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Są w Żarach kibice, którzy 
wszystko pamiętają, są 

żyjącą historią, ale sam klub 
trochę o to nie dba. 1° 2°
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Radosław Pogorzelec
wiceprezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Są w Żarach kibice, którzy 
wszystko pamiętają, są 

żyjącą historią, ale sam klub 
trochę o to nie dba.

wiceprezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

ŻARY Przed wejściem 
do żarskiego 
ratusza zebrali się 
mieszkańcy, którzy 
chcieli wyrazić 
swój sprzeciw 
wobec przemocy 
oraz oddać hołd 
zamordowanemu 
prezydentowi 
Gdańska Pawłowi 
Adamowiczowi.
Kilkadziesiąt osób pomimo pada-
jącego deszczu przyszło, żeby za-
palić znicze pod portretem zamor-
dowanego samorządowca. Ułoży-

li znicze w kształt serca. Z gło-
śników popłynęła muzyka - zna-
ny utwór „The Sound of silence” 
duetu Simon i Garfunkel stał się 
hymnem pożegnalnym, granym 
w całej Polsce.

Organizatorzy włączyli się 
w ten sposób w ogólnopolski, 
milczący protest.

- Chciałbym podziękować 
mieszkańcom za ten dar serca 
i postawę. Wyrazili w ten sposób 
swój protest przeciw nienawiści 
i pokazali swoją solidarność z ro-
dziną prezydenta Adamowicza - 
podsumowuje Dariusz Nocek, je-
den z organizatorów milczącego 
protestu. PAS

Milczący protest 
wobec przemocy

fot.Paweł Skrzypczyński

fot.Paweł Skrzypczyński
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Miała być 
modernizacja, 
poprawa 
warunków, 
estetyki 
i komunikacji. 
Na razie plany 
spaliły na 
panewce. 
Największe 
w województwie 
i jedno 
z największych 
w Polsce 
targowisko 
będzie jednak 
modernizowane.
W tym roku miasto nie pla-
nuje pieniędzy na moderni-
zację targowiska. Powinny 
znaleźć się dopiero w bu-
dżecie na rok 2020.

- Myślę, że targowi-
sko jeszcze wytrzyma - za-

pewnia z nadzieją burmistrz 
Danuta Madej - W tym ro-
ku nie możemy sobie na to 
pozwolić. Trzeba sfinanso-
wać projekty, na które mo-
żemy dostać dofinansowa-
nie i to jest priorytetem - 
dodaje.

Targowiskiem zarzą-
dza miejska spółka - Za-
kład Gospodarki Mieszka-
niowej, która oprócz pobo-
ru opłat, przekazywanych 
do kasy miasta, jest odpo-
wiedzialna także za bieżące 
naprawy i remonty, utrzy-
manie i eksploatację. 

- W tym konkretnym 
przypadku, to nie ZGM 
a miasto może się ubiegać 
o dofinansowanie projektu 
na modernizację - podkre-
śla Krzysztof Tuga, prezes 
spółki.

Zmienione kryteria
Projekt modernizacji zo-

stał przygotowany jeszcze 
w poprzedniej kadencji. 
W ratuszu rządziła ta sama 
ekipa, w ZGM-ie ten sam 
prezes. Urzędnicy postano-
wili sięgnąć po dofinanso-
wanie z PROW (Program 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich). Projekt nie mógł 
przekroczyć kwoty milio-
na euro. Opiewał zatem na 
4,5 mln. złotych a w tym 
z dofinansowania można 
było uzyskać milion zło-
tych

- Spełniliśmy wszyst-
kie kryteria. W trakcie kon-
kursu pojawiły się jednak 
nowe założenia i postawio-
ny został nowy warunek - 
rozkłada ręce Krzysztof Tu-
ga. 

Żeby wziąć milion 
dofinansowania, to na tar-
gowisku musi być wyzna-
czona i określona ilość 
miejsc dla rolników. Kon-

kurs zakładał, że połowa. 
Nie byłoby problemu, bo 
już teraz spora ilość to sto-
iska handlowe dla rolni-
ków. Niestety, ale zgodnie 
z nowymi założeniami, jak 
rolnik nie przyjedzie z to-
warem do określonej godzi-
ny, z reguły do 8. rano, to 
jego stanowiska handlowe-
go nie można na ten dzień 
oddać komuś innemu, kto 
nie handluje płodami rol-
nymi. Wyłącznie tak duże-
go obszaru z innego niż rol-
nictwo handlu nie jest więc 
możliwe. Głównie z powo-
dów ekonomicznych. 

Teoretycznie można 
by tak zrobić i wpuszczać 
na wolne miejsca handlow-
ców z innym towarem, ale 
to może mieć bardzo po-
ważne konsekwencje. Wy-
starczy, że na placu pojawią 
się kontrolerzy i stwierdzą 
złamanie umowy. Wów-

czas trzeba będzie oddać 
pozyskany z dofinanso-
wania milion. Ryzyko jest 
więc ogromne. Na taki sce-
nariusz miasto nie może so-
bie pozwolić. Nikt się pod 
takim rozwiązaniem nie 
podpisze.

Ekonomia przede 
wszystkim
Już dzisiaj targowisko bi-
lansuje się na zero. Ograni-
czenie handlu spowodowa-
łoby więc problem finan-
sowy i nie miałoby ekono-
micznego sensu.

- Na to nie możemy 
sobie pozwolić. Co miesiąc 
ponosimy koszty utrzy-
mania placu, płacimy za 
prąd, sprzątanie. Koszty 
mamy te same, a handlują-
cych w okresie zimowym 
jest dużo mniej niż w in-
nych porach roku - mówi 
Krzysztof Tuga. - My pro-

wadzimy targowisko po 
kosztach. Opłaty za handel 
są niskie. Nie zarabiamy na 
tym i dlatego ono dobrze 
funkcjonuje.

Także z powodów 
ekonomicznych nie moż-
na na targowisku urucho-
mić sprzedaży żywego in-
wentarza. Nawet sprzedaż 
drobiu obwarowana jest 
przepisami weterynaryjny-
mi, które są trudne do speł-
nienia. Handel żywym in-
wentarzem wymaga wy-
dzielenia specjalnej, utwar-
dzonej i ogrodzonej strefy 
z dostępem do bieżącej wo-
dy, pomieszczenia na odpa-
dy pochodzenia zwierzęce-
go w warunkach chłodni-
czych, sprzątania, odkaża-
nia i nadzoru weterynaryj-
nego.

- Taka wydzielona 
strefa musiałaby być w cen-
trum targowiska, żeby speł-

ŻARY Dofinansowania nie będzie, trzeba wyłożyć swoje pieniądze

Targowisko musi 
poczekać

Okres zimowy nie sprzyja handlowi. Brak handlujących, pomimo stałych rezerwacji, oznacza mniejsze wpływy do kasy zarządcy. Koszty utrzymania targowiska są jednak na stały poziomie
fot.Paweł Skrzypczyński
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Miejsce dla rolników
Rolników chętnych do han-
dlu na targowisku nie braku-
je. Przyjeżdżają z  Bolesławca, 
Głogowa, Leszna a nawet Kali-
sza i Sieradza. Zapotrzebowa-
nie na miejsce handlowe jest 
spore. Nie wszyscy miejscowi 
rolnicy mają możliwość handlu.

- Nie ma miejsca dla rol-
ników z naszego powiatu a jest 
dla przyjeżdżających? - pyta 
Ireneusz Kowal z żarskich Ku-
nic, członek Lubuskiej Izby Rol-
niczej. 

- Wiele osób płaci od lat 
za rezerwację stoiska na 3 mie-
siące z góry i może to po upły-
wie terminu na kolejne 3 prze-
dłużać. Potem często nie przy-
jeżdżają, a ja nie mogę rozwią-
zać umowy, jeżeli ktoś wniósł 
opłatę. Ktoś musiałby zrezy-
gnować - tłumaczy prezes Tu-
ga.

nić wymagania dotyczące 
odległości od budynków - 
wyjaśnia prezes Tuga.

Koszt przygotowa-
nia takiej strefy wyniósłby 
1 milion złotych i około 50 
tysięcy kosztów co miesiąc. 
Opłaty za handel musiałyby 
być więc na poziomie kil-
kuset złotych. Prezes pod-
kreśla, że to jest po prostu 
nieekonomiczne.

Wyciągnięte wnioski
Jak tylko będą zapewnio-
ne pieniądze na finanso-
wanie, to modernizacja bę-
dzie robiona etapami. Pro-
jekt i pozwolenie na budo-
wę są ważne. 

Co ważne, struktura 
organizacyjna targowiska 
nie ulegnie zmianie.

- Z błędów moderni-
zacji ryneczku przy ul. Ką-
pielowej wyciągnęliśmy 
wnioski - zapewnia Krzysz-
tof Tuga.

Zostaną więc te sa-
me stanowiska handlowe. 

Przybędzie też kolejnych 
160 po utwardzeniu czę-
ści placu, gdzie dziś pro-
wadzony jest handel uży-
wanym sprzętem, odzieżą 
i wszystkim, co jest tylko 
do sprzedania. Pod wieżą 
ciśnień nie będzie parkin-
gu a miejsce rekreacyjne, 
gdzie będzie można usiąść 
na ławce i odpocząć. Wie-
ża musi mieć tzw. strefę 
ochronną więc zostanie to 
wykorzystane do nasadze-
nia zieleni.

Cały plac będzie 
oświetlony, w miejsce sta-
rych pojawią się nowe sto-
ły z zadaszeniem oraz dwie 
wiaty na rowery przy bra-
mach wjazdowych. Wyzna-
czona zostanie też strefa dla 
kamperów z których będzie 
można sprzedawać żyw-
ność. Kampery będą mo-
gły podłączyć się pod prąd 
i bieżącą wodę. Targowisko 
będzie na noc zamykane. 

Paweł Skrzypczyński

Podczas spotkania Powiatowej Rady Lubuskiej Izby Rolniczej, wójt Leszek Mrożek prosił prezesa ZGM Krzysztofa Tugę o kon-
sultowanie z rolnikami, którzy handlują na targowisku, wszelkich projektów związanych z modernizacją fot.Paweł Skrzypczyński

Przez większość roku na targowisku panuje spory ruch fot. Andrzej Buczyński

Członkowie Powiatowej Rady Lubuskiej Izby Rolniczej mieli wiele pytań w sprawie funkcjonowania targowiska fot. Andrzej Buczyński
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POWIAT ŻARSKI Pierwszych klas będzie dwa razy więcej

Będą miejsca dla wszystkich 
chętnych uczniów
Reforma oświaty 
wkracza w decydujący 
etap. Ostatecznie znikną 
gimnazja, ale też w tym 
roku do szkół średnich 
trafi  dwa razy więcej 
uczniów. O tym, czy szkoły 
prowadzone przez powiat, 
są na to przygotowane, 
ze starostą Józefem 
Radzionem rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Przygotowania do września już 
trwają?
- Nie zostawiamy tego na ostatnią chwilę, 
bo mamy świadomość, że do takiej sytuacji 
dojdzie, że gimnazja zostaną wygaszone, 
a szkoły podstawowe “wypuszczą” uczniów 
klasy ósmej. Będzie problem związany 
z naborem podwójnego rocznika do szkół 
ponadgimnazjalnych. Nie tylko rodzice, ale 
i władze oświatowe oczekują informacji, 
czy jesteśmy przygotowani na przyjęcie do 
naszych szkół tego podwójnego rocznika. 

Na pewno będzie z tym trochę 
zamieszania?
- Mamy już zakupiony program, 
uwzględnia nabór zarówno gimna-
zjalistów, jak i absolwentów szkół 
podstawowych. Trzeba pamiętać, 
że te dwa roczniki idą odrębnymi 
programami nauczania i dla każ-
dego z nich kolejny okres eduka-
cji będzie różny. Nadchodzący rok 
2019/2020  porównaliśmy 
z obecnym rokiem 
szkolnym
 

2018/2019. Teraz w szkołach ponadgim-
nazjalnych uczy się 691 pierwszoklasi-
stów. W następnym roku szkolnym może-
my mieć w naszych szkołach maksymal-
nie 60 oddziałów, w porównaniu do obec-
nych 24. To duży wzrost. Mamy też taką 
świadomość, że uczniów może być nie-
co mniej, ale analizujemy poziom mak-
symalny. Podstawowa kwestia, czy mamy 
odpowiednią kadrę i wystarczającą ilość 
pomieszczeń. Dyrektorzy szkół zostali zo-
bligowani, aby odnieść się do nadchodzą-
cej sytuacji. 

Ilu nowych uczniów może trafi ć do 
szkół średnich?
- Ten podwójny nabór rozkłada się w ten 
sposób, że rejonu Żar i okolic, z których 
młodzież potencjalnie trafi do szkół żar-
skich, mamy 527. absolwentów gimnazjów, 
w rejonie Lubska - 297. gimnazjalistów. Od-
powiednio - 566. absolwentów klas ósmych 
w rejonie żarskim i 306. w okolicach Lub-
ska. Łącznie daje to 1691 osób w skali ca-
łego powiatu. 

Więcej uczniów to więcej pracy dla 
nauczycieli.
- Dla nauczycieli ta  sytuacja jest bardzo 
komfortowa. Godzin pracy dla nich będzie 
bardzo dużo. Nie będzie takiej sytuacji, że 
jakiś nauczyciel nie będzie miał pracy, a na-
wet nadgodzin. 

Wpłynie to jakoś na kierunki 
kształcenia?
- Wszystkie kierunki, które są najczęściej 
przez młodzież wybierane, zostaną oczywi-
ście utrzymane. Pojawią się też nowe, takie 
jak na przykład obsługa ruchu turystyczne-
go. Długo możnaby wymieniać je wszystkie. 
Jeśli chodzi o szkoły specjalne, do tej pory 
mieliśmy cztery oddziały. W przyszłym ro-
ku szkolnym potencjalnie będzie ich osiem. 

Ta duża ilość uczniów została 
wstępnie podzielona na 
poszczególne szkoły?
- Na podstawie ogólnych danych staty-
stycznych przeanalizowaliśmy, jak to może 
wyglądać w poszczególnych szkołach. Na 
przykład w Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Żarach jest w sta-
nie przyjąć wszystkich chętnych, ale oczy-
wiście będziemy zatwierdzać ilość tworzo-
nych oddziałów. Z kolei Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Technicznych w Żarach 
będzie miał miejsce dla sześciu nowych 
oddziałów łącznie - trzy dla podstawówek 
i trzy dla gimnazjów. 

To dodatkowa kwestia. 
Gimnazjalista będzie będzie się 
uczył krócej.
- Program do elektronicznego naboru bę-
dzie rozróżniał, jaką szkołę skończył dany 
uczeń. To jest ważne ze względu na różni-

ce programowe - inne dla gimna-
zjów, a inne dla podsta-

wówek. Gimnazjalista 
pójdzie do trzyletnie-
go liceum, natomiast 
absolwent szkoły pod-
stawowej będzie miał 

przed sobą czterolet-
nie liceum. W tech-
nikach jedni i dru-

dzy o rok więcej. 

Dzisiaj jeszcze nie wiadomo, czy do 
danej szkoły trafi ą licealiści trzy- 
czy czteroletni. 
- Zamieszanie może jakieś nastąpić, ale 
technicznie jest to do opanowania. Myślę, 
że większych trudności z tym nie będzie. 

Wystarczy gabinetów?
- Dyrektorzy przedstawili potrzeby, co do 
przystosowania niektórych pracowni, na 
przykład do potrzeb biologiczno-chemicz-
nych, czy modernizacji gabinetów języko-
wych. Chodzi tu o unowocześnienie i dosto-
sowanie do XXI wieku. Skupiliśmy się wcze-
śniej na szkołach zawodowych i dostosowa-
niu warsztatów do nowoczesnych technolo-
gii. Ale teraz musimy też pójść w kierunku 
dostosowania do nowoczesnego nauczania 
również pracowni kształcenia ogólnego. 

Gdzie potrzebne będą 
modernizacje?
- Oglądaliśmy pomieszczenia w CKZiU, 
w budynku po Szkole Łużyckiej - są tam jesz-
cze niewykorzystane pracownie, które mo-
gą być dostosowane do ćwiczeń praktycz-
nych lub przedmiotów ogólnokształcących 
- czy to własnymi siłami, czy przy udzia-
le niewielkich nakładów. W Zespole Szkół 
Budowlanych, Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących, czy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych i Technicznych nie ma pod tym wzglę-
dem żadnych potrzeb, pomieszczeń nie 
zabraknie. W Zespole Szkół Technicznych 
w Lubsku młodzież powinna się pomieścić, 
gdyby jednak zrobiło się ciasno, jest wstęp-
ne porozumienie o wykorzystaniu pomiesz-
czeń w pobliżu szkoły z przeznaczeniem na 
naukę religii. Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Żarach należałoby uzupełnić o jedną pra-
cownię informatyczną. Dyrektorzy chcą, że-
by sprzęt był zawsze jak najnowocześniej-
szy i na doposażenie tych pracowni powiat 
jakieś środki na pewno wygospodaruje. 
Chcemy, żeby w naszych szkołach kształce-
nie było nowoczesne, ale przede wszystkim 
spełniało wymogi podstaw programowych. 
W szkołach specjalnych nie będzie proble-
mów przy nadchodzącym naborze.

Więcej klas w szkołach to więcej 
nauczycieli. O ilu?
- Nie można liczyć tak wprost, jeśli chodzi 
o przyrost oddziałów z 24 do maksymalne-
go poziomu 60. Swego czasu, kiedy nabory 
były niższe, aby uchronić nauczycieli przed 
zwalnianiem, czy też redukcją etatów, po-
wiat obniżał minimalny limit uczniów 
w klasach. Mieliśmy świadomość, co przy-
niesie w rezultacie reforma polegająca na 
dołożeniu dwóch roczników do podstawó-
wek i likwidacji gimnazjów. Braliśmy pod 
uwagę ten czynnik ludzki, żeby uniknąć w 
danym momencie lawinowych zwolnień 
nauczycieli. Wiadomo, że łączy się to też 

i władze oświatowe oczekują informacji, 
czy jesteśmy przygotowani na przyjęcie do 
naszych szkół tego podwójnego rocznika. 

Na pewno będzie z tym trochę 
zamieszania?
- Mamy już zakupiony program, 
uwzględnia nabór zarówno gimna-
zjalistów, jak i absolwentów szkół 
podstawowych. Trzeba pamiętać, 
że te dwa roczniki idą odrębnymi 
programami nauczania i dla każ-
dego z nich kolejny okres eduka-
cji będzie różny. Nadchodzący rok 
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z obecnym rokiem 
szkolnym
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Budowlanych, Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących, czy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych i Technicznych nie ma pod tym wzglę-
dem żadnych potrzeb, pomieszczeń nie 
zabraknie. W Zespole Szkół Technicznych 
w Lubsku młodzież powinna się pomieścić, 
gdyby jednak zrobiło się ciasno, jest wstęp-
ne porozumienie o wykorzystaniu pomiesz-
czeń w pobliżu szkoły z przeznaczeniem na 
naukę religii. Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Żarach należałoby uzupełnić o jedną pra-
cownię informatyczną. Dyrektorzy chcą, że-
by sprzęt był zawsze jak najnowocześniej-
szy i na doposażenie tych pracowni powiat 
jakieś środki na pewno wygospodaruje. 
Chcemy, żeby w naszych szkołach kształce-
nie było nowoczesne, ale przede wszystkim 
spełniało wymogi podstaw programowych. 
W szkołach specjalnych nie będzie proble-
mów przy nadchodzącym naborze.

Więcej klas w szkołach to więcej 
nauczycieli. O ilu?
- Nie można liczyć tak wprost, jeśli chodzi 
o przyrost oddziałów z 24 do maksymalne-
go poziomu 60. Swego czasu, kiedy nabory 
były niższe, aby uchronić nauczycieli przed 
zwalnianiem, czy też redukcją etatów, po-
wiat obniżał minimalny limit uczniów 
w klasach. Mieliśmy świadomość, co przy-
niesie w rezultacie reforma polegająca na 
dołożeniu dwóch roczników do podstawó-
wek i likwidacji gimnazjów. Braliśmy pod 
uwagę ten czynnik ludzki, żeby uniknąć w 
danym momencie lawinowych zwolnień 
nauczycieli. Wiadomo, że łączy się to też 
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z ekonomią, z pieniędzmi, ale ludzie też są 
ważni. Aby ten okres przejściowy reformy 
minął bezboleśnie i w miarę komfortowo dla 
szkół, musieliśmy zapewnić środki na utrzy-
manie kadry. Pomieszczenia to nie wszystko.

Kadrę na pewno jednak trzeba 
będzie uzupełnić.
- Pojawią się wakaty. Od września w CKZiU 
potrzebni będą dodatkowi nauczyciele przed-
miotów zawodowych. Ale nie tylko. W innych 
szkołach też. Będą potrzebni nauczyciele 
również poloniści, nauczyciele filozofii, pla-
styki, języków obcych, logistyki, bhp i innych. 
Jeśli chodzi o przedmioty ogólnokształcące, 
to nie powinno być problemów z kadrą, po-
nieważ można “zagospodarować” nauczycie-
li ze zlikwidowanych gimnazjów. Trudniej bę-
dzie z przedmiotami typowo zawodowymi. Na 
pewno rynek pracy w szkołach ponadpodsta-
wowych będzie dla nauczycieli bogatszy. Bu-
dowlanka będzie szukać prowadzących zaję-
cia z hydrauliki, elektryki, informatyki. W Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących i Technicz-
nych będzie potrzebny nauczyciel wychowa-
nia fizycznego. I tak dalej. 

Jest jakaś szkoła, która nie będzie 
potrzebowała dodatkowych 
nauczycieli?
- W żarskim Liceum Ogólnokształcącym na-
uczycieli nie zabraknie. Raczej tam, gdzie 
są przedmioty zawodowe, lub pojawiają się 
nowe kierunki kształcenia. 

