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Radni też potrzebują 
informacji od 

społeczeństwa co do 
podejmowanych decyzji. 4° 5°
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Marian Popławski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarach

AUTOREKLAMA

ŻARY O nadaniu 
zaszczytnego 
tytuły 
zadecydowali 
radni miejscy, 
a wnioskowała 
pięcioosobowa 
grupa 
inicjatywna.

Wniosek o nadanie tytułu 
złożyła jeszcze w ubiegłej 
kadencji rady miejskiej gru-
pa obywateli: Anna Daw-
czyk, Anetta Reichel-Wa-

siljew, Katarzyna Pękala, 
Eugeniusz Ślawski i Anna 
Ślawska.We wniosku czyta-
my, że: Jadwiga Szkopińska 
„dzięki długoletniej służ-
bie niesienia pomocy naj-
bardziej potrzebującym za-
służyła się dla społeczno-
ści naszego miasta. Jest ani-
matorką 40 klubów krwio-
dawstwa, animuje profi lak-
tykę zdrowotną i uczy za-
sad pierwszej pomocy, orga-
nizując szkolenia sanitarne. 
Przyczyniła się do powsta-
nia punktu krwiodawstwa 

w Żarach. Posiada wszyst-
kie stopnie odznaczeń hono-
rowych PCK oraz najwyż-
sze odznaczenie za wybit-
ne zasługi w rozwoju Ruchu 
Honorowego Krwiodaw-
stwa PCK. Współtworzyła 
również Zespół Koordyna-
cyjny do Spraw Opieki Spo-
łecznej.

Jej bezinteresowność, 
ofi arność i pomoc doce-
nia wiele lokalnych instytu-
cji, placówek oświatowych 
oraz organizacji pozarządo-
wych, czego dowodem jest 

kilkaset listów gratulacyj-
nych i podziękowań. Pani 
Jadwiga kieruje pracą po-
nad 30 opiekunek PCK. Po 
43 latach pracy, mimo naby-
cia w 2003 r. praw emerytal-
nych, nadal wykonuje z pa-
sją i oddaniem swój zawód”. 
Jadwiga Szkopińska przyje-
chała do Żar w 1972 roku. 
Od 2005 roku jest dyrekto-
rem Oddziału Rejonowego 
PCK w Żarach. 

Pani Jadwidze w imie-
niu redakcji Mojej Gazety 
serdecznie gratulujemy. PAS

Jadwiga Szkopińska 
Honorowym Obywatelem Miasta Żary

fot.arch.

2 AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

społeczeństwa co do 
podejmowanych decyzji.
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Nowi radni miejscy 
jeszcze na dobre 
nie zaczęli pracy, 
a już w miejskim 
samorządzie 
pojawiły się poważne 
zgrzyty i doszło do 
konfliktu interesów. 
Koalicja rządząca 
wykluczyła z prac 
komisji rewizyjnej 
jej dotychczasową 
przewodniczącą. 
Mało tego - nie 
dopuściła do pracy 
w komisji kilkoro 
radnych opozycji.
Komisja rewizyjna, której skład 
został wybrany przez radnych 
zaraz po tym, jak po wyborach 
ukonstytuowała się nowa Rada 
Miejska, nie mogła jednak zacząć 
działać. Dlaczego? Jedna połowa 
członków komisji była radnymi 
rządzącej koalicji a druga połowa 
opozycji. Przewodniczącą została 
wybrana radna Edyta Gajda, któ-
ra startowała z komitetu stowa-
rzyszenia „Tobie i Miastu” i nie 
została członkiem koalicji. 

Poszło o plan pracy, który 
przewodnicząca przygotowała na 
pierwsze półrocze. Chciała, żeby 
radni komisji rewizyjnej prowa-
dzili jedną kontrolę w miesiącu. 
Radni koalicji uważali, że wystar-
czy przeprowadzać jedną kontro-
lę w ciągu dwóch miesięcy. Nie 
było w tej sprawie zgody - radni 
opozycji byli za planem przygo-
towanym przez przewodniczącą, 
radni koalicji przeciw. W głoso-
waniach było pół na pół. Plan pra-
cy nie został przegłosowany. Na-
stąpił pat. 

Pytania bez odpowiedzi
Radni koalicji postanowili roz-
wiązać sprawę siłowo. Mają 
w całej radzie jeden głos więcej 
i jak mawiają wytrawni samorzą-
dowcy - daje to możliwość prze-
głosowania nawet pogody. Zło-
żyli więc do porządku obrad sesji 
wniosek o odwołanie przewodni-
czącej Gajdy i członków komisji. 
Zadecydowali o powołaniu no-
wego składu komisji i jej nowe-
go przewodniczącego. O sprawie 
na kilka dni przed sesją zrobiło 

się głośno.
Nieprzypadkowo więc na 

sesji pojawiła się Danuta Styś, 
mieszkanka miasta, która aktyw-
nie udziela się w sprawach zwią-
zanych z zanieczyszczeniem po-
wietrza i wycinaniem drzew. 

- Do przyjścia na sesję zo-
bowiązali mnie mieszkańcy, któ-
rzy na panią Gajdę głosowali - 
tłumaczy. - Dlaczego radna Edyta 
Gajda ma być wykluczona z ko-
misji? My jako społeczeństwo 
chcemy znać odpowiedź na to py-
tanie - podkreśla.

Danuta Styś poszła przed 
rozpoczęciem sesji do przewod-
niczącego Mariana Popławskie-
go. Spytała czy może podczas se-
sji zabrać głos. Przewodniczący 
odmówił - ma takie prawo. 

Danuta Styś złożyła więc na 
szybko, w odręcznie napisanym 
piśmie zapytanie, które skierowa-
ła do przewodniczącego Popław-
skiego. Podeszła do stołu prezy-
dialnego w trakcie obrad i wrę-

czyła je. Podkreśla, że celowo 
zrobiła to przy świadkach, żeby 
wszyscy widzieli.

Bez dyskusji
Radni opozycji liczyli, że w trak-
cie dyskusji uda się otrzymać od-
powiedzi na pytanie, dlaczego 
odwoływana jest przewodnicząca 
i zmienia się skład komisji. 

- To atak personalny wy-
mierzony we mnie - mówiła rad-
na Edyta Gajda. - Zarzuca się mi 
utratę zdolności do kierowania 
komisją. Przecież najpierw trze-
ba kierować, a prace nawet się nie 
rozpoczęły. To celowe działanie 
kilku radnych. Może powodem 
jest plan pracy na najbliższe mie-
siące? - zastanawiała się radna. - 
To celowe blokowanie prac komi-
sji, która trzeci miesiąc nie będzie 
pracowała - skwitowała. 

- Nie znam żadnych powo-
dów i przyczyn do odwoływania. 
To nieracjonalne i niezrozumia-
łe. Proszę o podanie powodów - 

próbował dociekać radny Jacek 
Stroynowski.

Debata został szybko ucięta
- Jak pan pewnych spraw nie ro-
zumie, to jest mi przykro - skon-
trował radny Słowikowski. - 
Show mieliśmy na komisji, nie 
ma potrzeby, żeby teraz dyskuto-
wać - kategorycznie stwierdził.

Wniosek o zakończenie 
dyskusji zgłosił radny Dawid Po-
lok z rządzącej koalicji. Jak zwy-
kle w takich sytuacjach, jedenast-
ka radnych koalicji poparła wnio-
sek a dziesiątka radnych opozy-
cji nie. Przewodniczący zarządził 
więc koniec dyskusji.

Tej sytuacji nie wytrzymała 
Danuta Styś.

- Pan nie jest Bóg i władca 
- krzyknęła z końca sali w stronę 
przewodniczącego Popławskiego.

Nowa komisja, nowy 
przewodniczący
Radni w głosowaniu odwołali do-

tychczasowy skład komisji rewi-
zyjnej i powołali nowy skład. Ko-
alicjanci odrzucili cztery kandy-
datury radnych opozycji, którzy 
chcieli w komisji rewizyjnej pra-
cować, dali szansę tylko trzem 
radnym opozycyjnym. Mają teraz 
przewagę głosów 5 do 3. 

- To ewenement w skali kra-
ju, żeby jedni radni uniemożliwi-
li pracę innym radnym. To jest 
ostracyzm i naznaczanie radnych 
w sposób ujmujący - grzmia-
ła radna Joanna Werstler-Wojta-
szek. - Nie można radnemu zabra-
niać pracy w komisji, jeżeli wyra-
ził wolę pracy. To jest lincz na po-
szczególnych radnych - nie prze-
bierała w sformułowaniach radna 
opozycji. - Ta uchwała będzie za-
skarżona, bo jest niezgodna z pra-
wem - skwitowała.

Radni dokonali też wyboru 
przewodniczącego komisji. Zo-
stał nim Bogdan Hadryś, wielo-
letni radny z Forum Samorządo-
wego. Jego kandydatura otrzy-
mała trzynaście głosów, trzy by-
ło przeciw, a pięć wstrzymują-
cych się. 

Wybór Bogdana Hadrysia na 
szefa komisji, która ma kontrolo-
wać pracę magistratu i podległych 
jednostek nie wywołał wśród 
urzędników większych emocji. 

Nic nie zapowiada burzy. 

Paweł Skrzypczyński

AKTUALNOŚCI

Urząd pod specjalnym 
nadzorem

ŻARY Pierwsza poważna próba sił

Nowy skład komisji 
rewizyjnej
Grzegorz Chmielewski
Bogdan Hadryś
Dawid Polok
Aleksander Słowikowski
Zbigniew Żychowski
Jacek Stroynowski
Arkadiusz Lis
Piotr Czerwiński

Radni, którzy wyrazili 
wolę pracy, ale zostali 
odrzuceni głosami 
rządzącej koalicji
(w każdym głosowaniu: 11 
głosów przeciw, 10 gło-
sów za)
Edyta Gajda
Marcin Grubizna
Lucyna Grzybowicz
Tadeusz Płóciennik

Edyta Gajda nie jest już przewodniczącą Komisji Rewi-
zyjnej fot. Andrzej Buczyński

Nowym szefem Komisji Rewizyjnej został Bogdan 
Hadryś fot. Andrzej Buczyński
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Skąd ta podwyżka?
GMINA ŻARY 
Wzrosły stawki 
za śmieci na 
terenie gminy 
wiejskiej Żary. 
Z 9 do 14 złotych 
w przypadku 
odpadów 
segregowanych. 
To dość sporo i 
nie ma co liczyć 
na to, że może być 
taniej. 

Nowe stawki na terenie 
gminy Żary obowiązują 
od 1 stycznia 2019 roku, a 
uchwalone były przez rad-
nych 28 listopada ubiegłe-
go roku. Minęło już trochę 
czasu. Część mieszkańców 
już się do tego przyzwycza-
iła. Niektórzy jednak nie 
mogą zrozumieć, skąd się 
wziął nagle aż taki wzrost 
cen. Dla deklarowanych 
odpadów segregowanych 
kwota miesięczna na jed-
nego mieszkańca wzrosła  
z 9 do 14 złotych, natomiast 
w przypadku odpadów, któ-
re nie są odbierane w spo-
sób selektywny, cena wzro-

sła z 16 do 19 złotych.
Przetarg na odbiór 

odpadów z terenu gminy 
wygrał żarski PEKOM. By-
ła to też jedyna firma, która 
stanęła do tego przetargu. 
Zaoferowała 318,60 zło-
tych za odbiór tony odpa-
dów zmieszanych, 291,60 
złotych za odpady segrego-
wane, w tym wielkogaba-
rytowe, a także 345,60 zło-
tych za przyjęcie i zagospo-
darowanie odpadów segre-
gowanych w Punkcie Se-
lektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych.

Z wyliczeń wynika, 
że ceny na ten rok, w po-
równaniu do roku poprzed-
niego, wzrosły o 20 pro-
cent. W przypadku jedne-
go tylko oferenta, nie ma 
też mowy o cenowej rywa-
lizacji. Propozycje cenowe 
złożone w ofercie przetar-
gowej nie podlegają nego-
cjacjom. 

