7 20 : 41 9

11. KWISA TRZEBÓW 12 2 2 8 10 : 50 8

12. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 12 2 0 10 20 : 51 6

13. CZARNI PRZYBYMIERZ 12 0 2 10 11 : 55 2

Piłka nożna KLASA B (Żary)

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. STAL JASIEŃ 10 10 0 0 72 : 5 30

2. PIAST LUBANICE 10 6 2 2 38 : 19 20

3. TUPLICZANKA TUPLICE 10 5 2 3 27 : 19 17

4. FAX BIENIÓW 10 5 2 3 34 : 18 17

5. ISKRA JABŁONIEC 10 4 4 2 23 : 19 16

6. ZIELONI DROŻKÓW 10 3 5 2 18 : 17 14

7. UNIA II KUNICE ŻARY 10 3 2 5 20 : 31 11

8. WKS ŁAZ 10 3 2 5 30 : 31 11

9. NYSA PRZEWÓZ 10 3 1 6 29 : 46 10

10. NYSA TRZEBIEL 10 2 2 6 20 : 30 8

11. ZORZA KADŁUBIA 10 0 0 10 10 : 86 0

Koniec piłki na trawie

fot. Andrzej Buczyński



4 grudnia 2020       Moja Gazeta16 PROGRAM TV

4 - 10 grudnia 2020

niedziela

20:00TVN 7

Listy do M.

Angel Grove. Jason Scott (Dacre Montgomery), 
Billy Cranston (RJ Cyler) i Kimberly Hart (Naomi 
Scott) wybierają się do starej kopalni. Tam 
Billy powoduje wybuch, który zwraca uwagę 
przebywających w pobliżu Trini (Becky G) i Zacka 
(Ludi Lin). Grupa znajduje pięć monet w różnych 
kolorach: czerwonym, niebieskim, różowym, 
żółtym i czarnym. Każde z nich bierze po jednej. 
Po chwili okazuje się, że hałas zwabił ochronę 
kopalni. Kiedy młodzież próbuje uciec, 
w ich samochód uderza pociąg.

TVP1 fi lm przygodowy, Kanada, Japonia, USA, Meksyk, 2017 

Power Rangers21:00

Piątek

TVP1

21:35

Sobota

Mafi a zaczęła wykorzystywać technologię do 
popełniania zbrodni doskonałych. Przestępcy 
wysyłają ofi ary - związane i zakryte kapturem 
- w przeszłość. Tam czeka na nie płatny 
zabójca, zwany looperem. Ma oddać strzał do 
unieruchomionego człowieka. Looperzy pławią 
się w luksusie, lecz płacą za to cenę. Mocodawcy 
pozbywają się ich poprzez tzw. zamknięcie 
pętli czasu. Nieubłaganie nadchodzi dzień, 
gdy zakapturzoną ofi arą, w którą celuje looper, 
jest on sam - przysłany z przyszłości. 

XIX wiek, Nebraska. Ponadtrzydziestoletnia 
Mary Bee Cuddy prowadzi dużą farmę. Jest 
władcza, inteligentna i zaradna. Samodziel-
nie uprawia nieurodzajną ziemię i wykonuje 
prace przewidziane dla mężczyzn. Próbując 
zachęcić do małżeństwa okolicznych ka-
walerów, oferuje im połączenie gospodarstw. 
Potencjalni kandydaci odrzucają jednak 
kuszącą materialnie propozycję, czym skazują 
ją na trudy staropanieńskiego życia. Okolica 
nie jest zbyt przyjazna kobietom.

TVN thriller sf, Chiny, USA, 2012dramat obyczajowy, Francja, USA, 2014 

Looper: Pętla czasuEskorta 22:30

Niedziela

30-letnia Nadia Blye (Magdalena Cielecka) od 
kilku lat wykłada stosunki międzynarodowe na 
uniwersytecie Yale. Wcześniej była korespond-
entką wojenną w Jugosławii i w Iraku. 
Tam przeżyła wielką miłość do polskiego 
korespondenta Marka. Teraz jest związana 
z Anglikiem Philipem Lucasem (Marcin Bosak), 
fi zykoterapeutą, który prowadzi w Ameryce 
kliniki dla zamożnej klienteli. Pewnego razu 
para odwiedza ojca mężczyzny, znanego 
zwolennika „wolnych związków”.

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2008

Przesilenie 21:00

Poniedziałek

TVN

21:35

Wtorek

Ambitna i atrakcyjna Lucy Hill (Renée 
Zellweger) jest menedżerem w dużej fi rmie 
w Miami. Kobieta całkowicie poświęciła się 
pracy, a najważniejszym celem w jej życiu są 
kolejne awanse. Licząc na uznanie w fi rmie, 
przyjmuje następne zadanie, ma przeprowadzić 
restrukturyzację podupadającego zakładu. 
Okazuje się, że przedsiębiorstwo znajduje się 
w małej miejscowości w Minnesocie. Lucy jedzie 
na miejsce i wkrótce przekonuje się, że znalazła 
się w zupełnie nowym świecie...

Christian Wolff  (Ben Affl  eck) jest geniuszem 
matematycznym. Introwertyczny mężczyzna 
nie odnajduje się wśród ludzi i skrywa przed 
światem mroczną tajemnicę. Pod osłoną małego 
biura rachunkowego pracuje dla najbardziej 
niebezpiecznych organizacji przestępczych. 
Z czasem zaczyna się nim interesować Ray King 
(J. K. Simmons), kierownik wydziału ds. ścigania 
przestępstw Departamentu Skarbu. Christian 
podejmuje współpracę z nowoczesną fi rmą, 
która specjalizuje się w robotyce. 

TVP2 komedia romantyczna, Kanada, USA, 2009thriller, USA, 2016

Za jakie grzechyKsięgowy 22:30

Środa

Nicole Hurley to reporterka z powołania. Jeśli 
wpadnie na ciekawy temat, robi wszystko, aby 
go zgłębić. Tym razem jej uwagę przykuwa 
sprawa rzekomego samobójstwa. Zaangażowa-
na dziennikarka poświęca się jej bez reszty. 
Dla dobra śledztwa rezygnuje z pojawienia się 
w sądzie, do którego została wezwana za napaść 
na policjanta. Przedstawiciele wymiaru spraw-
iedliwości nie dają jednak za wygraną i wysyłają 
za niepokorną reporterką nakaz aresztowania. 
Trafi a on do rąk Milo Boyda.

POLSAT komedia romantyczna, USA, 2010 

Dorwać byłą20:00

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY FILM SENSACYJNY DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY MELODRAMAT

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4

TV Trwam

TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

piątek 4 grudnia

06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

07:30 Agape - magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ranczo - serial 
09:35 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
11:25 Kasta - serial 

paradokumentalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce

- Dzikie delfi ny - fi lm
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

17:00 Teleexpress 
17:20 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Kasta - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka 
21:00 Power Rangers

- fi lm przygodowy
23:10 Boks. Knockout Boxing 

Night #14
00:15 Kontrola absolutna

- thriller, prod. Irlandia
01:55 SEAL Team - komando 

Foki - serial
02:50 Geniusz: Picasso 
03:50 Ocaleni - reality show 
04:50 Zakończenie dnia

05:50 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:45 Anna Dymna 
- spotkajmy się 

07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:45 Panorama 
10:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:25 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial 

kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej 
14:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama 
18:20 Va Banque - teleturniej 
18:45 Kozacka miłość - serial 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:45 Postaw na milion 
- teleturniej 

21:40 Anything goes. 
Ale jazda! - program 
rozrywkowy 

22:40 Muzyka, Taniec, 
Zabawa - koncert 

23:40 Lęk pierwotny 
- dramat, prod. USA, 1996, 
reż. Gregory Hoblit

02:00 Millenium: 
Mężczyźni, którzy 
nienawidzą kobiet 
- dramat, 
prod. Niemcy, Norwegia, 
Dania, Szwecja, 2009, 
reż. Niels Arden Oplev

04:40 Smaki świata 
po polsku - magazyn 

05:05 Zakończenie dnia

05:25 Uwaga! - magazyn 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Doradca smaku 
11:40 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:40 Rozwód. Walka 

o wszystko 
13:40 Złodzieje - program 

poradnikowy 
14:25 Detektywi

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szpital - program 
obyczajowy 

17:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:55 Uwaga! - magazyn 

20:05 Gladiator
- fi lm przygodowy, Wielka 
Brytania, USA, 2000, reż. 
Ridley Scott, wyk. Russell 
Crowe, Joaquin Phoenix, 
Connie Nielsen, Oliver 
Reed, Richard Harris, 
Derek Jacobi, Djimon 
Hounsou, David Schofi eld, 
Ralf Moeller, David 
Hemmings 

23:15 Władza absolutna 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, 
Gene Hackman, Ed Harris, 
Laura Linney, Judy Davis, 
Scott Glenn, E.G. Marshall, 
Dennis Haysbert 

01:55 Kuba Wojewódzki 
02:55 Uwaga! 

- magazyn 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Malanowski
i Partnerzy

09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił 

moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport 
19:55 Pogoda 
20:05 Smerfy: Poszukiwacze 

zaginionej wioski
 Papa Smerf, Laluś mają 

jakieś zadania. Co jednak 
ma robić Smerfetka?

22:00 Mission: 
Impossible 3

 Tom Cruise, który ponown-
ie wcielił się w rolę Ethana 
Hounta, po raz kolejny 
ratuje świat dokonując 
rzeczy niemożliwych. 
Jego przeciwnikiem jest 
perfi dny Oven Davian, 
brawurowo zagrany 
przez Philipa Seymoura 
Hoff mana. 

00:50 Weekend
 Błyskotliwy Max, jego 

nieco narwany brat Gula, 
zabójcza Majka i do tego 
dwie tajemnicze walizki i 
hektolitry sztucznej krwi. 

03:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
05:45 Telezakupy 

TV Okazje

07:00 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial, 
prod. Wielka Brytania

08:00 Informacje kulturalne 
08:30 Kronos - Zaraza - maga-

zyn kulturalno-społeczny 
09:15 Brzezina - dramat
11:00 Przeprowadzki

- serial TVP 
13:30 Zakochaj się w Polsce 

- magazyn 
13:55 Tajemnica żółtego 

naleśnika - animowany 
14:10 Festiwal Rockowisko 
14:35 Janek Simon - fi lm 

dokumentalny 
15:15 Sportowe życie
17:35 Co dalej? - program 

publicystyczny 
17:55 Rok 2020 
18:30 Informacje 

kulturalne 
19:00 Wirtuozi 4+
21:10 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu - Dawno 
temu w Ameryce 

21:20 Wieczór kinomana
- Dawno temu 
w Ameryce - dramat, 
prod. USA, Włochy, 
1984, reż. Sergio Leone, 
wyk. Robert De Niro, 
James Woods, Elizabeth 
McGovern 

01:10 Tego się nie wytnie 
02:55 Gomorra - serial, prod. 

Włochy, Niemcy, 2014 
04:00 Teraz animacje! - Feral 

- fi lm animowany
04:10 Teraz animacje! 

- Portret - fi lm animowa-
ny, prod. Grecja, 2014 

04:15 Teraz animacje! - Leo
- fi lm animowany

04:30 Co dalej? - program 
publicystyczny 

04:45 Informacje kulturalne 
05:15 Teledyski

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce
z przestępczością na 
ulicach San Francisco. 
Głównym bohaterem jest 
sprytny policjant Nash 
Bridges (Don Johnson), 
który w raz ze swoim 
partnerem Joe Dominguez 
(Cheech Marin) walczy z 
przestępczością w mieście.

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

10:00 Kobra - oddział
specjalny - serial 
sensacyjny

12:00 Zaklinaczka 
duchów

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

20:00 W sieci kłamstw
22:05 Człowiek mafi i
23:55 Hanna
02:10 Kobra - oddział 

specjalny 
- serial sensacyjny

03:10 Na jedwabnym 
szlaku

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku

04:35 Z archiwum 
policji - serial 
dokumentalny

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Mango Telezakupy
06:35 Wiza na miłość 
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:45 Szpital - program 
obyczajowy 

12:45 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

13:45 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

14:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:45 Brzydula - serial, Polska 
16:15 Szkoła - obyczajowy
17:15 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
18:15 Idealna niania 

- program obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
20:00 Brzydula - serial, Polska 

20:30 Słodki listopad 
- fi lm melodramat, 
prod. USA, 2001, 
reż. Pat O’Connor, 
wyk. Keanu Reeves, 
Charlize Theron, Jason 
Isaacs, Greg Germann, 
Liam Aiken, Robert Joy, 
Frank Langella 

23:00 Spotkajmy 
się we śnie
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2015, reż. Brett 
Haley, wyk. Blythe Danner, 
Sam Elliott, Martin Starr, 
Malin Akerman, June 
Squibb 

01:05 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:15 Noc magii 
- program ezoteryczny

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) walczy 
ze wszystkimi formami prze-
stępczości w stanie Teksas. 
Pomagają mu w tym inni 
agenci na czele z Jimmym 
Trivettem (Clarence Gilyard 
Jr.) oraz pani prokurator
Alex Cahill Walker.

 08:00 Nasz Nowy Dom 09:00 
Sędzia Judy 10:25 Nowe 
Sekrety Sąsiadów 11:25 
Pamiętniki z wakacji 12:25 
Wspaniali ludzie 12:55 
Wzór 13:55 Kobra - oddział 
specjalny 14:55 STOP Dro-
gówka 15:55 Kobra - oddział 
specjalny 17:00 Nowe 
Sekrety Sąsiadów 

18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Święty 21:00 Gwiazdy 
Kabaretu 22:05 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 00:10 
Zaginiony w akcji 02:25 Disco 
Polo Life 03:25 TOP 10 Lista 
Przebojów

11:45 Spotkania z ekologią 
12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 Dar 
nadziei 13:30 Msza Święta 
z kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej 
na Jasnej Górze

14:55 Słowo Życia - rozważanie 
Ewangelii dnia 15:00 Modli-
twa 15:20 Ma się rozumieć 
15:30 Koncert z okazji 29. 
Rocznicy Radia Maryja pt. 
„Pieśń o Ojczyźnie” w wyko-
naniu Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny 17:00 Życie z pasją 

17:20 100 cudownych miejsc 
na świecie. Miasto Taxco, 
Meksyk 17:30 Okiem kamery 
17:55 Adwent 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte Młodych 
19:00 Warto zauważyć... 
19:30 Opowieści Theo 19:45 
Modlitwa 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 5 grudnia

05:05 Klan - telenowela TVP 
05:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

07:35 Rok w ogrodzie 
08:00 Rok w ogrodzie Extra 
08:15 Wojsko - polskie.pl 
08:40 Pełnosprawni 
09:10 Komisarz Alex - serial 
10:05 Ojciec Mateusz - serial 
11:00 Powrót siedmiu 

wspaniałych - western
12:45 Okrasa łamie 

przepisy 
13:15 Fascynujący świat
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem 
15:00 Koronka do Bożego 

Miłosierdzia
15:25 Rolnik szuka żony 
16:30 Skoki Narciarskie
17:30 Teleexpress 
17:40 Skoki Narciarskie

18:35 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP 

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

kryminalny TVP 
21:35 Hit na sobotę 

- Eskorta - western
23:45 Power Rangers 

- fi lm przygodowy, 
prod. Hongkong, 
USA, 2017, reż. Dean 
Israelite, wyk. Naomi 
Scott, Dacre Montgomery, 
Rj Cycler 

01:55 Siedmiu psychopatów 
- komedia, prod. USA, 
Wielka Brytania, 2013 

03:50 Z pamięci - felieton
03:55 Zakończenie dnia

05:30 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

07:00 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP 

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinny ekspres 
12:00 Przyjaciele na zawsze 

- program rozrywkowy 
12:55 Anything goes. Ale 

jazda! 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny
15:15 The Voice of Poland 
17:50 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:35 Postaw na milion

- teleturniej 
19:35 Lajk! 
20:00 Kocham Dwójkę. 

Złoty Jubileusz 
21:00 The Voice of Poland 
23:45 Muzyka, Taniec, 

Zabawa - koncert 

00:45 Magic Mike 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2012, 
reż. Steven Soderbergh, 
wyk. Channing
 Tatum, Matthew 
McConaughey, Alex 
Pettyfer, Cody Horn, 
Olivia Munn 
Młody striptizer uczy się 
zawodu, postępowania z 
kobietami i łatwego zara-
biania dużych pieniędzy

02:45 Siła przetrwania
- dramat, 
prod. USA, 2017,
wyk. Josh Hartnett
Poszukujący adrenaliny 
snowboardzista gubi się 
podczas masywnej burzy 
śnieżnej.

04:25 Zakończenie dnia

04:55 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango 

- telezakupy
07:25 Kosmiczny 

wykop 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Brzydula

- serial, Polska 
13:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska 
14:50 MasterChef -

 program rozrywkowy 
16:25 Zgłoś remont 
17:25 MądrzeJEMY 

z Katarzyną Bosacką 
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! 

- magazyn 
20:00 Lego Masters 

- program rozrywkowy

21:30 Bridget Jones:
 W pogoni za rozumem 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, USA, Francja, 
Niemcy, Irlandia, 2004, 
reż. Beeban Kidron, wyk. 
Renée Zellweger, Hugh 
Grant, Colin Firth, Jacinda 
Barrett, Sally Phillips, Jim 
Broadbent, Gemma Jones 

23:50 Wataha u drzwi
 - fi lm sensacyjny, 
USA, 2017, reż. John 
R. Leonetti, wyk. Katie 
Cassidy, Elizabeth
Henstridge, Jane Kacz-
marek, Eric Ladin, Adam 
Campbell 

01:20 Kuchenne
rewolucje - program 
kulinarno-rozrywkowy 

02:25 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:30 Scooby-Doo! 
Pogromcy wampirów

10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Bogaty dom - Biedny 

dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:45 Rolnicy - Tak się żyje 

u nas na wsi
14:45 Nie mów do mnie 

śmieciarzu!
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia

Mieszkańcy miasteczek 
i wsi poszukują partnerek 
na życie. Są w trudnej 
sytuacji, bo większość 
dziewczyn, wyjechały 
do pracy do większych 
miast. 

18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
20:00 Polsat Boxing Night 

Cieslak vs Mabika 

23:10 To nie jest kraj 
dla starych ludzi

 Joel i Ethan Coen powraca-
ją z mrocznym thrillerem 
w gwiazdorskiej obsadzie 
na podstawie opowiadania 
Cormaca McCarthy’ego. 
Pewien myśliwy znajduje 
niedaleko granicy z Mek-
sykiem paczkę heroiny, 
dwa miliony dolarów i 
wielu zabitych. Zabiera ze 
sobą gotówkę. Oczywiście 
obie strony nieudanego 
interesu chcą odzyskać 
stracone pieniądze i 
narkotyki, a także zabić 
wszystkich świadków. 

01:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrwkowy
prod. Polska

07:00 Piosenki Władysława 
Szpilmana - widowisko 

08:00 Informacje kulturalne 
08:35 Od ucha do ucha 
10:55 Serialowa nostalgia 

- Kapitan Sowa na tropie 
- serial TVP 

12:15 Urodzeni artyści - Marta 
Fiedler i Paweł Koncewoj 

12:45 Teatr
13:50 Tego się nie wytnie 
15:20 Retro kino - Statek 

szaleńców - melodramat, 
prod. USA, 1965, 
reż. Stanley Kramer, 
wyk. Jose Ferrer, Simone 
Signoret, Lee Marvin, 
Gila Golan 

17:55 Tamte lata, tamte dni
- Magdalena Zawadzka 
- magazyn 

18:30 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

18:55 Scena muzyczna - Maria 
Holka „Bajka o Siwobro-
dym Krasnalu” 

20:00 Bilet do kina - Wolny 
strzelec - dramat, 
prod. USA, 2014

22:05 The Doors. Festiwal na 
wyspie Wight - koncert

23:25 Seans kultowy 
- Jeżeli... - dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
1968, reż. Lindsay 
Anderson, wyk. Malcolm 
McDowell, David Wood, 
Richard Warwick, Hugh 
Thomas 

01:20 Urodzeni artyści - Marta 
Fiedler i Paweł Koncewoj 
- cykl reportaży

01:55 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

02:25 Złodziej - dramat 
04:45 Przekładaniec

- komedia 
05:35 Teledyski

06:00 Na wariackich 
papierach
David Addison wraz
z piękną wspólniczką, 
Maddie Hayes, prowadzą 
agencję detektywistyczną.