Wszystkie te wyliczenia mogę się 
jeszcze zmieniać?
- Dzisiaj to są wstępne przymiarki i anali-
zy. Bardziej dokładne arkusze organizacyj-
ne na rok szkolny 2019/2020 dyrektorzy 
szkół przygotują w kwietniu. Musimy mieć 
jednak świadomość, że dopiero wrzesień  
w całości zweryfikuje ostatecznie te potrze-
by kadrowe. Ale na pewno już wcześniej 
dyrektorzy będą poszukiwać specjalistów  
w potrzebnych im dziedzinach nauczania. 

Tegoroczni absolwenci i ich rodzice 
mogą raczej spać spokojnie?
- Na dzień dzisiejszy, nie powinno być pro-
blemów. Nie mogę stwierdzić kategorycz-
nie, że jakieś się jeszcze nie pojawią. Ide-
alnie by było, gdyby wszystkie nasze szkol-
ne obiekty były gabarytowo jak największe, 
bo wtedy mamy komfort taki, że zamiast 
pracowni biologiczno-chemicznej, można-
by zrobić osobną biologiczną i osobną che-
miczną. Ale to jest ideał. Trzeba też patrzeć 
na kolejne lata. Ten rocznik wiadomo, bę-
dzie bardzo bogaty jeśli chodzi o nabory. Ale 
już w roku następnym nabór zmniejszy się 
mniej więcej o połowę. To jednak wcale nie 
znaczy, że za trzy, cztery lata nie pojawią się 
jednak potrzeby lokalowe. Obecnie jeszcze 
absolwenci gimnazjów będą kształceni sys-
temem trzy- i czteroletnim. Po podstawów-
kach jest już system cztero- i pięcioletni. Za 
kilka lat będzie funkcjonował już tylko ten 
drugi, wydłużony. Nauka w szkołach śred-
nich będzie o rok dłuższa niż obecnie.

Jak będzie wyglądała liczebność 
oddziałów, czyli poszczególnych 
klas?
- Lokalowo na pewno sobie poradzimy. Mi-
nimalna liczba osób w naborze do jedne-
go oddziału nie powinna być niższa niż 28 
osób, ale też nie powinna raczej przekra-
czać 35. osób. Przyjmujemy więcej, niż tyl-
ko założone minimum, biorąc pod uwagę 

różne migracje, przenosiny do innych szkół. 
Chodzi o to, żeby po dwóch, czy trzech la-
tach nie było takiej sytuacji, że liczba 
uczniów w danej klasie spadnie do 20. Sub-
wencja oświatowa idzie za uczniem i nie 
ma się co czarować - jest to ważne i bie-
rzemy to pod uwagę. Samorządy też ma-
ją ograniczone możliwości dopłacania do 
oświaty, nie zawsze jest tyle środków, ile by 
się chciało. Poza tym, oprócz oświaty, mu-
simy też zajmować się wieloma innymi za-
daniami. 

Oświata była i jest kosztowna. 
Stanowi też niemałe obciążenie dla 
samorządów.
- Można powiedzieć w cudzysłowie, że 
oświata jest deficytowa, ale za to bardzo 
ważna. Od niej zależy, jak wykształcone bę-
dziemy mieli społeczeństwo i jak dobrych 
będziemy mieć fachowców. My inwestuje-
my w młodzież. 

W dodatku nie ma gwarancji, że 
wykształcona młodzież pozostanie 
w powiecie.
- Wiadomo, że nie wszyscy zostaną tu  
w powiecie. Część wyjedzie w poszukiwa-
niu lepszych zarobków do Niemiec lub jesz-
cze dalej. Tego nie unikniemy. Młodzi lu-
dzie, szczególnie dobrze fachowcy, ocze-
kują aby za dobrą i ciężką pracę otrzymy-
wać godziwe wynagrodzenie. Nasze krajo-
we systemy płac nie dorównują tym, jakie 
są na zachodzie. Jeśli tam na dzień dobry 
można otrzymać 1200-1600 euro, to prze-
licznik jest oczywisty. U nas jest jak jest. 
Różne grupy zawodowe mają oczekiwania. 
Środowiska oświatowe także domagają się 
wyższych poborów. Do nas też zgłaszają się 
związki zawodowe z różnymi wymagania-
mi. Niektórzy ludzie myślą, że tutaj jest ja-
kiś worek z pieniędzmi, a wcale tak nie jest. 

Pieniędzy na oświatę brakuje, ale 
będzie więcej środków w związku  
z wyższym tegorocznym naborem?
- Pieniądze na oświatę są jakby już wska-
zane w budżecie państwa, który ma być 
uchwalony pod koniec stycznia. Teoretycz-
nie subwencja będzie wyższa. Z drugiej 
strony musimy pamiętać o niezaplanowa-
nych wydatkach w ciągu roku. Pojawiają się 
urlopy zdrowotne, jakieś zadania z zakre-
su pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Nie przewidzimy tego, że ktoś otrzyma na-
uczanie indywidualne, bo to są sprawy lo-
sowe. Wprowadzono inne standardy w szko-
łach specjalnych. Pieniądze, które kiedyś na 
nie otrzymywaliśmy, wystarczały z nawiąz-
ką. Teraz dochodzi do takich sytuacji, że  
i powiat do szkół specjalnych musi dokładać. 

Nie obawia się pan, że w drugiej 
połowie roku pieniędzy w szkołach 
zabraknie?
- Analizujemy koszty na bieżąco, żeby do 
takiej sytuacji nie doszło. Na wszelki wy-
padek mamy też zabezpieczoną tak zwa-
ną rezerwę oświatową. Na płace z pewno-
ścią środków wystarczy. Co do remontów - 
na bezpieczeństwie młodzieży w szkołach 
nigdy nie będziemy oszczędzać. To będzie 
zawsze naszym priorytetem. Oczywiście, 
chciałoby się zrobić wszystko z długiej listy 
potrzeb przedstawianych przez dyrektorów. 
Jednak z racji ograniczonych funduszy, wy-
bieramy przede wszystkim sprawy pilne, 
głównie według zaleceń służb kontrolują-
cych szkoły.

Część absolwentów trafi do szkół niepublicznych, takich jak Katolickie Liceum Ogólnokształ-
cące w Żarach fot. Andrzej Buczyński

W popularnym Ekonomiku potrzebna będzie pracownia komputerowa fot. Andrzej Buczyński

Warunki lokalowe żarskiego Liceum Ogólnokształcącego są wystarczające fot. Andrzej Buczyński

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach można jeszcze zaadoptować do-
datkowe pomieszczenia fot. Andrzej Buczyński
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REKLAMA

To miał być radosny tekst o ko-
lejnej, już 27. edycji, finału 
WOŚP. O ludzkiej życzliwości, 
otwartych sercach i radości by-
cia ze sobą oraz dzielenia się 
z potrzebującymi. Dzień finału 
WOŚP to święto dla wszystkich, 
którzy wrzucają datki, licytu-
ją, występują i dla tych, którym 
sprzęt zakupiony prze Orkiestrę 
uratował życie lub pomógł wró-
cić do zdrowia. To dzień, kie-
dy uśmiechamy się do siebie 
i czerpiemy radość z dawania. 
To także dzień, w którym myśli-
my o kolejnym spotkaniu w Ko-
strzynie nad Odrą. Ale tego-
roczny finał już zawsze będzie 
się kojarzył z bezsensowną, 

nikomu niepotrzebną śmier-
cią prezydenta Gdańska, Paw-
ła Adamowicza. Śmiercią, któ-
ra jest pokłosiem wojny polsko-
-polskiej, w której partyjne in-
teresy wzięły górę nad dobrem 
społecznym. 

Kiedy wreszcie zrozumie-
my, że słowa nie tylko ranią, 
stygmatyzują, ale także potra-
fią zabić. Bezustanna nagon-
ka na przeciwników partyjnych, 
bezwzględne forsowanie swo-
jego światopoglądu, prowadzą 
do radykalizacji społeczeństwa 
i pogłębiania podziałów. Nie 
chroni nas już nawet chrześci-
jaństwo. Miłość bliźniego naj-
częściej zostawiamy w murach 

świątyń. Tam przecież jest bez-
pieczna i nieskalana. W prze-
strzeni publicznej dajemy upust 
swoim frustracjom i uprzedze-
niom. Przecież to takie proste 
obwiniać innych o swoje po-
rażki i niepowodzenia. Zamiast 
szukać przyczyn w sobie i swo-
im postępowaniu, zwalamy wi-
nę na innych, to nic nie kosztu-
je, a przynajmniej mamy satys-
fakcję, że ktoś poczuje się tak, 
jak my, albo jeszcze gorzej.

Pod sztandarami patrioty-
zmu ukrywamy ksenofobię, na-
cjonalizm, ale też niepewność 
co do własnej genealogii, bo 
a nuż mamy wśród przodków ja-
kiegoś Niemca, Żyda, Araba czy 

Tatara. W naszej pogmatwanej 
historii jest to bardzo prawdo-
podobne. Lepiej więc się za-
bezpieczyć i znaleźć wroga, 
który dybie od wieków na naszą 
nieskalaną polskość. I nie dba-
my ot to, czy coś jest prawdzi-
we, czy nie. Skoro można przy-
piąć komuś łatkę, to to czynimy. 
Musimy być szybsi, aby inni nas 
nie wyprzedzili i nie przypięli 
nam łatki, której trudno będzie 
się pozbyć.

I tak trwamy w zaklę-
tym kręgu pomówień, spisków 
i szukaniu dziury w całym. Do 
głowy nam nie przychodzi, że 
można rozmawiać, wymieniać 
poglądy i nawzajem się przeko-

nywać. Że wymiana poglądów 
może być przyjacielską, ekscy-
tującą rozmową, po której moż-
na pozostać przy swoich ra-
cjach bez nienawiści do inter-
lokutora.

Nie musimy hejtować, ob-
rzucać się błotem, epatować 
nienawiścią. Zawsze będziemy 
różnorodni, ale to przecież jest 
atut, a nie wada. Inne zdanie 
nie oznacza wrogości. To tyl-
ko inne postrzeganie otaczają-
cej nas rzeczywistości. Zanim 
rzucimy kamieniem, pomyślmy. 
Może nasz przeciwnik w dysku-
sji ma rację? 

Miszmasz

Bardzo smutny felieton

AUTOREKLAMA



Moja Gazeta       18 stycznia 2019 9AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

ŻARY Wandale nie próżnowali i nie próżnują. Tym razem 
ktoś postanowił udowodnić, że może urwać głowę jednej 
z figurek dzieci z fontanny przy placu Łużyckim. Głowa 
ocalała i jest zabezpieczona. Teraz przyjdzie ją dokleić. To 
nie pierwsza dewastacja fontanny, która ostatnio została od-

restaurowana w 2016 roku. Wandale wówczas też nie od-
puścili i po kilku miesiąca od remontu doszło do dewasta-
cji. Miejsce jest ruchliwe, bo obok fontanny biegnie chod-
nik w kierunku szpitala wojskowego a obok biegną dwie ru-
chliwe ulice. Mimo tego do aktu wandalizmu doszło. PAS

Urwana głowa

KRAJ Od  
1 stycznia 2019 r. 
minimalne 
wynagrodzenie 
wzrosło do 2250 
zł. Dla niektórych 
osób oznacza 
to wyższą 
podstawę, od 
której nalicza się 
zasiłek.
Dla pracowników zatrud-
nionych na pełen etat, 
podstawa wymiaru zasił-
ku, od której oblicza się 
zasiłek chorobowy, opie-
kuńczy, wyrównawczy, 
macierzyński lub świad-
czenie rehabilitacyjne, 

nie może być niższa od 
kwoty określonej przepi-
sami. Od 1 stycznia tego 
roku, nie może być ona 
niższa niż 1941,53 zł, czy-
li kwota minimalnego wy-
nagrodzenia pomniejszo-
nego o 13,71 proc. Ten 
procent to kwota, która 
odpowiada stopie procen-
towej składek na ubezpie-
czenia społeczne w czę-
ści finansowanej ze środ-
ków pracownika. Jeśli 
płatnik zasiłku, którym 
może być pracodawca al-
bo ZUS, ustali, że podsta-
wa zasiłku przysługują-
cego po 1 stycznia 2019 
r., czyli przeciętne wyna-
grodzenie z 12 miesięcy 

przed powstaniem pra-
wa do zasiłku, jest niż-
sze niż 1941,53 zł, to pod-
wyższy ją do tej właśnie 
wysokości. Płatnik, gdy 
ustala podstawę zasiłku, 
uwzględnia nie tylko pen-
sję zasadniczą, lecz także 
inne składniki wynagro-
dzenia, np. premie, prowi-
zje lub inne dodatki.

- W wypadku pra-
cujących na części etatu 
minimalna podstawa wy-
miaru zasiłku jest zmniej-
szana proporcjonalnie 
do czasu pracy informu-
je Agata Muchowska, re-
gionalny rzecznik praso-
wy ZUS województwa lu-
buskiego. PAS

Wyższe minimalne wynagrodzenie 
to wyższe zasiłki

REGION Rusza konkurs dla 
organizacji pozarządowych 
na promocję województwa 
lubuskiego poprzez sport w kraju 
i za granicą.
Do rozdysponowania jest 200 tys. zł. 

- Wydarzenia sportowe i sportowcy to nasza 
marka znana w całej Polsce, a także na świecie, dla-
tego zasługują na wsparcie – mówi marszałek Elż-
bieta Anna Polak. Na oferty czekamy do 7 lutego. 
We wtorek 15 stycznia Zarząd Województwa Lubu-
skiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwar-
tego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Lubuskiego w 2019 roku w zakresie 
działań sprzyjających promocji Województwa Lu-
buskiego poprzez sport: promocja Województwa 
Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą. 

Na wsparcie zadań - zgodnie z Programem 
Współpracy Województwa Lubuskiego z organiza-
cjami pozarządowymi w 2019 roku - przeznaczona 
została kwota 200 tys. zł. 

Oferty należy składać do 7 lutego 2019 roku 
w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekre-
tariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszał-
kowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. 
Mościckiego 6. O terminie złożenia oferty decyduje 
data stempla pocztowego w przypadku ofert wysła-
nych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypad-
ku ofert złożonych osobiście. PAS

Konkurs na 
sportową 
promocję 
Lubuskiego

Podstawę wymiaru zasiłku liczy się od początku roku, od kwoty nie niższej niż 1941,53 zł. 
fot.Andrzej Buczyński

fot.Paweł Skrzypczyński
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ŻAGAŃ  
60. rocznica 
wręczenia 
sztandaru 22. 
Pułkowi Czołgów 
Średnich
Rok 2019 jest szczegól-
nym dla „Stowarzyszenia 
3. pcz”. Wśród wielu przed-
sięwzięć będziemy mieli 
dwa szczególne. Pierwsze 
to 60. rocznica wręczenia 
22. pcz sztandaru oraz 30. 
rocznicę rozformowania 3. 
Drezdeńskiego Pułku Czoł-
gów Średnich, którą będzie-
my obchodzić na majowym 
VIII Zjeździe. 

18 stycznia 1959 r. 
na placu apelowym pułku 
w Żaganiu odbyła się uro-
czystość wręczenia sztan-
daru 22. Pułkowi Czołgów 
Średnich. Aktu wręczenia 
sztandaru, nadanego przez 
Radę Państwa na podstawie 
art. 5 ust. 1 dekretu z dnia 9 
listopada 1955 r. Rady Pań-
stwa o znakach Sił Zbroj-
nych, dokonał szef Sztabu 
ŚOW, gen. bryg. Włodzi-
mierz Kopijkowski na ręce 
dowódcy pułku, ppłk. dy-
pl. Mieczysława Habera. 
W uroczystości udział wzię-

ły delegacje łódzkich zakła-
dów pracy, które ufundo-
wały sztandar, m.in. z Za-
kładów Przemysłu Baweł-
nianego im. Szymona Har-
nama z Łodzi, Związku Za-
wodowego Łódzkich Włók-
niarzy. Płk Mieczysław Ha-
ber spotkał się ponownie ze 
sztandarem na III Zjeździe 
Stowarzyszenia 3. pcz 23 
maja 2009r.

Zarząd Stowarzysze-
nia 3. pcz na posiedzeniu 
w listopadzie 2006 r. przy-
jął uchwałę o wypożycze-
niu z Muzeum WP w War-
szawie sztandaru pułkowe-
go i ufundowaniu pamiąt-
kowej tablicy w Kościele 
Garnizonowym. Prezes Jan 
Rzepka, 11 stycznia 2007 
r. wysłał pismo do dyrek-
tora Muzeum Wojska Pol-
skiego z prośbą o wypoży-
czenie sztandaru 22. pcz lub 
wskazanie drogi prawnej 
do osiągnięcia zamierzone-
go celu. Sztandar pułkowy, 
zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, został prze-
kazany Protokołem nr: 078 
z dnia 27. 12. 1989 r. do 
Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie. Czas reali-
zacji harmonogramu przy-

gotowania Zjazdu był bar-
dzo szczegółowy i wyma-
gał zaangażowania wielu 
członków Stowarzyszenia 
oraz pomocy naszych przy-
jaciół, sympatyków i władz 
samorządowych, a także 
dowództwa 11. Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pancer-
nej. 5 marca 2007 r. po od-
powiedzi z muzeum, prezes 
wystosował pismo do Mi-
nistra Obrony Narodowej, 
śp. Aleksandra Szczygło, 
o wypożyczenie sztandaru 
dla naszego stowarzysze-
nia. Minister zgody udzie-
lił. 11 maja 2007 r. Protoko-
łem Zdawczo-Odbiorczym 
Użyczenia Nr 18/07 z dnia 
2 maja 2017 r., - po 18 la-
tach - sztandar powrócił do 
swego „rodzinnego” garni-
zonu. Przechowywany był 
w 34. Brygadzie Kawale-
rii Pancernej, która wspar-
ła Stowarzyszenie 3. pcz 
w tym zaszczytnym dzia-
łaniu. Użyczony sztandar 
przebywał do dnia 4 lute-
go 2015 r., kiedy to został 
zwrócony do zbiorów Mu-
zeum WP - Protokół Zdaw-
czo-Odbiorczy Nr 5/15/Z.

Andrzej Miernicki

Sztandar naszego pułku

Płat sztandaru 22. Pułku Czołgów 
Średnich wz. 1955. 
Na stronie głównej w polu wieńca orzeł 
wz. 1955; na stronie odwrotnej dewiza 
„ZA NASZĄ OJCZYZNĘ POLSKĄ RZECZY-
POSPOLITĄ LUDOWĄ”. Poniżej wieńca 
nazwa jednostki haftowana na pasku tka-
niny doszytym do płata „22 PUŁK CZOŁ-
GÓW ŚREDNICH”. Napisy i wieńce ha-
ftowane nicią syntetyczną koloru złote-
go, orzeł nicią koloru srebrnego. Datowa-
nie: 1955 - 1989wymiary:95 cm x ll6 cm, 
technika, tworzywo: tkanina, nici z włók-
na syntetycznego, skóra. 

Na stronie odwrotnej, płat prosto-
kątny, w układzie poziomym; trzy boki ob-
szyte żółtą, bawełnianą frędzlą, bok czo-
łowy wszyty w skórzaną tuleję bieloną 
do zawieszania płata na drzewcu (tule-
ja przybita do płata 16 ćwieczkami). Na 
obu stronach płata pola białe (po bokach) 
i czerwone (góra-dół) w układzie koperto-
wym oraz centralne, czerwone pole koli-
ste obwiedzione złotym wieńcem lauro-
wym.

Głowica wz. 1955 - płaski obustron-
ny orzeł wz. 1955 na cokoliku prostopa-
dłościennym o wydatnych krawędziach 
górnych i dolnych. Całość odlana ze stopu 
aluminiowego. Datowanie: 1955 - 1989, 
wymiary: wys. 19,5 cm, tworzywo – alu-
minium. 

Nr inwentarzowy Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie MWP 50831

fot.Andrzej Miernicki

fot.Andrzej Miernicki
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POWIAT ŻARSKI 
Policjanci kolejny już 
raz przeprowadzili akcję 
na bazarze w Łęknicy. 
W efekcie zabezpieczyli 
trefną odzież i buty na 
blisko 60 tys. złotych.
Policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej w czwar-
tek (10 stycznia) ujawnili i zabez-
pieczyli na kilku stoiskach handlo-
wych odzież oraz buty. Na rzeczach 
tych umieszczone były bezprawnie lo-
ga znanych światowych marek. Towar 
do sprzedaży oferowały trzy osoby: 18 
i 23-letnie kobiety oraz 56-letni męż-
czyzna. Wszyscy są mieszkańcami po-
wiatu żarskiego. Funkcjonariusze za-
bezpieczyli blisko 300 sztuk bluz, bu-
tów i spodni. 