Patrząc na lata ubie-
głe można stwierdzić, że z 
roku na rok systematycznie 
rośnie łączna ilość śmieci 
odbieranych z terenu gmi-
ny. A im więcej śmieci, tym 
większe koszty ich zago-

spodarowania. 
Jest też wiele innych 

czynników wpływających 
na ostateczną cenę za od-
biór śmieci od mieszkań-
ców. Jednak im więcej bę-
dzie odpadów odpowiednio 
segregowanych, tym koszty 
będą niższe. Im więcej kilo-
gramów pojedzie do Zakła-
du Zagospodarowania Od-
padów, tym większy rachu-
nek będzie do zapłacenia. 
Zrzucą się na to wszyscy 
mieszkańcy. Jeśli pienię-
dzy zabraknie, dopłaci gmi-
na, ale kosztem innego za-
dania, na przykład remontu 
kawałka drogi. Albo stawki 
zostaną znów podniesione. 

Urzędnicy apelują, 
aby zadeklarowaną selek-
tywną zbiórkę prowadzić 
w sposób rzetelny. Jeśli to 
możliwe, zmniejszać cię-
żar części oddawanych od-
padów, choćby przez kom-
postowanie. Mają nadzie-
ję, że takie wspólne dzia-
łania wszystkich mieszkań-
ców gminy mogą uchronić 
przed kolejnymi podwyż-
kami. 

Andrzej Buczyński

Leszek Mrożek, wójt gminy Żary
- Do tej pory cały system finansowania 
śmieci przynosił gminie straty, w grani-
cach od 220 do 300 tysięcy rocznie. Przez 
cztery lata prawie 1 milion 200 tysięcy 
gmina musiała dopłacić, żeby system się 
bilansował. A system bilansować się mu-
si, bo tak mówi prawo. 

Inna sprawa. Nie mogę żadnych pie-
niędzy z ochrony środowiska, czyli z opłat 
za śmieci, wziąć na inne zadania, typu 
droga, lampa, czy szatnia na boisku spor-
towym. Gdyby te pieniądze były większe 
niż to, co musimy zapłacić Pekomowi, 
Zakładowi Zagospodarowania Odpadów 
oraz ponosząc koszty działania systemu, 
wtedy nadwyżkę mógłbym przeznaczyć 
na cele związane z ochroną środowiska. 
Ale na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych 
zysków z opłat za śmieci. Dokładamy do 
tego. Dokładamy też do ochrony środo-
wiska. Z budżetu idą środki na usuwa-
nie azbestu, dokładane są pieniądze do 
oczyszczalni przydomowych, do wymiany 
pieców. Oprócz tego wycinka, podcinka 
i nasadzanie drzew. Jeśli miałbym jaką-
kolwiek nadwyżkę, to na te sprawy mógł-
bym ją przeznaczyć. I nie spodziewam się 
nadwyżki, nawet po wprowadzeniu więk-
szych stawek za odbiór śmieci. 

Ludzie składają deklaracje odno-
śnie segregacji odpadów, a tonaż odpa-
dów zawożonych do zakładu w Marszo-
wie rośnie. Segregacja jest niekomplet-
na i samorząd musi dopłacać. Dopłaca 
skąd? Z podatków, które płaci podatnik. 
Gmina nie ma innych pieniędzy. Miesz-
kaniec musi zrozumieć, że jeżeli segregu-
je nieskutecznie, czyli do odpadów zmie-
szanych wrzuca przedmioty, które powin-
ny się znaleźć w workach do segregacji, 
rośnie nam stawka za tonę. Dzisiaj wy-
nosi ona 270 złotych netto, ale od kwiet-
nia ZZO planuje podwyżkę do 320 złotych 
netto. Im więcej będzie odpadów zmie-
szanych, tym system ich odbioru będzie 
droższy. 

Za śmieci wszyscy płacą tak samo. 
Mieszkańcy gminy, radni, sołtys, urzęd-
nik i wójt. Pamiętajmy, że radni podnie-
śli stawkę dla wszystkich, dla siebie też. 
Często słyszę coś takiego, jakbyśmy my, 
urzędnicy, byli poza tym systemem. Staw-
ki płacimy takie same. 

Nasza mentalność musi się zmie-
nić. Taniej już nie będzie na pewno. Są 
nawet projekty rządowe, które mówią wy-
łącznie o segregacji i cenie 20 złotych 
za osobę. Także o karach dla osób, które 
nie będą segregować śmieci. Kończy się 
czas na uporządkowanie systemów od-
bioru odpadów w gminach. Unia nie bę-
dzie czekała. Jeśli nie osiągniemy odpo-
wiedniego procentu segregowanych od-
padów, to będzie nakładała kary na rząd. 
A ten prawdopodobnie przeniesie to na 
samorządy, które zostaną ukarane. 

Rozumiem niezadowolenie ludzi, 
niemniej jednak nie ma innego wyjścia. 
Nie wrócimy do cen, które były wcześniej. 

Koszty rosną. Najniższa pensja wzrosła 
prawie o 350 złotych w porównaniu do 
roku 2017. Kolejne podwyżki będą szyko-
wane. A teraz nikt nie chce pracować za 
najniższą pensję, w dodatku zatrudnia-
nia od razu na umowę o pracę, bez okre-
su próbnego. 

Wzrost stawki za segregowane od-
pady z 9 do 14 złotych może wydawać się 
duży, ale trzeba przypomnieć, że w 2014 
roku stawka ta wynosiła 12 złotych. Dla-
czego ją potem obniżono? Nie wiem. Zro-
biła to poprzednia władza gminy. Gdyby 
to nie zostało zmniejszone, to teraz mie-
libyśmy podwyżkę tylko o 2 złote, a nie  
o 5. Cena 14 złotych i tak nie jest za wy-
soka, a patrząc na sąsiednie gminy, mieli-
śmy do tej pory najmniejszą stawkę. Dla-
tego gmina musiała dopłacać prawie 300 
tysięcy rocznie. Do tej pory żadna instytu-
cja kontrolująca do tego się nie doczepiła, 
ale w nieskończoność nikt by nie pozwo-
lił gminie na takie dopłaty. Nie ma możli-
wości powrotu do takich niskich stawek. 

W dodatku nie mamy gwarancji, że 
obecne stawki pokryją wszystkie koszty. 
Pierwsza analiza będzie sporządzona po 
trzech miesiącach, następna po pół ro-
ku. W związku z tym obecnie obowiązują-
ce stawki mogą jeszcze w ciągu roku ulec 
zmianie. System musi się bilansować i nie 
może być tak, żeby gmina do tego dokła-
dała, a tak było do tej pory.

Za wspomniane 1,2 miliona, które 
poszły na śmieci, mogłem wykonać wiele 
inwestycji, poprawić drogi, wykonać no-
we oświetlenie. 

Żeby koszty malały, to powinna się 
zwiększać ilość odpadów segregowa-
nych, a zmniejszać tych zmieszanych. 

W nowych cenach ujęta jest także 
większa ilość odpadów, jakie można od-
dać do punktu selektywnej zbiórki odpa-
dów. Do tej pory jeden mieszkaniec mógł 
oddać w ciągu roku 50 kilogramów bez-
płatnie. Teraz każdy może oddać dziesięć 
razy więcej, czyli 500 kilogramów w ciągu 
roku. To też podraża system, ale takie były 
prośby mieszkańców.

fot. Andrzej Buczyński

Prawidłowa segregacja odpadów może obniżyć koszty  fot. Andrzej Buczyński
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Budżet obywatelski 
na nowych zasadach
ŻARY W tym roku, 
podobnie jak  
w latach ubiegłych, 
mieszkańcy Żar  
będą mogli głosować 
nad pomysłami  
do realizacji  
w przyszłorocznym 
budżecie. Zmienią 
są nieco zasady, ale 
najważniejsze jest 
to, że mieszkańcy 
sami zadecydują, 
na co wydać milion 
złotych.

Dotychczasowe zasady funkcjo-
nowania budżetu obywatelskie-
go, terminy zgłaszania projektów, 
a później głosowania, określa-
ne były zarządzeniem burmistrza 
miasta. W tym roku zasady te bę-
dą określone w uchwale, którą ma-
ją podjąć radni miejscy. Uchwa-
ła określi, jakie będą podstawo-
we wymogi formalne. Poza tym, 
określona będzie ilość podpisów 
konieczna do zgłoszenia danego 
pomysłu. To nowość, ponieważ 
do tej pory każdy podmiot, grupa 
mieszkańców lub sam obywatel 
mógł zgłosić swój pomysł indywi-
dualnie. Liczba koniecznych pod-
pisów popierających dany pomysł 
nie będzie aż tak duża. Prawdopo-
dobnie wystarczy około 36 podpi-
sów, ale to będzie dokładnie okre-
ślone w uchwale. 

Będą tam również zawarte 
zasady oceny zgłoszonych projek-
tów oraz tryb odwołania od decyzji 
komisji rozpatrującej wnioski. Do 

tej pory trybu odwoławczego nie 
było, więc jest to kolejna z nowo-
ści. Radni będą musieli rozstrzy-
gnąć, kto lub jaki podmiot, będzie 
w tym wypadku organem odwo-
ławczym. Prawdopodobnie zajmą 
się tym tematem jeszcze w lutym. 

- Nie sądzę, aby dotychczas 
obowiązujące zasady budżetu oby-
watelskiego miały ulec radykal-
nym zmianom, jednak muszą być 
one teraz ujęte w uchwale - mó-
wi przewodniczący rady miejskiej 

Marian Popławski. - Może z cze-
goś zrezygnujemy, a może coś do-
damy - to się okaże po spotkaniach 
roboczych z radnymi.

Działać wspólnie
W latach poprzednich część rad-
nych bardzo aktywnie angażowa-
ła się w propagowanie projektów 
dotyczących ich okręgów wybor-
czych. Często z bardzo dobrym 
skutkiem. Potrafili zmobilizować 
mieszkańców i ilością głosów wy-

grywać pieniądze z budżetu oby-
watelskiego. Ciekawe, jak będzie 
to wyglądało w tym roku? Czy 
opozycyjni w stosunku do siebie 
radni z jednego okręgu wyborcze-
go potrafią się dogadać i wspólnie 
zabiegać o projekty potrzebne na 
ich wspólnym podwórku, by tym 
samym na koniec kadencji móc 
spojrzeć w oczy wyborcom z prze-
konaniem, że dobrze reprezento-
wało się ich interesy? Czas pokaże.

Póki co, zanim jeszcze zo-

staną ogłoszone tegoroczne termi-
ny przyjmowania propozycji do 
następnego budżetu obywatelskie-
go, warto już teraz zastanowić się, 
co w mieście jest jeszcze potrzeb-
ne. Co by się przydało w bliższym 
lub dalszym sąsiedztwie? Każdy 
dobry pomysł mieszkańców, któ-
ry uzyska odpowiednie poparcie  
w głosowaniu, może zostać zreali-
zowany.

Andrzej Buczyński

Łukasz Matyjasek
radny miejski
- Dobrze, że w budżecie obywatel-
skim aktywnie uczestniczą szkoły  
i inne jednostki budżetowe, na przy-
kład szkoły podstawowe nr 2 i 5, czy 
przedszkole przy ulicy Okrzei. W tych 
placówkach wygrywaliśmy budżety 
obywatelskie, co przy okazji pokazu-
je aktywizację społeczeństwa. Moż-
na powiedzieć, że uczestniczą w tym 
całe rodziny. Już małe dzieci nama-
wiają rodziców do głosowania, a to 
później przekłada się na ilość uzy-
skanych głosów. Uczą się aktywno-

ści obywatelskiej, a przy okazji zy-
skują rzeczy im potrzebne, takie jak 
na przykład place zabaw. 

Budżet obywatelski na pewno 
jest potrzebny i widać coraz większe 
zaangażowanie mieszkańców. Z ro-
ku na rok głosów przybywa. 

Rolą radnych jest zgłasza-
nie pomysłów do budżetu obywa-
telskiego, ale nie jest sztuką rzu-
cić tylko pomysł, trzeba też przy tym  
trochę pochodzić. W poprzednich la-
tach kserowałem ankiety i rozdawa-
łem mieszkańcom. To dobry spraw-
dzian dla radnego, który się zaanga-

żuje, przekona do pomysłu i wspól-
nie z mieszkańcami zbierze jak naj-
więcej głosów poparcia dla dane-
go projektu. Po zrealizowanych już 
wcześniej pomysłach widać, że spo-
łeczeństwu zależy na tym budżecie 
obywatelskim. 