07:00 Taki jest świat 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań. Są to zarówno 
osoby starsze, potrzebu-
jące środków do życia, jak 
i młode, które zastawiają 
na kilka dni laptop czy 
telefon.

20:00 Umysł przestępcy
Wspomnienia i umiejęt-
ności zmarłego agenta 
CIA zostają wszczepione 
skazańcowi, by mógł 
dokończyć jego misję.

22:05 John Wick 2
John Wick udaje się do 
Rzymu na prośbę starego 
przyjaciela, który chce 
przejąć kontrolę nad 
międzynarodową gildią 
zabójców.

00:35 Siła taktyczna
02:10 Kobra - oddział 

specjalny - serial
03:25 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:00 Z archiwum 

policji 
04:25 Dyżur - serial 

dokumentalny

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
07:40 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
08:50 Kosmiczny 

wykop
09:20 Niebezpieczne

związki 
09:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
12:55 Uwolnić orkę - fi lm 

przygodowy, USA, Francja, 
1993, reż. Simon Wincer, 
wyk. Jason James Rich-
terJayne Atkinson, August 
Schellenberg, Michael 
Madsen, Michael Ironside 

15:15 Grinch: Świąt 
nie będzie 
- fi lm rodzinny, USA, 2000, 
reż. Ron Howard, wyk. Jim 
Carrey, Taylor Momsen, 
Jeff rey Tambor, Christine 
Baranski, Bill Irwin, Molly 
Shannon 

17:30 Kong: Wyspa czaszki 
- fi lm przygodowy, USA, 
Chiny, 2017, reż. Jordan 
Vogt-Roberts

20:00 Mumia powraca - fi lm 
przygodowy, USA, 2001, 
reż. Stephen Sommers, 
wyk. Brendan Fraser, Ra-
chel Weisz, John Hannah, 
Arnold Vosloo

22:45 Magic Mike XXL 
- fi lm komedia, 
USA, 2015, reż. Gregory 
Jacobs, wyk. Channing 
Tatum, Matt Bomer

01:10 Jackie Chan: 
Pierwsze uderzenie 
- fi lm sensacyjny, Hong 
Kong, USA, 1996, reż. 
Stanley Tong, wyk. Jackie 
Chan

02:50 Noc magii 

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:30 Dzielna Mysz 06:50 Tuż 
przed tragedią 08:55 Galileo 
10:55 Dziewczyny z drużyny: 
Światowa konfrontacja 
Cheerleaderki pod wodzą 
Destiny mają już na koncie 
trzykrotne mistrzostwo 
kraju, ale pojawia się nowa, 
modna drużyna, która rzuca 
im wyzwanie. 

13:00 STOP Drogówka 
14:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 19:00 
Galileo - program popularno-
-naukowy

20:00 Święty 21:00 Gwiazdy 
Kabaretu 22:05 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny 
00:20 Więcej niż wszystko 
Kierowca wielkiej ciężarówki 
Lincoln Hawk, po latach 
wraca do porzuconej przed 
laty rodziny. Żona jest 
w ostatnim stadium choroby. 
m. 02:05 Interwencja 02:25 
Disco Polo Life

11:00 Medytacja 12:00 Msza 
Święta pod przewodnictwem 
Ks. Abp. Andrzeja Dzięgi, 
Metropolity Szczecińsko-
-Kamieńskiego - transmisja 
z Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji i św. Jana 
Pawła II w Toruniu. 

14:30 Przegląd Katolickiego 
Tygodnika „Niedziela” 
14:35 Kaplica Pamięci 
15:30 Wierzę w Boga 16:00 
Informacje dnia 16:10 
W kolorze płomienia 17:00 
Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 

17:55 Adwent 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje 
dnia 18:15 Rozmowy niedo-
kończone 19:25 Święty na 
każdy dzień 19:30 Katecheza 
ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa 20:00 Infor-
macje dnia 20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00 
Apel Jasnogórski 

MAGAZYN SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY DRAMAT FILM AKCJI KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

niedziela 6 grudnia

06:00 Słownik polsko@polski 
06:25 Wojsko - polskie.pl 
06:55 Słowo na niedzielę 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia

08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas 
09:35 Porusz świat! Eurowizja 

Junior 2020
10:05 Stulecie Winnych
10:55 Słowo na niedzielę 
11:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią 

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

a niebem 
12:50 Rwanda 2020
13:15 BBC w Jedynce 

- Łuskowce
14:10 Tyłówka BBC 

w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton

14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny 

15:00 Koronka do Bożego 
Miłosierdzia

15:20 Wokół mórz. Na-
jwiększe ognisko na 
świecie 

15:45 Skoki Narciarskie 
17:00 Teleexpress 
17:10 Skoki Narciarskie 
18:25 Uwierz w Mikołaja
19:30 Wiadomości 
20:15 Ludzie i bogowie 
21:15 Rolnik szuka żony 
22:15 Zakochana Jedynka 

- Anglik, który mnie 
kochał 

00:05 Eskorta - western
02:15 Kontrola absolutna 
04:00 Człowiek delfi n 

- fi lm dokumentalny
05:00 Z pamięci - felieton

05:20 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

07:00 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP 

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:10 Smaki świata po polsku 

- magazyn 
11:40 Szansa na sukces. Opole 

2021 
- widowisko muzyczne 

12:40 Małe kobietki - serial 
kostiumowy, prod. Wielka 
Brytania, 2017, reż. Va-
nessa Caswill, wyk. Maya 
Hawke, Kathryn Newton, 
Dylan Baker, Emily 
Watson, Willa Fitzgerald 

14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej 
15:10 Szansa na sukces. 

Opole 2021 - widowisko 
muzyczne 

16:10 Kocham Dwójkę. Złoty 
Jubileusz - program 
rozrywkowy 

17:05 Jutro należy do nas 
- serial, prod. Francja

18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
19:25 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
20:00 Siła przetrwania 

- dramat, prod. USA, 
2017

21:45 Kino bez granic 
Gwiazdy 
- fi lm fabularny, 
prod. Polska, 2017

23:45 Zaginiony syn
- fi lm fabularny, 
prod. USA

01:20 Warszawa 
- fi lm obyczajowy,
prod. Polska, 2003

03:10 Zakończenie dnia

04:55 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Kobieta na krańcu 

świata
12:05 Brzydula - serial, Polska 
13:05 Co za tydzień 

- magazyn 
13:45 Kosmiczny wykop
14:15 Milionerzy - wydanie 

specjalne - program 
15:15 Listy do M. III - fi lm 

komedia, Polska, 2017
17:30 Lego Masters 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:00 MasterChef 

- program rozrywkowy 
21:30 Królestwo

kobiet 

22:30 Looper: Pętla czasu
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2012, reż. Rian 
Johnson, wyk. Joseph 
Gordon-Levitt, Bruce 
Willis, Emily Blunt, Paul 
Dano, Noah Segan, Piper 
Perabo, Jeff  Daniels 

01:00 Gladiator 
- fi lm przygodowy,
Wielka Brytania, 
USA, 2000, reż. Ridley 
Scott, wyk. Russell Crowe, 
Joaquin Phoenix, Connie 
Nielsen, Oliver Reed, Rich-
ard Harris, Derek Jacobi, 
Djimon Hounsou, David 
Schofi eld, Ralf Moeller, 
David Hemmings 

04:10 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Artur i Minimki 3. 
Dwa światy

 Maltazar przedostaje się 
do świata ludzi. Złemu 
władcy Minimków 
udało się uzyskać wzrost 
prawdziwego człowieka. 
Z pomocą armii gigan-
tycznych moskitów zam-
ierza opanować Ziemię. 
Powstrzymać może go je-
dynie Artur, który niestety 
wciąż jest uwięziony w 
dwumilimetrowym ciele. 
Chłopiec musi powrócić do 
dawnej postaci, w czym 
pomagają mu przyjaciele: 
księżniczka Selenia oraz 
Betamesz. 

11:00 Madagaskar 3
- fi lm animowany

13:00 Smerfy: Poszukiwacze 
zaginionej wioski
- fi lm animowany

15:00 Kapitan Ameryka: 
Pierwsze starcie

17:35 Sąsiedzkie porachunki
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:05 Czarownica 2
 Rodzinne powiązania 

komplikują życie Diaboliny 
i Aurory oraz wystawiają 
ich wzajemne relacje na 
ciężką próbę. 

22:45 Złap mnie, 
jeśli potrafi sz 

01:45 Bogowie Egiptu
04:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy 

TV Okazje

06:50 Myśli na ten czas 
07:00 Liturgia prawosławna

z klasztoru w Wojnowie
08:25 Od ucha do ucha 

- Odkrywając Beethovena 
09:40 Od ucha do ucha - Nie

 Wielka Orkiestra. TV 
- Muzyczny świat baśni 

10:50 Serialowa nostalgia 
- Czarna żmija - serial

12:05 Trzeci punkt widzenia - 
program publicystyczny

12:40 Diabelski wynalazek 
- fi lm fabularny, prod. 
Czechosłowacja, 1958

14:15 Rejs - komedia, prod. 
Polska, 1970, reż. Marek 
Piwowski, wyk. Stanisław 
Tym, Joanna Lothe

15:35 Siostra Angelica - opera, 
prod. Francja, 2012, reż. 
David Pountney 

16:40 Zaginione Skarby 
16:55 Informacje 

kulturalne 
17:15 Niedziela z... 

20:00 Ostatni cesarz - dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
Hongkong, Chiny, 1987, 
reż. Bernardo Bertolucci

22:45 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

23:25 Czworo do pary 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2014, 
reż. Charlie McDowell

01:05 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

01:25 Teraz animacje! 
- Feral - fi lm animowany

01:35 Teraz animacje! 
- Portret
- fi lm animowany, 
prod. Grecja, 2014 

01:35 Teraz animacje! - Leo 
- fi lm animowany

01:45 Kino nocne - Wolny 
strzelec - dramat

05:35 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

09:25 Żona pastora
Anioł schodzi na ziemię, 
by pomóc pastorowi ocalić 
jego kościół i małżeństwo.

11:50 Góra Czarownic
13:50 Najpiękniejsze 

baśnie: Dziadek 
do orzechów

15:00 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Pani zamieć

16:15 Śnieżne psy
Ceniony dentysta 
dowiaduje się, że otrzymał 
w spadku zaprzęg ośmiu 
psów. Zwierzaki sprawiają 
nowemu panu wiele 
kłopotów.