- Wartość oryginalnych odpo-
wiedników wymienionych rzeczy moż-
na oszacować na co najmniej 60 tys. 
złotych. Trefny towar został wycofa-
ny z obrotu i nie trafi  już na rynek - in-
formuje kom. Aneta Berestecka, ofi cer 
prasowy KPP w Żarach. PAS

Kolejny nalot 
na łęknicki bazar

ŻARY 
Handlowała 
i nieźle zarabiała. 
Nie zapłaciła 
jednak podatku. 
Urzędnicy 
skarbowi jednak 
ją odnaleźli.
Prokurator Rejonowy w Ża-
rach skierował do sądu akt 
oskarżenia przeciwko 34 let-
niej kobiecie. Oskarżonej za-
rzucono, że wykonywała 
w 2012 roku czynności wska-
zujące na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. Na 
czym one polegały? Oskarżo-
na prowadziła sprzedaż deta-
liczną prowadzoną przez do-
my sprzedaży wysyłkowej 
lub internet. W roku 2012 
uzyskała w ten sposób przy-
chód w kwocie 101.269,91 
zł , ponosząc koszty w kwo-
cie 5.581,20 zł oraz uzyskując 
dochód w kwocie 96.873 zł. 
Pomimo obowiązku w termi-
nie do 30 kwietnia 2013 roku 
nie złożyła w Urzędzie Skar-

bowym w Żarach zeznania 
o wysokości dochodu i po-
niesionej straty w roku po-
datkowym 2012 tzw. Pit-36. 
Uchyliła się w ten sposób od 
opodatkowania i naraziła na 
uszczuplenie należny podatek 

dochodowy na kwotę 18.469 
zł. Jak ustalono podobnego 
przestępstwa oskarżona do-
puściła się w roku 2013, gdzie 
naraziła na uszczuplenie na-
leżny podatek dochodowy na 
kwotę 23.000 zł. PAS

Nie zapłaciła podatku

REGION 
Zachowajmy 
rozsądek 
podczas podróży, 
zabezpieczmy 
swoje mieszkania 
przed wyjazdem 
na ferie .
Policjanci z żarskiej ko-
mendy prowadzą działa-
nia pn. „Bezpieczne fe-
rie 2019” . Dbają o bezpie-
czeństwo na naszych dro-
gach, kontrolują autokary 
oraz zorganizowane formy 
wypoczynku dla dzieci. Je-
żeli wyjeżdżasz na ferie, za-
nim wyruszysz w drogę pa-
miętaj o tym, aby sprawdzić 
czy pojazd posiada światła, 
trójkąt, apteczkę , ważne 
badania techniczne, wszyst-
kie niezbędne dokumenty. 
Pamiętaj również, aby od-
powiednio wcześniej wy-
jechać w trasę. Lepiej spo-
kojnie i bezpiecznie do-

trzeć do celu, niż w pośpie-
chu narażać swoich bliskich 
oraz innych użytkowników 
dróg na niebezpieczeństwo. 
Bądźmy ostrożni i rozważ-
ni, jedźmy wolniej, zwłasz-
cza w rejonie przejść dla 
pieszych lub sklepów. Nie 
wyprzedzajmy w miejscach 
o niedostatecznej widocz-
ności. Za kierownicę siadaj-
my trzeźwi.

Przed wyjazdem z do-
mu sprawdzajmy zabezpie-
czenia drzwi i okien. Upew-
nijmy się, że drzwi są za-
mknięte. Dobrze dobieraj-
my wszelkie akcesoria za-
bezpieczające nasza wła-
sność. Miejmy świado-
mość, że nawet najlepszy 
zamek w słabych drzwiach 
nie zda egzaminu. Bo prze-
cież najważniejsze jest aby 
złodziej nie wszedł do środ-
ka. Zadbajmy o dobre re-
lacje z sąsiadami. Bądźmy 
życzliwi dla nich cały rok. 

Sąsiedzka czujność i po-
moc jest jednym z najlep-
szych zabezpieczeń przed 
złodziejem. Pamiętajmy 
też o tych drobnych szcze-
gółach budowania bezpie-
czeństwa. Pilnujmy kluczy 
do mieszkań i innych po-
mieszczeń domostwa. Nie 
wpuszczajmy przypadko-
wych osób. W mieszka-
niach starajmy się nie trzy-
mać w widocznych i oczy-
wistych miejscach pienię-
dzy, dokumentów lub dro-
gocennych rzeczy. Prze-
kazujmy informacje sąsia-
dom, rodzinie gdzie i na jak 
długo się udajemy z prośbą 
o uwagę na wszelkie odgło-
sy dobiegające w tym cza-
sie z naszego mieszkania. 
Ich natychmiastowa reakcja 
i powiadomienie służb mo-
że uchronić nasze mienie 
przed przestępstwem lub 
skutkiem nieszczęśliwego 
zdarzenia np. pożaru. PAS

Zadbać o bezpieczeństwo. 
Policja apeluje

Zgodnie z przepisami kodeksu karno skarbowego Art. 
54. [Nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodat-
kowania] § 1. Podatnik, który uchylając się od opodat-
kowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmio-
tu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklara-
cji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega 
karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze po-
zbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczu-
plenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronione-
go określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 
stawek dziennych.

Art. 37. [Nadzwyczajne obostrzenie kary] 
§ 1. Sąd stosuje nadzwyczajne obostrzenie ka-

ry, jeżeli sprawca: 3) popełnia dwa albo więcej prze-
stępstw skarbowych, zanim zapadł pierwszy wy-
rok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek 
z nich i każdy z tych czynów wyczerpuje znamiona 
przestępstwa skarbowego określonego w tym samym 
przepisie, a odstępy czasu pomiędzy nimi nie są długie.

Trefne ciuchy nie trafi ą już do sprzedaży fot.KPP Żary

Zgodnie z Ustawą Prawo Własności 
Przemysłowej: 

Art. 305.
1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, ozna-

cza towar podrobionym znakiem towarowym, za-
rejestrowanym znakiem towarowym, którego nie 
ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami 
oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie 
, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnie-
nia przestępstwa określonego w ust.1 stałe źró-
dło dochodu albo dopuszcza się tego przestęp-
stwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię-
cy do lat 5.
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ŻAGAŃ W sali 
Kryształowej 
Pałacu 
Książęcego 
w specjalnym 
Koncercie 
Noworocznym 
swoje 
umiejętności 
artystyczne 
zaprezentowali 
uczniowie 
Państwowej 
Szkoły 
Muzycznej I i II 
stopnia.

Koncert zainaugurował 
występ Katarzyny Kur-
czewskiej, uczennicy III 
klasy, która wykonała na 
skrzypcach utwór Edmun-
da Severna „Taniec pol-
ski”.W koncercie wystąpi-
li soliści, zespoły kameral-
ne,chór pod dyrekcja Mo-
niki Maszkowskiej oraz or-
kiestra pod batutą Karola 
Kota. Na zakończenie wy-
stąpił chór szkolny z kolędą 
„Bóg się rodzi”. Widownia 
podziękowała młodym ar-
tystom za występ gromkimi 
oklaskami na stojąco. 

Jan Mazur

Koncert Noworoczny

ŻAGAŃ Fundacja 
„Piętro -Wyżej` była 
organizatorem 
wyjątkowego 
wydarzenia 
w żagańskim pałacu.
W sali Inter prelekcję „Wszystko za 
K 2” wygłosił Piotr Trybalski - dzien-
nikarz, fotograf, autor książek i licz-
nych publikacji prasowych. Swoimi 
wspomnieniami z wyprawy na K 2 
podzielił się Piotr Snopczyński - al-
pinista, himalaista, kierownik bazy 
pod K 2 zimą w sezonie 2017/2018. 
Podczas spotkania w holu Notariu-
sza otwarto wystawę fotogramów, 
wykonanych przez himalaistę Pio-
tra Snopczyńskiego podczas wypra-
wy zimowej na K 2. Uczestnicy spo-
tkania mogli delektować się winem 
z Winnicy Saganem i nabyć książ-
kę Piotra Trybalskiego „Wszystko za 
K 2.Ostatni atak lodowych wojowni-
ków”. JM

Spotkanie z podróżnikami i ludźmi gór

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur



Moja Gazeta       18 stycznia 2019 13ŻYCIE TO SZTUKA

ŻARY Z Bożeną 
Wróbel instruktorem 
teatrów tańca 
w Żarskim Domu 
Kultury rozmawia 
Paweł Skrzypczyński

Ma pani kierunkowe 
wykształcenie związane 
z tańcem?
- Ukończyłam dwuletnie stu-
dium kwalifikacyjne na instrukto-
ra i choreografa tańca, które robi-
łam w Krakowie w latach 1998-
2000. Zdałam egzamin państwo-
wy i otrzymałam dyplom Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki. W Żar-
skim Domu Kultury pracuje od 
1998 r. czyli 20 lat. 

Wiem, że grup tanecznych 
jest sporo
- Mam 7 grup tanecznych. Za-
jęcia prowadzę od poniedział-
ku do czwartku w godzinach od 
15:00 do 21:00, w sali „Luna”. 
W  ŻDK na ul. Wrocławskiej 
nie ma miejsca na pracę z taki-
mi grupami. W sumie to ponad 
100 osób. Najmłodsze to dzie-
ci w wieku 5-6 lat, potem star-
sze, aż do młodzieży kończą-
cej liceum. Jedna z grup to pa-
nie z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Nie ma natomiast ludzi 
w średnim wieku. Taką grupę 
można stworzyć, ale ludzie ma-
ją rodziny, obowiązki, dlatego 
chętnych w tym przedziale wie-
kowym ciężko zebrać.

Dzieci pokazują się 
z najlepszej strony nie tylko 
w Żarach
- Jeździmy na konkursy i festi-
wale. Wybieram 2 góra 3 w ro-
ku, bo takie wyjazdy są męczą-
ce., a przecież w Żarach też ma-
my Powiatowy Przegląd Form 
Tanecznych i jak jakaś grupa za-
kwalifikuje się na szczebel woje-
wódzki, to też jedziemy. W sumie 
mamy 5 konkursów w roku. Zdo-
bywamy wyróżnienia, nagrody 
ale i doświadczenie. To wszystko 
jest impulsem dla dzieci do dal-
szej pracy.

A czy jakieś dzieci zrobiły 
kariery taneczne?
- Mam dziewczynę, która zaczy-
nała tańczyć jak jeszcze praco-
wałam w Iłowej. Ukończyła stu-
dia taneczne tańca współczesne-
go w Szkocji. Zajmuje się tym, 
pracuje. Druga pracuje zawo-
dowo jako nauczyciel w Pozna-
niu, ale do dzisiaj tańczy w po-
znańskim teatrze. Rosną następ-
ne dziewczyny, które są w klasie 
maturalnej i zamierzą iść na stu-
dia taneczne.

Może dlatego, że moda na 
taniec przyszła z telewizji. 
Ostatnimi laty jest dużo 
programów 
- To też, ale kiedyś w Polsce nie 
było studiów wyższych w tym 
kierunku a jedynie dwuletnie stu-
dium kwalifikacyjne. Ja jestem 
tego najlepszym przykładem. Na 
studia można było jechać za gra-
nicę. U nas nie było odpowiedniej 
kadry. Dopiero od kilkunastu lat 
zaczęły pojawiać się szkoły pry-
watne i kierunki na uczelniach 
publicznych. Pojawiła się możli-
wość, więc młodzi ludzie z tego 
korzystają.

Czyli dzisiaj można 
połączyć pasję z zawodem 
i zarabiać pieniądze
- Można. Studia taneczne są 
w Polsce na wysokim poziomie. 
Można się uczyć w wielu mia-
stach, zostać zawodowym tan-
cerzem lub pedagogiem. Należy 
mieć jednak na uwadze, że taniec 
jest formą rekreacji. Rodzice, któ-
rzy posyłają dzieci na zajęcia ta-
neczne raczej nie wiążą przyszło-
ści swoich pociech z tą dziedziną. 
Chcą, żeby dziecko lepiej się roz-
wijało i np. żeby poprawić posta-
wę dziecka.

Chodzi o formę 
prozdrowotnych zajęć 
fizycznych? 

- Również, ale dzieci, które przy-
chodzą na zajęcia taneczne, 
uwielbiają to. Poćwiczą, wystą-
pią na scenie. Ważna jest nie tyl-
ko szkoła i dom, ale i dobra za-
bawa. Taniec ma sprawiać wielką 
przyjemność. I tak się dzieje.

Ważne jest też oswajanie 
się z wystąpieniami 
publicznymi, tremą?
- Oczywiście. Ja byłam nieśmia-
łym dzieckiem, ale chciałam wy-
stępować. Tańczyłam, śpiewa-

łam. Po przeprowadzce z Kunic 
do Żar, bo wówczas jeszcze Ku-
nice nie były częścią miasta, po-
szłam do Młodzieżowego Domu 
Kultury, który było po remon-
cie. Zrobili casting do zespołu ta-
necznego. Dostałam się. Miałam 
wówczas 10 lat. Od tamtego cza-
su podświadomie czułam, że chcę 
to robić - tańczyć. Później przy-
szła myśl, żeby zostać nauczycie-
lem tańca. Zaczynałam naukę tań-
ca u Henryki Szwajkiewicz, po-
tem u Grażyny Karaś i u Barbary 
Sikory. Miałam kontakty z cieka-
wymi ludźmi.

Praca z dziećmi nie jest 
łatwa. Talent pedagogiczny 
jest nieodzowny.
- Ten talent nie może być i nie 
jest tylko wyuczony. Z tym trze-
ba się urodzić. Ważne jest to, co 
się wyniesie z domu, nasze wy-
chowanie, to w jakim żyje się śro-
dowisku. To powoduje, że czło-
wiek ma dar do takiej pracy. Ja 
nie miałam problemów, żeby pra-
cować z ludźmi w różnym wie-
ku. Nie ma dla mnie znaczenia 
czy są to dzieci czy osoby doro-
słe. Mam dużą łatwość w przeka-
zywaniu wiedzy. Przez lata wy-
pracowałam sobie różne metody 
pracy. Oprócz dwuletniego stu-
dium kwalifikacyjnego z tańca 
zrobiłam też studia w kierunku 
pedagogiki wychowawczo-opie-
kuńczej. To wszystko razem spra-
wiło, że mam taką lekkość do tej 
pracy.

Chce pani powiedzieć, że to 
łatwa praca? 
- No nie. To ciężka praca. Trze-
ba znać technikę tańca i umieć ją 
przekazać. Trzeba być kreatyw-
nym, żeby coś stworzyć. Trzeba 
zmierzyć się z różnymi proble-

mami natury pedagogicznej a tak-
że mieć odpowiednie podejście 
do rodziców. Najtrudniejsza jest 
praca fizyczna - twórcza. W obec-
nych czasach jest też duża kon-
kurencja i nie do końca jest ona 
zdrowa, wszyscy chcą być najlep-
si - z tym też trzeba sobie pora-
dzić.

Udaje się ... 
- Mam nadzieję. Staram się szu-
kać nowych pomysłów, czytam, 
oglądam, obserwuję ludzi. Mu-
szę, jak każdy twórca, zmierzać 
się z procesem twórczym. Cza-
sem głowa przez wiele dni jest 
pusta i nagle, po dwóch tygo-
dniach, przychodzi ta właściwa 
myśl. Staram się robić swoje, pil-
nować tego co robię, być syste-
matyczną. Przyjmuję krytykę, ale 
konstruktywną a nie jakieś tam 
głupie plotki. Ogólnie lubię to 
co robię i sprawia mi to ogromną 
przyjemność. I chyba dlatego mi 
to wychodzi.

Trzeba być kreatywnym

Spektakl „Chwila” w wy-
konaniu teatrów tańca 
ŻDK reżyseria i choreo-
grafia: Bożena Wróbel5 
stycznia - wszystkie bile-
ty sprzedane31 stycznia - 
bilety się rozeszły w dwa 
dni Trzeci występ zaplano-
wany jest na 2 lutego (so-
bota) o godz. 17:00. Bilety 
już są w sprzedaży w ŻDK 
lub za pomocą strony in-
ternetowej ŻDK. Warto się 
pospieszyć i kupić już dziś, 
jeżeli jeszcze są. 10,- nor-
malny
7,- ulgowy
5,- duża rodzina
2,- ulgowy dla seniorów

fot.nadesłane

fot.nadesłane
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ŻAGAŃ Podczas 
27. Finału Wielkiej 
Orkiestry 
Świątecznej 
Pomocy, pomimo 
niesprzyjającej aury, 
na ulice wyruszyli 
wolontariusze 
z dwóch sztabów 
zarejestrowanych 
w mieście.
Wszyscy zainteresowani mogli 
liczyć tego dnia na wiele atrak-
cji. Dla dzieci wyświetlane by-
ły bajki w sali Inter a na scenie, 
na dziedzińcu, wystąpili człon-
kowie Sekcji Wokalnej i Ta-
necznej Centrum Kultury. Zain-
teresowani historią miasta mo-

gli zwiedzić pałac z przewod-
nikiem a miłośnicy muzyki mo-
gli wysłuchać zespołów muzy-
ki jazzowej, hard rocka czy punk  
reggae. O godz. 18.00 w sali 
Kryształowej uczczono 100-le-
cie odzyskania przez Polskę nie-
podległości oraz wszystkich żoł-
nierzy poległych na misjach po-
za granicami kraju. Wspólnie od-
śpiewano hymn Polski. Na scenie 
wystąpiły dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 7. Finał uświetnił 
koncert gwiazdy wieczoru. Wy-
stąpiła Urszula z zespołem. Ca-
ły czas była prowadzona licyta-
cja, a po godzinie 20:00 wszyscy 
zebrani podziwiali pokaz sztucz-
nych ogni - Żagańskie Światełko 
do Nieba. 

Jan Mazur

Orkiestra z atrakcjami

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazurfot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur
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BIEGI Żarscy biegacze 
zdominowali imprezę 
z okazji Finału  
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
w Lipinkach 
Łużyckich.
Sam udział w kilkukilometrowym 
biegu był chyba zbyt małym wy-
zwaniem, pomimo chłodu i pada-
jącego deszczu. Dlatego też część 

uczestników tej imprezy dotarła  
z Żar do Lipinek biegiem. Niektó-
rzy też w taki sam sposób wracali.
A oto najlepsi tego dnia:
W klasyfikacji mężczyzn
1. Bartosz Grzegorczyk
2. Marek Włudarski
3. Artur Przybysz
W klasyfikacji kobiet
1. Marta Wujda
2. Kamila Krzemińska-Bielak
3. Joanna Saniuk ATB

Żaranie pobiegali w Lipinkach

Tenisowe granie dla Orkiestry
TENIS STOŁOWY 
Prawie tysiąc złotych 
na rzecz WOŚP 
zebrano podczas 
turnieju  
w Olbrachtowie,  
w którym  
wzięło udział  
37. zawodników.

Po rozegraniu 78. pojedynków, 
końcowa klasyfikacja przedstawia 
się następująco:
Rocznik 2002 i młodsi chłopców: 
1. Kowalski Wojciech - Olbrachtów
2. Szakiel Bartosz - Żary
3. Duda Tomasz - Olbrachtów

4. Duda Michał - Olbrachtów
Amatorzy:
1. Cybulski Zbigniew - Łagów
2. Roziński Aleksander - Gubin
3. Gawron Tomasz - Żary
4. Rzakowski Daniel - Zielona Góra
Mieszkańcy gminy wiejskiej Żary: 
1. Kłudkowski Bartosz - Grabik
2. Burzyński Grzegorz - Grabik
3. Duda Adam - Olbrachtów
4. Dobek Krzysztof- Mirostowice 
Dolne
Zrzeszeni:
1. Morusiewicz Hubert - Żary
2. Polanowska Ewa - Mirostowice 
Dolne
3. Starszak Wojciech - Radoszyn
4. Jakimczuk Tomasz- Żagań. ATB

Organizatorem i sędzia turnieju „Gramy bo lubimy” był Dariusz Hawełka fot. Andrzej Buczyński

Dwóch najstarszych uczestników turnieju w Olbrachtowie miało łącznie 163 lata fot. Andrzej Buczyński

Dla dzieci zorganizowano bieg na krótszym dystansie fot. Andrzej Buczyński Start i metę zlokalizowano przy szkole w Lipinkach Łużyckich fot. Andrzej Buczyński
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27. Finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

ŻARY fot. Andrzej BuczyńskiŻARY fot. Andrzej Buczyński

ŻARY fot. Andrzej Buczyński

ŻARY fot. Andrzej Buczyński

JASIEŃ fot. MGOK Jasień

TRZEBIEL fot. OKiB Trzebiel
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27. Finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

LUBSKO fot. Sztab WOŚP w Lubsku

ŻARY fot. Andrzej Buczyński

ŻARY fot. Andrzej Buczyński
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FUTSAL Podczas ostatniego 
weekendu emocje 
związane z rozgrywkami 
Żarskiej Ligi Futsalu 
rozłożone były wyjątkowo 
na dwa dni. 
To była już trzecia kolejka drugiego etapu 
ligowych rozgrywek, w którym szesnaście 
drużyn rywalizuje w dwóch grupach - Lidze 
Mistrzów oraz Pucharze UEFA. 

Wyniki ostatnich spotkań prezentują 
się następująco:
Hasztasz - Zieloni Drożków 2:9
Sunds Textiles - Lellum Polelum 3:0
MMAlu - Saint Gobain 5:7
ZZO Marszów - ŻKSW 0:1
Red Devils Katalonia - Hart Szkło 2:2
Libero - Viesmann Team 6:1
Magicy - Granica Żarki 0:5

Następka kolejka rozgrywek zaplano-

wana jest na niedzielę 20 stycznia:
11:30 Saint Gobain – Sunds Textiles
12:20 Magicy – Libero
13:10 Lellum Polelum – ZZO Marszów
14:00 Viesmann Team – Mirostowiczanka
14:50 Granica Żarki – Hart Szkło
15:40 Hooligans – Red Devils Katalonia
16:30 MMAlu – Zieloni Drożków
17:20 ŻKSW – Hasztasz.

Mundial bez punktów
W ramach rozgrywek drugoligowych, dru-
żyna Mundialu Żary rozegrała u siebie 
swój pierwszy mecz w tym roku. To spo-
tkanie nadal nie przyniosło jednak upra-
gnionych punktów. Połowa meczu zakoń-
czyła się wprawdzie remisem 4:4, jed-
nak w drugiej części spotkania futsalow-
cy Madness Chocianów zdobyli przewagę 
i ostatecznie mecz zakończył się wygraną 
gości 5:7. ATB

Dwudniowy futsal

Orkiestrowy turniej w Kunicach

PIŁKA NOŻNA Unia Kunice zorganizowała turniej z okazji 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym udział wzięło siedem drużyn. Klasyfikacja końcowa po meczach „każdy  
z każdym” wyglądała następująco:  1. Unia Kunice II, 2. Red Devils Katalonia, 3. Unia Kunice I, 4. Piast Lubanice, 5. Saint Gobain, 6. Aktimel, 7. Drużyna Majcherka   fot. Andrzej Buczyński

Nie zabrakło licytacji na rzecz WOŚP fot. Andrzej Buczyński Drugoligowcy Mundialu przegrali 5:7 fot. Andrzej Buczyński

Red Devils Katalonia zremisowali z Hart Szkło 2:2 fot. Andrzej Buczyński
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PIŁKA NOŻNA Powoli 
ruszają przygotowania do 
rundy wiosennej, która 
rozpocznie się za dwa 
miesiące. W tym okresie 
oprócz regularnych 
treningów zaplanowano 
szereg spotkań 
sparingowych.