Te pomysły mają służyć 
wszystkim. Przykładem jest zatocz-
ka parkingowa obok przedszkola 
na ulicy Okrzei. Służy głównie ro-
dzicom przywożącym i odbierają-
cym swoje dzieci, ale poza godzina-
mi pracy placówki, także mieszkań-
com tej ulicy. 

ŻARY W tym roku mieszkańcy znów zadecydują

fot. Andrzej Buczyński

Budżet obywatelski w połączeniu z dodatkowymi środkami z budżetu miasta pozwolił na kompleksowe zagospodarowanie terenu parku przy ul. Czer-
wonego Krzyża i Paderewskiego fot. Andrzej Buczyński
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Olaf Napiórkowski, 
wiceburmistrz 
miasta Żary
- Mamy już sześć lat do-
świadczeń z budżetem 
obywatelskim, który ca-
ły czas ewoluuje. Patrząc 
z punktu widzenia urzę-
du miasta - powstają no-
we obiekty,które później 
muszą być też utrzyma-
ne na odpowiednim po-
ziomie. Z tymi, które po-
wstają na terenie naszych 
jednostek, nie ma proble-
mu, ponieważ później za-
rządzane są przez szkoły, 
czy przedszkola. Co inne-
go, jeśli chodzi o takie in-
westycje, jak zagospoda-
rowanie parku i stawu przy 
ul. Ludowej, park przy ul. 
Czerwonego Krzyża, któ-
ry był największą inwe-

stycją z budżetu obywa-
telskiego uzyskując kwo-
tę 800 tysięcy złotych, al-
bo plac zabaw w Kunicach 
- takie inwestycje powo-
dują wzrost kosztów ob-
sługi. Najczęściej opieku-
je się nimi Miejski Ośrodek 
Sportu, Rekreacji i  Wypo-
czynku. Musimy więc pa-
miętać, że milionowy bu-
dżet obywatelski to nie 
wszystkie wydatki, a rolą 
miasta jest później dbanie 
o te inwestycje, które po-
winny jak najdłużej służyć 
mieszkańcom. Najczęst-
szym problemem są dewa-
stacje, czy zaśmiecanie. 
Nie wszyscy jeszcze doro-
śli do życia w przyjaznym 
otoczeniu, wśród rzeczy, 
które niejednokrotnie sa-
mi mieszkańcy tworzą dla 

siebie. Nie potrafią tego 
uszanować i jest to spo-
rym problemem. 

Jestem zwolenni-
kiem budżetu obywatel-
skiego. Widać jak to mo-
bilizuje mieszkańców mia-
sta. Około 8 tysięcy gło-
sów to naprawdę olbrzy-
mia ilość. Jest to potrzeb-
ne, sprawdza się i powinno 
być kontynuowane. W tym 
roku czekają nas zmiany, 
ale mają one raczej tech-
niczny charakter. Ważne, 
że każdy będzie mógł wy-
razić swoją wolę głosując 
na jakiś projekt. 

Jeśli chodzi o miasta 
podobnej wielkości, mi-
lion złotych nie jest małą 
kwotą, jest raczej rzadko-
ścią. Niektóre miasta wy-
chodzą z założenia, że na-

leży realizować tylko ma-
łe projekty, na przykład do 
100 tysięcy. Ale dla przy-
kładu, naprawdę porząd-
ny plac zabaw z projektem  
i zagospodarowaniem te-
renu, to koszt około 250-
300 tysięcy złotych.

Pojawiają się gło-
sy, że do budżetu obywa-
telskiego nie powinny być 
dopuszczane nasze jed-
nostki, na przykład szko-
ły. Uważam, że jak najbar-
dziej powinny, bo tam też 
głosują nasi mieszkańcy. 
Tysiąc głosów poparcia to 
wyraźny sygnał, że miesz-
kańcy chcą również takich 
inwestycji w naszych jed-
nostkach. Służą one póź-
niej tym najmłodszym, 
którzy są także mieszkań-
cami Żar.

Marian Popławski, 
przewodniczący rady miejskiej
- Zgodnie z ustawą o samorządzie gmin-
nym, budżet obywatelski nie jest sprawą 
obligatoryjną dla naszego miasta. Jestem 
jednak przekonany, że jest potrzebny i na-
leży go kontynuować, podobnie jak w la-
tach poprzednich. 

Wydaje mi się, że pośród radnych nie 
ma takich zakusów, aby budżet obywatel-
ski całkowicie zlikwidować. Zawsze jed-
nak były uwagi, co do możliwości udzia-
łu różnych podmiotów. Według mnie, nie 
można wykluczyć nikogo ze składania 
projektów. To rolą komisji będzie ocena 
pod względem merytorycznym, prawnym 
i na tej podstawie zakwalifikować projekt, 
czy się nadaje, czy nie nadaje do realizacji. 

Budżet obywatelski jest jedną  
z form aktywizacji mieszkańców. Wie-
lu ludzi ma swoje ciekawe pomysły. Nie-
koniecznie muszą być radnymi, żeby 
chodzić koło pewnych rzeczy i zabiegać  
o nie, o poprawę komfortu życia wokół 
własnego środowiska i to też się liczy. 

Radni też potrzebują informa-
cji od społeczeństwa co do podej-

mowanych decyzji. Budżet obywa-
telski jest jedną z form wypowiada-
nia się mieszkańców, co do potrzeb  
w mieście. 

Jeśli zabiega się o jakąś sprawę  
i projekt przejdzie do realizacji, to na pew-
no da dużą satysfakcję. Nie znaczy to jed-
nak, że jak się komuś nie udało w da-
nym roku, to będzie porażka. Nie ozna-
cza to, że pomysł był zły, tylko po prostu 
większość zagłosowała za innym. Wie-
le razy zgłaszane przeze mnie pomy-
sły uzyskiwały aprobatę, ale zdarzało się 
też, że nie. Nie odbierałem jednak tego  
w ten sposób, że dostałem pstryczka w 
nos. Nie traktujmy tego w formie wygra-
nej, czy przegranej. 

Budżet obywatelski daje radnym 
sposobność do tego, aby pokazać swo-
ją aktywność. Nie tylko podczas sesji ra-
dy. Mogą wyjść do swoich wyborców, po-
kazać się w swoim środowisku i zaprosić 
do współdziałania. Będzie to też spraw-
dzian dla radnych, czy potrafią wspólnie 
zabiegać o sprawy potrzebne dla swoje-
go okręgu wyborczego, pomimo że nie są  
z tej samej koalicji, czy ugrupowania.

fot. Andrzej Buczyński

fot. ARMG

Place zabaw są dość częstym pomysłem na projekt do budżetu obywatelskiego. Trzeba jednak pamiętać, że porządnie wykonany nie będzie tani fot. Andrzej Buczyński
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NIESPODZIANKA
dla Czytelników

Mojej Gazety

Na dwie pierwsze osoby, 
które w piątek, 1 lutego 

od godz. 12.00
stawią się w Pub Max

z najnowszym numerem 
Mojej Gazety,

czekają bilety na koncert 
Andrzeja Piasecznego
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GMINA ŻARY 
Dzielnicowy 
razem z sołtysami 
postanowił 
zorganizować 
spotkania 
z mieszkańcami, 
żeby pomówić 
o bezpieczeństwie.

Dzielnicowy z Komendy Po-
wiatowej Policji w Żarach st. 
sierż. Krzysztof Bzowski wspól-
nie z sołtysami wsi Mirosto-
wice Górne oraz Mirostowice 
Dolne, zainicjował projekt pn., 
„Bezpieczny mieszkaniec”. Ce-
lem tego przedsięwzięcia jest 
kontakt dzielnicowego ze spo-
łeczeństwem i podejmowanie 
działań na rzecz ich bezpie-

czeństwa w różnych aspektach 
życia. Projekt zakłada cykl spo-
tkań z przedstawicielami róż-
nych zawodów. Działania dziel-
nicowego doskonale wpisują 
się w ramy programu MSWiA 
pn. „Dzielnicowy bliżej nas”, 
którego głównym założeniem 
jest ułatwienie kontaktu dziel-
nicowego z mieszkańcami. 

Pierwsze spotkania odby-

ły się w Mirostowicach Górnych 
oraz Mirostowicach Dolnych. st. 
sierż. Krzysztof Bzowski oraz 
sierż. szt. Tomasz Dąbrowski do 
uczestnictwa zaprosili ratowni-
ka medycznego Joannę Świąt-
kiewicz oraz strażaka z OSP Ku-
nice Bartłomieja Warężaka.

Mieszkańcy wsi dowie-
dzieli się, jak udzielać pierw-
szej pomocy w przypadku za-

krztuszenia, nagłego zatrzy-
mania krążenia, czy oparzenia. 
Garść podstawowych informa-
cji przekazanych przez strażaka 
o tym, jak groźny jest czad i jak 
się przed nim ustrzec, niewąt-
pliwie wpłynie na poziom bez-
pieczeństwa. W planach są ko-
lejne spotkania, na których bę-
dą poruszane tematy bezpie-
czeństwa. PAS

Jak sobie poradzić 
w trudnej sytuacji

ŻAGAŃ Jak 
precyzyjnie 
określić na 
mapie odległości 
i kierunki, 
jak określić 
współrzędne? 
O tym wszystkim 
dowiedzieli 
się w teorii 
i praktyce 
młodzi ludzie 
z harcerskiej 
drużyny.
Stowarzyszeniu „Bądź Go-
tów” przeprowadziło szko-

lenie w zakresie podstaw 
nawigacji dla harcerzy z 3 
Wielofunkcyjnej Drużyny 
Harcerskiej Azymut. Har-
cerze zapoznali się z  budo-
wą systemu meldunkowego 
UTM, określaniem współ-
rzędnych punktu na ma-
pie, wyznaczaniem azymu-
tu na mapie i w terenie, po-
miarem odległości marszu. 
Bardzo istotnym elemen-
tem szkolenia były zajęcia 
praktyczne w nawigacji. 
W planach harcerskiej dru-
żyny przewidziano kolejne 
szkolenia ze Stowarzysze-
niem „ Bądź Gotów”. JM

Harcerze zdobywają wiedzę o nawigacji

Prawidłowe czytanie mapy i nanoszenie współrzędnych, to wiedza, którą najlepiej poćwiczyć w praktyce fot.Jan Mazur

Zainteresowanych nie brakowało, bez względu na wiek fot.KPP Żary



Moja Gazeta       1 lutego 2019 11WYPADKI PRZYPADKI

POWIAT ŻARSKI Liczyła 
się każda minuta. Tragedia 
wisiała w powietrzu. Do 
akcji poszukiwawczej 
zaginionej kobiety ruszyli 
dzielnicowi z Lubska 
i Jasienia.

Zbliżał się wieczór, kiedy dyżurny komen-
dy z Krosna Odrzańskiego poinformował 
dyżurnego Komisariatu Policji w Lubsku 
o prowadzeniu poszukiwań 42-letniej chorej 
kobiety. Zaginiona wyszła z domu nikomu 
nic nie mówiąc około godziny 10:00 rano. 
Kontakt z nią był niemożliwy, ponieważ nie 
miała telefonu. Według uzyskanych przez 
policjantów informacji wynikało, że mogła 
udać się do swojej rodziny w miejscowości 
Jasień.