18:15 Taxi 2
- komedia

 Marsylska policja przy-
gotowuje się do wizyty 
japońskiego ministra 
obrony.

20:00 Ucieczka z piekła
Casper, członek 
cieszącego się złą sławą 
meksykańskiego gangu 
Mara Salvatrucha, ma 
problemy z subordynacją. 
Gdy przekracza granice 
dozwolone w grupie 
- z przyjaciela staje się 
naczelnym wrogiem i 
rozpoczyna się ucieczka 
przed wydawałoby się 
nieuniknioną zemstą.

22:05 Prześladowca
00:00 Tajemnicza 

przesyłka
02:00 Kobra - oddział

specjalny 
- serial sensacyjny

03:00 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda

 - program obyczajowy 
07:40 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
08:45 Kosmiczny

wykop 
09:15 Niebezpieczne

związki 
09:50 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Synowie szeryfa - fi lm 

western, USA, 1973, reż. 
Andrew V. McLaglen, wyk. 
John Wayne, George Ken-
nedy, Gary Grimes, Neville 
Brand, Clay O’Brien, Marie 
Windsor 

15:10 Ekspres polarny
- fi lm przygodowy, USA, 
2004, reż. Robert Zemeck-
is, wyk. Tom Hanks, Daryl 
Sabara, Nona Gaye, Leslie 
Zemeckis 

17:20 Mumia powraca - fi lm 
przygodowy, USA, 2001

20:00 Listy do M.
 - fi lm komedia, Polska, 
2011, reż. Mitja Okorn, 
wyk. Maciej Stuhr, Roma 
Gąsiorowska, Tomasz 
Karolak, Agnieszka 
Dygant, Piotr Adamczyk, 
Wojciech Malajkat, Paweł 
Małaszyński, Katarzyna 
Zielińska 

22:30 Dziewczyna 
z portretu
- fi lm obyczajowy, Niemcy, 
USA, Wielka Brytania, Bel-
gia, Dania, Japonia, 2015, 
reż. Tom Hooper, wyk. 
Eddie Redmayne, Alicia 
Vikander, Ben Whishaw

01:00 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:45 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:30 Tuż przed tragedią 08:35 
Pies na wagę diamentów 
Złodzieje diamentów 
postanawiają przewieźć 
skradzione kosztowności, 
ukrywając je w obroży psa. 
Podczas postoju na drodze 
widzi ich 12-letni Owen, 
któremu nie podoba się, 
jak obchodzą się ze swoim 
czworonogiem. 

10:50 Galileo 12:55 STOP 
Drogówka 13:55 Gwiazdy 
Kabaretu 

15:00 Dziewczyny z drużyny: 
Światowa konfrontacja 
17:00 Blond ambicja Katie 
mieszka w małym miastecz-
ku w Oklahomie. Marzy 
o ślubie, ale jej chłopak 
wyjeżdża na jakiś czas do 
Nowego Jorku. Stęskniona 
dziewczyna postanawia 
zrobić mu niespodziankę. 
19:00 Galileo 20:00 Dzień 
świstaka 22:15 Ruiny

10:35 Przegląd Katolickiego 
Tygodnika „Niedziela” 
10:40 Święty Mikołaj 11:35 
Przyjaciele i bohaterowie 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
Świętym Franciszkiem 12:20 
Wieś - to też Polska 13:30 
Papież Polak do Rodaków 
14:10 Lodowa podróż 

14:55 Święty Franciszek i brat 
Leon 15:35 Święty na każdy 
dzień 15:40 Życie z pasją 
16:00 Informacje dnia 16:10 
Koncert życzeń 17:00 Zostań 
Żołnierzem RP 17:15 Nie 
bójmy się mówic o raku 
17:30 Okiem kamery 17:55 
Adwent 

18:00 Anioł Pański 18:05 Infor-
macje dnia 18:15 Rozmowy 
niedokończone 19:25 Święty 
na każdy dzień 19:30 Mikołaj 
- chłopiec, który został 
świętym 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Kolory Świętości 21:00 Apel 
Jasnogórski
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05:15 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

06:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze

07:30 Okiem Wiary - magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Ranczo - serial 
09:35 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
11:25 Kasta - Złote serce 

- paradokumentalny
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 BBC w Jedynce 

- Łuskowce. Niezwykłe 
i pożądane - fi lm 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn 
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Jaka to melodia? 
18:00 Piłka nożna
19:00 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka 
21:00 Teatr Telewizji

- Przesilenie
- spektakl teatralny 

22:35 Świat bez fi kcji 
23:45 Warto rozmawiać 
00:45 Anglik, który mnie 

kochał - fi lm fabularny 
02:35 Czarownice z Salem 

Falls - fi lm obyczajowy

05:00 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:55 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:55 Coś dla Ciebie - magazyn 
07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama 
10:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:15 Serial fabularny
14:05 Va Banque - teleturniej 
14:35 Coś dla Ciebie 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Va Banque - teleturniej 
18:45 Serial fabularny

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:05 Program rozrywkowy
20:10 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:45 Kulisy serialu 

„M jak miłość” 
20:55 M jak miłość

- serial TVP 
21:50 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
22:50 Bankowa gra

- fi lm prod. Niemcy, Franc-
ja, 2017, reż. Christian 
Schwochow, wyk. Paula 
Beer, Dsire Nosbusch, 
Barry Atsma

23:55 Party
01:15 Warto kochać - serial 
02:15 Gwiazdy 

- fi lm fabularny
04:00 Zakończenie 

05:05 Nowa Maja w ogrodzie
05:35 Akademia ogrodnika 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:30 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:40 Złodzieje - program 
poradnikowy 

14:25 Kobieta na krańcu 
świata 

15:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarny

16:00 Szpital 
17:00 Rozwód. Walka o 

wszystko 
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:50 Raport smogowy 
19:55 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 W morzu ognia

- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Félix Enriquez 
Alcalá, wyk. Steven Sea-
gal, Marg Helgenberger

23:45 Mad Max II
- fi lm S-F, Australia, 
1981, reż. George Miller, 
wyk. Mel Gibson, Bruce 
Spence, Vernon Wells, 
Emil Minty 

01:35 Co za tydzień 
- magazyn 

02:15 Zabójcza broń 
- serial, USA 

03:15 Uwaga! 
- magazyn 

03:35 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Malanowski 
i Partnerzy
Bronisław Malanowski 
rozwiązuje zagadki kry-
minalne, prowadząc biuro 
detektywistyczne.

09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił 

moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda 

20:05 Bogowie Egiptu
- fi lm przygodowy

 Kapłani są bezradni 
wobec jego mocy, 
a zwykli śmiertelnicy 
stają się podczas jego 
rządów niewolnikami. 
Tylko niewielka grupa 
buntowników postanawia 
sprzeciwić się tyranowi. 
Śmiałkom przewodzi 
bohaterski Bek, któremu 
sprzyja miłosierny bóg 
Horus .

22:55 Punisher
01:25 D Train
03:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy 
TV Okazje

07:00 Muzyczne poranki
07:45 Informacje kulturalne 
08:10 Tego się nie wytnie 
10:05 Reżyserzy - cykl 

dokumentalny
11:00 Przeprowadzki - serial 
12:05 Najważniejszy dzień 

życia - serial TVP
13:15 Zaginione Skarby 

- fi lm animowany 
13:30 Człowiek z nut 

- fi lm dokumentalny, prod. 
Polska, 2020, 
reż. Dagmara Spolniak 

14:05 Niedziela z...
14:50 Rzeźbiarka snów. 

Helaine Blumenfeld 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2018

16:05 Kurara - dramat, 
prod. Japonia, 2017

17:25 Rok 2020 
17:55 Trzeci punkt widzenia 
18:30 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny 
18:55 Saga rodu Forsyte’ów

20:00 Gra cieni - dramat, 
prod. Korea Połudn., 2016

22:30 Kronos - Stefan 
Kisielewski - magazyn 
kulturalno-społeczny 

23:15 Panorama kina 
polskiego - Zaćma 
- dramat, prod. Polska, 
2016

01:15 Scena muzyczna
- Maria Holka „Bajka 
o Siwobrodym Krasnalu”

02:20 Żelazna klasyka
- We władzy ojca 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Włochy, 1977,
 reż. Paolo Taviani

04:15 Informacje kulturalne
04:40 Heimat 
05:15 Teledysk
05:35 Afi sz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań.

10:00 Kobra - oddział 
specjalny
- serial sensacyjny

12:00 Zaklinaczka 
duchów

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Człowiek mafi i
21:50 W sieci kłamstw

Agent CIA Roger Ferris 
tropi niebezpiecznego ter-
rorystę. Jego przełożony 
Ed Hoff man kontroluje 
każdy etap operacji.