Piłkarzy żarskiego Promienia będzie moż-
na zobaczyć na Okrąglaku. Już 26. stycznia 
od godziny 10.00 na Turnieju Zimowym,  
w którym udział wezmą także Arka Nowa 
Sól, Zieloni Lubechnia i Delta Sieniawa 
Żarska. Kolejne mecze na tym samym bo-
isku Promień rozegra 2. lutego z Tęczą Kro-
sno Odrzańskie, 9. lutego z TSP Przylep,  
16. lutego z Syreną Zbąszynek, 23 lutego  

z Alfą Jaromirowice oraz 2. marca z Relak-
sem Grabice. Wszystkie spotkania rozpocz-
ną się o godzinie 13.00.

Delta Sieniawa Żarska również bę-
dzie grała na żarskim Okrąglaku. 9. lutego 
o godz. 17.00 z Czarnymi Jelenin, 17. lute-
go o godz. 17.00 z Piastem Lubanice, 24. lu-
tego o godz. 11.00 z ŁKS Łęknica, 3. mar-
ca ze Spartą Grabik. 9. marca Delta pojedzie 
do Żagania na sparing z Moczynianką.

Podobnie jak Promień i Delta, Bu-
dowlani Lubsko także będą rozgrywać swo-
je mecze kontrolne na żarskim Okrąglaku. 
Pierwszy z nich zaplanowano na 3. lutego, 
na godz. 13.00. Rywalem będzie Alfa Ja-
romirowice. 9. lutego o godz. 15.00 z Bu-
dowlanymi zmierzy się Granica Żarki Wiel-
kie. Mecz z Cariną Gubin zaplanowano na  
16. lutego na godz. 15.00, a z Relaxem Gra-
bice, na 24. lutego na godz. 13.00  ATB

Ruszyły treningi

UNIHOKEJ UKS Prus Żary 
rozegrał kolejne mecze   
w ramach grupy C ekstraligi 
unihokeja. Niestety, żarska 
drużyna zajmuje czwarte, 
ostatnie miejsce w swojej 
grupie.
12 i 13 stycznia w Żarach rozegrano dwie kolejki 
ekstraligowego unihokeja. UKS Prus Żary podej-
mował reprezentację UKS Fenomen Babimost. 

Pierwsze spotkanie to zdecydowana prze-
waga gości, o czym świadczy wynik 7:14.

Kolejny mecz można uznać za rewanż. 
Tym razem tryumfowali gospodarze 7:4. Choć 
po pierwszej tercji przegrywali 2:3, to w drugiej 
poszło im zdecydowanie lepiej (4:1), a w trzeciej 
dołożyli jeszcze jeszcze jedną bramkę do wyni-
ku.

Faza grupowa dobiegła końca. Żarskich 
unihokeistów wyprzedziły w tabeli trzy klu-
by. Oczko wyżej był KS Wejherowo. Na dru-
gim miejscu UKS Fenomen Babimost. Pierwsze 
miejsce w grupie zajął beniaminek - I LO UKS 
Floorball Gorzów. ATB

Ekstraliga grała w Żarach

Pierwsze spotkanie dwumeczu wygrał w Żarach Babimost fot. Andrzej Buczyński

Promień rozpoczął trening od koszykówki fot. Andrzej Buczyński Piłka jak na razie w wersji halowej fot. Andrzej Buczyński
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Potrzeba czegoś więcej, 
niż okręgówka?
PIŁKA NOŻNA O lokalnych 
rozgrywkach, ambicjach 
i braku ambicji, z 
Radosławem Pogorzelcem, 
wiceprezesem Lubuskiego 
Związku Piłki Nożnej, 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Całkiem sporo okolicznych klubów 
piłkarskich gra w klasie okręgowej. 
Żary, Kunice, Lubsko, Żagań, Iłowa, 
Sieniawa Żarska, może i Grabik 
dołączy do tego grona. Jedne 
wielkie derby. Niektóre z nich 
chcą teoretycznie awansować do 
czwartej ligi. Można przewrotnie 
zapytać, komu to potrzebne?
- Ze względu na rozwój piłkarstwa, powin-
niśmy mieć tu rozgrywki na wyższym po-
ziomie. Żary są dobrym miejscem do tego. 
Popatrzmy na to z poziomu młodych ludzi 
grających w B klasie, w różnych miejsco-
wościach. W piłce nożnej, podobnie jak  
w każdym sporcie, człowiek chce i powi-
nien się rozwijać. Żeby mieli na to szansę, 
muszą mieć do czego dążyć.

Nasze województwo jest ubogie pod 
tym względem, bo tak naprawdę nie ma tu 
żadnej drużyny w drugiej lidze i tylko dwie 
w trzeciej. Jest trochę w czwartej, ale to 
naprawdę niewiele wyżej niż okręgówka. 
Brak w naszym powiecie drużyn czwar-
to- czy trzecioligowych powoduje to, że 
młodzi i ambitni piłkarze nie mają żadnej 
szansy, żeby ktoś ich zauważył poza na-
szym tu obszarem. Szczytem osiągnięć bę-
dzie tu Promień, Budowlani, Unia czy Del-
ta. A to naprawdę ten sam poziom. 

I wszystko dzieje się praktycznie na 
jednym podwórku.
- Liga okręgowa jest bardzo ograniczona, 
jeśli chodzi o obszar. Dobry piłkarz mo-
że trafić do Lubska, Żar, czy Iłowej, ale ni-
gdzie dalej, bo po prostu nikt go nie do-
strzeże. W wyższych grupach rozgrywko-
wych zaczynamy już grać z drużynami z in-
nych województw, na przykład z dolnoślą-
skiego i opolskiego, jak to jest w przypadku 
trzeciej ligi. Wtedy dopiero jest szansa na 
to, że przyjedzie do Żar jakiś znany dolno-
śląski trener i wypatrzy dobrego chłopaka 
przykładowo w Promieniu. Pozyskuje go do 
siebie, awansuje wyżej, a wtedy taki piłkarz 
ma szansę rozwijać swoją karierę. W rezul-
tacie dostać się do ekstraklasy, czyli tam, 
gdzie teoretycznie wszyscy chcieliby dążyć. 
Inaczej się nie da. Dzisiaj co najwyżej tre-
ner z Sieniawy zabierze do siebie chłopaka 
z Promienia, albo odwrotnie. I nic więcej się 
nie wydarzy. Nie oszukujmy się, klasa okrę-
gowa nie daje szans na dalszy rozwój. 

Wychodzi na to, że przydałaby się tu 
trzecia liga.
- Powinna być, ale nie taka, która wynika  

z wielkomiejskich aspiracji. Były takie dru-
żyny, choćby w Grodzisku Wielkopolskim, 
gdzie bogaty właściciel dużej firmy kupił 
sobie zawodników i zrobił ekstraklasę. Na-
wet Andrzej Niedzielan, zawodnik Promie-
nia, grał tam przez pewien czas. Tylko jakie 
to miało znaczenie dla samego Grodziska? 
Na pewno iluś tam okolicznych chłopaków 
marzyło, aby dostać się do tej drużyny, ale 
tak naprawdę nie mieli na to szans. 

Ekstraklasa w Żarach nie 
przydałaby się do niczego lokalnym 
piłkarzom.
- Ten sport dedykowany jest młodym lu-
dziom i powinien dawać im szansę na roz-
wój. Nie mówię o tym, że ze sportu należy 
żyć. Uważam, że do trzeciej ligi to w ogóle 
powinna być zabawa i piłkarze nie powin-
ni dostawać żadnych pieniędzy. Ewentual-
nie jakieś zwroty kosztów, żeby sami do te-
go nie dopłacali. Klub powinien im zapew-
nić dobre miejsce do treningów, zaplecze 
medyczne, strój i to wszystko. Nie może 
być tak, że piłkarz w czwartej lidze będzie 
żył z piłki nożnej. To nie ten poziom. Ale  
z drugiej strony, ci zdolni i ambitni powin-
ni mieć szansę i drogę, aby dojść do tych 
pieniędzy. Powinni mieć możliwość grania  
z drużynami jak nie z całej Polski, to cho-
ciaż z kilku województw, gdzie są kluby  
w wyższych ligach. Druga liga w woje-
wództwie lubuskim jest cały czas w sfe-
rze marzeń, a tak naprawdę do Dolnego 
Śląska mamy tylko 80 kilometrów i tam 
są drużyny grające w drugiej lidze, pierw-
szej i w ekstraklasie. To szansa, aby młodzi 
chłopcy mogli wypłynąć na szerokie wody. 

Sukces jednego mógłby motywować 
kolejnych.
- Pamiętam jak dziś, kiedy to Andrzej Nie-
dzielan, czy Mariusz Liberda podostawa-
li się do drużyn ekstraklasowych. To by-
li chłopcy z Żar. Albo przykład Sebastia-
na Dudka. Dzieciaki zaczęły częściej cho-
dzić na piłkę, bo chłopak z Żar zrobił ka-
rierę. To jest bardzo ważne. Bez takich lo-
kalnych idoli trudno jest przyciągać do klu-
bów młodych przyszłych piłkarzy. Występy 
naszej reprezentacji na Mistrzostwach Eu-
ropy w 2016 roku sprawiły, że piłka nożna 
stała się bardziej popularna. Rodzice przy-
prowadzali dzieci na treningi i co też jest 
fajne - one chciały zostać już nie Messim, 
czy Ronaldo, ale Lewandowskim, Błasz-
czykowskim, albo Milikiem. Każdy kibic 
na pewno chciałby kiedyś powiedzieć, że 
był na meczu w Żarach, gdzie grał chło-
pak, którego teraz widzimy w telewizji. 
Przyjemnie też oglądało się na przykład  
w telewizji mecz Lecha Poznań i na ekranie 
pokazują sędziego technicznego, którym 
jest Paweł Horożaniecki, też chłopak z Żar.

Czwarta liga, potem trzecia, 
mogłyby być pomostem do rozwoju 
piłki nożnej i zawodników  

z regionu. Do tego jednak potrzeba 
zaplecza. Promień w Żarach wydaje 
się bardziej odpowiednim do tego 
miejscem niż na przykład Delta 
w Sieniawie, choć obie drużyny 
występują teraz na tym samym 
poziomie rozgrywek.
- Na pewno musi być to na tyle mocny ośro-
dek, aby mógł sobie pozwolić na utrzy-
manie tego. Gdzieś to zaplecze finanso-
we musi być. Były takie kluby, choćby na-
wet w Grabiku, gdzie prywatny inwestor 
doprowadził do czwartej ligi. Na mecz do 
Grabika przyjeżdżał Stilon Gorzów, mia-
sto wojewódzkie. Mamy przykład Chromi-
ka. Gdy już znajdzie się pasjonat, który bę-
dzie wykładał prywatne pieniądze na klub, 
to zawsze może przyjść taki moment, że  
w pewnym momencie powie, przepraszam, 
ale więcej już nie. Gminy Żary nie było stać 
na utrzymywanie drużyny czwartoligowej 
i Grabik wylądował w B klasie. Sponsorzy 
na pewno są potrzebni, ale miasto zawsze 
daje taką gwarancję, że w razie kłopotów 
zachowana będzie ciągłość.

Pomijając sam budżet miasta, to  
w Żarach trochę pieniędzy jest.
- Nie chodzi o to, żeby ładować nie wiado-
mo jak wielkie pieniądze, ale mamy w Ża-
rach kilka takich firm, dla których mie-
sięczny wydatek rzędu 15-20 tysięcy nie 
byłby wielkim obciążeniem, a klubowi dał-
by możliwość rozwijania się. Myślę, że to 
się kiedyś poukłada. Kilku sponsorów plus 
wsparcie miasta dałoby klubowi stabilną 
sytuację, a każdemu młodemu człowieko-
wi związanemu z piłką nożną, szansę na 
dalszą karierę. 

Wyższe ligi wymagają większych 
pieniędzy. Tak w sporcie po prostu 
jest. Ale awansu się nie kupić  
w sklepie. Trzeba go wywalczyć 
dobrą grą w całym w sezonie. 
Nakupić zawodników i zrobić to za 
kasę, czy jednak swoimi siłami?
- Myślę, że swoimi. Powiem tu o Promie-
niu, o czymś, o czym rozmawiałem nie raz 
z prezesami tego klubu. W Żarach bra-
kuje mi tego, co widziałem w Zagłębiu 
Sosnowiec. Oczywiście Sosnowiec jest 
większym miastem, górniczym, ale nie 
o to chodzi. Ten klub pamięta o wszyst-
kich swoich piłkarzach. Na ścianach wy-
malowani są ci, którzy grali tam w la-
tach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, 
i tak dalej. Czuje się tą historię klubu.  
W Promieniu tego brakuje. Są w Żarach ki-
bice, którzy wszystko pamiętają, są żyją-
cą historią, ale sam klub trochę o to nie 
dba. Brakuje atmosfery takiego klubu  
z tradycjami. A to jest ważne. Przez to też 
chyba piłkarze, którzy nawet pochodzą  
z Żar, nie są do końca związani emocjo-
nalnie z klubem. Przykładem jest kilku, 
którzy mieszkają w Żarach i mogliby jesz-
cze spokojnie grać dla Promienia, ale wo-

lą jeździć do Niemiec i grać tam za sto eu-
ro. Nie sądzę, że to pieniądze, które po-
trzebne są im po to, by mieli co do garn-
ka włożyć. To najczęściej mądrzy ludzie, 
którzy już sobie poukładali życie. Ale oni 
zwyczajnie nie czują, że Promień ich po-
trzebuje. Mamy fantastycznych piłkarzy, 
kiedyś związanych z Promieniem i moż-
naby próbować ich wykorzystywać do te-
go, żeby ten klub się rozwijał. Jest grupa 
ludzi, która zrobiła kiedyś wynik, taki jak 
historyczny awans do trzeciej ligi, a póź-
niej się o nich nie pamięta. Warto byłoby 
zrobić na przykład lożę dla zasłużonych 
piłkarzy, żeby oni chociaż przychodzili na  
mecze. Gdyby taka historia Promienia pa-
trzyła na tych młodych chłopaków, to wy-
daje mi się, że oni też inaczej by grali. 

Brakuje emocji, zaangażowania, 
walki o coś?
- Zrobiliśmy z piłki nożnej takie trochę 
rzemiosło polegające na tym, że chło-
paki grają za 300-400 złotych po to, że-
by mogli sobie pójść z dziewczyną na  
pizzę. A przecież tu nie o to chodzi. I wca-
le nie o to chodzi, żebyśmy wyłożyli wiel-
kie pieniądze i nakupowali zawodników  
z zewnątrz. Wtedy nasi siądą na ław-
kę. Ten kupiony też nie będzie czuł wię-
zi z klubem. Ktoś mu zaproponuje 500 czy 
1000 złotych więcej i odejdzie bez mru-
gnięcia okiem. Taki zawód, piłkarz do wy-
najęcia. I jeszcze jedna ważna sprawa, 
tylko proszę mnie dobrze zrozumieć, bo 
broń Boże nie chcę nikogo obrażać. Kie-
dyś był taki trener Pawlak. To był facet 
swego czasu związany z najlepszymi dru-
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Promienia na rok czy półtorej. Wtedy pił-
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Jeśli wokół same okręgówki, to 
może trudno znaleźć jakiś sportowy 
cel. Dostać się do klubu, w którym 
największym wydarzeniem będzie 
mecz z... Iłową lub Żaganiem.
- Popatrzmy na mecze Promienia z Sie-
niawą. Jak Promień Żary przyjeżdża na 
mecz do Delty, to w Sieniawie Żarskiej 
jest święto. Gdy Sieniawa przyjeżdża do 
Żar, to żadne święto, to nawet trochę 
wstyd. Tak bym to nazwał. Zawsze było-
by lepiej, gdyby taka Sieniawa próbowała 
dążyć do poziomu czwarto- czy trzecioli-
gowego Promienia. A teraz do czego ma-
ją dążyć? Przecież już grają na poziomie 
Promienia. Jakaż to różnica?

Delta nie potrzebuje czwartej ligi. 
Dobrze sobie radzi w okręgówce 
i kibice mają frajdę.
- Oczywiście, w dodatku grają na boisku 
w środku lasu. I Lubsko do nich przyjeżdża, 
i Żary, Iłowa, Żagań. Dla takiej Sieniawy to 
jest sukces. A w Żarach? Tu chcielibyśmy, 
żeby przyjeżdżał Głogów, Polkowice, Zie-
lona Góra, Nowa Sól. Jest jeszcze kwestia 
pieniędzy - to co dostaje Promień, Unia, czy 
w końcu Delta, to przepaść. Ale to pomińmy. 
Piłkarze w Sieniawie grają dla swojej Delty. 
Z tego co wiem, bo rozmawiałem z trene-
rami po remisowym meczu Delty z Promie-
niem w tamtym sezonie, większość piłkarzy 
z Sieniawy nie mogła chodzić. Oni na bo-
isku zostawili wszystko. Tak się nastawili 
na ten mecz, żeby udowodnić, że są tacy 
sami, a może i trochę lepsi. Grali dla Sie-
niawy i swojego klubu. 

Jeden z wiernych kibiców 
Promienia, który sam pewnie 
nie pamięta, na ilu meczach był 
w życiu, powiedział mi kiedyś 
po jednym z rozegranych 
spotkań żarskiej drużyny - 
taktyka taktyką, ale żeby 
wygrywać, trzeba zapier...ać 
i strzelać bramki.
- Niedawno mecz rozegrali Old-
boye Hayduka. Stare chłopy 
z brzuchami, widać że za bar-
dzo nie mogą się ruszać, kola-
na strzelają, większość z nich 
ma poskręcane śrubami jed-
ne części ciała do pozosta-
łych. Ale jak widzą tę piłkę, to 
biegną ile mają sił. Na takiej 
zasadzie, że trudno, najwy-
żej będzie to ich ostatni bieg. 
A to był tylko mecz towarzyski.

Młodym piłkarzom 
brakuje więc motywacji?
- Czy dodatkowe sto, dwieście 
złotych byłoby motywacją? 
Według mnie nie. Dla mnie to 
raczej brak ambicji. Piłkarz, 
który ma 35 lat i jego kariera 
na boisku raczej dobiega koń-
ca, traktuje to pewnie bardziej 
jako zabawę. I pewnie mu żona 
jeszcze głowę suszy, że w week-
endy na mecze jeździ, zamiast 
w domu siedzieć. Ich jeszcze je-
stem w stanie zrozumieć, chociaż 
często więcej serca na boisku zo-
stawią, niż ci młodzi. Gdy zapyta-
my młodych piłkarzy, z czym wią-
żą swoją przyszłość, to pewnie więk-
szość odpowie, że z piłką nożną. Dlate-
go ci młodzi powinni dawać z siebie dwa 

razy tyle, niż do tej pory. Powinni żyć na-
dzieją, że jeśli uda im się awansować, to 
będzie szansa na to, że kiedyś w wyższej 
lidze zaczną zarabiać pieniądze. Kwestia 
ambicji i priorytetów. Jeśli on uzna, że ty-
siąc złotych do kieszeni jest wystarczają-
ce na jego miarę, to nie jest piłkarz. Je-
śli rozmawiamy o tych najlepszych piłka-
rzach, to żaden z nich nie gra za tysiąc 
czy dwa. Nie gra za trzy tysiące. To są pie-
niądze, o których większość 15-16 latków 
tak naprawdę marzy. To pieniądze, za 
które wybuduje dom, będzie 
z tego żył i jeszcze odłoży, 
zwłaszcza że kariera pił-
karska jest zawsze ogra-
niczona wiekiem. Mło-
dzi piłkarze Promienia, 
czy Budowlanych mu-
szą robić wszystko, żeby 
się pokazać już teraz, bo 
za pięć lat może być za 
późno. Żaden klub nie 
będzie szukał trzydzie-
stoletnich talentów. Ta-
ka jest prawda. 

Dajcie więcej kasy, to 
będę lepiej grał…
- Chcesz dostać 
podwyż-

kę, to najpierw musisz się wykazać. Tak 
jest w każdej pracy. Najpierw udowodnij, 
że coś potrafisz. Możemy to traktować ja-
ko zabawę, bez aspiracji. I wtedy grajmy 
sobie w B klasie, bo to nie ma żadnego 
znaczenia. Spotykajmy się w soboty czy 
w niedzielę, bierzmy piłkę i grajmy sobie 
z kolegami, którzy mają takie samo po-
dejście do tego. I wtedy ani miasto, ani 
gmina nie będzie musiała dokładać pie-
niędzy, bo na poziomie grania o nic, cóż 

tak naprawdę jest potrzebne? 
Parę złotych na kosiarkę, 

żeby trawę na boisku sko-
sić i na wapno, żeby li-

nie pomalować. Cza-
sem jednak słyszę od 
piłkarzy, że chcieliby 
grać wyżej, chcieli-
by więcej. Wtedy py-
tam, co wy dajecie 
od siebie?

To jednak 
drużyna musi 

wygrać mecz, 
to drużyna musi 

zapracować na 
awans.

- Nie da się tego w żaden inny sposób za-
łatwić. Jeżeli jakiś piłkarz mówi, że to 
miasto jest winne, że oni nie awansowa-
li, to jakby automatycznie chciał się skre-
ślić z drużyny. Bo miasto może kupić za-
wodników potrzebnych do awansu, ale 
wtedy on już w tej drużynie nie zagra. 
A siedząc na ławce powie sobie - awan-
sowałem? 