Do poszukiwań zaginionej kobiety, 
prowadzonych w sąsiednim powiecie, włą-
czyli się natychmiast funkcjonariusze z lub-
skiego komisariatu. Czas był bardzo cen-
ny, gdyż zbliżała się noc, a niska temperatu-
ra w takich okolicznościach zagrażała zdro-
wiu i życiu zaginionej. Mundurowi uważ-
nie przeszukiwali trasę, którą mogła poru-
szać się kobieta. Sprawdzali las i drogi. Po 
półtoragodzinnym przeszukiwaniu terenu, 
dzielnicowi z Jasienia i Lubska zauważyli na 
skraju lasu kobietę. Okazało się, że była to 
zaginiona mieszkanka pow. krośnieńskiego. 
Zziębnięta i głodna 42-latka znajdowała się 
blisko 10 km od miejsca zamieszkania, jed-
nak jej życiu już nic nie zagrażało. Funkcjo-
nariusze wezwali na miejsce karetkę pogoto-
wia, kobieta znalazła się pod fachową opie-
ką medyczną. PAS

Poszukiwanie zaginionej 
chorej kobiety

Intensywne działania policjantów były skuteczne fot.KPP Żary

POWIAT ŻARSKI Zabawy 
z kontem na portalach 
społecznościowych 
mogą się źle skończyć. 
Szczególnie, jak ktoś 
nieuprawniony ingeruje 
w konto innej osoby.
Prokurator Rejonowy w Żarach skierował 
do sądu wniosek o dobrowolne poddanie 
się karze wobec 29-letniego mężczyzny. 
Oskarżonemu zarzucono, że jesienią ubie-
głego roku, w jednej z miejscowości po-
wiatu żarskiego, nie będąc do tego upraw-
nionym, zmienił oraz utrudnił dostęp do 
danych informatycznych. W jaki sposób? 
Dostał się do konta na portalu społeczno-
ściowym facebook.pl oraz poczty elektro-
nicznej, użytkowanych przez kobietę, a na-

stępnie poprzez wykorzystanie znanego 
mu hasła dostępu te konta usunął. Oskar-
żony przyznał się do zarzucanego mu czy-
nu i złożył wniosek o dobrowolne podda-
nie się karze. Prokurator wniósł o skazanie 
go na karę grzywny w wysokości 1500 zł.

Sąd może jednak wniosek odrzu-
cić. Co wtedy? Zgodnie z prawem oskar-
żony może mieć większe kłopoty. Przepisy 
mówią, że „kto, nie będąc do tego upraw-
nionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmie-
nia lub utrudnia dostęp do danych informa-
tycznych albo w istotnym stopniu zakłóca 
lub uniemożliwia automatyczne przetwa-
rzanie, gromadzenie lub przekazywanie ta-
kich danych, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3”. Oprócz kary finanso-
wej oskarżonemu może więc grozić rów-
nież kara pozbawienia wolności. PAS

Usunięte konta
 na facebooku ŻARY Prokurator Rejonowy w Żarach skie-

rował do sądu akt oskarżenia przeciwko 
35-letniemu mężczyźnie. Oskarżonemu za-
rzucono, że 22 października 2018 r. w jednym 
z supermarketów w Łęknicy, zabrał w celu 
przywłaszczenia 1376 sztuk naklejek promo-
cyjnych „Gang Słodziaków”, powodując stra-

ty w wysokości 1376 złotych na szkodę spół-
ki będącej właścicielem supermarketu. 

Zgodnie z przepisami kodeksu karne-
go, Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przy-
właszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5. PAS

Gang Słodziaków

ŻARY Policjanci 
z Komendy 
Powiatowej 
Policji w Żarach 
organizują 
kolejną edycję 
„Dni otwartych”.

W dniu 5 lutego 2019 r. po-
licjanci zapraszają dzie-
ci oraz młodzież w ramach 
„Dni otwartych” do odwie-
dzenia Komendy Powiato-
wej Policji w Żarach. Ak-
cja skierowana jest do dzie-
ci z przedszkoli i uczniów 

szkół podstawowych. 
Zgłoszenia od przed-

stawicieli szkół i przed-
szkoli będą przyjmowa-
ne telefonicznie pod nr: 68 
476 33 99. Policjanci ser-
decznie zapraszają do od-
wiedzenia komendy. PAS

Otwarte drzwi
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Tradycyjne żarówki ciągle 
w sprzedaży. Czy są bezpieczne?
Nieprawidłowe 
oznakowanie 
produktów to 
najczęstsze 
zastrzeżenia 
w stosunku do 
tradycyjnych 
żarówek i opraw 
oświetleniowych.
Inspekcja Handlowa 
skontrolowała 300 
rodzajów wyrobów 
i zakwestionowała 
35,3 procent z nich.
Część zastrzeżeń 
dotyczyła także 
bezpieczeństwa.
W 2018 roku kontrolerzy In-
spekcji Handlowej zbadali 300 
rodzajów produktów – 258 
opraw oświetleniowych - róż-
nego rodzaju kloszy i 42 źródła 
światła, czyli  żarówki tradycyj-
ne, z żarnikiem, obecnie sprze-
dawane jako specjalistyczne ża-
rówki wstrząsoodporne. Skon-
trolowali 92 sklepy, supermarke-
ty i hurtownie.

Inspektorzy zakwestiono-
wali 35,3 procent wyrobów - 
106 modeli. W 88,6 proc. z tej 
liczby stwierdzili nieprawidło-
we oznakowanie, np. niepełne 
informacje, które są podstawą 
bezpiecznego użytkowania, brak 
nazwy producenta lub importera, 
brak lub nieprawidłowe oznako-
wanie CE, czy deklarację zgod-
ności.

W 25. przypadkach kontro-
lerzy mieli zastrzeżenia do  wy-
konania produktów. Dotyczy-
ły one między innymi  nieodpo-
wiedniej izolacji, niewłaściwej 
ochrony przed wnikaniem pyłów 
i wilgoci, ostrych krawędzi, któ-
re stykają się z przewodami czy 
braku zabezpieczeń przed bez-
pośrednim kontaktem użytkow-
nika z elektrycznością.

W wyniku badań labora-
toryjnych inspektorzy zakwe-
stionowali 4 oprawy oświetle-
niowe. Część z nich nie zapew-
niała deklarowanego stopnia 
ochrony IP – z ang. Ingress Pro-
tection. Jest to stopień ochro-
ny zapewnianej przez obudo-
wę przed wnikaniem obcych 
ciał stałych oraz szkodliwymi 
skutkami wnikania wody. Nie-
właściwa ochrona to zagroże-
nie zwarcia lub porażenia prą-
dem. W pozostałych przypad-
kach producent zastosował nie-
właściwy typ przewodów dla 
opraw zewnętrznych.

Wielu przedsiębiorców do-
browolnie usunęło nieprawidło-
wości. Wojewódzcy inspekto-
rzy Inspekcji Handlowej wydali 
dwie decyzje czasowo zakazują-
ce udostępniania wyrobu. Prezes 
UOKiK wszczął 11 postępowań 
w sprawie wprowadzenia do 
obrotu wyrobów niezgodnych  
z wymaganiami, w kilku przy-
padkach trwają postępowania 
wyjaśniające.

oprac ATB (źródło UOKiK)

Żegnamy tradycyjne żarówki
Unia Europejska od 2009 stopniowo wycofuje 
z produkcji żarówki tradycyjne. Zastąpienie ich 
halogenowymi, a następnie oświetleniem LED, 
ma zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do śro-
dowiska oraz ograniczyć wydatki na oświetle-
nie. Żarówki LED są droższe, ale powinny świe-
cić nawet kilka lat. 1 września 2009 roku UE wy-
cofała z produkcji tradycyjne żarówki o mocy 100 
wat, rok później te o mocy 75 wat. W roku 2011 

natomiast nastąpiło wycofanie żarówek 60 wat,  
a w 2012 tych o mocy 40 i 25 wat. Można było 
jednak nadal wyprzedawać zapasy. 1 września 
2018 Unia Europejska wprowadziła zakaz pro-
dukcji żarówek halogenowych. Unijne regulacje 
dopuszczają sprzedaż tego typu żarówek, aż do 
wyczerpania zgromadzonych zapasów magazy-
nowych. Tradycyjne żarówki możemy jednak na-
dal kupić jako żarówki „specjalnego przeznacze-
nia”, „wstrząsoodporne” lub „przemysłowe”.

Konsumencie, pamiętaj!
• Sprawdź na oprawie oświetleniowej, jaki rodzaj żarów-

ki do niej pasuje i jaką powinna mieć maksymalną moc.
• Przeczytaj informacje o barwie światła podane na opa-

kowaniu. Ciepłe światło jest wskazane w pomieszcze-
niach przeznaczonych do wypoczynku, zimne sprzyja 
koncentracji i powinno być stosowane np. w pomiesz-
czeniach biurowych.

• Sprawdź, czy oprawa lub żarówka jest oznakowana zna-
kiem CE – producent deklaruje w ten sposób, że jest bez-
pieczna.

• Na wyrobie, w instrukcji obsługi, karcie gwarancyjnej 
lub innej dokumentacji powinna znajdować się nazwa, 
określenie modelu, numer serii, dane producenta lub 
importera.

• Oprawy wewnętrzne nie mogą być montowane na ze-
wnątrz – kupuj je zgodnie z przewidywanym przezna-
czeniem.

• Sprawdź przed zakupem, czy produkt nie jest uszkodzo-
ny, czy przewody i przełączniki są dobrze dopasowane  
i czy oprawa jest stabilna.

• Jeśli masz wątpliwości dotyczące zakupów, skontaktuj 
się z Inspekcją Handlową.
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GMINA ŻARY 
W sali świetlicy 
wiejskiej 
w Kadłubii, 
świętowano 
nie tylko Dzień 
Babci i Dziadka. 
Doroczne 
spotkanie 
było okazją do 
promocji książki 
o dziejach tej 
miejscowości.
Kiedy w roku 2014 ukaza-
ła się nakładem gminy Ża-
ry „Historia miejscowości 
w Gminie Żary 1945-2014” 
autorstwa Leszka Zugaja, 
miejscowi regionaliści i pa-
sjonaci już pracowali nad 
kolejnymi publikacjami, do-
tyczącymi historii najnow-
szej i tej dawniejszej miej-
scowości leżących na tere-
nie gminy.

Zainteresowanie dzie-
jami tych ziem oznacza, że 
zakończył się okres powo-

jennej tymczasowości, że 
mieszkańcy już wrośli w tę 
ziemię. Teraz przyszedł 
czas, żeby ją lepiej poznać 
i pozostawić coś dla przy-
szłych pokoleń. Pozostawić 
coś, na czym będą mogli 
budować swoją tożsamość 
i ciągłość kulturową.

„Nad Złotą Strugą”, to 
tytuł książki będącej przy-
czynkiem do dziejów Ka-
dłubii i Babiego Młyna. Au-
tor, Rafał Szymczak jest hi-
storykiem i pasjonatem hi-
storii regionu. Skoro został 
z wyboru mieszkańcem Ka-
dłubii, można się było spo-
dziewać, że i ta miejsco-
wość, tak jak wcześniej Bie-
niów, Łaz czy Złotnik, rów-
nież doczeka się swojej ma-
łej monografii. 

Książka „Nad Złotą 
Strugą” to historia miejsco-
wości, datowana w źródłach 
od XIV wieku, obejmująca 
także czasy powojenne aż 
do roku 2015. Z kart książ-
ki wyłania się obraz Ka-

dłubii, jako miejsca, w któ-
rym działała znana na świe-
cie fabryka „Gebhardt & 
Wirth”, oddziałująca na ży-
cie nie tylko mieszkańców 
tej miejscowości, ale też 
i Żar. Z Kadłubii pochodził 

także Alfred Helwig, znany 
zegarmistrz i współtwórca 
„latającego turbillona”. 

O tym i o innych cieka-
wostkach z dziejów i współ-
czesności tej podżarskiej wsi 
opowiadał autor podczas 

promocji książki, posiłkując 
się pokazem slajdów. Auto-
rowi marzy się poszerzenie 
książki o wspomnienia po-
wojennych mieszkańców. To 
autentyczne i żywe źródło 
wiedzy o czasach powojen-

nych - źródło, które powoli 
wysycha ...

Książkę wydano ze 
środków Funduszu Sołec-
kiego wsi Kadłubia. 

Janina Wilga

Nad Złotą Strugą

Dr Rafał Szymczak prezentował książkę i opowiadał o historii miejscowości, a potem podpisywał książkę i rozmawiał z sąsia-
dami fot.Jan Wilga

ŻAGAŃ Przy 
budynku Urzędu 
Miasta na placu 
Słowiańskim 
stanęło żółte 
miasteczko. 
Powód? 
Do miasta 
przyjechały żółte 
wozy rozgłośni 
radiowej RFM 
FM.
Dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców Żagań wygrał 
w plebiscycie „Twoje Mia-
sto”. Dzięki temu, w cogo-
dzinnych wejściach ante-
nowych, przez siedem go-
dzin słychać było o Żaganiu 
w trakcie nadawanych przez 
RFM FM faktów. Reporte-
rzy radiowi wyruszyli w po-
dróż po mieście odwiedzając 
Muzeum Obozów Jeniec-
kich, Dawne Opactwo Kano-
ników, wojsko i stanicę wod-
ną Stowarzyszenia Turysty-
ki Wodnej”Szron-Czerna”. 
Dla Żagania był to wyjątko-
wy dzień, gdyż przez kilka 
godzin cała Polska zagościła 
w naszym mieście. JM

Na falach ogólnopolskiego eteru

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur
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ŻAGAŃ W sali 
Familijnej Pałacu 
Książęcego 
zgromadzona 
licznie publiczność 
wysłuchała koncertu 
laureatów 6. 
Rejonowego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek.