23:55 Prześladowca
01:50 Taki jest świat 

- program informacyjny
02:30 Dyżur - serial 

dokumentalny
03:55 Biesiada na cztery

pory roku
04:35 Z archiwum policji 
05:00 Nash Bridges - serial

05:00 Mango telezakupy
06:35 Kobiety w mundurach 
07:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

11:05 Ten moment 
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:35 Brzydula - serial, Polska 
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
18:15 Idealna niania

 - program obyczajowy 
19:00 Ten moment 
19:30 Zakochani po uszy

20:00 Brzydula 
- serial, Polska 

20:30 Zakochani
- fi lm komedia, Polska, 
2000, reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Magdalena Cielecka, 
Bartosz Opania, Katarzyna 
Figura, Jan Frycz, Beata 
Tyszkiewicz, Cezary Pazu-
ra, Olaf Lubaszenko 

22:50 Plaga
- fi lm horror, 
USA, 2007, reż. Stephen 
Hopkins, wyk. Hilary 
Swank, David Morrisey, 
Idris Elba, Anna Sophia 
Robb, Stephen Rea, 
William Ragsdale 

00:55 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:40 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 
Cordell walczy ze wszystkimi 
formami przestępczości 
w stanie Teksas. 08:00 Nasz 
Nowy Dom 09:00 Sędzia 
Judy 10:25 Nowe Sekrety Są-
siadów 12:25 Święty 12:55 
Wzór 13:55 Kobra - oddział 
specjalny Każdy odcinek to 
odrębna tematyka. 14:55 
STOP Drogówka 15:55 Kobra 
- oddział specjalny 17:00 
Nowe Sekrety Sąsiadów 

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 20:00 
Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Król wikingów Na ziemię 
przybywa bóg piorunów, 
Thor po starożytne relikwie: 
młot z Valhalli, wisior Marii 
Magdaleny z Midgardu i róg 
z Hellheim. 23:25 Ryzykanci 
01:20 Galileo 02:20 Anato-
mia głupoty według Richarda 
Hammonda

11:20 100 cudownych miejsc 
na świecie 11:30 Przyroda 
w Obiektywie 11:50 Kolory 
Świętości 11:55 Święty na 
każdy dzień 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje 
dnia 12:20 Ojciec Klemens 
Vismara 

12:50 Galilejczyk 13:20 100 
cudownych miejsc na świecie 
13:30 Msza Święta 14:30 
Łaski pełna 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Sanktuaria 
polskie 16:30 Zew natury 

16:55 Świadkowie 17:25 
Kolory Świętości 17:30 
Okiem kamery 17:55 Adwent 
18:00 Anioł Pański 18:05 
Informacje dnia 18:15 
Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Opowieści Starego Te-
stamentu 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel 
Jasnogórski

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM AKCJI FILM OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

wtorek 8 grudnia

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja

06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ranczo - serial 
09:40 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
11:25 Kasta - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce

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

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej 

16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Kasta - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka
21:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
21:40 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
22:45 Ocaleni 

- reality show 
23:50 Operacja Delta Force 4: 

Projekt Zeus
01:35 Julie de Maupin - fi lm
03:25 Magazyn Ekspresu 

Reporterów

05:00 Cafe piosenka
05:55 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:55 Droga życia - reportaż 
07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:45 Panorama 
10:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 
13:15 Serial fabularny
14:05 Va Banque - teleturniej 
14:30 Operacja Zdrowie 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama 
18:20 Va Banque - teleturniej 
18:45 Serial fabularny
19:35 Barwy szczęścia - serial 
20:05 Program rozrywkowy

20:10 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:45 Kulisy serialu 
„M jak miłość” 

20:55 M jak miłość 
- serial TVP 

21:50 Małe kobietki 
- serial kostiumowy

22:55 Ludzkie historie 
- Chińskie dziewczyny 
do wzięcia - fi lm 

00:30 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP 

01:20 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

01:55 Mrok 
- serial kryminalny 

02:50 Party
04:05 Kongo. Afrykańscy 

milionerzy
- fi lm dokumentalny

05:05 Zakończenie

05:25 Uwaga! - magazyn 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Doradca smaku 
11:40 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:40 Rozwód. Walka o 

wszystko 
13:40 Złodzieje - program 

poradnikowy 
14:25 Detektywi
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szpital - program 
obyczajowy 

17:00 Rozwód. Walka
o wszystko 

18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:50 Raport smogowy 
19:55 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy
21:35 Księgowy

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2016,
reż. Gavin O’Connor, 
wyk. Ben Affl  eck, Anna 
Kendrick, J.K. Simmons, 
Jon Bernthal, John 
Lithgow 

00:10 Superwizjer 
- magazyn reporterów 

00:45 Królestwo kobiet 
01:45 Kuba Wojewódzki

- talk show 
02:45 Uprowadzona 

- serial, USA 
03:45 Noc magii 

- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił 

moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport 
19:55 Pogoda 
20:05 Szklana pułapka
 Nowojorski policjant

John McClane przylatuje 
do Los Angeles, by 
spędzić święta 
z rodziną.

23:00 8 MM / Osiem 
milimetrów

 Tom Welles, prywatny 
detektyw wiodący 
poczciwy żywot u boku 
żony Amy i córeczki czeka 
na „wielką sprawę”, która 
przyniesie mu sławę i 
pieniądze. Pewnego dnia 
wdowa po wpływowym 
milionerze składa mu 
niezwykłe zlecenie. 

01:45 Wiosła w dłoń: 
Zew natury

 Zach i Ben przyjaźnili się 
od najmłodszych lat. Po 
liceum ich drogi na jakiś 
czas się rozeszły.

03:40 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
05:45 Telezakupy

TV Okazje

07:00 Co się dzieje 
07:25 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne 
08:30 Film dokumentalny
09:30 Kurara - dramat, prod. 

Japonia, 2017, reż. Takao 
Kato, wyk. Aoi Miyazaki, 
Hiroki Miyake, Ryuthei 
Matsuda, Kimiko Yo 

11:00 Najważniejszy dzień 
życia - serial TVP 

13:30 Tego się nie wytnie 
14:55 Świat kina w obiekty-

wie agencji Magnum 
- fi lm dokumentalny

16:05 Kawki na drodze 
- dramat, prod. Słowacja, 
Polska, Czechy, 2018

17:30 Co dalej? - program 
publicystyczny 

17:50 Kronos - Stefan 
Kisielewski - magazyn 

18:30 Informacje kulturalne 
18:55 Saga rodu Forsyte’ów 

- serial kostiumowy
20:00 Teatr Telewizji 

21:40 Lekkie obyczaje
- Magiczne noce
- fi lm prod. Włochy, 2018, 
reż. Paolo Virzi, wyk. 
Mauro Lamantia, Giovanni 
Toscano

23:55 Co dalej? - program 
publicystyczny 

00:15 Informacje kulturalne 
00:45 Młoda Polska 
01:20 Panorama kina 

polskiego 
- Zaćma - dramat,
prod. Polska, 2016, 
reż. Ryszard Bugajski, 
wyk. Maria Mamona, 
Małgorzata Zajączkowska

03:20 Kino nocne - Niemcy 
- dramat

05:20 Teledysk
05:35 Afi sz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny 
opowiadający o walce 
 przestępczością na ulicach 
San Francisco. Głównym 
bohaterem jest sprytny 
policjant Nash Bridges 
(Don Johnson), który 
w raz ze swoim partnerem 
Joe Dominguez (Cheech 
Marin) walczy z przestęp-
czością w mieście.

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny

12:00 Zaklinaczka 
duchów

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

20:00 22 kule
- fi lm akcji

22:15 Długi pocałunek
na dobranoc

00:35 Anakondy: Polowanie 
na Krwawą 
Orchideę

02:30 Castle
03:25 Biesiada na cztery 

pory roku
04:15 Z archiwum 

policji 
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

05:00 Mango 
Telezakupy

06:35 Kobiety 
w mundurach 

07:10 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

08:05 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:05 Ten moment 
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 Sąd rodzinny - program 

sądowy 
13:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
14:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
15:35 Brzydula - serial, Polska 
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
18:15 Idealna niania

- program obyczajowy 
19:00 Ten moment 

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska 

20:00 Brzydula 
- serial, Polska 

20:30 Niezapomniany 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2017, reż. Denise 
Di Novi, wyk. Rosario 
Dawson, Katherine Heigl, 
Geoff  Stults, Isabella Kai, 
Cheryl Ladd 

22:45 Purpurowe rzeki II 
- fi lm sensacyjny, 
Francja, Włochy, Wielka 
Brytania, 2004, reż. Olivier 
Dahan, wyk. Jean Reno, 
Benoit Magimel, Christo-
pher Lee, Camille Nata 

00:50 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:30 Noc magii 

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom 09:00 
Sędzia Judy 10:25 Nowe 
Sekrety Sąsiadów 11:25 
Pamiętniki z wakacji 12:25 
Święty 

12:55 Wzór 13:55 Kobra
- oddział specjalny Serial 
o policjantach, którzy pa-
trolują autostradę. W swojej 
pracy spotykają przemytni-
ków, handlarzy narkotyków 
i wiele innych podejrzanych 
osób. 14:55 STOP Drogówka
- magazyn 

15:55 Kobra - oddział specjalny 
17:00 Nowe Sekrety Sąsia-
dów 18:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny 
21:00 Zabić Salazara - fi lm 
prod. Rumunia, USA, 2016, 
reż. Waxman Keoni, wyk. 
Goss Luke, Seagal Steven 
23:05 Ryzykanci 01:30 
Galileo

11:45 Historia i architektura 
12:00 Anioł Pański 12:20 
Sanktuaria polskie 12:40 
Kaplica Pamięci 13:30 Msza 
Święta 14:30 Oratorium 
o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny 
15:25 Ostatni rzeźbiarz 
w szkle 15:50 Ma się rozu-
mieć 16:00 Informacje dnia 

16:10 Jestem mamą 16:30 
Kalejdoskop Młodych 16:50 
Express Studencki 17:00 100 
cudownych miejsc na świecie 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 17:55 
Adwent 18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 18:15 
Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy 
dzień 19:30 Każdy maluch 
to potrafi  

19:45 Modlitwa z telefonicznym 
udziałem dzieci 20:00 Infor-
macje dnia 20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00 
Apel Jasnogórski
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05:20 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2019 

06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze

07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
09:35 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP 
10:35 Ojciec Mateusz

- serial kryminalny TVP 
11:25 Kasta - serial 

paradokumentalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Rok w ogrodzie Extra 
12:50 Natura w Jedynce

- Sekretne życie krów 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

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

- magazyn 
20:25 Leśniczówka 
20:55 Piłka nożna 
23:10 Historia bez tajemnic 
00:15 Ludzie i bogowie 
01:15 Śmiertelne wybawienie 

- thriller
02:55 Okupowani - serial
03:50 Wojsko - polskie.pl 

05:20 Cafe piosenka
05:50 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:50 Pożyteczni.pl 
07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama 
10:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 
13:15 Serial fabularny
14:05 Va Banque - teleturniej 
14:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Va Banque - teleturniej 
18:45 Serial fabularny

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale 

20:50 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

21:50 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

22:30 Kino relaks 
- Za jakie grzechy 
- komedia

00:15 Terror w podziemiach 
- serial, prod. Dania, 2017 

01:15 Bunt w modzie
- fi lm dokumentalny,
prod. Francja, 2018, 
reż. Laurent Lunetta, 
Ariel Wizman 

02:20 Miasto skarbów 
- serial kryminalny 
prod. TVP 

03:10 Zakończenie dnia

05:25 Uwaga! - magazyn 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN 
11:30 Doradca smaku 
11:40 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:40 Rozwód. Walka o 

wszystko
13:40 Złodzieje - program 

poradnikowy 
14:25 Detektywi 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szpital 
17:00 Rozwód. Walka 

o wszystko 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:50 Raport smogowy 
19:55 Uwaga! - magazyn 

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy
21:35 Miami Vice 

- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2006, 
reż. Michael Mann, 
wyk. Colin Farrell,
Jamie Foxx, Gong Li, 
Naomie Harris, Ciaran 
Hinds

00:15 Tylko mnie kochaj 
- fi lm komedia, 
Polska, 2006, reż. Ryszard 
Zatorski, wyk. Maciej 
Zakościelny, Agnieszka 
Grochowska, Julia 
Wróblewska

02:25 Superwizjer - magazyn 
03:00 Uwaga! - magazyn 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski 
rozwiązuje zagadki kry-
minalne, prowadząc biuro 
detektywistyczne.