Za jakiś czas ruszy runda wiosenna. 
Zobaczymy, co przyniesie.
- W Kunicach prezesem klubu został biz-
nesmen. Zobaczymy, czy to coś zmieni. 
Musimy zacząć trochę inaczej patrzeć 
na tą piłkę, ale to przede wszystkim do-
tyczy samych piłkarzy. Bo jeśli chodzi 
o działaczy, to trudno zarzucić preze-
sowi Promienia, czy dotychczasowe-
mu prezesowi Unii, że nie dawali z sie-
bie wszystkiego. Kluby są, działają, a in-
ne się porozwiązywały. Boiska są, funk-
cjonują, dzieciaki się tam pojawiają. Do 
samych działaczy nie miałbym zastrze-
żeń. Może brakuje trochę otoczki, więk-
szego wsparcia ze strony kibiców. At-
mosfera w klubie jest bardzo ważna. Ale 
nie oszukujmy się, największe wymaga-
nia są wobec piłkarzy. 

Działacze nie strzelają bramek.
- Jeśli piłkarze się nie przyłożą i nie 

będą wygrywać, to nikt tego za 
nich nie zrobi. Nie da się tego roz-
strzygnąć poza boiskiem. Nawet 

śmiejemy się z prezesem Pro-
mienia co jakiś czas, że w Lu-
buskim Związku Piłki Noż-
nej przygotujemy taki spe-
cjalny regulamin, w któ-
rym będzie zapisane, że 
do czwartej ligi awansuje 
pierwsza drużyna z kla-
sy okręgowej oraz Pro-
mień Żary. Wiadomo, że 
to żart. Prezes ze swo-
jej strony robi wszyst-
ko, żeby tym chłopa-
kom nieba przychylić, 
żeby awansowali. Wa-
runki mają. W Sienia-
wie prezes kosi tra-
wę, a piłkarze nie ma-
ją sztucznego boiska 
do treningów. A cze-
go brakuje Promienio-
wi? Trzeba tylko więcej 

wiary i ciężkiej pracy. 
Najpierw awansować, 

a potem dopiero iść do 
pani burmistrz i popro-

sić o więcej pieniędzy. My 
wam najpierw pokażemy, 

co potrafimy, a wtedy to do-
ceńcie. To jest argumenta-

cja. I nie sądzę, żeby miasto 
Żary miało z tym problem.

Trzeba pamiętać też, że 
świat nie kończy się na piłce 

nożnej.
- Jest mnóstwo ludzi, którzy upra-

wiają różne sporty i trzeba się też 
z nimi liczyć. Jest Agros, Chromik, 

są Runnersi, unihokej i tak dalej. Nie 
można powiedzieć, że piłka nożna jest 
najważniejsza. Dla mnie osobiście 
jest, ale władze miasta muszą dbać 
o rozwój wszystkich dyscyplin sporto-
wych.

wstyd. Tak bym to nazwał. Zawsze było-
by lepiej, gdyby taka Sieniawa próbowała 
dążyć do poziomu czwarto- czy trzecioli-
gowego Promienia. A teraz do czego ma-
ją dążyć? Przecież już grają na poziomie 
Promienia. Jakaż to różnica?

Delta nie potrzebuje czwartej ligi. 
Dobrze sobie radzi w okręgówce 
i kibice mają frajdę.
- Oczywiście, w dodatku grają na boisku 
w środku lasu. I Lubsko do nich przyjeżdża, 
i Żary, Iłowa, Żagań. Dla takiej Sieniawy to 
jest sukces. A w Żarach? Tu chcielibyśmy, 
żeby przyjeżdżał Głogów, Polkowice, Zie-
lona Góra, Nowa Sól. Jest jeszcze kwestia 
pieniędzy - to co dostaje Promień, Unia, czy 
w końcu Delta, to przepaść. Ale to pomińmy. 
Piłkarze w Sieniawie grają dla swojej Delty. 
Z tego co wiem, bo rozmawiałem z trene-
rami po remisowym meczu Delty z Promie-
niem w tamtym sezonie, większość piłkarzy 
z Sieniawy nie mogła chodzić. Oni na bo-
isku zostawili wszystko. Tak się nastawili 
na ten mecz, żeby udowodnić, że są tacy 
sami, a może i trochę lepsi. Grali dla Sie-
niawy i swojego klubu. 

Jeden z wiernych kibiców 
Promienia, który sam pewnie 
nie pamięta, na ilu meczach był 
w życiu, powiedział mi kiedyś 
po jednym z rozegranych 
spotkań żarskiej drużyny - 
taktyka taktyką, ale żeby 
wygrywać, trzeba zapier...ać 
i strzelać bramki.
- Niedawno mecz rozegrali Old-
boye Hayduka. Stare chłopy 
z brzuchami, widać że za bar-
dzo nie mogą się ruszać, kola-
na strzelają, większość z nich 
ma poskręcane śrubami jed-
ne części ciała do pozosta-
łych. Ale jak widzą tę piłkę, to 
biegną ile mają sił. Na takiej 
zasadzie, że trudno, najwy-
żej będzie to ich ostatni bieg. 
A to był tylko mecz towarzyski.

Młodym piłkarzom 
brakuje więc motywacji?
- Czy dodatkowe sto, dwieście 
złotych byłoby motywacją? 
Według mnie nie. Dla mnie to 
raczej brak ambicji. Piłkarz, 
który ma 35 lat i jego kariera 
na boisku raczej dobiega koń-
ca, traktuje to pewnie bardziej 
jako zabawę. I pewnie mu żona 
jeszcze głowę suszy, że w week-
endy na mecze jeździ, zamiast 
w domu siedzieć. Ich jeszcze je-
stem w stanie zrozumieć, chociaż 
często więcej serca na boisku zo-
stawią, niż ci młodzi. Gdy zapyta-
my młodych piłkarzy, z czym wią-
żą swoją przyszłość, to pewnie więk-
szość odpowie, że z piłką nożną. Dlate-
go ci młodzi powinni dawać z siebie dwa 

niądze, o których większość 15-16 latków 
tak naprawdę marzy. To pieniądze, za 
które wybuduje dom, będzie 
z tego żył i jeszcze odłoży, 
zwłaszcza że kariera pił-
karska jest zawsze ogra-
niczona wiekiem. Mło-
dzi piłkarze Promienia, 
czy Budowlanych mu-
szą robić wszystko, żeby 
się pokazać już teraz, bo 
za pięć lat może być za 
późno. Żaden klub nie 
będzie szukał trzydzie-
stoletnich talentów. Ta-
ka jest prawda. 

Dajcie więcej kasy, to 
będę lepiej grał…
- Chcesz dostać 
podwyż-

niędzy, bo na poziomie grania o nic, cóż 
tak naprawdę jest potrzebne? 

Parę złotych na kosiarkę, 
żeby trawę na boisku sko-

sić i na wapno, żeby li-
nie pomalować. Cza-

sem jednak słyszę od 
piłkarzy, że chcieliby 
grać wyżej, chcieli-
by więcej. Wtedy py-
tam, co wy dajecie 
od siebie?

To jednak 
drużyna musi 

wygrać mecz, 
to drużyna musi 

zapracować na 
awans.

Za jakiś czas ruszy runda wiosenna. 
Zobaczymy, co przyniesie.
- W Kunicach prezesem klubu został biz-
nesmen. Zobaczymy, czy to coś zmieni. 
Musimy zacząć trochę inaczej patrzeć 
na tą piłkę, ale to przede wszystkim do-
tyczy samych piłkarzy. Bo jeśli chodzi 
o działaczy, to trudno zarzucić preze-
sowi Promienia, czy dotychczasowe-
mu prezesowi Unii, że nie dawali z sie-
bie wszystkiego. Kluby są, działają, a in-
ne się porozwiązywały. Boiska są, funk-
cjonują, dzieciaki się tam pojawiają. Do 
samych działaczy nie miałbym zastrze-
żeń. Może brakuje trochę otoczki, więk-
szego wsparcia ze strony kibiców. At-
mosfera w klubie jest bardzo ważna. Ale 
nie oszukujmy się, największe wymaga-
nia są wobec piłkarzy. 

Działacze nie strzelają bramek.
- Jeśli piłkarze się nie przyłożą i nie 

będą wygrywać, to nikt tego za 
nich nie zrobi. Nie da się tego roz-
strzygnąć poza boiskiem. Nawet 

śmiejemy się z prezesem Pro-
mienia co jakiś czas, że w Lu-
buskim Związku Piłki Noż-
nej przygotujemy taki spe-
cjalny regulamin, w któ-
rym będzie zapisane, że 
do czwartej ligi awansuje 
pierwsza drużyna z kla-
sy okręgowej oraz Pro-
mień Żary. Wiadomo, że 
to żart. Prezes ze swo-
jej strony robi wszyst-
ko, żeby tym chłopa-
kom nieba przychylić, 
żeby awansowali. Wa-
runki mają. W Sienia-
wie prezes kosi tra-
wę, a piłkarze nie ma-
ją sztucznego boiska 
do treningów. A cze-
go brakuje Promienio-
wi? Trzeba tylko więcej 

wiary i ciężkiej pracy. 
Najpierw awansować, 

a potem dopiero iść do 
pani burmistrz i popro-

sić o więcej pieniędzy. My 
wam najpierw pokażemy, 

co potrafimy, a wtedy to do-
ceńcie. To jest argumenta-

cja. I nie sądzę, żeby miasto 
Żary miało z tym problem.

Trzeba pamiętać też, że 
świat nie kończy się na piłce 

nożnej.
- Jest mnóstwo ludzi, którzy upra-

wiają różne sporty i trzeba się też 
z nimi liczyć. Jest Agros, Chromik, 

są Runnersi, unihokej i tak dalej. Nie 
można powiedzieć, że piłka nożna jest 
najważniejsza. Dla mnie osobiście 
jest, ale władze miasta muszą dbać 
o rozwój wszystkich dyscyplin sporto-
wych.



18 stycznia 2019       Moja Gazeta22 SPORT

Chromik w Europie
KOSZYKÓWKA  
Nie udało się awansować 
dalej, ale wygrana  
z Bayernem Monachium  
na pewno pozostanie  
w pamięci.
We włoskim Bassano podopieczni Rado-
sława Barcza walczyli o awans do play-of-
fów EYBL, czyli Europejskiej Młodzieżo-
wej Ligi Koszykówki. Podczas dwudnio-
wego turnieju mieli do rozegrania cztery 
mecze.

Pierwszy, z macedońską drużyną 
Vardar Skopje, zakończył się wysoką wy-
graną żarskich nastolatków 133:43. Kolej-
ny mecz to kolejna wygrana. USK Praga 
pokonana 86:53. Niestety, trzeci mecz z ru-
muńską drużyną C.S. U-BT Cluj Napoca to 
porażka Chromika 62:69. Pomimo wyrów-
nanego meczu, przekreśliło to marzenia  
o dalszych występach w tej lidze. Chromik 
zajął trzecie miejsce w swojej grupie. 

Niejako na otarcie łez, w ostatnim 
spotkaniu tego turnieju, młodzi koszykarze 
z Żar pokonali reprezentację Bayernu Mo-
nachium 77:70.

Trzy wygrane na cztery mecze to bar-
dzo dobry występ. ATB

Dwanaście 
do przodu
KOSZYKÓWKA Chroma 
Żary ma na koncie 
dwanaście zwycięstw. 

Ostatni mecz drugoligowych rozgrywek 
Chroma rozegrała na wyjeździe we Wro-
cławiu. Wcześniejsze spotkanie z tamtej-

szą drużyną Röben Gimbasket zakończyło 
się w Żarach wygraną Chromy 75:64.
12 stycznia we Wrocławiu wszystko poszło 
po myśli trenerów Łukasza Rubczyńskiego 
i Tomasza Sobczaka. Rezultat spotkania to 
75:63 dla Chromy. Wyniki po poszczegól-
nych kwartach: 21:17, 32:31, 52:46. ATB

Chroma po raz kolejny pokonała reprezentację Röben Gimbasket Wrocław. Teraz na wyjeź-
dzie, a wcześniej w Żarach  fot. Andrzej Buczyński

Włoska przygoda na turnieju EYBL  fot. Chromik Żary
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SPRZEDAM

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

 u Pościel wełnianą nowy kom-
plet oraz odzież i obuwie damskie 
i dziecinne – markowe. Tel. 888 
924 467

 u Sprzedam drzewo na opał, su-
che tel. 783 979 997

 u Sprzedam schody drewniane, 
kształt U, wys.277 szerokość 201, 
cena 1200 zł tel. 601 691 569

KUPIĘ

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

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

MOTORYZACJA

 u Laweta 2000 DMC do wynaję-
cia tel. 784 605 288

 u Mercedes A klasa, nowy mo-
del,  2004, 1,5 benz., czerwony, 6 
poduszek, klima, niemiecka do-
kumentacja, cena 9.800  tel. 697 
846 739

 u Renault traffic, 1.9 tdci, 2004, 
hak, radio central. el. szyby, za-
rejestrowany, 100 proc. sprawny, 
cena 9.400 tel. 601 691 569

 u Mercedes S klasa 2002 r. 3.2 
cdi, 230 km, full opcja, stan b.db, 
zarejestrowany, cena 14.900 zł tel. 
697 846 739

NIERUCHOMOŚCI

 u Sprzedam lub wynajmę lokal 
usługowy w Żarach, ul. Śródmiejska 
(była Buczka 20) tel. 514 383 856

 u Sprzedam lub wynajmę dla 
banku, i nie tylko, lokal na ulicy 
byłej Buczka nr 20 w Żarach tel. 514 
383 856

 u Sprzedam mieszkanie 3-poko-
jowe o pow 80.7 m w Żarach, blisko 
centrum, jeden pokój z antresolą, 
własne ogrzewanie centralne- 
możliwość zrobienia ogrzewania 
na gaz. I pietro. tel. 697440262 po 
15-stej.

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

 u Kawalerka do wynajęcia, ume-
blowana z miejscem na samochód, 
Żary Kunice tel. 696 261 345

REKLAMA

AUTOREKLAMA
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 u Kunice – bardzo ładna działka 
na sprzedaż, 17 ar w cenie 149 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

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

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

 u Żary – dom na sprzedaż o pow. 
132 m2, Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

 u Żary – dom w okolicy Żar, na 
sprzedaż, dla 2 rodzin, Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 533-308-999

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

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

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

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

 u Okolice Lipinek Łużyckich - ład-
ny dom na sprzedaż, do wprowa-
dzenia, usytuowany na dużej dział-
ce, Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Olbrachtów – działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o pow. 
10 arów w cenie 60 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-999

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

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

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

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

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

 u Żary - wolnostojący lokal na 
sprzedaż, 60 m2, 42 tys. Partner 
Nieruchomości 533-308-999

 u Szprotawa – piętro kamienicy 
– blisko Rynku – pięć mieszkań 
– cena do negocjacji.  Partner Nie-
ruchomości 690 411 006

 u Lubsko – sklep spożywczy w 
centrum + 1/3 udział w kamieni-
cy  – cena do negocjacji. Partner 
Nieruchomości 690 411 006

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

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

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

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

 u Żary - mieszkanie 2 pokojowe 
po remoncie, w ciekawej lokaliza-
cji na sprzedaż, Ip. Cena 197tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

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

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

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

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

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

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

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

 u Kadłubia - Na sprzedaż dział-
ka budowlana o powierzchni 800 
m2. Idealna pod zabudowę jedno-
rodzinną. Partner Nieruchomości 
513017811

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

FAWORKI TRADYCYJNE
Składniki
• 2 szklanki mąki pszennej (=300g)
• 4 żółtka
• 1 łyżka spirytusu (lub ocet 6%)
• ½ łyżeczki cukru
• ½ łyżeczki soli
• ok. 5 kopiatych łyżek gęstej, kwaśniej śmietany
• olej lub smalec do smażenia
• cukier puder do posypania

Wykonanie
Mąkę wymieszać z cukrem i solą. Dodać żółtka, spirytus i śmie-
tanę. Zagnieść na jednolitą masę. Następnie przełożyć ciasto na 
blat i zbijać drewnianym wałkiem ok. 10- 15 minut. (Należy ude-
rzać wałkiem w ciasto rozpłaszczając je, po czym ponownie zwi-
nąć i znów zbijać wałkiem. Dzięki zbijaniu ciasto będzie jednoli-
te, elastyczne, a po usmażeniu kruche i z dużą ilością bąbelków).
Ciasto rozwałkować porcjami cieniutko na blacie posypanym 
lekko mąką. (Ważne jest, aby blat podsypywać, jak najmniejszą 
ilością mąki. Ciasto oczekujące na rozwałkowanie należy przy-
kryć ściereczką, żeby nie obsychało). Ciasto pokroić najpierw 
na paski o szerokości ok. 3- 4 cm, następnie na prostokąty lub 
równoległoboki o długości ok. 9- 10 cm. Każdy kawałek naciąć w 
środku i przez nacięcie przeciągnąć jeden koniec.
Faworki smażyć na rozgrzanym tłuszczu z obu stron na złoty 
kolor. Wyjmować łyżką cedzakową i osączyć na ręczniku papie-
rowym z tłuszczu. Gdy ostygną posypać grubo cukrem pudrem.

FAWORKI DROŻDŻOWE 
Z SEREM
Składniki
• 1/2 kg mąki
• 5 dag drożdży
• 1 łyżka cukru
• 1 opakowanie cukru waniliowego
• 1 łyżka octu
• 1 kostka białego sera

• 1 łyżka gęstej śmietany
• 1 szklanka mleka
• 2 jajka
• szczypta soli
• olej do smażenia
• cukier puder do posypania

Wykonanie
Mleko zagotować, przestudzić, dodać cukry, szczyptę soli i roz-
kruszone drożdże, wymieszać i przykryć 3-4 łyżkami mąki. Odsta-
wić w ciepłe miejsce na około 5 minut aż drożdże zaczną rosnąć. 
Dodać pozostałe składniki i wyrobić ręką ciasto aż będzie odcho-
dziło od ręki. Gdyby ciasto było za luźne dodać mąki. Odstawić 
w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Gdy podwoi objętość przełożyć 
na stolnicę, podsypać mąką wcześniej. Rozwałkować ciasto na 
grubość około 5 mm, pokroić(najlepiej radełkiem) na pasy 5 cm a 
następnie na kawałki o długości około 6-7 cm, naciąć na środku 
i przeciągnąć jeden koniec. Ułożyć faworki na lnianej ściereczce. 
Tłuszcz rozgrzać i smażyć faworki z dwóch stron na złoty kolor. 
Odsączyć na papierowym ręczniku, po przestudzeniu posypać 
cukrem pudrem.

FAWORKI Z PIWEM
Składniki
• 4 żółta średnich jajek
• 2 łyżki cukru
• 1,5 szklanki mąki pszennej tortowej
• trochę mniej niż pół szklanki jasnego piwa

Wykonanie
Oddziel żółtka od białek. Białka odłóż np. do wykonania 
bezy, natomiast żółtka umieść z dwiema łyżkami cukru w 
wąskim, wysokim naczyniu. Ucieraj kilka minut przy użyciu 
miksera na gładki, jasny i gęsty krem. Ucieraj tak długo, aż 
cały cukier się rozpuści.
Masę żółtkową przełóż do większej i szerszej miski. Dodaj 
mąkę oraz piwo i wymieszaj buzujące od piwa ciasto. Stol-
nicę oprósz mąką. Wyłóż lepkie ciasto. Ciasto oprósz mąką 
również od góry. Dłońmi uklep kulę z ciasta. Ugnieć i roz-
wałkuj.
Ciasto powinno być gładkie i elastyczne. Po rozwałkowaniu 
ma się kurczyć. Na tym etapie należy wtłoczyć do ciasta jak 
najwięcej powietrza. Wałkuj je i  ponownie składaj. Możesz 
ciasto tłuc wałkiem i rwać na kawałki. Im dłużej je napowie-
trzasz, tym lepiej. Urosną i będą puchate.
Ostatecznie rozwałkuj ciasto na cienki placek i zrób faworki 
jak w poprzednim przepisie. Do średniego garnka wlej olej 
i ustaw palnik na średnią moc. Gdy olej będzie już wystar-
czająco gorący kładź faworki po kilka na raz. Nie powinny 
się stykać. Faworki mają wypłynąć na powierzchnię. Gdy już 
zarumienią się z jednej strony lekko przewróć je na drugą. 
Zdejmij cedzakiem na rozłożony ręcznik papierowy. 