Do Festiwalu zgłoszono solistów, 
duety i zespoły - łącznie 34 pod-
mioty wykonawcze. W grupie naj-
młodszej tytuł laureata otrzyma-
li: Michalina Skiba, Aleksandra 
Bukowska i Honorata Pogorzelec. 
W starszej kategorii wiekowej ty-
tuł laureata zdobyli: Aurelia Bałuk 
i zespół Ostatni Raz z klubu 11.Lu-
buskiej Dywizji Kawalerii Pancer-
nej w Żaganiu oraz zespół Sunnia-
ki ze Szprotawskiego Domu Kul-
tury. Organizatorem Festiwalu by-
ło Centrum Kultury. 

Jan Mazur

Kolędy i pastorałki

Gorące brawa publiczności były najlepszym podziękowaniem fot.Jan Mazur

Nagrody i okolicznościowe dyplomy były podziękowaniem za muzyczne i wokalne prezenta-
cje fot.Jan Mazur

Nie tylko dzieci zaprezentowały się podczas festiwalu fot.Jan Mazur

Zdolnych, muzykujących dzieci warto posłuchać fot.Jan Mazur
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Podsumowali rok treningowy
SPORTY WALKI Trenerzy, 
zawodnicy, rodzice  
i przyjaciele Lubuskiego 
Centrum Oyama  
Karate z Lubska, Żar, 
Jasienia, Nowogrodu 
Bobrzańskiego, Zielonej 
Góry i Cottbus spotkali  
się w Lubsku  
na uroczystym 
podsumowaniu roku 
treningowego.
Szefowie klubu -  shihan Andrzej Tomiało-
wicz, sensei Marek Błaszków, Zbigniew To-
miałowicz oraz Mateusz Łanda podsumo-
wali coroczny plebiscyt WOJOWNIKA RO-
KU. W kategori dziecięcej KARATE KIT  
3. miejsce zajął Łukasz Szpichowski,  
2. miejsce przypadło Olafowi Stackiewiczo-
wi, a mistrzem została Maja Pelc. 

W nowej kategorii, dotyczącej osób, 
które już nie są zawodnikami, ale pracu-
ją na rzecz klubu, czyli DEBEŚCIAKA -  
3. miejsce zajął Przemek Pawlaczek, 2. miej-
sce Krzysztof Wieczyński, a 1. miejsce przy-
padło Arkadiuszowi Szpichowskiemu. 

W kategorii głównej WOJOWNIK 
ROKU 3. miejsce ex aequo zajęli Grzegorz 
Nowak i Wojciech Wieczyński, wicemi-
strzem został Mirosław Kołodziej a niepod-
ważalnym mistrzem - Kamil Kościk.

Zarząd skierował ogromne podzię-
kowania do osób i grup, które w ciągu ro-
ku wspierają działalność klubu. Otrzyma-

ły je dwie grupy rodziców i przyjaciół klu-
bu z Nowogrodu Bobrzańskiego i z Lub-
ska. Wyróżnienia została asystentka trenera 
z Nowogrodu Bobrzańskiego Gabriela Łan-
da. Specjalne wyróżnienie w kategorii KO-
ZAK ROKU otrzymał Emil Rapacz z Jasie-
nia - za odwagę i waleczność. 

Specjalne podziękowanie otrzymali 
burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł 
Mierzwiak oraz sensei Mateusz Łanda. 

Andrzej Tomiałowicz podziękował 
wszystkim instruktorom, którzy cały rok 
świetnie i z sukcesami prowadzą swoje sek-
cje. Obecni na podsumowaniu instruktorzy: 
Marek Błaszków, Zbigniew Tomiałowicz, 
Mateusz Łanda, Tomasz Banaś i Maciej Po-
hl otrzymali z tej okazji specjalną publika-
cję. 

Jak powiedział sensei Mateusz Łanda - 
Rok 2019 to także rok jubileuszy. My w tym 
roku mamy takie trzy”. 

Pod przewodnictwem sensei Mateusza 
wszyscy członkowie klubu uczcili te jubi-
leusze uprawiania sztuk walki wręczeniem 
pięknych pucharów w kształcie japońskiej 
Bramy Duchów. Otrzymali je Torii sensei 
Zbigniewow Tomiałowicz 4 DAN za 30 lat 
zgłębiania sztuk walki, shihan Andrzej To-
miałowicz 5 DAN za 35 lat i sensei Marek 
Błaszków za 40 lat przygody życia.

Część oficjalną, jak zawsze, zakoń-
czyła projekcja specjalnego filmu podsu-
mowującego całoroczną działalność klubu, 
a później już były tańce, rozmowy i zacie-
śnianie przyjaźni do przysłowiowego białe-
go rana.  AT, ATB

fot. Lubuskie Centrum Oyama Karate fot. Lubuskie Centrum Oyama Karate

fot. Lubuskie Centrum Oyama Karatefot. Lubuskie Centrum Oyama Karate

fot. Lubuskie Centrum Oyama Karate
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W Królewskim 
Muzeum Armii 
w Brukseli, 
w obecności 
ponad 400 gości, 
miała miejsce 
inauguracja 
wystawy 
„Pancerne 
Skrzydła”, 
poświęconej 
żołnierzom 1. 
Polskiej Dywizji 
Pancernej, 
wyzwolicielom 
Flandrii we 
wrześniu 1944 r.
W ubiegłym roku ekspozy-
cję prezentowano w War-
szawie i gdańskim Mu-

zeum II wojny Świato-
wej. Z inicjatywy Amba-
sady RP w Brukseli, władz 
Flandrii oraz przy znaczą-
cym wsparciu Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych wystawa 
przybyła do Belgii. Wy-
stawa opisująca czyn oręż-
ny żołnierzy gen. Maczka, 
wpisuje się w obchody ju-
bileuszu 100-lecia nawią-
zania stosunków dyploma-
tycznych pomiędzy Polską 
i Belgią oraz 75. rocznicę 
wyzwolenia Flandrii przez 
1.PDPanc. 

Popularyzacja 
wojskowego czynu
Wystawa „Pancerne 
Skrzydła” przedstawia wy-
darzenia związane z wy-

zwoleniem miast północ-
nej Belgii przez pancernia-
ków gen. St. Maczka jesie-
nią 1944 r. oraz osoby, któ-
re w tych wydarzeniach 
uczestniczyły. Jej narrację 
stanowią osobiste historie 
i losy polskich wyzwoli-
cieli i mieszkańców Flan-
drii. Wraz z unikatowymi 
fotografiami i artefaktami 
pochodzącymi m.in. z pry-
watnych kolekcji zachęcają 
zwiedzających do interak-
tywnej podróży w czasie 
do wydarzeń sprzed 75 lat. 
Na wystawie przedstawio-
no również sylwetki kil-
ku żołnierzy z 1. PDPanc , 
wśród nich wielkich przy-
jaciół żagańskiej Czarnej 
Dywizji ś.p. mjr. Czesława 
Kajpusa i ś.p. kpt. Sylwe-

stra Bardzińskiego. 
Multimedialna wy-

stawa jest wspólnym pro-
jektem opracowanym 
przez Przedstawicielstwo 
Generalne Rządu Flandrii, 
Muzeum II Wojny Świa-
towej w Gdańsku, Instytut 
Pamięci Narodowej, Na-
rodowy Instytut Polskie-
go Dziedzictwa Kulturo-
wego za Granicą Poloni-
ka oraz Departament Dy-
plomacji Publicznej Mini-
sterstwa Spraw Zagranicz-
nych RP. Autorem i kura-
torem wystawy jest Dirk 
Verbeke, honorowy sekre-
tarz miasta Tielt i prezes 
Stowarzyszenia 1 Dywi-
zji Pancernej w Belgi . Pre-
zentowana ekspozycja jest 
dla niego swoistym „opus 

magnum” i zwieńczeniem 
wielu lat popularyzowa-
nia czynu orężnego żołnie-
rzy gen. Maczka w Belgii. 
W realizacji koncepcji wy-
stawy ściśle współpraco-
wał on z Yvesem Wanten-
sem - przedstawicielem ge-
neralnym Flandrii w Pol-
sce. 

Szlakiem bohaterów
Z Brukseli, po dwóch 
miesiącach ekspozycja 
trafi do miast i miaste-
czek we Flandrii, m.in. 
do Poperinge, Roeselare 
czy Tielt i będzie utrwa-
lać polski kod pamięci we 
Flandrii i oddawać należ-
ny hołd bohaterom tam-
tych dni. W oficjalnym 
katalogu wystawy wśród 

wymienionych jej współ-
twórców i instytucji udo-
stępniających eksponaty 
jest również m.in. żagań-
ska Sala Tradycji Czarnej 
Dywizji – Centrum Tra-
dycji Polskich Wojsk Pan-
cernych. 

W trakcie wernisażu 
odbyła się także promocja 
książki Jacquesa Wiacka 
z Francji „Historie de la 
1re Division Blindee Po-
lonaise 1939-1945”, opi-
sującej wojenne dzieje 
gen. Maczka i jego żołnie-
rzy. Wydawnictwo spoty-
kało się bardzo życzli-
wym przyjęciem uczest-
ników muzealnego wyda-
rzenia.

Waldemar Kotula

Książka opisująca wojenne dzieje gen. Maczka i jego żołnierzy, cieszyła się dużym zaintereso-
waniem fot.Waldemar Kotula

fot.Waldemar Kotula

BRUKSELA Interaktywna podróż w czasie

Belgia wspomina żołnierzy 
generała Maczka

Goście i kombatanci
Ceremonię otwarcia ekspozycji w dniu 
28 stycznia zaszczycili swoją obecno-
ścią m.in. Szef Ministerstwa Spraw Za-
granicznych i Wicepremier Belgii Didier 
Reynders, Minister Prezydent Flandrii 
Geert Bourgeois, Minister Spraw Zagra-
nicznych Polski Jacek Czaputowicz, Mi-
nister Anna Maria Anders, Szef Urzę-
du d.s. Kombatantów i Osób represjono-
wanych Jan. J. Kasprzyk oraz ambasa-

dorowie i europosłowie. Wojsko Polskie 
reprezentowali m.in. gen. broni Janusz 
Adamczak, Polski Przedstawiciel Woj-
skowy przy Komitetach Wojskowych NA-
TO i Unii Europejskiej oraz gen. bryg. Ze-
non Brzuszko, Polski Narodowego Przed-
stawiciel Wojskowy przy Naczelnym Do-
wództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych 
NATO w Europie.