09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił 

moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia 
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda 

20:05 Faceci w czerni 2
 Akcja fi lmu rozgrywa się 

cztery lata po wydarze-
niach przedstawionych w 
pierwszej części. Agent K 
zrezygnował już z pracy 
dla facetów w czerni, J 
natomiast, dalej pełni 
swoje obowiązki w tej 
ściśle tajnej organizacji 
rządowej zajmującej 
się monitorowaniem 
przybyłych na Ziemię 
przybyszy z kosmosu. 

22:00 Spadaj tato 
00:20 Śnięty Mikołaj 2
02:50 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy
TV Okazje

07:00 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:05 Informacje kulturalne 
08:35 Niedziela z...
09:25 Kawki na drodze 

- dramat, prod. Słowacja
11:00 Najważniejszy dzień 

życia - serial TVP 
13:30 Księga Przestrzeni 

- Zielone numery 
14:00 Którędy po sztukę 

- Anna Bilińska
14:10 Tamte lata, tamte dni

- Magdalena Zawadzka 
14:40 Ballada o kozie

- fi lm dokumentalny
15:45 Pora umierać - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
2007, reż. Dorota Kędzier-
zawska

17:35 Co dalej? - program 
publicystyczny 

18:00 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny 
19:00 Saga rodu Forsyte’ów 

20:00 Na wschód od Holly-
wood - Bliskość 
- fi lm fabularny

22:10 Więcej niż fi kcja
- Antropocen: Epoka 
człowieka
- fi lm dokumentalny

23:50 Co dalej? - program 
publicystyczny 

00:15 Jazz - Dziedziniec 
Kultury NCK
- Mistrzowie yassu 

01:25 Informacje kulturalne 
01:50 Lekkie obyczaje 

- Magiczne noce
04:05 Kino nocne - Nic

- dramat, prod. Polska, 
1998, reż. Dorota Kędzi-
erzawska, wyk. Anita 
Kuskowska-Borkowska

05:35 Afi sz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes
 - serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

12:00 Zaklinaczka 
duchów
Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Porwany
Matka jest gotowa 
zrobić wszystko, 
by odzyskać 
porwanego syna.

21:55 Ucieczka z piekła
Casper, członek 
cieszącego się złą sławą 
meksykańskiego gangu 
Mara Salvatrucha, ma 
problemy z subordynacją. 
Gdy przekracza granice 
dozwolone w grupie 
- z przyjaciela staje się 
naczelnym wrogiem
 i rozpoczyna się ucieczka 
przed wydawałoby się 
nieuniknioną zemstą.

00:00 Zły Mikołaj
01:55 Castle
03:00 Taki jest świat

- program informacyjny

05:00 Mango Telezakupy
06:35 Kobiety w mundurach - 

program 
07:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

08:05 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:05 Ten moment 
11:35 Szpital 
12:35 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:35 Brzydula - serial, Polska 
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
18:15 Idealna niania 

- program obyczajowy 
19:00 Ten moment 
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Brzydula 
- serial, Polska 

20:30 Żółtodzioby 
- fi lm wojenny, 
prod. USA, 2017, 
reż. Alexandre Moors, 
wyk. Jennifer Aniston, 
Alden Ehrenreich, Toni 
Collette, Tye Sheridan, 
Jack Huston, Mikey 
Collins 

22:35 Grzesznica 
- serial, USA 

00:40 Niezapomniany 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2017, 
reż. Denise Di Novi, 
wyk. Rosario Dawson, 
Katherine Heigl, Geoff  
Stults, Isabella Kai, 
Cheryl Ladd 

02:50 Noc magii 

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu - serial 
sensacyjny 08:00 Nasz Nowy 
Dom 09:00 Sędzia Judy 
10:25 Nowe Sekrety 
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki 
z wakacji 12:25 Święty 

12:55 Wzór 13:55 Kobra - 
oddział specjalny 14:55 STOP 
Drogówka - magazyn prod. 
Polska 15:55 Kobra - oddział 
specjalny 17:00 Nowe 
Sekrety Sąsiadów 18:00 
Policjantki i Policjanci 

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 21:05 Wykonać 
wyrok Gwiazda fi lmów 
akcji, Jean-Claude Van 
Damme w roli detektywa, 
Louisa Burke’a, który został 
wyznaczony do wykonania 
zadania specjalnego w środ-
ku więzienia o zaostrzonym 
rygorze. Musi rozwiązać 
zagadkę niewyjaśnionych 
zabójstw... 23:00 Ryzykanci 
01:00 STOP Drogówka

11:15 Co by było gdyby 
zwierzęta mówiły? Baśka 
Murmańska 11:25 Myśląc 
Ojczyzna 11:40 Prosto o go-
spodarce 12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 12:20 
Na przekór ciemności 

13:30 Msza Święta z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej na Ja-
snej Górze 14:30 Oratorium 
średniowieczne „Ordo Virtu-
tum” św. Hildegardy z Bingen 
15:50 Ma się rozumieć 

16:00 Informacje dnia 16:10 Na 
zdrowie 16:30 Galilejczyk 
- prezentuje Keith Garner 
17:00 Po stronie prawdy 
17:30 Okiem kamery 17:55 
Adwent 18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 18:15 
Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Brat Franciszek 20:00 
Informacje dnia 20:20 Róża-
niec 20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel 

TELETURNIEJ DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY SERIAL KOSTIUMOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

czwartek 10 grudnia

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja

06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

07:30 Coś dla Ciebie - magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Ranczo - serial 
09:35 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

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

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej 

16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Kasta - Ziarna i plewy 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka 
20:55 Ojciec Mateusz - serial 
21:40 Sprawa dla reportera 
22:30 Magazyn śledczy Anity 

Gargas
- magazyn

23:05 Motel Polska
23:35 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
00:25 Tanie Dranie 
01:05 Londyńczycy

- serial obyczajowy TVP

04:50 Cafe piosenka
05:50 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:45 Operacja Zdrowie 

- magazyn medyczny 
07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama 
10:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 
13:15 Serial fabularny
14:05 Va Banque - teleturniej 
14:35 Na sygnale - serial 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Va Banque - teleturniej 
18:50 Piłka nożna
20:55 Filmowe czwartki 

21:00 Filmowe czwartki 
- Serena 
- dramat 
prod. USA, Francja, 
2014, reż. Susanne Bier, 
wyk. Jennifer Lawrence, 
Bradley Cooper, Rhys Ifans, 
Toby Jones 

23:00 Millenium: 
Dziewczyna, która 
igrała z ogniem
- dramat
prod. Niemcy, Norwegia, 
Dania, Szwecja, 2009, 
reż. Daniel Alfredson, 
wyk. Noomi Rapace

01:15 Za jakie grzechy 
- komedia, prod. Kanada, 
USA, 2008

03:05 Bez tożsamości - serial
03:45 Art Noc 
04:30 Zakończenie dnia

05:25 Uwaga! - magazyn 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:30 Doradca smaku
11:40 Ukryta prawda

 - program obyczajowy 
12:40 Rozwód. Walka 

o wszystko 
13:40 Złodzieje - program 

poradnikowy 
14:25 Detektywi 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szpital 
17:00 Rozwód. Walka o 

wszystko
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Tylko mnie kochaj 
- fi lm komedia, Polska, 
2006, reż. Ryszard Zator-
ski, wyk. Maciej Zakościel-
ny, Agnieszka Grochowska, 
Julia Wróblewska, Grażyna 
Szapołowska, Jan Frycz, 
Marcin Bosak

00:45 Zakochani 
- fi lm komedia, 
Polska, 2000

03:00 Uwaga! 
- magazyn 

03:20 Noc magii 
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił 

moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Dorwać byłą
 Łowca nagród rusza 

w pościg za byłą żoną, 
która weszła w konfl ikt z 
prawem. 

22:25 Nowożeńcy

00:30 Papierowe miasta
 Pewnego wieczoru do 

pokoju nastoletniego 
Quentina wskakuje 
przez okno Margo, jego 
sąsiadka i nieodwzajem-
niony obiekt westchnień. 
Dziewczyna potrzebuje 
pomocy, by zemścić się 
na byłym chłopaku, który 
ją zdradzał i znajomych, 
którzy przed nią tę prawdę 
ukrywali. Bohater, do tej 
pory nieśmiały outsider, 
ulegnie czarowi dziewczy-
ny i wyruszy na spotkanie 
z przygodą. 

03:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje

07:00 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial, 
prod. Wielka Brytania

08:00 Informacje kulturalne
08:30 Tamte lata, tamte dni

- Magdalena Zawadzka 
- magazyn 

09:00 Pora umierać 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2007, reż. 
Dorota Kędzierzawska, 
wyk. Danuta Szafl arska

11:00 Najważniejszy dzień 
życia - serial TVP 

13:30 Rok 2020 
13:55 Trzeci punkt widzenia

- program publicystyczny
14:35 VIva Dada 

- fi lm dokumentalny
15:40 Sztuczki - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 2007, 
reż. Andrzej Jakimowski

17:20 Co dalej? 
17:45 Księga Przestrzeni 
18:15 Którędy po sztukę 
18:30 Informacje kulturalne 

18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy

20:00 Tego się nie wytnie 
- talk-show 

21:30 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Wstęp do fi lmu 
- Skrzypek na dachu 

21:35 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Skrzypek 
na dachu - musical

00:40 Tego się nie wytnie 
01:05 Scena muzyczna
02:05 Informacje kulturalne 
02:35 Na wschód 

od Hollywood
- Bliskość - fi lm
fabularny, prod. Rosja

04:45 Kino nocne
- Aria Diva 
- fi lm krótkometrażowy

05:35 Afi sz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań.

10:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

12:00 Zaklinaczka 
duchów

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

20:00 Firmowa gwiazdka
22:05 Zły Mikołaj 2
00:00 Cicha noc
02:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- serial sensacyjny

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:50 Menu na miarę
04:35 Z archiwum

 policji 
- serial dokumentalny
prod. Polska

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

05:00 Mango Telezakupy
06:35 Kobiety 

w mundurach 
07:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
08:05 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:05 Ten moment
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:35 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 

15:35 Brzydula - serial, Polska 
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
18:15 Idealna niania 
19:00 Ten moment 
19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Brzydula - serial, Polska 

20:30 Kocha, lubi, szanuje 
- fi lm komedia, 
USA, 2011, reż. Glenn 
Ficarra, John Requa, wyk. 
Steve Carell, Ryan Gosling, 
Julianne Moore, Emma 
Stone, Marisa Tomei, Kevin 
Bacon 

23:00 Nauka jazdy 
- fi lm obyczajowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2014, reż. Isabel Coixet, 
wyk. Ben Kingsley, Patricia 
Clarkson, Sarita Choud-
hury, Jake WeberGrace 
Gummer 

00:55 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:45 Noc magii 
- program ezoteryczny
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom 09:00 
Sędzia Judy 10:25 Nowe 
Sekrety Sąsiadów 11:25 
Pamiętniki z wakacji 12:25 
Święty 

12:55 Wzór 13:55 Kobra 
- oddział specjalny 14:55 
STOP Drogówka15:55 Kobra 
- oddział specjalny 17:00 
Nowe Sekrety Sąsiadów 
18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi - Wy-
dział Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska 
21:05 Szósty zmysł Olivia to 
pasjonujący thriller, który 
trzyma widza w napięciu od 
pierwszej do ostatniej sceny. 

23:25 Anatomia głupoty według 
Richarda Hammonda 01:25 
STOP Drogówka - magazyn 
prod. Polska 02:25 Disco 
Polo Life 03:25 TOP 10 Lista 
Przebojów 05:30 Telezakupy 
TV Okazje

11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35 
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
12:50 Wyszyński - historia 
13:20 Przegląd katolickiego 
tygodnika „Niedziela” 

13:30 Msza Święta z kaplicy Cu-
downego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej 
Górze 15:45 Akademia pro-
-life 15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 16:10 
Z wędką nad wodę w Polskę 
i Świat 16:35 Porady 
Medyczne Bonifratrów 17:00 
Akademia pro-life 17:05 Ja 
głuchy 17:30 Okiem kamery 
17:55 Adwent 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje dnia

18:15 Rozmowy niedokończone 
19:00 Msza Święta 20:00 
Informacje dnia20:20 
Różaniec 20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Informacje dnia 21:40 
Polski Punkt Widzenia
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KUPIĘ

 u Skupuję monety i banknoty 
nieobiegowe i niechodliwe z całe-
go świata, kolekcjonerskie, medale 
i przedmioty kolekcjonerskie. tel. 
602 128 246

SPRZEDAM

 u Zdjęcia, dokumenty, widokówki 
niemieckie sprzed 1940r. tel. 668 
921 509 Żary, Górnośląska 1/4a

 u Znaczki w klaserach Deutsches 
Reich, Stara Gubernia, Stara Rosja, 
Stara Anglia, USA oraz US Postage. tel. 
668 921 509 Żary, Górnośląska 1/4a

 u Pocztówki korespondencyjne 
Niemcy, Francja, Belgia od 1850r. do 
1920r. Zbiór 800 szt. każda inna. tel. 
668 921 509 Żary, Górnośląska 1/4a

 u Koperty polskie okolicznościowe 
od 1950r., zbiór 400 szt. każda in-
na, koperty okolicznościowe USA od 
1938r., zbiór 350 szt. każda inna. tel. 
668 921 509 Żary, Górnośląska 1/4a

 u Medale okolicznościowe DDR od 
1950r. tel. 668 921 509 Żary, Górno-
śląska 1/4a

 u Torba - transporter dla psa. Sza-
fa. Regał. tel. 530 521 033

 u Filmy fabularne i sensacyjne 
oraz bajki na kasetach szpulowych 
i płytach DVD, duża ilość, 2 zł za szt. 
tel. 668 921 509 Żary, Górnośląska 
1/4a

 u Dwa miecze długi i krótki. tel. 
668 921 509 Żary, Górnośląska 1/4a

 u Pocztówki francuskie od 1910r. 
do 1935r., 600 pozycji, każda inna. 
tel. 668 921 509 Żary, Górnośląska 
1/4a

 u Monety srebrne polskie i nie-
mieckie przedwojenne oraz mo-
nety srebrne regionalne od 1850 
do 1930r. tel. 668 921 509 Żary, 
Górnośląska 1/4a

 u Moneta o nominale 2 Phennig 
RFN 1969r, literka J oraz wiele in-
nych monet przedwojennych i po-
wojennych. tel. 668 921 509 Żary, 
Górnośląska 1/4a

 u Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. tel. 728 480 003

 u Sprzedam grzejnik łazienkowy 
do centralnego ogrzewania, nowy. 
Umywalka używana z baterią lub 
bez baterii. tel. 530 521 033

 u Sprzedam nawilżacz powietrza. 
Koszyk rowerowy mowy i używany. 
tel. 530 521 033

 u Sprzedam telewizor LG 42 cale 
1500 zł. Radioodtwarzacz samo-
chodowy. tel. 530 521 033

 u Ościeżnica regulowana PORTA, 
oryginalnie zapakowana, nowa. Na-
wilżacz powietrza. tel. 530 521 033

 u Porcelana Sorau, dzbanek do 
śmietany z podstawkiem, cukier-
niczka, talerze płytkie 5szt. tel. 668 
921 509 Żary, Górnośląska 1/4a

 u Komoda antyk, wyroby z mosią-
dzu m.in lustro, półmisek tel. 668 
921 509 Żary, Górnośląska 1/4a

 u Widokówki polskie. tel. 668 921 
509 Żary, Górnośląska 1/4a

 u Znaczki w klaserach Polska, 
ZSRR, Mongolia, Australia, DDR po 
1950r. tel. 668 921 509 Żary, Gór-
nośląska 1/4a

 u Sprzedam urządzenie wie-
lofunkcyjne HP 1315 (drukarka, 
kserokopiarka i skaner). tel. 695 674 
718

NIERUCHOMOŚCI

 u Sprzedam mieszkanie 2-poko-
jowe (47,8 m2) na 2 piętrze na Mę-
czenników, Żary. Oferta prywatna. 
tel. 509 396 588.

 u Lubanice. Sprzedam działkę 27 
ar z warunkami zabudowy. tel. 667 
658 477

 u Sprzedam nowy dom w Żarach 
120 m2. Ładnie położony, dużo zie-
leni, spokojne miejsce, cicha okoli-
ca. tel. 502 241 113

 u Mirostowice – dom na sprzedaż 
w okazyjnej cenie 50 tys. nr tel: 
533-308-999

 u Żary – kupię mieszkanie, 1-2 
pokoje, płatność gotówką. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-999

 u Bieniów – działka na sprzedaż 
z warunkami zabudowy, o pow. 23 
ary w cenie 73 tys. Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

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

 u Okolice Żar – kupię dużą dział-
kę, Partner Nieruchomości, 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 Iłowa – szukam mieszkania do 
wynajmu, Partner Nieruchomości 
nr tel: 501-509-731

 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 w spokojnej lokalizacji, media 
przy nieruchomości, Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

 u Żary – kupię nowy dom w Ża-
rach, Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Lubsko – sprzedam mieszka-
nie o pow. 44 m2 w cenie 90 tys. 
Partner Nieruchomości nr tel: 501-
509-731

 u Żary – sprzedam mieszkanie 
na Zawiszy, 2 pokoje w kamienicy, 
Partner Nieruchomości nr tel: 501-
509-731

 u Żary i okolice – kupię tani dom, 
Partner Nieruchomości nr tel: 533-
308-999

 u Żary- tanie mieszkanie na wy-
najem, Partner Nieruchomości nr 
tel: 501-509-731

 u Żary – dom na sprzedaż, stan 
surowy zamknięty w cenie 149 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

REKLAMA

Przepisy kulinarne

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

Masa orzechowa:
• 25 dag orzechów mielo-

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

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

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

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

Ciasto pakowaniec

fot. ARMG
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u Żary – kupię mieszkanie do 200 tys, 
Partner Nieruchomości 533-308-999

u Żary, Żagań – kupię mieszkanie 
do 100 tys. Partner Nieruchomości 
533-308-999

u Olbrachtów – ładne działki na 
sprzedaż, media przy granicy, Partner 
Nieruchomości 533-308-999

u Biedrzychowice – dom na sprze-
daż w cenie 80 tys. Partner Nierucho-
mości: 501-509-731

u Żary – tanie mieszkanie do ada-
ptacji w cenie 60 tys. Partner Nieru-
chomości: 501-509-731

u Lubsko – sprzedam mieszkanie w 
cenie 90 tys. Partner Nieruchomości: 
501-509-731

u Bieniów – okazyjnie sprzedam 
mieszkanie w cenie 60 tys., Partner 
Nieruchomości: 501-509-731

u Okolice Żar – kupię dom na wsi, 
Partner Nieruchomości: 533-308-999

u Żary – mieszkanie na sprzedaż w 
kamienicy, II piętro, 2 pokoje, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-999

u Mieszkanie na sprzedaż Żary, 4 
pokoje, 74m2, cena: 230.000zł Part-
ner Nieruchomości Tel. 606 705 480

u Olbrachtów – działka na sprze-
daż, przy drodze asfaltowej, media 
niedaleko granicy, 15 ar – 60 tys, 
Partner Nieruchomości: 533-308-999

u Żary – tanie mieszkanie w kamie-
nicy, 43 m2 w cenie 90 tys Partner 
Nieruchomości, nr tel: 501-509-731

u Zajączek – polecamy na sprze-
daż działkę o pow. 2,12 ha w cenie 
95 tys. Partner Nieruchomości Tel. 
Kontaktowy 606 705 480

u Mieszkanie na sprzedaż Żagań, 
2 pokoje, 51m2, cena: 160.000zł 
Partner Nieruchomości Tel. Kontak-
towy 606 705 480

u Dom na sprzedaż Żary, ciekawa 
lokalizacja, pow. ok. 200m2, cena 
795.000zł; Partner Nieruchomości 
Tel. Kontaktowy 606 705 480

u Działki pod budowę w okoli-
cach Żar w cenie 35zł/m2; Partner 
Nieruchomości Tel. Kontaktowy 606 
705 480

u Działki pod budowę 10 km od 
Żar, pow. 21100m2, cena 105.000zł 
Partner Nieruchomości Tel. Kontak-
towy 606 705 480

u Działki pod budowę w Żarach, 
pow. 2435m2, piękna lokalizacja, 
cena 243.500zł; Partner Nierucho-
mości Tel. Kontaktowy 606 705 480

u Lokal usługowy na sprzedaż, 
centrum Żar, pow. 55m2, cena 
250.000zł; Partner Nieruchomości 
Tel. Kontaktowy 606 705 480

u Lokal usługowy na wynajem, 
centrum Żar, pow. 117m2, cena 
3.500zł; Partner Nieruchomości Tel. 
Kontaktowy 606 705 480