RÓŻE KARNAWAŁOWE
Składniki
• 250 g - mąki
• ½ łyżeczki - proszku do pieczenia
• 1 łyżka - masła
• 1 łyżka - cukru
• 2 - żółtka
• 2 - jajka
• 1 łyżka - spirytusu lub rumu
• 800 g - tłuszczu do smażenia
• szczypta soli
DEKORACJA
• konfitura
• 100 g - cukru pudru
• cukier waniliowy

Wykonanie
Przesianą mąkę posiekać z masłem, dodać cukier, proszek do 
pieczenia, jajka, żółtka, szczyptę soli i alkohol. Zarobić ciasto - 
początkowo wszystkie składniki wysiekać nożem, następnie ręką 
wyrabiać tak długo, aż będzie jednolite i gładkie.
Wałkować partiami - dość cienko. Wykrawać 3 krążki różnej wiel-
kości. Pierwszy, największy, powinien mieć średnicę 7 cm, każdy 
następny o 1 cm mniejszą. Do wycinania najlepsze są metalowe 
pierścienie, ale można zastąpić je szklanką, literatką i kielisz-
kiem.
Wszystkie krążki naciąć w 5 miejscach - po obwodzie. Środki 
posmarować białkiem i składać, odpowiednio dopasowując wiel-
kość. W środku mocno przycisnąć, aby dobrze się skleiły.
Sprawdzić czy tłuszcz jest dobrze nagrzany (wrzucając kawałek 
ciasta - powinien natychmiast wypłynąć). Róże usmażyć na ja-
snozłoty kolor. Odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Do środka każde-
go ciastka nałożyć odrobinę konfitury lub marmolady. Oprószyć 
cukrem pudrem (można dodać cukier waniliowy).

fot. ARMG

fot. ARMG
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 u Żary - Na sprzedaż kawalerka 
33 m2. Cena: 128 tys. Partner Nieru-
chomości 513017811

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

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

USŁUGI

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

 u Posprzątam garaż, plac, piwni-
ce, wywiozę własnym transportem 
tel. 783 979 997

RÓŻNE

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

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

 u Lotniska Berlin, Wrocław, Po-
znań i inne, zawiozę i przywiozę 
tel. 697 846 739

 u Zabiorę wszystkie rzeczy me-
talowe tel. 783 979 997

 u Korepetycje z historii, j.pol-
skiego. Tanio, solidnie. Jeśli nie 
zdasz - zwrot tel. 53 269 57 59

TOWARZYSKIE

 u 52 lata, pracujący, bez nało-
gów, pozna panią, niepalącą, do 
stałego związku, możliwy ślub 
tel. 881 294 861

OGŁOSZENIA

• Referendarz sądowy Żary 2
• Pośrednik pracy – stażysta Żary 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Młodszy asystent Żary 1
• Rejestratorka medyczna Żary 1
• Spedytor w dziale międzynarodowych 

przewozów Żary 1
• Psycholog Lubsko ½ etatu 1
• Inżynier jakości ze znajomością ISO 

Lubsko 1
• Krojczy – cięcie elementów urządze-

niami elektronicznymi Lubsko 1
• Referent Żary 1
• Informatyk Żary 1
• Policjant Żary/Lubsko 10
• Pakowacz Żary 2
• Robotnik gospodarczy Żary 2
• Pracownik transportu (karetka) Żary 2
• Kucharz Miłowice 1
• Kucharz Żary 1
• Sprzedawca Lubsko 1
• Piekarz Lubsko 1
• Pracownik obsługi sklepu – dział 

mięsny Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Lipinki Łużyckie 5
• Kasjer-sprzedawca Tuplice 2
• Sprzedawca Budziechów 1
• Kasjer Łęknica 2
• Pomocnik dekarza Stara Woda 1
• Dekarz Stara Woda 1
• Dekarz Stara Woda 1
• Pracownik budowlany (murarz) Żary 6
• Pracownik do ręcznej obróbki kamie-

nia Żary 2
• Pracownik do obsługi maszyn kamie-

niarskich Żary 2
• Operator CNC Lubsko 1
• Spawacz Łaz 2
• Monter stolarki budowlanej Gubin 1
• Pracownik produkcji Górzyn 4
• Pracownik produkcji Żary 10
• Monter wyrobów z drewna Lubsko 1
• Ślusarz-mechanik Lubsko 1
• Kierowca autobusu Lutol 2
• Kierowca samochodu ciężarowego 

Delegacje do krajów UE 1

• Brygadzista działu (Wiechlice) 2
• Brygadzista-Elektryk (Gozdnica) 1
• Zastępca Kierownika Sklepu (Żagań) 1
• Doradca/technik doradca ds. ogólno-

rolnych (Żagań) 1
• Elektryk (Szprotawa) 1
• Elektryk/mechatronik (Żagań) 1
• Elektryk/Operator-Konserwator Urzą-

dzeń/Kierowca (Szprotawa) 1
• Fizjoterapeuta (Brzeźnica) 1
• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Kierowca ciągnika (teren powiatu) 1
• Kierowca ciągnika (Iłowa) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Gozdnica) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Żagań) 2
• Kierownik brygady (Żagań) 1
• Kierownik budowy (Żagań) 1
• Konserwator (Wiechlice) 1
• Tokarz/frezer (Małomice) 1
• MAGAZYNIER (Wiechlice) 4
• Magazynier (Wiechlice) 1
• Magazynier (Żagań) 1
• Menedżer klienta biznesowego (Ża-

gań) 1
• Monter, konserwator urządzeń wodno 

- kanalizacyjnych (Iłowa) 2
• Monter okien (Żagań) 1
• Nauczyciel języka angielskiego w 

przedszkolu (Szprotawa) 1
• Nauczyciel wychowania przedszkol-

nego (Szprotawa) 1
• operator maszyny do naciągania obra-

zów (Wiechlice) 2
• Opertator Wypalarki CNC (Wiechli-

ce) 1
• Pakowacz ręczny (Szprotawa) 20
• Piekarz (Żagań) 1
• Pielęgniarka (Żagań) 1

• Policjant (Żagań, Iłowa, Szprotawa) 14
• Pomoc kuchenna (Żagań) 1
• Pomocnik magazyniera (Żagań) 1
• Pracownik biurowy (Szprotawa) 1
• Pracownik fizyczny (Tomaszowo) 2
• Pracownik ogólnobudowlany (Iłowa) 

10
• Sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Sprzedawca w stacji paliw (Żagań) 1
• Technik ds. wytwarzania (Żagań) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Asystent do spraw księgowości- PI 

EFS RPO Żagań 1
• Asystent ds organizacji imprez 

plenerowych- uzupełnienie RefDo30 
(Żagań, teren kraju) 1

• Brukarz - RefDo30 - uzupełnienie 
(Polkowice) 2

• Cukiernik - prace interwencyjne FP 
(Jabłonów) 1

• Kierowca karawanu - refundacja - 
uzupełnienie (Żagań - powiat) 1

• Kierowca samochodu dostawczego do 
3,5 t (teren kraju i Europy) 1

• Kierowca samochodu osobowego- PI 
EFS RPO Żagań 1

• Mistrz ceremonii pogrzebowej/kie-
rowca (Żagań) 1

• Pomoc kuchenna- Prace interwencyj-
ne EFS RPO Gościezowice 2

• Pomoc lekarza weterynarii (Żagań) 1
• Pomocnik grabarza - uzupeł. prac 

interwencyjnych FP (Żary) 1
• Robotnik gospodarczy(roboty publicz-

ne teren Gminy Żagań) 8
• Stylista paznokci -  uzupełnienie - 

RefDo30 (Żagań) 1
• Technik prac biurowych/ magazynier - 

RefDo30 - uzupełnienie (Wiechlice) 1

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

REKLAMA



18 stycznia 2019       Moja Gazeta26 PROGRAM TV

18 - 24 stycznia 2019

Przyszłość. Podróże w czasie są faktem. 
Ponieważ okazało się, że niosą za sobą poważne 
konsekwencje, zostały zdelegalizowane. 
Technologię zaczęła wykorzystywać mafi a do 
popełniania zbrodni doskonałych. Przestępcy 
wysyłają ofi ary - związane i zakryte kapturem 
- w przeszłość. Tam czeka na nie płatny zabójca 
zwany looperem. Jedyne, co ma zrobić, to 
oddać strzał do unieruchomionego człowieka. 
Looperzy pławią się w luksusie, lecz płacą za to 
określoną cenę. 

TVN thriller sf, Chiny, USA, 2012

Looper: Pętla czasu20:00

Piątek

TVP1

21:30

Sobota

Dobiega końca Ćwierćwiecze Poskromienia. 
Bohaterska uczestniczka morderczych 
turniejów, Katniss Everdeen, uchodzi z życiem 
z pogromu. Choć Głodowe Igrzyska należą 
do przeszłości, Snow wspierany przez swoich 
popleczników nie zamierza kapitulować. 
Dziewczyna trafi a do Dystryktu 13, który od lat 
był uważany za nieistniejący. Zastaje tu grupę 
byłych mieszkańców Dystryktu 12, zniszczone-
go w następstwie incydentu podczas 75. edycji 
Głodowych Igrzysk.

Grupa geologów odkrywa, że w górzystej 
okolicy Akneset w Norwegii osunął się fi ord. 
Na skutek tego zdarzenia do miasta zbliża się 
ogromna, osiemdziesięciopięciometrowa fala. 
Jednak na ewakuację okolicznej ludności jest już 
za późno. Jeden z badaczy, Kristian (Kristoff er 
Joner), chce uratować jak najwięcej osób. Do 
działania mobilizuje go również fakt, że na 
miejscu znajduje się jego rodzina. Nie ma zbyt 
wiele czasu - do katastrofy pozostało tylko 
dziesięć minut. 

TVP2 dramat sf, USA, 2014fi lm katastrofi czny, Norwegia, 2015

Igrzyska śmierci: KosogłosFala 20:05

Niedziela

Mojżesz i Ramzes dorastali razem niczym 
rodzeni bracia - synowie faraona Setiego. Przed 
bitwą z Hetytami wieszczka przepowiada, 
że wojownik, który na polu walki wykaże się 
męstwem, dokona w przyszłości wielkich rzeczy. 
Podczas zaciętego starcia Mojżesz ratuje życie 
przybranego brata, czym ściąga na siebie jego 
zawiść. Gdy faraon Seti umiera, tron dziedziczy 
Ramzes. Pewnego dnia Mojżesz, jako doradca 
władcy, odwiedza miasto Pithom zamieszkane 
przez zniewolonych Hebrajczyków. 

POLSAT dramat przygodowy, Hiszpania, USA, 2014

Exodus: Bogowie i królowie20:05

Poniedziałek

Większa część ludzkości z trudem walczy o byt 
na zniszczonej Ziemi, podczas gdy bogaci wy-
brańcy żyją na sztucznie stworzonej stacji Eliz-
jum. Wśród technologii są kapsuły medyczne, 
które leczą z każdej choroby i potrafi ą zatrzymać 
oraz cofnąć proces starzenia. Bezpieczeństwa 
stacji strzeże bezwzględna sekretarz obrony, 
Delacourt (Jodie Foster). W ruinach Los Angeles 
żyje były złodziej samochodów, Max Da Costa 
(Matt Damon), obecnie uczciwy obywatel i pra-
cownik taśmy produkcyjnej Armadyne Corp. 

POLSAT fi lm sf, USA, 2013

Elizjum20:10

Wtorek

Jennifer robi karierę w organizacji char-
ytatywnej. Kobieta pozwala zamieszkać 
u siebie przyjacielowi z dzieciństwa, 
który po studiach ma problemy z usa-
modzielnieniem się. Tymczasowa sytuac-
ja zamienia się w 7-letnie wspólne 
mieszkanie. Chłopak Jennifer chce się 
pozbyć Kevina. Gdy Kevin przyłapuje 
chłopaka Jennifer na zdradzie, orientuje 
się, że dziewczyna jest dla niego kimś 
więcej niż przyjaciółką.

TVP2 fi lm obyczajowy, Kanada, 2017

Do zakochania siedem lat22:35

Środa

Abby Richter jest utalentowaną i ambitną 
producentką telewizyjną. Spełniona zawodowo 
kobieta wciąż szuka prawdziwej miłości. 
Problem w tym, że ma ona bardzo wygórowane 
oczekiwania. W efekcie mało który mężczyzna 
jest w stanie sprostać wymaganiom, jakie 
stawia swojemu potencjalnemu partnerowi 
urocza blondynka. Tymczasem czarne chmury 
zbierają się także nad jej życiem zawodowym. 
Badania wskazują, że spada oglądalność progra-
mu telewizyjnego, za który odpowiada Abby. 

POLSAT komedia romantyczna, USA, 2009 

Brzydka prawda20:05

Czwartek
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05:00 Telezakupy
05:40 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
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
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w zagrodzie
12:50 Natura w Jedynce 

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

15:35 Magazyn śledczy Anity 
Gargas - magazyn

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

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata 
- Zakopane

19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:30 Wiktoria - serial kostiu-

mowy
22:30 Olej Lorenza - dramat
00:55 El Principe 

- dzielnica zła - serial
02:45 Wiktoria - serial 
03:45 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn

05:15 Koło fortuny - teleturniej
05:55 Egzamin z życia 

- serial TVP
06:50 Podróże z historią 

- cykl dokumentalny
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki

- serial obyczajowy
14:00 Coś dla Ciebie
14:35 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej

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

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

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:45 U Pana Boga za miedzą 

- komedia, reż. Jacek 
Bromski, wyk. Andrzej 
Zaborski

22:50 La La Poland
23:30 Kłamstwa mojej matki 

- thriller
01:10 Sądny dzień - komedia
03:00 Opiekun - thriller
05:10 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
17:00 Szpital
18:00 Ukryta prawda - pro-

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

20:00 Looper: Pętla czasu 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2012, reż. Rian 
Johnson, wyk. Joseph Gor-
don-Levitt, Bruce Willis, 
Emily Blunt, Paul Dano

22:35 Matrix Reaktywacja 
- fi lm S-F, USA, 2003, 
reż. Lana Wachowski, 
Andy Wachowski, wyk. 
Keanu Reeves, Laurence 
Fishburne, Carrie-Anne 
Moss, Hugo Weaving, 
Harold Perrineau Jr., Jada 
Pinkett Smith, Lambert 
Wilson, Monica Bellucci

01:05 Życie bez wstydu
02:05 Kuba Wojewódzki

- talk show
03:05 Uwaga! 

- magazyn
03:25 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 SuperPies
09:30 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

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

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

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

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

20:10 Jak rozpętałem 
II wojnę światową
cz. 3 - Wśród swoich

 Bohater na pokładzie 
szpitalnego statku, trafi a 
do Włoch. Przypadkowa 
dekonspiracja przed 
włoskim żołnierzem, 
zmusza Dolasa do 
przebrania się w niemiecki 
mundur. 

21:45 G.I. Joe: Czas Kobry
 - fi lm akcji 
 Elitarna jednostka 

wojskowa znana jako G.I. 
JOE przemierza kilometry, 
aby unieszkodliwić 
podstępnego handlarza 
bronią Destro.

00:10 Victor Frankenstein
02:25 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:35 Ślepy tor - fi lm TVP, 

reż. Ryszard Ber, wyk. 
Jacek Woszczerowicz, 
Kazimierz Rudzki, Jan 
Koecher, Ryszard Pietruski

09:15 Constans - dramat, 
reż. Krzysztof Zanussi, 
wyk. Tadeusz Bradecki, 
Zofi a Mrozowska, Małgor-
zata Zajączkowska, Cezary 
Morawski, Witold Pyrkosz, 
Ewa Lejczak, Jan Jurewicz, 
Juliusz Machulski, Jacek 
Strzemżalski, Edward 
Żebrowski

11:00 Dom - Coś się kończy, coś 
się zaczyna - serial TVP

12:30 Ryś - dramat, 
reż. Stanisław Różewicz, 
wyk. Jerzy Radziwiłowicz, 
Franciszek Pieczka

14:05 Sylwester w Filharmo-
nii Narodowej

15:20 Tydzień z życia 
mężczyzny 
- fi lm obyczajowy, 
reż. Jerzy Stuhr, 
wyk. Jerzy Stuhr

17:00 Odyseja fi lmowa 
19:25 Aktor Pana Boga 

- fi lm dokumentalny
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Mistrzowskie kino 

- Sekrety i kłamstwa 
- dramat, prod. Francja, 
Wielka Brytania

22:50 Świat w piosence 
- Wyścig kosmiczny

23:45 Tygodnik Kulturalny
00:45 Sensacyjna zima 

- Kierowca - fabularny
02:25 Informacje kulturalne 
02:40 Clara 3000 at Sonar 

Festival 2017 - koncert
03:55 Kino nocne - Girl Guide

07:00 Zbuntowany anioł 
Milagros jest piękną, 
przebojową, ale niestety 
wyszczekaną młodą 
dziewczyną. Wychowała 
się u sióstr zakonnych, 
ponieważ jej matka zmarła 
przy porodzie...

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

10:00 Nash Bridges 
Serial opowiadający 
o walce z przestępczością 
na ulicach San Francisco. 
Bohaterem jest Nash, 
który w raz ze swoim 
partnerem Joe Dominguez 
walczy z przestępczością 
w mieście.

13:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
- serial kryminalny

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:00 Nora Roberts: 
Niebo Montany 
Trzy przyrodnie siostry 
Willa, Tess i Lily muszą 
przez rok mieszkać na 
ranczo, by otrzymać 
spadek po zmarłym ojcu.

20:00 Street Fighter: 
Legenda Chun-Li
- fi lm sensacyjny
Chun-Li naraża swoje 
życie, by odbić ojca z rąk 
bezwzględnych bandytów.

21:55 Dorwać Cartera 
00:00 Bez Litości 

- fi lm sensacyjny
05:00 Niesamowite!

05:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny
- program sądowy

07:15 Szpital - program 
obyczajowy

08:15 Diagnoza - serial, Polska
09:15 Gotowe na wszystko 

- serial, USA
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Diagnoza 
- serial, Polska

16:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda

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

22:25 Opętany 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2008, reż. Joel Bergvall, 
Simon Sandquist, wyk. 
Sarah Michelle Gellar, Lee 
Pace, Michael Landes

00:05 W garniturach - serial
01:05 Oszuści - serial, USA
02:05 Moc Magii 
04:15 Druga strona medalu 
04:45 Koniec programu

06:00 Buff y, postrach
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz nowy dom
- magazyn

09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
- program kulinarny

11:25 Benny Hill
- serial komediowy

12:00 Buff y, postrach 
wampirów

13:00 Galileo
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Paulina
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny

23:00 Jarhead 2: 
W polu ognia
- fi lm sensacyjny

 Po śmierci swego dowódcy 
kapral Chris Merrimette 
obejmuje dowodzenie 
jednostką dostarcza-
jącą zaopatrzenie do 
wysuniętej bazy w rejonie 
kontrolowanym przez 
Talibów. Podczas jednego 
z konwojów Merrimette i 
jego ludzie dostają rozkaz 
udziału w akcji oddziału 
sił specjalnych mającej na 
celu ocalenie i wywiez-
ienie z terytorium wroga 
kobiety poszukiwanej 
przez Talibów. 

01:05 STOP Drogówka
- magazyn

02:05 Polityka na ostro

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:35 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra
08:00 Pełnosprawni 
08:25 Natura w Jedynce 
08:55 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres
09:55 Korona królów
12:35 Podmuch energii 
12:50 Jak to działa - Ciekawe 

urządzenia - magazyn
13:15 Spis treści - Stefan 

Żeromski - felieton
13:30 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Blondynka - serial TVP
15:00 Echo serca
16:00 Skoki Narciarskie: Pu-

char Świata - Zakopane 
17:15 Teleexpress
17:20 Skoki Narciarskie: Pu-

char Świata - Zakopane 
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:30 Komisarz Alex - serial

21:30 Hit na sobotę - Fala
- fi lm katastrofi czny, 
prod. Norwegia, 2015, 
reż. Roar Uthaug, 
wyk. Kristoff er Joner

23:25 Miejsce zbrodni. 
Czyściec
- fi lm prod. Niemcy, 
2015, reż. Christian Alvart, 
wyk. Till Schweiger, Fahri 
Yardim, Luna Schweiger

01:10 Jaka to melodia?
01:55 Spis treści 

- Stefan Żeromski
- felieton

02:10 Olej Lorenza - dramat, 
prod. USA, 1992, reż. 
George Miller, wyk. Nick 
Nolte, Susan Sarandon

04:25 Wśród nocnej ciszy
- koncert

04:40 Zakończenie dnia

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

obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
11:50 U Pana Boga za miedzą 

- komedia, reż. Jacek 
Bromski, wyk. Andrzej Za-
borski, Krzysztof Dzierma, 
Agnieszka Kotlarska, Grze-
gorz Heromiński, Emilian 
Kamiński, Wojciech Solarz, 
Ryszard Doliński, Mieczys-
law Fiodorow, Małgorzata 
Sadowska, Alicja Bach

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 XXI Festiwal Kabaretu 

w Koszalinie
16:15 Dla niesłyszących

- Słowo na niedzielę 
16:25 Rodzinka.pl - serial

16:55 Alternatywy 4
- serial komediowy 
prod. TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion 
19:35 Lajk!
20:05 Voice Kids widowisko 

muzyczne
22:20 Opiekun 

- thriller, prod. Niemcy, 
2012, reż. Til Schweiger

00:40 The Good Doctor 
- serial obyczajowy

01:35 La La Poland 
02:15 Kłamstwa mojej 

matki 
- thriller, 
prod. Kanada, 2015, 
reż. Monika Mitchell

03:45 Zakończenie dnia

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

 - magazyn
11:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
12:50 Domowe rewolucje 
13:50 Ameryka Express 
15:25 Kobieta na krańcu 

świata
16:00 Evan wszechmogący 

- fi lm komedia, USA, 
2007, reż. Tom Shadyac, 
wyk. Steve Carell, Morgan 
Freeman, Lauren Graham, 
Johnny Simmons, Graham 
Phillips, Jimmy Bennett, 
John Goodman

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

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

20:00 Poznaj naszą 
rodzinkę 
- fi lm komedia
USA, 2010, reż. Paul Weitz, 
wyk. Ben Stiller, Robert 
De Niro, Owen Wilson, 
Dustin Hoff man, Barbra 
Streisand, Blythe Danner, 
Teri Polo, Jessica Alba, 
Laura Dern

22:00 Wredne dziewczyny 
- fi lm komedia, USA, 
Kanada, 2004, reż. Mark 
Waters, wyk. Lindsay 
Lohan, Rachel McAdams, 
Tina Fey, Tim Meadows

00:05 Nienarodzony 
- fi lm horror, USA, 2009, 
reż. David S. Goyer,
wyk. Odette Yustman

02:00 Uwaga! - magazyn
02:25 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:35 Dziwna Przygoda 
Kubusia Puchatka

10:15 Ewa gotuje
10:45 Dobra wróżka 2
 Larry chce odzyskać miłość 

swego życia Brooke. By jej 
zaimponować, postanawia 
zaangażować się w pomoc 
dzieciom w szkole.

12:40 Wredne dziewczyny 2
 Jo Mitchell przeprowadza 

się do nowego miasta 
wraz z ojcem. Pierwszego 
dnia w nowej szkole 
poznaje grupę nastolatek, 
której przewodzi bogata 
i zarozumiała Amanda 
“Mandi” Weatherly. 

14:45 X Płocka Noc 
Kabaretowa

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

Kiepskich - serial

20:10 Garfi eld
- fi lm rodzinny

 Garfi eld, najsłynniejszy 
kot świata, wiedzie 
życie, którego wielu z nas 
mogłoby mu pozazdrościć. 
Całe dnie spędza przed 
telewizorem na swym 
ulubionym fotelu i czuje 
się panem wszechświata. 