Honorowymi gośćmi uroczystości 
byli owacyjnie witani sędziwi kombatan-

ci, żołnierze 1PDPanc: mjr w stanie spo-
cz. Marian Słowiński (99 l.), kpt. w st. 
spocz. Wacław Butowski (92 l.), mjr. w. st. 
spocz. Janusz Gołuchowski (90 l.), którzy 
przybyli z Polski oraz mieszkający w Bel-
gii kpt. Jan Brzeski (96l.). Kombatantom 
towarzyszyła również m.in. delegacja ich 
następców z 11. Lubuskiej Dywizji Kawa-
lerii Pancernej oraz 10.Brygady Kawale-
rii Pancernej. Reprezentanci Czarnej Dy-
wizji, która od 27 lat pielęgnują tradycje 

pancerniaków gen. Maczka, przybyli do 
stolicy Belgii pod przewodnictwem ppłk. 
Pawła Fornalczyka wraz z repliką sztan-
daru 1.pułku pancernego z 1 PDPanc. 
Oryginalny sztandar został wręczony od-
działowi przez mieszkańców Sint-Nikla-
as Waas w podzięce za dar wyzwolenia, 
zaś jego kopia ufundowana przez Krzysz-
tof Grabca z Warszawy towarzyszy pan-
cerniakom 1. batalionu czołgów ze Świę-
toszowa w codziennej służbie.
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Wojenny rajd pancerniaków
6 września 1944 r. około godz. 13.40 
(według innych źródeł miało to miej-
sce dzień wcześniej) czołowe elementy 
1 Dywizji Pancernej przekroczyły gra-
nicę francusko-belgijskiej w rejonie 
Ypres. Wyzwalając Ypres i kolejne mia-
sta, dywizja z powodzeniem stosowała 
typową taktykę związków pancernych 
paraliżującą obronę Niemców i mini-
malizującą straty zarówno wśród pol-
skich żołnierzy jak i ludności cywilnej. 
Pułki pancerne oskrzydlały miejsco-
wości i przecinały drogi prowadzące do 
nich, a między zabudowania wkraczała 
piechota. Zazwyczaj obrońcy kapitulo-
wali po bardzo krótkiej walce, a dalszy 
marsz pancerniaków spowalniał nie ty-
le opór nieprzyjaciela, co tłumy wiwa-
tujących Belgów. Między 7 a 9 wrze-
śnia dywizja, zadając przeciwnikowi 
bardzo duże straty, kontynuowała po-
ścig zajmując kolejno Roulers, Thielt 
i Ruysselede. W rejonie ostatniej z wy-
mienionych miejscowości 2 pułk pan-
cerny zaskoczył i zniszczył dużą ko-
lumnę prawdopodobnie z niemieckiej 
712 Dywizji Piechoty wycofującej się 
w kierunku Gandawy. W następnych 
dniach generał Maczek podjął działa-
nia, uniemożliwiające oddziałom prze-
ciwnika wycofanie się za Skaldę. Pod-
działy dywizji miały zdobyć Ganda-
wę, Lokeren i St. Nikolaas, a następ-
nie połączyć się z brytyjską 11 Dywi-
zją Pancerną w rejonie Antwerpii. Oka-
zało się, że polski dowódca ośmielo-
ny wcześniejszymi sukcesami, przece-
nił swoje siły. W walkach o Gandawę  
3 Brygada Strzelców (zwłaszcza 9 bata-
lion strzelców) poniosła wysokie stra-
ty. Na wzmagający się opór nieprzyja-
ciela nałożyło się drastyczne zmniej-
szenie dostaw zaopatrzenia, które 
znacznie ograniczyło możliwości dzia-
łania dywizji. Marsz utrudniały ponad-
to zniszczenia i pułapki minowe wyko-
nywane przez cofających się Niemców 
oraz coraz trudniejszy dla czołgów te-
ren. Mimo tych trudności polscy żoł-
nierze podjęli akcje zaczepne w celu 
ostatecznego zamknięcia dróg odwro-
tu nieprzyjacielowi. W trakcie ciężkich 
walk z resztkami 59 i 712 Dywizji Pie-
choty pancerniacy 16 września prze-
kroczyli granicę belgijsko-holenderską 
i kontynuują natarcie w kierunku Axel 
w Holandii. W czasie 10-dniowego po-
ścigu przez północną Francję i Belgię  
1 Dywizja Pancerna pokonała odle-
głość 470 km, zadając przeciwnikowi 
duże straty. Wzięła do niewoli 40 ofice-
rów i 3447 szeregowych oraz zdobyła 
47 dział, 2 czołgi, 3 samochody pancer-
ne, 2 ciągniki, 8 moździerzy i 2 dział-
ka przeciwlotnicze. Sukcesy te opłaci-
ła 57 zabitymi i 170 rannymi. Zarów-
no większość zdobyczy, jak i poniesio-
nych strat wiązała się z walkami na ter-
nie Belgii. Szczególnie w nich wyróżni-
ła się 3 Brygada Strzelców a zwłasz-
cza 9 batalion strzelców, który 1 lip-
ca 1945 r. otrzymał z rąk ks. Karola - 
regenta Belgii oficjalną nazwę 9 bata-
lion „Strzelców Flandryjskich” i prawo 
do noszenia sznura naramiennego Fo-
urragère w kolorach belgijskiego Krzy-
ża Wojennego.

fot.Waldemar Kotula

fot.Waldemar Kotula

fot.Waldemar Kotula
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Modzi wojownicy

Rocznik 2007 
na turnieju

SPORTY WALKI 
Udany występ na 
mistrzostwach  
w Niemczech.

- Nasi najmłodsi wojowni-
cy wzięli udział w Mistrzo-
stwach Muaythai Wschod-
nich Niemiec / Ostdeutsche 
Amateur Muaythai Meister-
schaft 2019 w niemieckim 
Strausbergu pod patronatem 
niemieckiej federacji MT-
BD oraz światowej federa-
cji IFMA - informuje trener 
Żarskiego Klubu Sportów 
Walki Dawid Polok. - Dzię-
ki współpracy z organizato-
rem Thaiboxen Strausberg 
zostaliśmy zaproszeni jako 
jedyny team spoza Niemiec.

Złoty medal zdobył 
Bartosz Kula, kat. 30 kg 8-9 
lat. srebrne medale wywal-
czyli Dawid Dobielski kat. 
34 kg 10-11 lat, Klaudia Ku-
kuła kat. 32 kg 10-11 lat oraz  
Bartosz Kula kat. 30 kg 10-
11 lat. Z medalem brązo-
wym wrócił z zawodów Szy-
mon Socha kat. 34 kg 10-11 
lat. ATB

Zaczęli bardzo 
dobrze
FUTSAL 
Drugoligowy 
Mundial mógł 
wygrać to 
spotkanie. 
Jednak niestety 
znów czegoś 
zabrakło.

Mecz był raczej wyrówna-
ny i w sumie trudno byłoby 
wskazać faworyta patrząc 
na przebieg tego spotkania, 
szczególnie w pierwszej po-
łowie. Do przerwy Mundial 
Żary prowadził 1:0.

W drugiej części spo-
tkania piłkarzom PKM Za-
chód Persa AZS UZ Zielo-
na Góra udało się nie tylko 
zremisować, ale i odskoczyć 
na tyle, że to Mundial mu-
siał gonić rywala. Żaranom 
z kolei nie udało się wyko-
rzystać jednego przedłużo-
nego rzutu karnego. Dru-

gie podejście było już sku-
teczne, ale pomimo oblę-
żenia bramki gości, które 
trwało do ostatnich sekund,  
z bramkarzem w polu, do re-

misu już nie doprowadzono.
Mundial ostatecznie 

przegrywa 2:3. Strzelcem 
obydwu bramek był Rado-
sław Romanowski. ATB

Młodzi zawodnicy mają też wsparcie rodziców fot. nadesłane

PIŁKA NOŻNA 
Reprezentacja UKS 
Promień Żary zajęła 
4. miejsce na 8. drużyn, 
które zagrały na turnieju 
w Nowej Soli.
Zespoły podzielono na dwie grupy. Oprócz 
Promienia w jednej z nich znalazła się też 

Pogoń Świebodzin, Dąb Przybyszów oraz 
MKP Arka I.
UKS Promień Żary - Pogoń Świebodzin 4:0
UKS Promień Żary - Dąb Przybyszów 1:0
UKS Promień Żary - MKP Arka I 0:0

W półfinale żaranie przegrywają z Ar-
ką II 1:3. W meczu o trzecie miejsce lepszą 
okazała się Sprotavia Szprotawa wygrywa-
jąc w rzutach karnych 2:0. ATB

Czwarte miejsce na turnieju w Nowej Soli fot. UKS Promień Żary

Mundial Żary przegrywa 2:3 fot. Andrzej Buczyński
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FUTSAL Rozegrano mecze 
piątej kolejki drugiego 
etapu rozgrywek Żarskiej 
Ligi Futsalu.

Niektóre mecze budzą większe emocje 
wśród kibiców, co też przekłada się na ilość 
widzów na trybunach Powiatowego Cen-
trum Sportu.

W ostatniej kolejce na uwagę na pew-
no zasługiwało remisowe spotkanie pomię-
dzy drużynami Hart Szkło i Libero. Nie-
złym widowiskiem była też, obfitująca w 
wiele bramek, konfrontacja pomiędzy Mi-
rostowiczanką a Red Devils Katalonia.
Wyniki ostatniej kolejki 
KS Sudety Jelenia Góra.
ŻKSW – Zieloni Drożków 2:6
ZZO Marszów – Saint Gobain 3:19

Hart Szkło – Libero 1:1
Red Devils Katalonia – Mirostowiczanka 14:4
Granica Żarki – Hooligans 1:6
Sunds Textiles – MMAlu 5:5
Hasztasz – Lellum Polelum 1:4
Viesmann Team – Magicy 6:2 
Terminarz następnych spotkań
Sobota 2 lutego:
16:00 2.Liga Futsalu | Mundial Żary - Wie-
trzak Team Legnica
17:30 ŻKSW – Sunds Textiles
18:20 Lellum Polelum – MMAlu
Niedziela 3 lutego:
15:00 Saint Gobain – Zieloni Drożków
15:50 Hart Szkło – Viesmann 
16:40 Hasztasz – ZZO Marszów
17:30 Magicy – Mirostowiczanka
18:20 Red Devils Katalonia – Granica Żarki
19:10 Libero – Hooligans ATB

Piłkarskie emocje na hali

Na zakończenie też postrzelali
STRZELECTWO 
SPORTOWE  
Na zakończenie 
dwutygodniowych 
„Ferii na strzelnicy” 
zorganizowano 
zawody.
- Zwycięzcami są wszystkie dzie-
ci, które do nas przychodziły i spę-
dzały z nami czas - mówi Mariusz 
Dul z żarskiego LOK-u. - Zapra-
szamy już wkrótce, we wtorek ru-
szamy z treningami dzieci i mło-
dzieży,  a ci, którym czas nie po-
zwala w roku szkolnym, już dziś 
niech się czują zaproszeni na „Wa-
kacje na strzelnicy”, z pomocą 
Urzędu Miejskiego w Żarach, któ-
remu tą drogą dziękujemy za do-
finansowanie i umożliwienie prze-
prowadzenia zajęć.

W kategorii kbks najlepsze 
rezultaty osiągnli: Paweł Werstler 
(42 punkty), Szymon Świeszczak 
(39 punktów) i Ola Walińciak (38 
punktów).

W karabinku pneumatycz-
nym: Ola Walińciak (83 punkty, 
Piotr Lechman (83 punkty) oraz Szy-
mon Świeszczak (82 punkty). ATB Podsumowanie zawodów i ferii na strzelnicy Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach fot. nadesłane

Hart Szkło remisuje z Libero 1:1 fot. Andrzej Buczyński Czerwone Diabły strzeliły 14 bramek w jednym spotkaniu fot. Andrzej Buczyński
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PIŁKA NOŻNA Drużyna LSV 
Neustadt Spree zwycięzcą 
jubileuszowego X Turnieju 
Piłki Halowej o Puchar 
Burmistrza Jasienia.
W rywalizacji wzięło udział siedem zespo-
łów, które podzielono na dwie grupy.

Wyniki poszczególnych spotkań:
Relax Grabice - Budowlani Lubsko 3:3
LSV Neustadt - Relax Grabice 1:1
LSV Neustadt - Budowlani Lubsko 6:3
Czarni Czarnowo - Stal Jasień 2:0
Łużyczanka Lipinki - Bóbr Bobrowice 0:5
Czarni Czarnowo - Łużyczanka Lipinki 4:1
Stal Jasień - Bóbr Bobrowice 2:3
Czarni Czarnowo - Bóbr Bobrowice 1:3
Stal Jasień - Łużyczanka Lipinki 3:0

W pierwszym meczu półfinałowym 
Relax przegrywa z Bobrem 1:2, natomiast 
w drugim spotkaniu LSV Neustadt z dużą 
przewagą pokonuje Czarnych 7:2.

W meczu o piąte miejsce Budowlani 
okazali się lepsi od Stali wygrywając 3:0.

Relax i Czarni, jako półfinałowi prze-
grani, spotkali się w starciu o trzecią loka-
tę turnieju. W regulaminowym czasie mecz 
zakończył się remisem 3:3. Zwycięzcę wy-
łoniły rzuty karne - więcej szczęścia mieli 
piłkarze z Grabic.