MOTORYZACJA

u Felgi stalowe z oponami zi-
mowymi 4 szt. do VW. Rozmiar 
195/65R15. tel. 696 099 433

u Sprzedam Seata Cordoba 
95r. Pierwsza rej. w kraju 2018r. 
5-drzwiowy, granat, poj. 1.4 benzy-
na. Stan bardzo dobry. tel. 784 536 
698, 889 542 346

u Sprzedam opony zimowe 
205x55x16 - szt. 4, rok produkcji 
2020. tel. 733 221 218

uSprzedam oryginalne kołpaki 13cali 
szt.4 do Volkswagena. tel. 733 221 218

PRACA

u Kierowca do wynajęcia, kat. B, cała 
Europa. tel. 668 921 509 Żary, Górno-
śląska 1/4a

u Emeryt przyjmie pracę stróża lub 
dozorcy, ochrona, wieloletnie doświad-
czenie zawodowe. Żary. tel. 794 351 941

USŁUGI

u Usługi remontowe, wykończe-
nia. Łazienki, płytki, hydraulika. 
Montaż kuchni. Konstrukcje drew-
niane, domki na zgłoszenie, domy 
drewniane kompleksowo, wolne 
terminy. tel. 734 729 575

u Posprzątam garaż, plac, piwnicę, 
wywiozę własnym transportem, ta-
nio, czysto, solidnie. tel. 783 979 997

u Potrzebujesz pomocy w wywózce 
niepotrzebnych rzeczy (złom, meble i 
inne) zadzwoń! Pomogę w wywózce 
za darmo w zamian za przedmioty, 
które się tam znajdują, lub za niewiel-
ką odpłatą. tel. 690 647 283

RÓŻNE

u Oddam osobie potrzebującej 
odzież męską (spodnie, podkoszul-
ki, koszule, kurtki) w rozmiarze od 
M do XL. tel. 603 420 045

• Księgowa Żary 1
• Pracownik biurowy Lubsko 1
• Młodszy asystent – higiena dzieci i 

młodzieży Żary 1
• Młodszy asystent – epidemiologia Żary 1
• Specjalista ds. techniczno – technolo-

gicznych Żary 1
• Laborant/ka oczyszczalni ścieków 

Żary 1
• Operator oczyszczalni ścieków Żary 1
• Przygotowywanie ofert fotograficznych 

Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

Jasień 1
• Kierowca Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego do 

3,5 tony Żary 1
• Pielęgniarka Lubsko 1
• Ratownik medyczny Lubsko 1
• Opiekunka Lubsko 2
• Policjant Żary 12
• Wartownik – przewodnik psa Skład 

Potok 2
• Wartownik Skład Potok 5
• Fryzjer damsko – męski Żary 1
• Obsługa solarium Żary 1
• Kucharz małej gastronomii Lubsko 1
• Kucharz/kucharka Żary 1
• Sprzątająca pomoc kuchenna Żary 1
• Pomoc kuchenna Żary 2
• Specjalista ds. sprzedaży Żary 1

• Ekspedientka / Sprzedawca Żary 1
• Kierowca samochodu do 3,5 tony Żary 1
• Piekarz Żary 1
• Ślusarz Żary 5
• Szlifierz Lubsko 2
• Konserwator maszyn i urządzeń Lub-

sko 1
• Spawacz Żary 2
• Monter konstrukcji stalowych Żary 2
• Brukarz Żary 2
• Spawacz metodą MAG 135 (spawanie 

– stal czarna) Żary 5
• Spawacz Jasień 2
• Operator piły panelowej Tuchola 

Żarska 2
• Operator CNC (branża meblarska) 

Tuchola Żarska 1
• Technolog drewna Piotrów 1
• Kierownik produkcji Piotrów 1
• Mistrz zmiany/brygadzista Piotrów 1
• Robotnik ogólnobudowlany Zieleniec 2
• Robotnik ogólnobudowlany – prace 

renowacyjne Żary 1
• Malarz proszkowy Lubsko 1
• Pomocnik malarza proszkowego 

Lubsko 1
• Pracownik obsługi cmentarza (kamie-

niarstwo) Jasień 1
• Pracownik do prac prostych Żary 1
• Pracownik utrzymania porządku przy 

drogach Dąbrowa Łużycka 10

REKLAMA

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

AUTOREKLAMA

Niepełnosprawna 6-letnia Oliwka zabiera nakrętki na 
turnus rehabilitacyjny. Prosimy bardzo o wsparcie. 

Punkty zbiórki nakrętek:
• Żary, Sklep Dywanik w Pasażu Hayduk, przy ul. Moniuszki 11 pn-pt 

w godz. 9-16 w soboty w godz. 8-13
• Lubsko, ul. Emilii Plater 1, koło przychodni lekarskiej 

pn-pt w godz. 8-17
• Lubsko, Diana second hand, sklep odzieżowy, Plac Vlotho
• Biecz 84, Biecz Sklep, u Sołtysa w Bieczu 

telefon kontaktowy do koordynatora zbiórki: 535 123 203

OGŁOSZENIE

Zbiórka
plastikowych 
nakrętek dla
6-letniej 
Oliwki
z Biecza
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Dzień kończy się w zasadzie około go-
dziny 16:00, wiec wieczory są strasz-
nie długie. Żadnych kulturalnych wy-
darzeń, spotkań w pachnącej kawia-
rence, biegów z okazji Mikołajek, czy 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy takiej, jaką znamy od lat. Za tym tę-
sknię. Mikołajkowy bieg zorganizuję 
sobie sama, przy okazji wesprę kogoś, 
kto pomocy potrzebuje, bo od kilku lat, 
6 grudnia, uczestniczyłam w biegach 
charytatywnych.

Taki to plan B na zaistniałą sy-
tuację. „Policzę się z cukrzycą” pod-
czas finału WOŚP, wrzucę do puszki  
i też sama to sobie zorganizuję. Będzie 
to dla mnie, z całą pewnością, mobi-
lizacja do powrotu na leśne drogi, bo 
ostatnio niewiele biegam. A warto się 
dotlenić i wzmocnić odporność przy 
okazji.

Chciałoby się ponarzekać, bo 
to, co było naturalne i normalne kil-
ka miesięcy temu, dziś jest niemożli-
we. A przynajmniej w pełnej wersji nie 
do zrobienia. Taka mnie refleksja na-
szła dzisiaj, bo ten tydzień kończy się 
szóstego grudnia, wręcz idealnie dla 
mikołajkowych biegów. Smutno mi się 
troszkę zrobiło nawet.

Wracając jednak do długich 
wieczorów. W tym tygodniu napiszę  
o czymś, co niekoniecznie jest moją 
pasją i niekoniecznie Wam cokolwiek 
polecę, bo oglądania filmów nie upra-
wiam. W zasadzie mam taką przypa-

dłość, że mogłabym oglądać ten sam 
wiele razy i za każdym odkrywam coś 
nowego. Wolę też gapić się w ekran 
bez stresu, więc uwielbiam komedie 
romantyczne. Takie śmieszne i wzru-
szające trochę. Jak już w ogóle włączę 
telewizor. 

Ostatnio natknęłam się na 
„Dziennik Bridget Jones”. Kto oglądał, 
to wie i być może zgodzi się ze mną, że 
aktorzy tam genialnie odegrali swoje 
role. Zwłaszcza główna odtwórczyni, 
Renee Zellweger. Niedoskonałość ab-
solutna. Aż miło popatrzeć. 

Choć w czwartej części trudno 
ją rozpoznać, tak się porobiła. Szko-
da. Bo brzydsza podobała mi się bar-
dziej. Była po prostu... ładniejsza. Ale 
to akurat jest moje spostrzeżenie, inni 
nie muszą się z tym zgodzić. W najbliż-
szy weekend część druga. Tam jeszcze 
jest naturalnie ładna, o ile pamiętam. 
Obejrzę, jeśli nie zapomnę.

W liceum miałam fantastycz-
ną koleżankę. Była wówczas fanką ki-
na. Orientowała się w tym temacie do 
tego stopnia, że czytając książkę, my-
ślała o tym, którzy z aktorów najlepiej 
nadawaliby się do roli jej bohaterów. 
Po jakimś czasie, gdy film trafił do kin, 
leciała z językiem na brodzie do po-
czciwego kina Pionier i oglądała ich, 
utwierdzając się, że miała rację. Bo 
nieraz jej typ, był też typem reżysera.

Miłych wieczorów życzę. M.

Nie tylko 
książka...

Żary, 1 grudnia 2020 fot. Andrzej Buczyński

Takie czasy
zdjęcia bez komentarza
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KRZYŻÓWKA

4.12

5.12

6.12

7.12

8.12

9.12

10.12

Barbary, Krystiana
Barbórka

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 - 68 3720390

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 3710849Kryspiny, Saby

Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza

Angeliki, Mikołaja
Mikołajki, Dzień Anioła
Dzień Lombardów

Ambrożego, Marcina
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa
Cywilnego

Marii, Romaryka
Dzień Kupca

Leokadii, Wiesławy, Wiesława
Międzynarodowy Dzień 
Przeciwdziałania Korupcji

Julii, Menasa
Światowy Dzień Futbolu
Dzień Praw Człowieka

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