21:50 Ojciec chrzestny 2
 Po śmierci Vita Corleone, 

jego miejsce zajmuje syn 
Michael, który - uciekając 
do intryg i morderstw 
- zapewnia klanowi 
dominację. 

02:05 Krzyżowy ogień
04:05 Kabaretowa 

Ekstraklasa
04:55 Disco gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Szlakiem Kolberga 
07:35 Teledyski
08:15 Informacje kulturalne 
08:30 Animama 
09:00 Filmowa Polska - Królo-

wa Bona - serial TVP
10:00 Biel
10:10 Powróćmy jak za 

dawnych lat - Wieczór 3
- program rozrywkowy

10:50 Dokument tygodnia 
- Dźwiękołamacz 
- fi lm dokumentalny

12:30 Znachor - dramat
14:55 Wniebowzięci 

- fi lm TVP, reż. Andrzej 
Kondratiuk

15:55 Wydarzenie aktualne
16:20 Wiersze na 100 lecie 

niepodległości 
16:35 Przez całą noc - dramat
18:20 Tygodnik Kulturalny
19:10 Michael Jackson 

- Między czernią i bielą 
- fi lm dokumentalny,
prod. Niemcy, 2012

20:20 Bilet do kina
- Gra tajemnic - dramat, 
prod. USA, 2014, 
reż. Morten Tyldum, 
wyk. Benedict Cumber-
batch, Keira Knightley

22:20 Lenny Kravitz: Just 
Let Go - koncert

23:35 Seans kultowy 
- Wideodrom 83’

01:10 Taśmy Kultury
- Szkoła ignorancji
- widowisko

01:20 Taśmy Kultury - Dobre 
początki - widowisko

01:40 Mistrzowskie kino - Se-
krety i kłamstwa - dramat, 
prod. Francja, Wielka 
Brytania, 1996

04:10 Ikony muzyki - Abba 
- cykl dokumentalny

05:10 Teledyski

05:45 Hotel Zacisze 
- serial obyczajowy
Złośliwy Basil Fawlty jest 
właścicielem podmiejsk-
iego hotelu, w którym 
dochodzi do nieustannych 
zatargów z gośćmi.

09:10 13 Posterunek 2 
- serial komediowy
Losy grupy policjantów, 
którzy pełnią służbę na 
trzynastym posterunku.

15:25 XIX Mazurska Noc 
Kabaretowa
- program rozrywkowy

16:15 Duży, gruby 
kłamczuch 
- komedia

 Wścibski reżyser zdobywa 
oryginalny scenariusz 
fi lmowy napisany 
przez nastoletniego 
Jasona. Chłopak wraz z 
przyjaciółką wyrusza do 
Hollywood, by odzyskać 
tekst.

17:50 Aniołki Charliego: 
Zawrotna szybkość 
- fi lm akcji
Aniołki otrzymują
zadanie powstrzymania 
złoczyńcy, który chce 
wejść w posiadanie 
danych osób objętych 
programem ochrony.

20:00 Inferno: 
Piekielna walka 
Przybysz znikąd staje 
się zarzewiem konfl iktu 
dwóch konkurujących 
gangów.

21:55 Umysł przestępcy 
Wspomnienia i umiejęt-
ności zmarłego agenta 
CIA zostają wszczepione 
skazańcowi, by mógł 
dokończyć jego misję.

00:05 Miami Vice

05:30 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:35 Mango - telezakupy
08:40 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
11:25 Zeus i Roksana 

- fi lm rodzinny, USA, 
1994, reż. George Miller, 
wyk. Steve Guttenberg, 
Kathleen Quinlan, Arnold 
Vosloo, Dawn McMillan, 
Miko Hughes

13:35 Inspektor Gadżet 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1999, reż. David 
Kellogg, wyk. Matthew 
Broderick, Rupert Everett, 
Michelle Trachtenberg, 
Joely Fisher, Dabney 
Coleman

15:10 Nowy Jork, 
nowa miłość 
- fi lm komedia, USA, 2004, 
reż. Dennie Gordon, wyk. 
Ashley Olsen, Mary-Kate 
Olsen, Eugene Levy

17:00 Babe: Świnka 
z klasą
- fi lm rodzinny, Australia, 
USA, 1995, reż. Chris 
Noonan, wyk. James 
Cromwell, Magda 
Szubanski, Zoe Burton, 
Wade Hayward, Christine 
Cavanaugh

19:00 Grinch: Świąt nie 
będzie - fi lm rodzinny, 
USA, 2000, reż. Ron 
Howard, wyk. Jim Carrey

21:15 Rodzinny weekend 
- fi lm komedia, USA, 
2013, reż. Benjamin Epps, 
wyk. Kristin Chenoweth, 
Matthew Modine

23:30 Ninja - fi lm sensacyjny, 
USA, 2009, reż. Isaac 
Florentine

01:20 Moc Magii

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 

08:05 Flintstonowie
08:40 Legenda Longwood
 Mickey przenosi się 

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

10:35 Policjantki i Policjanci 
13:35 STOP Drogówka
14:45 Mythica: Darkspore
  Jake Marek, chcąc odzys-

kać skradzioną relikwię, 
przemierza nieprzyjazne 
tereny i staje do walki ze 
smokiem.

17:00 Spadkobiercy
19:00 Galileo

20:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

00:00 Strefa X
 W Meksyku rozbija się 

sonda kosmiczna badająca 
pozaziemskie formy życia. 
Fotograf Andrew Kaulder 
dokumentuje miejsce 
katastrofy, kiedy dostaje 
polecenie - zorganizować 
Sam, amerykańskiej tu-
rystce, bezpieczny powrót 
do domu. 

02:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:50 Klan - telenowela TVP
05:35 Słownik polsko@polski 
06:05 Weterani. Wyrwani 

śmierci - reportaż
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:00 Ziarno - Dzieci zimą

 się nie nudzą - magazyn
09:40 Sabrina - fi lm fabularny, 

prod. USA, 1954, reż. 
Billy Wilder, wyk. Audrey 
Hepburn

11:45 Między ziemią 
a niebem

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią

a niebem
12:45 Sekrety mnichów
13:00 Spis treści - Stefan 

Żeromski - felieton
13:05 Natura w Jedynce 

13:45 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

14:45 Kuloodporne serce
 - serial, prod. Włochy, 
2014

15:45 Skoki Narciarskie: Pu-
char Świata - Zakopane

17:00 Teleexpress
17:05 Skoki Narciarskie: Pu-

char Świata - Zakopane 
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:15 Blondynka - serial TVP
21:15 Sanatorium miłości 
22:15 Zakochana Jedynka 

- Zatrzymać ślub! 
- fi lm obyczajowy

23:50 Fala - fi lm katastrofi czny, 
prod. Norwegia

01:45 Jaka to melodia? 
02:40 Miejsce zbrodni. 

Czyściec

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

05:20 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość 
- serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Rodzinne oglądanie

- Groźne cuda natury. 
Życie na krawędzi 
- Cuda ożywione - serial 

12:15 Gwiazdy w południe 
- Nocne przejście 
- western, prod. USA, 1957, 
reż. James Neilson

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Bake off  
16:25 Voice Kids widowisko 

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

- serial TVP
19:30 Rodzinka.pl - serial

20:05 Igrzyska śmierci: 
Kosogłos 
- fi lm akcji, prod. USA, 
2014, reż. Francis 
Lawrence, wyk. Jennifer 
Lawrence, Josh Hutcher-
son, Liam Hemsworth

22:15 Kino bez granic - Puccini 
cz. 2 - fi lm biografi czny, 
prod. Włochy, Niemcy

00:05 Polowanie
- dramat, 
prod. Dania, 2012, 
reż. Thomas Vinterberg, 
wyk. Mads Mikkelsen

02:10 Igrzyska śmierci: 
Kosogło
- fi lm akcji, 
prod. USA, 2014, 
reż. Francis Lawrence, 
wyk. Jennifer Lawrence

04:15 Zakończenie dnia

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

- magazyn
11:00 Domowe rewolucje 
12:00 Co za tydzień - magazyn
12:35 Drzewo marzeń
13:35 Martyna na krańcu 

świata 
14:45 Film o pszczołach 

- fi lm komedia, USA, 
2007, reż. Steve Hickner, 
Simon J. Smith, wyk. Jerry 
Seinfeld, Renée Zellweger, 
Matthew Broderick, John 
Goodman

16:45 Niania i wielkie bum 
- fi lm rodzinny, USA, 
Francja, Wielka Brytania, 
2010, reż. Susanna White

19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:44 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Tu się gotuje! 

20:05 Niezgodna
- fi lm przygodowy
prod. USA, 2014,
 reż. Neil Burger, 
wyk. Shailene Woodley, 
Theo James
Przyszłość, w której 
społeczność składa się 
z pięciu frakcji na 
podstawie cech 
charakteru. Nastoletnia 
Tris zostaje przydzielona 
do kilku partii i uznana za 
zagrożenie.

23:00 Czerwona gorączka 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1988, reż. Walter Hill, wyk. 
Arnold Schwarzenegger, 
James Belushi, Peter Boyle

01:15 MasterChef 
- program kulinarny

04:15 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Koń wodny: 
Legenda głębin

 Magiczna opowieść o sile 
przyjaźni, pięknie natury i 
nie tylko ludzkim pragnie-
niu miłości. Szkocja, czasy 
drugiej wojny światowej. 

11:05 Karate Kid 3
 Trzecie spotkanie z 

parą sympatycznych 
bohaterów: Danielem, 
amerykańskim nastolatk-
iem o przydomku “Karate 
Kid” i jego nauczycielem 
Miyagim - japońskim 
mistrzem sztuki walki. 
Tym razem znowu 
muszą przeciwstawić 
się swojemu dawnemu 
wrogowi Kreese’owi i jego 
przyjacielowi Terry’emu, 
bezwzględnemu biznes-
menowi i ekspertowi 
wschodnich sztuk walki. 

13:40 Garfi eld
 - komedia familijna
15:20 G.I. Joe: Czas Kobry
 - fi lm akcji 
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:05 XXIV Festiwal kaba-

retów w Koszalinie 
23:40 Obrońcy skarbów

- fi lm sensacyjny
 Grupa dziwacznych 

- i żałośnie nieprzygot-
owanych - bohaterów 
zostaje wysłana na front 
II wojny światowej, by 
ratować arcydzieła sztuki 
przed nazistami. 

02:05 Exodus: Bogowie i 
królowie

05:15 Kabaretowa 
Ekstraklasa

07:00 Szlakiem Kolberga 
07:30 Teledyski
08:15 Rzecz Polska 
08:30 Animama
09:00 Angielskie śniadanie 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Psie fi gle 

10:05 Dla ludzi mam zawsze 
twarz pogodną... 
Grażyna Bacewicz 
- fi lm dokumentalny

11:10 Trzeci punkt widzenia
11:40 Córka
12:20 Bilet do kina - Gra 

tajemnic - dramat, 
prod. USA, 2014

14:20 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach

14:50 Niżyński - Balet Johna 
Neumeiera - balet

17:15 Niedziela z... 
twórczością Czesława 
Niemena

18:05 Niedziela z... 
twórczością Czesława 
Niemena - Grupa Niemen 

18:55 Niedziela z... 
twórczością Czesława 
Niemena - Dziewczyny 
do wzięcia - fi lm TVP

19:55 Niedziela z... 
twórczością Czesława 
Niemena - Czesław 
Niemen - Sopot ‘80

20:20 Panorama kina 
polskiego - Królewicz 
Olch - dramat

22:10 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

22:45 Dokument.pl 
- Kuracjusz jestem 
- fi lm dokumentalny

23:50 Scena alternatywna 
00:30 Kino nocne

- Szpital przemienienia 
- dramat

02:10 Taśmy Kultury 
02:40 Świat w piosence

05:55 Flash 
08:35 Przygody Merlina 

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

10:30 Rycerz Artura 
 Vivien Morgan jest 

naukowcem kompute-
rowym. Podczas prze-
prowadzanego przez nią 
eksperymentu, magiczne 
moce przenoszą ją wstecz 
do VI wieku, gdzie mieszka 
dobry król Artur, jego żona 
Ginewra, czarodziej Merlin 
i królewscy rycerze...

12:05 Duży, gruby 
kłamczuch 
- komedia

13:55 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Diabeł z trzema złotymi 
włosami 

15:05 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm: 
Woda życia 
- baśń rodzinna
Król mimo podeszłego 
wieku wciąż sprawuje 
władzę nad swoim państ-
wem. Gdy niespodziewan-
ie zapada na tajemniczą 
chorobę, wszyscy myślą, 
że niebawem ich pan 
pożegna się ze światem. 
Król wzywa do siebie 
swoich trzech synów...

16:30 7 krasnoludków 
- Las to za mało! 

18:25 Taxi 3
20:00 Transporter 3 

- fi lm akcji
22:00 Strażnik 
01:05 Dyżur
05:00 Niesamowite!

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

obyczajowy, Polska
11:50 Babe: Świnka w 

mieście - fi lm rodzinny, 
Australia/USA, 1998, 
reż. George Miller, wyk. 
James Cromwell, Magda 
Szubanski, Mary Stein, 
Mickey Rooney, E.G. Daily, 
Danny Mann

13:50 Beethoven IV 
- fi lm rodzinny, USA, 
2001, reż. David M. Evans, 
wyk. Judge Reihold, 
Julia Sweeney, Joe Pichler, 
Michaela Gallo, Kaleigh 
Krish

15:50 Lorax - fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Chris Re-
naud, wyk. Danny DeVito, 
Ed Helms, Zac Efron, Taylor 
Swift, Betty White

17:40 Święty - fi lm sensacyjny

20:00 Peacemaker 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Mimi Leder, 
wyk. George Clooney, 
Nicole Kidman, Marcel 
Iures, Alexander Baluev, 
Armin Mueller-Stahl

22:35 W doborowym 
towarzystwie 
- fi lm komedia, 
USA, 2004, reż. Paul 
Weitz, wyk. Topher Grace, 
Scarlett Johansson, Marg 
Helgenberger, David Pay-
mer, Clark Gregg, Philip 
Baker Hall, Selma Blair, 
Malcolm McDowellDennis 
Quaid

00:55 Agentka o stu 
twarzach - serial, USA

02:55 Moc Magii 
05:05 Koniec programu

06:00 Big Box Little Box
07:05 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata 
- serial przygodowy

08:05 Flintstonowie
08:40 Niekończąca 

się opowieść II: 
Następny rozdział

 - fi lm prod. USA, Niemcy, 
1990, reż. George Miller

10:30 Galileo
11:35 Ulubieńcy Ameryki
 Historia rozkładu 

małżeństwa aktorskiej 
pary, które defi nitywnie 
rozpada się w przededniu 
wielkiej fety, promującej 
ich najnowszy wspólny 
fi lm. Kiki, asystentka, 
a prywatnie siostra 
gwiazdy, ma zadanie 
utrzymać świat w błogiej 
niewiedzy, jednak jej 
stosunki ze szwagrem 
przybierają coraz mniej 
służbowy charakter...

13:45 Rój
 - fi lm katastrofi czny 
 Entomolog Brad Crane 

z niepokojem obserwuje 
coraz liczniej pojawiające 
się na południu Stanów 
Zjednoczonych śmiertelnie 
jadowite pszczoły 
z Ameryki Południowej. 

17:00 Spadkobiercy
- program rozrywkowy

19:00 Galileo
20:00 Jarhead 2: 

W polu ognia
22:10 Depresja gangstera
 - komedia
00:20 Tuż przed tragedią
02:25 Interwencja
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska
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05:00 Telezakupy
05:40 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
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
11:30 Korona królów - taka 

historia... - Pozycja kobiet 
w średniowieczu

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Epifania 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

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

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Wesele 

- spektakl teatralny
22:50 Sława i chwała 

- Wojenka - serial TVP
24:00 Dotknięcie anioła 

- fi lm dokumentalny
01:15 Sanatorium miłości 
02:10 Zatrzymać ślub! - fi lm
03:50 “Degrengolada” 

w Teatrze Domowym

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Coś dla Ciebie 
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki 
14:10 Bake off  - Ale ciacho! 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

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

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Rozbite marzenia. 

1918 - 1939 
- serial dokumentalny, 
prod. Niemcy, 2017, reż. 
Jan Peter, Frederic Goupil

23:05 Godziny grozy
- serial, prod. Kanada, 
USA, 2016

23:55 Trzeci ofi cer 
- Tak zginął - serial 
sensacyjny TVP

00:55 Puccini cz. 2 - fi lm 
biografi czny

02:50 Polowanie
- dramat, prod. Dania, 
2012

04:45 Zakończenie

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

- magazyn ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Tu się gotuje!
11:05 Ukryta prawda 
12:00 Szpital - program 

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

 - program kulinarny
15:30 Szkoła 
16:30 Szpital - program 

obyczajowy
17:30 Ukryta prawda
18:30 Zakochani po uszy 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Życie bez wstydu 
- reality show

22:31 Martyna 
na krańcu świata 
- program rozrywkowy

23:40 Niezgodna 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2014, reż. Neil Burg-
er, wyk. Shailene Woodley, 
Theo James, Ashley Judd, 
Jai Courtney, Ray Steven-
son, Miles Teller

02:25 Co za tydzień 
- magazyn

03:10 Uwaga! 
- magazyn

03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

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

- serial komediowy

20:05 MEGA HIT - Exodus: 
Bogowie i królowie

 Opowieść o Mojżeszu, 
który staje przeciw faraon-
owi Ramzesowi i pomaga 
Hebrajczykom uciec
z Egiptu. Epickie widow-
isko z zapierającymi dech 
w piersi efektami specjal-
nymi. Egipt, XIII wiek 
p. n. e. Według przepow-
iedni następcą faraona 
Setiego ma być mąż, który 
dokona heroicznego czynu 
na polu bitwy.

23:25 Ślad
00:25 Aż do śmierci
02:35 Elizjum
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Wiersze na 100-lecie 

niepodległości 
- Szczęśliwy naród, który 
ma poetę... - widowisko

08:15 Studio Kultura 
08:35 Pierwsza miłość - fi lm
09:15 Tydzień z życia 

mężczyzny - fi lm
11:00 Dom - Ta mała wiolon-

czelistka - serial TVP
12:40 Bezpośrednie 

połączenie - fi lm TVP
13:45 Życie jako śmiertelna 

choroba przenoszona 
drogą płciową - dramat

15:35 Śladami wielkich 
kompozytorów

16:45 Porcelana w składzie 
słonia - fi lm TVP

17:35 Big Bang - komedia
19:20 Rzecz Polska - Meble 

dla Ignacego Mościckiego 
19:30 Którędy po sztukę 
19:35 Videofa
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Słowo na A 
- serial obyczajowy, 
prod. Wielka Brytania, 
2016

21:30 Więcej niż fi kcja - 
Muzeum niewinności 
- fi lm dokumentalny

23:10 Powidoki 3 - program 
publicystyczny

23:30 Panorama kina 
polskiego - Królewicz 
Olch - dramat, prod. 
Polska, 2016, reż. Kuba 
Czekaj, wyk. Agnieszka 
Podsiadlik, Stanisław 
Cywka, Sebastian Łach, 
Bernhard Schutz, Bogusła-
wa Jantos

01:20 Informacje kulturalne 
01:35 Kino nocne - Zmory

- dramat
03:30 Scena alternatywna

06:00 Niewolnica Victoria
Opowiada historię białej 
dziewczynki, która 
dorastała wśród niewol-
ników. Od najmłodszych 
lat była ona świadkiem 
wyzysku i niesprawiedli-
wości, jaka spotykała 
jej przyjaciół, i ludzi, 
których uznawała za swoją 
rodzinę. Po latach powraca 
do kraju przodków, by 
walczyć o sprawiedliwość 
i pomóc tym, których ko-
cha. “Niewolnica Victoria” 
opiera się na wykorzysta-
nym już przez telewizyjne 
produkcje wątku kobiety o 
jasnej karnacji, która żyje 
w XIX-wiecznym świecie, 
kilkanaście lat przez 
zniesieniem niewolnictwa. 

07:00 Zbuntowany anioł 
09:00 JAG - Wojskowe Biuro 

Śledcze 
10:00 Nash Bridges 

13:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
- serial kryminalny

15:00 112: na każde 
wezwanie 

20:00 Ryzykanci 
- fi lm sensacyjny
Tajny agent zesłany 
przez swych mocodawców 
na “przymusową 
emeryturę” ucieka 
z niewoli, by ratować
swoją rodzinę przed 
zemstą śmiertelnego 
wroga.

21:55 Uciekinier 
- fi lm akcji

00:00 Street Fighter: 
Legenda Chun-Li 
- fi lm sensacyjny

05:00 Niesamowite!
- program obyczajowy

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:15 Szpital - program 
obyczajowy

08:15 Diagnoza - serial, Polska
09:15 Gotowe na wszystko 

- serial, USA
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

- serial, USA
17:55 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska
19:00 19 +
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Porzucona 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Kanada, Niemcy, 2002, 
reż. Stephen Gaghan, 
wyk. Katie Holmes, 
Benjamin Bratt, Charlie 
Hunnam, Zooey De-
schanel, Fred Ward

22:10 W garniturach 
- serial, USA

23:15 Zbaw mnie 
od złego 
- fi lm horror, 
prod. USA, 2010, 
reż. Wes Craven, 
wyk. Max Thieriot,
John Magaro, Denzel 
Whitaker, Zena Grey

01:20 Agentka 
o stu twarzach 
- serial, USA

02:25 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Buff y, postrach 

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Paulina
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Śmierć na 1000 

sposobów

21:30 Włatcy móch
- serial animowany

22:00 Galileo
00:00 Ostatni rycerze
 Bartok włada królestwem 

należącym do wielkiego 
imperium zarządzanego 
przez skorumpowanego 
i okrutnego cesarskiego 
ministra, Gezę Motta. 
Za przeciwstawienie się 
Mottowi Bartok zostaje 
upokorzony i ścięty, a jego 
elitarne wojska 
- rozproszone. 