W finale reprezentacja LSV Neustadt 
pokonała Bobra Bobrowice 2:0.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. LSV Neustadt
2. Bóbr Bobrowice
3. Relax Grabice
4. Czarni Czarnowo
5. Budowlani Lubsko
6. Stal Jasień
7. Łużyczanka Lipinki Łużyckie

Nagrodę dla najlepszego piłkarza tur-
nieju otrzymał Miguel Rodrigez, zaś naj-
lepszym bramkarzem został Kamil Dyder-
ski.  ATB

Grali o puchar burmistrza

W jubileuszowym turnieju w Jasieniu wzięło udział siedem drużyn fot. Stanisław Buczyński

Okazałe trofeum trafiło do najlepszych fot. Stanisław BuczyńskiTurniej rozegrano w hali sportowej przy jasieńskim gimnazjum fot. Andrzej Buczyński

Miguel Rodrigez był najlepszym piłkarzem turnieju fot. Andrzej Buczyński
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PIŁKA NOŻNA Promień 
zwycięzcą 4. Zimowego 
Turnieju Piłki Nożnej, 
który rozegrano na żarskim 
Okrąglaku.
Kibice będą musieli poczekać jeszcze tro-
chę ponad dwa miesiące na rozpoczęcie 
rundy wiosennej sezonu 2018/2019, a tym-
czasem piłkarze już rozpoczęli przygoto-
wania. Oprócz treningów indywidualnych, 
kondycję i umiejętności szlifować będą na 
licznie zaplanowanych sparingach. 

W sobotę, 26 stycznia, na sztucznej 
nawierzchni Okrąglaka spotkały się repre-
zentacje Promienia Żary, Arki Nowa Sól, 
Delty Sieniawa Żarska i Zielonych Lubiech-
nia. Turniej okazał się zimowym nie tylko z 
nazwy. Piłkarze nie dość, że biegali po śnie-
gu, to jeszcze śniegiem sypało im w oczy.

W tych raczej trudnych warunkach naj-
lepiej poradzili sobie gospodarze wygrywa-
jąc wszystkie trzy mecze. Na drugim miejscu 
turniej zakończył okręgowy rywal Promienia 
- Delta Sieniawa Żarska z bilansem dwóch 
zwycięstw i finałową przegraną. 
Wyniki poszczególnych spotkań:
Arka Nowa Sól – Delta Sieniawa Żarska 0:2
Promień Żary – Zieloni Lubiechnia 3:1
Mecz o 3. miejsce:
Arka Nowa Sól – Zieloni Lubiechnia 3:1
Mecz o 1. miejsce
Promień Żary – Delta Sieniawa Żarska 6:0 
ATB

Bardzo zimowy turniej

Sparingi na Okrąglaku
2 lutego, godz. 9.00
	 Unia	Kunice	-	ŁKS	Łęknica
2 lutego, godz. 13.00
	 Promień	Żary	-	Tęcza	Krosno	Odrzańskie
3 lutego, godz. 13.00
	 Budowlani	Lubsko	-	Alfa	Jaromirowice
9 lutego, godz. 13.00
	 Promień	Żary	-	TSP	Przylep
9 lutego, godz. 15.00
	 Budowlani	Lubsko	-	Granica	Żarki	Wielkie
9 lutego, godz. 17.00
	 Delta	Sieniawa	Żarska	-	Czarni	Jelenin
16 lutego, godz. 13.00
	 Promień	Żary	-	Syrena	Zbąszynek
16 lutego, godz. 15.00
	 Budowlani	Lubsko	-	Carina	Gubin
16 lutego, godz. 17.00
	 Unia	Kunice	-	Granica	Żarki	Wielkie
17 lutego, godz. 17.00
	 Delta	Sieniawa	Żarska	-	Piast	Lubanice
23 lutego, godz. 13.00
	 Promień	Żary	-	Alfa	Jaromirowice
23 lutego, godz. 17.00
	 Unia	Kunice	-	Twardy	Świętoszów
24 lutego, godz. 11.00
	 Delta	Sieniawa	Żarska	-	ŁKS	Łęknica
24 lutego, godz. 13.00
	 Budowlani	Lubsko	-	Relax	Grabice
2 marca, godz. 13.00
	 Promień	Żary	-	Relaks	Grabice
2 marca, godz. 15.00
	 Unia	Kunice	-	Czarni	Jelenin
3 marca
	 Delta	Sieniawa	Żarska	-	Sparta	Grabik

Żarski Promień na śniegu był niepokonany fot. Andrzej Buczyński

Drużyny walczyły o puchary fot. Andrzej BuczyńskiŻeby zagrać, trzeba było sobie najpierw trochę to boisko od-
śnieżyć fot. Andrzej Buczyński

Warunki dalekie od trawiastych, ale nie było to aż tak wielką przeszkodą fot. Andrzej Buczyński
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Goście na 
parkrunie
BIEGI 278. edycję 
żarskiego parkrunu 
wygrał Anglik Richard 
Francis. Najszybszą 
kobietą tego dnia była 
jego klubowa koleżanka 
Sarah Rendell.

Zwycięzca dobiegł do mety z czasem 
19:54. Kolejne lokaty zajmowali: Mar-
cin Piotrowski (20:29), Mariusz Fi-
cygowski (20:40), Mirosław Wolak 
(21:06), Sarah Rendell (21.47).

Tym razem na mecie żarskiego 
parkrunu po Zielonym Lesie stawiło się 
55. biegaczy. ATB

Oldboye Hayduka wygrywają

Wysoki wynik 
i porażka

PIŁKA NOŻNA 
Oldboye Hayduka 
Żary najlepszą 
drużyną na 
Turnieju Piłki 
Nożnej 50+ w 
Brójcach koło 
Świebodzina.
Gospodarzem turnieju była 
Pogoń Świebodzin. Oprócz 
żarskiej ekipy, w rywaliza-
cji wzięły udział także re-
prezentacje Lubuszanina 
Drezdenko i K.P. Zielona 
Góra.

Drugie miejsce zaję-
li zielonogórzanie, trzecie - 
Lubuszanin, a czwarte pił-
karze Pogoni.

Drużyna Hayduka 
wystąpiła w składzie: An-
drzej Świerczyński, Jacek 
Maślak, Waldemar Kloc, 
Marek Chaszczewski, Ra-
dosław Pogorzelec, Roman 
Żebrowski, Zdzisław Fu-
dali, Mariusz Benesz i An-
drzej Dudek. ATB fot. nadesłane

Tego dnia trasa biegu pokryta była śniegiem fot. Andrzej Buczyński

KOSZYKÓWKA 
Drugoligowa 
Chroma Żary 
przegrała 
wyjazdowe 
spotkanie  
w Jeleniej Górze. 
Ale to dopiero 
trzecia porażka 
podopiecznych 
Łukasza 
Rubczyńskiego 
i Tomasza 
Sobczaka na  
17. rozegranych 
do tej pory meczy.

Trzecią przegraną zafundo-
wali Chromie koszykarze 
KS Sudety. Wynik spotka-
nia to 114:92, a w poszcze-
gólnych kwartach 33:17, 
31:29, 23:25, 27:21. Takie 
ilości punktów nie zdarzają 
się zbyt często na drugoli-
gowych parkietach.

Świetny występ zali-
czył Mateusz Matczak, któ-
ry w tym właśnie meczu 
wrzucił na konto Chromy 
aż 40 punktów. ATB Mateusz Matczak był w świetnej formie fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

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

 u Sprzedam narożnik skóropo-
dobny, kremowy tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam radioodtwarzacz sa-
mochodowy  tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam kurtkę narciarską 
rozmiar 158/164 cm i 158 cm tel. 
53 052 10 33

 u Sprzedam białe pokrowce na 
krzesła. Nowe z IKEA tel. 53 052 
10 33

 u Sprzedam regał. Szafka biała 
Lustro kryształowe w złotej, drew-
nianej ramie, duża klatka dla gry-
zoni tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam kozetkę - kanapa, 
torba - transporter dla psa tel. 53 
052 10 33

 u Sprzedam grzejnik łazienkowy 
nowy. Umywalka nowa i używana 
z baterią lub bez baterii tel. 53 
052 10 33

 u Sprzedam torebkę Louis Vit-
ton, słuchawki dr Beats drei mon-
ster, ościeżnica biała firmy PORTA  
oryginalnie zapakowana, nowa, 
kserokopiarka tel. 53 052 10 33

KUPIĘ

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

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

PRACA

 u Emeryt podejmie pracę w 
ochronie, Żary tel. 794 351 941

NIERUCHOMOŚCI

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

 u Kupię małe mieszkanie, teren 
Żar tel. 73 026 53 03

REKLAMA

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

 u Kawalerka do wynajęcia, 
umeblowana z miejscem na sa-
mochód, Żary Kunice tel. 696 261 
345

 u Kawalerka, 40 m po kapital-
nym remoncie, do wynajęcia, Ża-
ry. tel. 501 557 017

 u Zamienię M5, Żary os. Muzy-
ków, na M3 pierwsze lub drugie 
piętro na os. Muzyków tel. 796 
787 763

 u Zamienię mieszkanie socjal-
ne na komunalne takie samo lub 
większe, może być do małego 
remontu, 2 pokojowe z aneksem 
kuchennym z łazienkami, o pow. 
35 m2, ogrzewanie piec kaflowy 
tel. 723 903 732

 u Mieszkanie do wynajęcia. Ża-
ry, ul. Zawiszy Czarnego. Tel. 607 
571 213

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

 u Żary – mieszkanie na sprze-
daż w bloku, II piętro, 3 pokoje, w 
cenie 195 tys, Partner Nierucho-
mości, 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 Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

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

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

 u Sieniawa - działka na sprze-
daż o pow. 1580 m2- 38 tys.; 
Grabik – 550 m2 – 30 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

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

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

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

 u Olbrachtów – działka na 
sprzedaż z warunkami zabudowy 
o pow. 10 arów w cenie 60 tys. 
Partner 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, do-
bra 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 Nie-
ruchomości 533-308-999

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

 u Żary - wolnostojący lokal na 
sprzedaż, 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 wyna-
jęcia, Partner Nieruchomości, nr 
tel. 887-758-384

 u Lubomyśl – działki budowla-
ne na sprzedaż, Partner Nierucho-
mości, nr tel. 887-758-384

 u 10 km od Żar - dom na 
sprzedaż – cena 295.000zł. Part-
ner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Żary - mieszkanie 2 pokojo-
we na sprzedaż, Ip. Cena 150tys. 
Partner 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 Nie-
ruchomości, 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 pokojo-
we na sprzedaż, IIIp. Cena 199tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 
606 705 480

 u Żary - mieszkanie 2 pokojo-
we po w stanie deweloperskim, 
na sprzedaż. Cena 230tys. Part-
ner Nieruchomości, 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 400tys. Partner Nierucho-
mości, 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

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

 u Żary – mieszkanie na sprze-
daż w centrum, 2 pokoje, III piętro 
w cenie 165 tys. Partner Nieru-
chomości 513017811

 u Żary - Na wynajem lokal 18 
m2, idealny na biuro. Partner Nie-
ruchomości 513017811

USŁUGI

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

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

MINISERNICZKI NA 
CZEKOLADOWYM 
SPODZIE
Składniki
Masa czekoladowa:
• 100 g masła
• 40 g kakao
• 100 g brązowego cukru
• 2 jajka
• 100 g mąki pszennej
• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
Masa serowa
• 150 - 200 g twarogu sernikowego
• 1 czubata łyżeczka mąk
• 3 łyżki białego cukru
• 1 białko jajka
oraz: 1 słoik (250 ml) konfitury wiśniowej z 
całymi wiśniami lub wiśni w syropie

Wykonanie
Piekarnik nagrzać do 175 stopni. W rondel-
ku na małym ogniu roztopić masło, dodać 
kakao, wymieszać do rozpuszczenia i zago-
tować. Odstawić z ognia, dodać 3 łyżki kon-
fitury wiśniowej (z wiśniami lub bez), cukier, 
jajka, przesianą mąkę razem z proszkiem do 
pieczenia. Delikatnie wymieszać łyżką do 
połączenia się składników.
W miseczce wymieszać łyżką twaróg z 
mąką, cukrem i białkiem jaja. Czekoladową 
masę wyłożyć do 9 papilotek włożonych we 
wgłębienia formy na muffiny. Masą wypeł-
nić pojemniczki do około 1/2 - 2/3 ich wy-
sokości. Na wierzch wyłożyć masę serową a 
w środek włożyć po 3 wiśnie z konfitury lub 
syropu. Wstawić do nagrzanego piekarnika i 
piec przez ok 20   minut.
Ostudzić na metalowej kratce. Udekorować 
pozostałymi wiśniami z konfitury i syropem. 
Można jeść jeszcze ciepłe, można zamrażać.