02:20 Interwencja
- magazyn

02:45 Cafe Futbol
- magazyn

04:25 Magazyn Atleci
- magazyn

04:55 Trans World Sport

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:00 Telezakupy
05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość - serial 

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

obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy 

- Apetyt na jakość
12:50 Natura w Jedynce 

- Oszuści wśród zwierząt
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!- magazyn
15:35 Leśniczówka

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

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

nowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Głębia ostrości
21:40 Echo Serca
22:35 Kompania X - serial
23:30 Goldfi nger 

- fi lm sensacyjny
01:30 W kręgu zdrady 

- fi lm obyczajowy
03:10 W poszukiwaniu 

Boga z Morganem 
Freemanem

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Słowo, które łączy 
07:20 Na sygnale - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

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

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

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

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:55 M jak miłość 
- serial TVP

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:05 Świat bez fi kcji 
- Ossolińczycy - 200 Lat 
Historii - fi lm dokumen-
talny

00:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

00:40 Rozbite marzenia. 
1918 - 1939 - serial doku-
mentalny, prod. Niemcy

01:45 Godziny grozy - serial, 
prod. Kanada, USA, 2016

02:40 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
- Ser camembert z gruszką 
i żurawiną

08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 Zakochani po uszy
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 Szpital - program 

obyczajowy
17:30 Ukryta prawda 
18:30 Zakochani po uszy 
19:00 Fakty
19:49 Raport smogowy
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy

20:55 Milionerz
21:35 Nadciąga tornado 

- fi lm katastrofi czny, 
prod. USA, 2014, 
reż. Steven Quale, 
wyk. Richard Armitage, 
Sarah Wayne Callies, 
Matt Walsh, Max Deacon, 
Nathan Kress

23:25 Superwizjer 
- magazyn reporterów

00:00 Tu się gotuje!
00:05 Kuba Wojewódzki 

- talk show
01:05 Drzewo marzeń 

- program
02:05 Strzelec 

- serial, USA
03:05 Uwaga! - magazyn
03:25 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

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

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

20:10 Elizjum
 - fi lm sci-fi  
 Rok 2154. Świat, 

wyniszczony wojnami 
i klęskami naturalnymi, 
jest podzielony na dwie 
kasty. Zamożni żyją 
na przypominającej 
amerykańskie przedmieś-
cia stacji okołoziemskiej. 
Reszta - walczy o przetr-
wanie na Ziemi i marzy,
by także zamieszkać 
w rajskim Elizjum. 

22:30 Ślad
23:35 Bad Ass: Twardziel
 Frank Vega wraca z wojny 

w Wietnamie. Odkrywa, 
że jego szkolna miłość jest 
już mężatką. 

01:15 Piksele
- fi lm przygodowy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:15 Studio Kultura
08:35 Fochy - fi lm 

dokumentalny
08:55 Którędy po sztukę 

- Łukasz Korolkiewicz 
- magazyn

09:10 Big Bang - komedia
11:00 Dom - Długa księżycowa 

noc - serial TVP
12:25 Mali obywatele - fi lm
12:45 Gorączka mleka - fi lm 

fabularny
13:10 Przystań - fi lm TVP
14:45 Pavoncello - fi lm TVP
15:25 Szczęśliwy człowiek 

- fi lm obyczajowy
17:05 Bodo - serial
19:10 Dzienniki Lipsetta

- fi lm animowany
19:30 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Matki

22:30 Lekkie obyczaje 
- Ostatnie uderzenie 
młotem - dramat, 
prod. Francja, 2014, 
reż. Alix Delaporte, wyk. 
Romain Paul, Clotilde 
Hesme, Grgory Gadebois, 
Candela Pea, Tristn Ulloa

00:05 Nocny dokument 
- O kinie: Bokiniec 
- fi lm dokumentalny

01:10 Kino nocne 
- Pod elektrycznymi 
chmurami - fi lm fabularny, 
prod. Rosja, Ukraina, 
Polska

03:35 Informacje kulturalne 
03:50 Wydarzenie aktualne
04:25 Muzyka pod Libera-

torem - Grażyna Bacewicz 
05:00 Teledysk
05:30 Afi sz kulturalny

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 

Milagros jest piękną, 
przebojową, ale niestety 
wyszczekaną młodą 
dziewczyną. Wychowała 
się u sióstr zakonnych, 
ponieważ jej matka zmarła 
przy porodzie, a ojciec 
nie był nikomu znany. 
W spadku po matce dziew-
czyna otrzymała medalik 
z Matką Boską Samotnych, 
to jej jedyna pamiątka po 
niej. Nadchodzi dzień 
18-tych urodzin Milagros
i matki zakonne oraz Ojciec 
Manuel Miranda decydują 
o tym, że młoda dama 
musi opuścić klasztor 
i pójść do pracy. 

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
13:00 JAG - Wojskowe Biuro 

Śledcze 

15:00 112: na każde 
wezwanie 
- serial fabularyzowany
Policjanci, sanitariusze, le-
karze i strażacy z bazy 112 
zajmują się ratowaniem 
ludzkiego życia. W każdym 
odcinku współpracując, 
muszą radzić sobie z na-
jbardziej niebezpiecznymi 
zadaniami.

20:00 Mechanik: 
Czas zemsty 
- fi lm sensacyjny
W wyniku strzelaniny były 
komandos traci żonę i 
dziecko. Po siedmiu latach 
nadarza się okazja, by 
dokonać zemsty...

21:55 Kod 211 
23:45 Strażnik 
05:00 Niesamowite!

04:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

05:50 Sąd rodzinny 
- program sądowy

06:50 Szpital - program 
obyczajowy

07:50 Diagnoza - serial, Polska
08:50 Gotowe na wszystko

- serial, USA
09:45 Zakochani po uszy 
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
14:55 Szpital - program 

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

- serial, USA
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 19 +
19:30 Zakochani po uszy

20:00 Kontrabanda 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Wielka Brytania, 
Francja, 2012, reż. Baltasar 
Kormákur, wyk. Mark 
Wahlberg, Kate Beckin-
sale, Ben Foster, Giovanni 
Ribisi, Lukas Haas, Diego 
Luna, J.K. Simmons

22:20 Turbulencja 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. Robert 
Butler, wyk. Ray Liotta, 
Lauren Holly, Hector 
Elizondo, Rachel Ticotin, 
Ben Cross, Brendan 
Gleeson

00:30 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA

01:30 Moc Magii 
03:40 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Buff y, postrach 

wampirów
13:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Paulina
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

 W szpitalu odzyskuje 
przytomność mężczyzna
z amnezją. 

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

21:05 Siła taktyczna
 Tate dowodzi czte-

roosobowym oddziałem 
SWAT, który odbywa 
szkolenie w opuszczonej 
fabryce, gdzie pojawia 
się włoska i rosyjska 
mafi a. Czy policjantom 
dysponującym tylko 
szkoleniowymi ślepakami 
uda się obronić?

22:55 Trampolina
00:55 STOP Drogówka

- magazyn
01:55 Polityka na ostro
02:50 Graffi  ti
03:00 Interwencja
03:25 Magazyn Atleci
03:55 Trans World Sport

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:00 Telezakupy
05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:50 Natura w Jedynce 

- Oszuści wśród zwierząt
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan 
- telenowela TVP

18:30 Korona królów 
- telenowela historyczna 
prod. TVP

18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!- magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka
21:00 W kręgu zdrady 

- fi lm obyczajowy
22:35 Na własne oczy - Kom-

pozytorzy z obozów 
23:45 Bez tożsamości - serial
00:35 Warto rozmawiać
01:35 Weterani. Wyrwani 

śmierci - reportaż
02:05 Wojsko - polskie.pl
02:30 Goldfi nger

- fi lm sensacyjny

05:15 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:50 Pożyteczni.pl 

- magazyn
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

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

15:10 Doktor 
z alpejskiej wioski
- Fatalny błąd - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:55 Na dobre i na złe 
21:55 Na sygnale - serial
22:35 Kino relaks - Do zako-

chania siedem lat
- komedia

00:05 Za marzenia - serial TVP
01:50 Świat bez tajemnic

- Cyber - seniorzy

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

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

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 Zakochani po uszy 
14:30 Kuchenne rewolucje 
15:30 Szkoła 
16:30 Szpital - program 

obyczajowy
17:30 Ukryta prawda 
18:30 Zakochani po uszy 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej- serial
20:55 Milionerzy

21:30 Smoking 
- fi lm komedia
USA, 2002, reż. Kevin 
Donovan, wyk. Jackie 
Chan, Jennifer Love 
Hewitt, Jason Isaacs, 
Debi Mazar, Ritchie 
Coster, Peter Stormare

23:40 Looper: Pętla czasu
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2012, 
reż. Rian Johnson, 
wyk. Joseph Gordon-Lev-
itt, Bruce Willis, Emily 
Blunt, Paul Dano, Noah 
Segan, Piper Perabo, 
Jeff  Daniels

02:00 Uprowadzona 
- serial, Francja, USA

03:00 Uwaga! 
- magazyn

03:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

- serial komediowy

20:40 Piksele
 - komedia s-f 
 Grupa miłośników klasy-

cznych gier wideo musi 
stawić czoła najeźdźcom 
z kosmosu. W 1982 roku 
NASA wysłała w kosmos 
paczkę składającą się z 
kultowych przedmiotów, 
aby zamieszkujące wsze-
chświat obce cywilizacje 
mogły lepiej poznać i 
zrozumieć naszą kulturę. 

22:55 Ślad
23:55 Szef 

- komedia 
 Carl jest szefem kuchni 

renomowanej restauracji 
w Los Angeles. 

02:15 Brzydka prawda
04:30 Kabarety

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Studio Kultura 
08:40 Beczka Amontillado
09:20 Szczęśliwy człowiek 

- fi lm obyczajowy
11:00 Dom - serial TVP
12:40 Panna Nikt 

- dramat
14:30 Legendy Rocka - Eagles
15:05 Legendy Rocka - Elvis 

Costello - cykl doku-
mentalny, prod. Wielka 
Brytania, 2016

15:40 Kocie ślady 
- fi lm TVP

17:15 Życie rodzinne 
- dramat, prod. Polska, 
1971

19:00 Powidoki 3 - program 
publicystyczny

19:25 Dezerterzy 
- Wiktor Żwikiewicz
- rozmowa

20:00 Informacje 
kulturalne 

20:20 Na wschód 
od Hollywood - Tom 
- fi lm obyczajowy

22:10 Ziemia, planeta ludzi
- Niebo i lód 
- fi lm dokumentalny

23:50 Hollywood in Vienna
01:30 Lekkie obyczaje 

- Ostatnie uderzenie 
młotem - dramat, 
prod. Francja, 2014, 
reż. Alix Delaporte, 
wyk. Romain Paul, Clotilde 
Hesme, Grgory Gadebois, 
Candela Pea, Tristn Ulloa

03:05 Informacje kulturalne 
03:25 Kino nocne 

- Daleko od siebie 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1995

05:10 Teledysk
05:30 Afi sz kulturalny

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 
09:00 JAG - Wojskowe

Biuro Śledcze 
Główni bohaterowie to 
komandor Harmon Rabb 
i major Sarah MacKenzie 
- prawnicy Wojskowego 
Biura Śledczego JAG. 
Sprawy, jakie mają 
rozwiązać są wielorakie: 
od typowych, jak dezercja, 
czy nie wykonanie poleceń 
przełożonego - niesub-
ordynacja, po gwałty, 
przemyt i morderstwa. 
Często prowadzenie 
dochodzenia jest trudne, 
bo zamieszane są grube 
ryby z armii.

10:00 Nash Bridges 
13:00 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
15:00 112: na każde 

wezwanie 

20:00 Koliber 
- dramat sensacyjny
Na skutek zrządzenia losu 
bezdomny były żołnierz 
sił specjalnych przejmuje 
tożsamość innej osoby. 
Nowe możliwości otwier-
ają mężczyźnie drogę do 
dokonania zemsty.

22:00 Hannibal
- fi lm sensacyjny
Dr Hannibal Lecter wraca 
do Ameryki, by odnowić 
kontakt z agentką Star-
ling. Jego śladem podąża 
okaleczony przez niego 
i pałający żądzą zemsty 
Mason Verger.

00:30 Code Black: 
Stan krytyczny 

01:25 Flash 
05:00 Niesamowite!

04:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

05:50 Sąd rodzinny
- program sądowy

06:50 Szpital
07:50 Diagnoza

- serial, Polska
08:50 Gotowe na wszystko 

- serial, USA
09:45 Zakochani po uszy 
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Diagnoza - serial, Polska
16:55 Gotowe na wszystko
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 19 +
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Drzwi w podłodze 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2004, reż. Todd Williams, 
wyk. Jeff  Bridges, Kim 
Basinger, Elle Fanning, Jon 
Foster, Mimi Rogers

 Ted Cole, autor książek 
dla dzieci, i jego piękna 
żona Marion stracili dwóch 
synów, co zupełnie zru-
jnowało ich małżeństwo.

22:20 Pod powierzchnią 
- serial, Polska

23:20 Nebraska 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2014, 
reż. Alexander Payne, 
wyk. Bruce Dern

01:45 Moc Magii 
03:55 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz nowy dom
- magazyn

09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen

- Piekielna Kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Buff y, postrach 

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

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

serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Paulina
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Ostatni rycerze
 Bartok włada królestwem 

należącym do wielkiego 
imperium zarządzanego 
przez skorumpowanego 
i okrutnego cesarskiego 
ministra, Gezę Motta. 
Za przeciwstawienie 
się Mottowi Bartok zostaje 
upokorzony i ścięty, 
a jego elitarne wojska 
- rozproszone. 

23:30 Udręczeni
 Po przeprowadzce 

pewna rodzina odkrywa 
na terenie posesji mały 
cmentarz, a w piwnicy salę 
do balsamowania.

01:30 Trampolina
02:35 Graffi  ti
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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czwartek 24 stycznia

06:15 Wieczna miłość - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:35 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:25 Korona królów
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Bo ja wybieram 

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

18:30 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!

- magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz - serial 

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

Gargas - magazyn
23:00 Panama i jej oblicza 

przed ŚDM 2019 
23:30 ŚDM Panama
01:35 Bez tożsamości - serial
02:25 Kompania X - serial
03:20 Sprawa dla reportera
04:15 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn

05:15 Koło fortuny - teleturniej
05:50 Na dobre i na złe 

- serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki

- serial obyczajowy
14:10 Na dobre i na złe 

- serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej

17:15 Łzy Cennet 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

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

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 The Good Doctor 

- serial obyczajowy
21:40 Wychodne mamusiek - 

komedia, prod. USA, 2014, 
reż. Jon Erwin, Andrew 
Erwin

23:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

23:50 Do zakochania 
siedem lat - komedia

01:25 Szpieg D’83
- fi lm obyczajowy

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN

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

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 Zakochani po uszy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 Szpital - program 

obyczajowy
17:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
18:30 Zakochani po uszy 
19:00 Fakty
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

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

22:30 Pitch Perfect 
- fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Jason 
Moore, wyk. Jason 
Moore, Anna Kendrick, 
Skylar Astin, Ben Platt, 
Rebel Wilson

 Beca, studentka 
pierwszego roku na 
Barden University, dołącza 
do damskiego chóru 
szkolnego, The Bellas, 
który startuje w zawodach 
a capella.

00:45 MasterChef

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

- serial komediowy

20:05 Brzydka prawda
 - komedia romantyczna

Abby to niezwykle 
utalentowana i ambitna 
producentka popularnego 
programu telewizyjnego. 
W sprawach sercowych 
jest bardzo wymaga-
jąca i w związku z tym 
wciąż szuka idealnego 
mężczyzny. 

22:10 Ślad
- serial kryminalny

23:15 Erin Brockovich
 - dramat 
02:00 Chirurdzy

- serial obyczajowy
04:00 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:35 Odwyk 
09:15 Życie rodzinne - dramat
11:00 Dom - Komu gra ta 

orkiestra - serial TVP
12:35 Pestka 

- melodramat
14:15 Pożarowisko - fi lm TVP
14:40 Studio Kultura
15:00 Statyści - komedia
17:05 Którędy po sztukę

 - Łukasz Korolkiewicz 
17:20 Drogi wolności 

- Niedziela palmowa 
18:30 Drogi wolności
19:25 Wiersze na 100 lecie 

niepodległości 
- Szczęśliwy naród, 
który ma poetę...
- widowisko

19:40 Herbert - mosty
- Modlitwa Pana Cogito 
podróżnika

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Sensacyjna zima 
- Dzień Szakala 
- fi lm fabularny, prod. 
Wielka Brytania, 1973

22:50 Portrety 
- Hitchcock/Truff aut 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Francja, USA, 2015, 
reż. Kent Jones

00:20 Scena Klasyczna
01:05 Na wschód 

od Hollywood - Tom 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Kanada, Francja, 
2013

02:55 Informacje kulturalne 
03:15 Kino nocne 

- Z odzysku - dramat, 
prod. Polska

05:10 Teledysk
05:35 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 

- telenowela
09:00 JAG - Wojskowe Biuro 

Śledcze 
- serial kryminalny

10:00 Nash Bridges 
- serial kryminalny
Don Johnson - po raz 
kolejny wcielił się w rolę 
policjanta, który stoi 
na straży prawa w San 
Francisco i broni ofi ary 
przed prześladowcami. 
Nash i jego przyjaciel Joe 
Dominguez preferują 
pracę w terenie. Biurka, 
mundury i ofi cjalne 
zebrania wzbudzają 
w nich niechęć.

13:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 
- serial kryminalny

15:00 112: na każde 
wezwanie 
- serial obyczajowy

20:00 Taxi 3
- komedia
Dwaj przyjaciele, 
taksówkarz i policjant, 
próbują złapać gang-
sterów przebierających się 
za świętych mikołajów.

21:30 Wściekle szybcy 
23:45 Wykidajło 2 

- dramat
Nate Tanner, właściciel 
zajazdu Black Pelican, 
jest bity przez dilera 
narkotyków i jego ban-
dytów, próbujących 
zmusić go do odsprzedania 
im zajazdu. Aby pomóc 
prowadzić klub do Nate 
przyjeżdża jego bratanek 
Shane.

01:20 Kuchnia na Maksa 
05:00 Niesamowite!

04:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

05:50 Sąd rodzinny 
06:50 Szpital - program 

obyczajowy
07:50 Diagnoza - serial, Polska
08:50 Gotowe na wszystko

- serial, USA
09:45 Zakochani po uszy 
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

- serial, USA
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 19 +
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Uwiązani 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2014, 
reż. Jason Reitman, 
wyk. Adam Sandler, 
Jennifer Garner, Rosemarie 
DeWitt, Judy Greer, Emma 
Thompson

22:30 Oszuści - serial, USA
23:30 Gra dla dwojga 

- fi lm komedia, USA, 
Niemcy, 2009, reż. Tony 
Gilroy, wyk. Clive Owen, 
Julia Robert

 Claire i Ray, byli 
agenci służb specjalnych, 
zatrudniają się w 
konkurencyjnych fi rmach 
farmaceutycznych, 
pragnących opatentować 
rewolucyjny preparat. 

02:05 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz nowy dom
- magazyn

09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Buff y, postrach 

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
16:00 Paulina
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Nieletni/pełnoletni
 - komedia 
 Jeff  Chang jest 

wzorowym uczniem. 
Szykuje się do najważnie-
jszego egzaminu w życiu. 
Dzień wcześniej koledzy 
postanawiają uczcić jego 
urodziny. Za kilka godzin 
będzie pełnoletni. Ta noc 
nie może skończyć się 
na jednym piwie. 

23:00 Tuż przed tragedią
- program katastrofi czny

01:00 Trampolina
- reality show

03:00 Disco Polo Life
- program rozrywkowy
prod. Polska

04:00 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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18.01

19.01

20.01

21.01

22.01

23.01

24.01

Beatrycze, Małgorzaty
Dzień Kubusia Puchatka

Henryka, Mariusza
Dzień Popcornu

Fabiana, Fabiany, Sebastiana
Dzień wiedzy o pingwinach, Dzień 
Bigosu, Światowy Dzień Śniegu

Agnieszki, Inez, Epifaniusza
Niebieski Poniedziałek

Anastazego, Wincentego

Rajmundy, Ildefonsa, Rajmunda
Dzień Najbardziej Kochanych, 
Dzień Pisma Ręcznego

Felicjana, Tymoteusza, Rafała
Światowy Dzień Środków Masowego 
Przekazu

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

AUTOREKLAMA

INFORMATOR

ŻARY Miejska Biblioteka Publiczna 
gościła Teresę Juźko. Było to kolej-
ne spotkanie z cyklu MŁODA FALA. 
Żarska pisarka ma na swoim koncie 
dwie wydane powieści – „Ślad białe-
go wojownika” i „Najpiękniejsze miej-
sca”. PAS

Spotkanie z Teresą Jóźko
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KRZYŻÓWKA

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

ASTERIKS I OBELIKS. TAJEMNICA MAGICZNEGO 
WYWARU
OD 18.01 DO 21.01 ORAZ 23.01 I 24.01 – GODZ. 16:00; 22.01 – GODZ. 15:30
WŁADCA PARYŻA
OD 18.01 DO 21.01 ORAZ 23.01 I 24.01 – GODZ. 18:00; 22.01 – GODZ. 17:00
PECH TO NIE GRZECH
OD 18.01 DO 21.01 ORAZ 23.01 I 24.01 – GODZ. 20:00; 22.01 – GODZ. 21:45
DKF - ONI
22.01 – GODZ. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
KWARTET
18.01 – 20.01: GODZ. 19:00 
BÓG MORDU
19.01 I 20.01 – GODZ. 16:00
ZWIĄZEK OTWARTY
23.01 – 25.01: GODZ. 19:00
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