MINISERNICZKI 
OREO
Składniki na 15 serniczków
• 15 ciastek Oreo + 6 połamanych (ciastka 

razem z kremem)
• 500 g twarogu 3-krotnie zmielonego
• pół szklanki kwaśnej śmietany 18%
• pół szklanki drobnego cukru do wypieków
• 1 jajko
• 1 białko
• pół łyżki skrobi ziemniaczanej (mąki 

ziemniaczanej)
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii lub 1 

łyżeczka pasty z wanilii
• szczypta soli

Wykonanie
Wszystkie składniki powinny być w tempera-
turze pokojowej. Przygotować 15 papilotek 
do muffinek. Na spód każdej położyć ciastko 
Oreo.
Ser wymieszać widelcem z pozostałymi 
składnikami do uzyskania gładkiej masy 
(można użyć miksera, pamiętając, by nie 
miksować zbyt długo). Dodać połamane 
ciastka i wymieszać. Masę serową wyłożyć 
do papilotek. Piec przez 20 - 30 minut w 
temperaturze 160ºC. Masa serowa powinna 
być całkowicie ścięta z wierzchu. Wystudzić, 
schłodzić w lodówce przez minimum 4 go-
dziny. Podawać schłodzone, udekorowane 
bitą śmietaną i z pokruszonymi na wierzchu 
ciastkami.

 KOKOSOWE 
MINISERNICZKI 
Składniki
SPÓD :
• 100 g herbatników
• 50 g roztopionego masła
MASA SEROWA:
• 500 g twarogu mielonego
• 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej
• 110 g cukru
• 2 jajka
• 3 łyżki likieru kokosowego
• 4 łyżki wiórek kokosowych
DODATKOWO:
• 250 ml śmietanki 30%
• 1 łyżka cukru pudru
• 1 opakowanie Śmietan-fixu 
• wiórki kokosowe do posypania

Wykonanie
Herbatniki drobno pokruszyć i wymieszać z 
roztopionym masłem, tak aby powstał „mo-
kry piasek”. Formę do babeczek wysmaro-
wać masłem, równomiernie rozłożyć w niej 
pokruszone herbatniki i docisnąć, tworząc 
spody serniczków.
Piekarnik nagrzać do temperatury 150°C. 
Do  twarogu dodać mąkę i ucierać przez 
chwilę. Następnie dodać stopniowo cukier, 
a później jajka. Miksować do połączenia się 
składników. Na koniec dodać likier i wiórki 
kokosowe, po czym ponownie krótko zmik-
sować. Masę rozłożyć równomiernie na cia-
steczkowych spodach. Wstawić serniczki do 
piekarnika i piec około 30 minut. Po upie-
czeniu zostawić do ostudzenia w uchylonym 
piekarniku. 
Śmietankę ubić z cukrem pudrem i śmietan-
-fixem na sztywno. Przełożyć  do rękawa 
z ozdobną końcówką i udekorować serniczki. 
Posypać wiórkami i ozdobić.

MINISERNICZKI NA 
ZIMNO Z OWOCAMI
Składniki
Masa serowa:
• 440g waniliowego serka homogenizowa-

nego  lub innego gęstego odpowiednika
• 150 ml śmietany kremówki
• 2 łyżki cukru pudru
• 2 czubate łyżki żelatyny
• 200 g truskawek
Spód:
• 180g herbatników maślanych lub ciastek
• 2 łyżki masła lub margaryny

Wykonanie
Kremówkę ubijamy na sztywno, pod koniec 
ubijania dodajemy cukier puder, krótko ubi-
jając. Stopniowo dodajemy serek cały czas 
miksując. Żelatynę rozpuszczamy w niewiel-
kiej ilości gorącej wody, lekko studzimy, na-
stępnie wlewamy do masy serowej miksując 
na najwyższych obrotach.
Herbatniki miksujemy blenderem lub wkła-
damy do woreczka foliowego i kruszymy 
wałkiem do ciasta. Następnie dodajemy 2 
łyżki masła i łączymy, az herbatniki będą 
wilgotne i stworzą dosyć zwięzłą całość. 
Owoce kroimy na plasterki ok. pół cm. Mogą 
być truskawki, banany, ananas, mango lub 
inne ulubione. Do formy na muffinki wkła-
damy papilotki do pieczenia i dodajemy łyż-
kę pokruszonych herbatników. Dociskamy 
dosyć mocno, aby ciastka stworzyły zwarty 
spód. Do każdej foremki wlewamy po łyżce 
masy serowej i dodajemy plasterek owoca, 
następnie przykrywamy kolejna łyżką masy. 
Na wierz sernika wykładamy trzy plasterki 
owoców. Całość Wkładamy do lodówki do 
stężenia (na wierzch można również wylać 
galaretkę).
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 u Posprzątam garaż, plac, piwni-
ce, wywiozę własnym transportem 
tel. 783 979 997

 u Remonty mieszkań, solidnie, 
wolne terminy tel. 606 569 464

RÓŻNE

 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

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

TOWARZYSKIE

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

ROLNICTWO

 u Sprzedam obornik koński, duża 
przyczepa 100 zł, odbiór osobisty 
tel. 604 558 751

 u Sprzedam przyczepkę konną 
typ Bockmann, zarejestrowana, 
ubezpieczona, na dwa konie tel. 
604 558 751

 u Sprzedam bryczkę, powóz, ze 
ściąganym dachem, na dwa konie 
lub jednego, gumowe koła tel. 604 
558 751

 u Sprzedam tuczniki tel. 505 570 
323

OGŁOSZENIA

• Referendarz sądowy Żary 2
• Nauczyciel języka angielskiego Żary 

(Umowa na czas zastępstwa) 1
• Wychowawca w świetlicy Żary 1
• Pośrednik pracy – stażysta Żary 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Pracownik socjalny Tuplice 1
• Młodszy asystent Żary 1
• Rejestratorka medyczna Żary 1
• Spedytor w dziale międzynarodowych 

przewozów Żary 1
• Księgowa/ Księgowy 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
• Policjant Żary/Lubsko 10
• Fryzjer damsko-męski Łęknica 1
• Pakowacz Żary 2
• Robotnik gospodarczy Żary 2
• Pracownik transportu (karetka) Żary 2

• Kucharz Miłowice 1
• Kucharz Żary 1
• Piekarz Lubsko 1
• Pracownik obsługi sklepu – dział 

mięsny Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Lipinki Łużyckie 5
• Sprzedawca Budziechów 1
• Kasjer Łęknica 2
• Pomocnik dekarza 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
• Spawacz Lutol 3
• Spawacz Łaz 2
• Monter stolarki budowlanej Gubin 1
• Monter wyrobów z drewna Lubsko 1
• Ślusarz-mechanik Lubsko 1
• 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 (Wiechlice) 1
• Elektryk/mechatronik (Żagań) 1
• Elektryk/Operator-Konserwator Urzą-

dzeń/Kierowca (Szprotawa) 1
• Fizjoterapeuta (Brzeźnica) 1
• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Kierowca busa/monter (powiat żagań-

ski i żarski) 2
• Kierowca ciągnika (teren powiatu) 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 (Nowy Kisielin-Zielona 

Góra) 20
• 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
• Operator urządzeń mieszalni pasz/

sprzedawca (Wrzesiny) 1
• Opertator Wypalarki CNC (Wiechlice) 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
• Referent (Żagań) 1
• Sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Technik ds. wytwarzania (Żagań) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Asystent ds organizacji imprez 

plenerowych- uzupełnienie RefDo30 
(Żagań, teren kraju) 1

• Brukarz - uzupeł. ref. dop. FP (woj. 
lubuskie) 1

• 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

• Opiekunka dzieci w drodze do szkoły (ro-
boty publiczne, teren Gminy Brzeźnica) 3

• Pomoc lekarza weterynarii (Żagań) 1
• Ślusarz- PI EFS RPO Żagań 1
• Pomocnik grabarza - uzupeł. prac 

interwencyjnych FP (Żary) 1
• Robotnik gospodarczy – (roboty pu-

bliczne) 7
• Robotnik gospodarczy (roboty publicz-

ne - teren Gminy Iłowa) 10

REKLAMA

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

REKLAMA
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Irlandzki dziennikarz z niedowierzaniem patrzy 
na osiągnięcia kolarza Lance’a Armstronga. 
Podejrzewa, że wygrywający kolejne edycje 
Tour de France sportowiec przyjmuje środki 
dopingujące. Rozpoczyna śledztwo. Nawet nie 
przypuszcza, jak szokujące fakty wyjdą na jaw. 
Skala oszustwa przechodzi jego najśmielsze 
oczekiwania. Młody sportowiec Lance Armstrong 
jest gotów na wszystko, by tylko osiągnąć sukces. 
Jego znakomicie rozwijającą się karierę przerywa 
jednak dramatyczna lekarska diagnoza. 

TVP1 dramat biografi czny, Francja, Wielka Brytania, 2015 

Strategia mistrza22:30

Piątek

POLSAT

20:05

Sobota

Adam to humanoidalny potwór stworzony przez 
doktora Frankensteina. Od ponad dwustu lat 
prowadzi samotnicze życie, stroniąc od ludzi. 
Nie jest jednak im wrogi, przeciwnie - silny 
i wytrzymały, wykorzystuje swoją znajomość 
sztuk walki, aby bronić ludzkiej rasy przed 
zagrażającymi jej stworami, które są coraz 
liczniejsze. Ziemia jest bowiem areną konfl iktu, 
o którym zwykli mieszkańcy nie mają pojęcia. 
Dwa zwaśnione rody nieśmiertelnych od wielu 
wieków toczą ze sobą walkę o dominację.

Mieszkająca w Detroit Sherry przyjmuje propozy-
cję pracy w Pekinie. Wyjeżdża do Chin razem 
z synem Dre. Dwunastolatek, który miał w USA 
wielu przyjaciół, nie potrafi  zaaklimatyzować się 
w obcym otoczeniu. Zyskuje sympatię uroczej 
rówieśniczki Meiying, czym naraża się chuliga-
nom. Bandzie prześladowców przewodzi osiłek 
Cheng. Czarnoskóry outsider wydaje się idealnym 
kozłem ofi arnym. Nie ma szans w starciu z grupą 
trenującą chińskie sztuki walki. Jego sytuacja 
przykuwa uwagę pana Hana. 

TVP2 fi lm fantasy, Australia, USA, 2014fi lm przygodowy, Chiny, USA, 2010

Ja, FrankensteinKarate Kid 20:05

Niedziela

Albert (Adrian Zaremba) jako wysłannik ONZ 
ma wykonać powierzoną mu misję w odległym 
zakątku Ziemi. Dociera do Ludu Końca Świata, 
które do niedawna zjadało się nawzajem. 
Teraz, respektując zasady cywilizacyjnego 
postępu, tubylcy spożywają swoich sąsiadów 
mieszkających po drugiej stronie rzeki - Ka-
raczurów. Stary Wódz niesie nadzieję Albertowi, 
oznajmiając mu, że plemię pozostawi przy życiu 
kobiety i dzieci w podzięce za kolejny transport 
żywności i lekarstw.

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2018

Ekspedycja21:00

Poniedziałek

San Francisco. Naukowiec Will Rodman pracuje 
dla fi rmy farmaceutycznej. Przedmiotem jego 
badań jest lek regenerujący tkankę mózgową, 
który mógłby okazać się skuteczny w przypadku 
choroby Alzheimera. Eksperymenty mają dla 
niego wymiar osobisty, gdyż sam widzi, jak to 
schorzenie zabiera mu ojca. Pod opiekę Willa 
trafi a mały szympans Caesar. To na nim właśnie 
mężczyzna prowadzi badania. Z czasem zaczyna 
odnosić sukcesy i jest o krok od wielkiego 
przełomu. Poznaje Caroline Aranhę.

POLSAT fi lm sf, USA, 2011

Geneza planety małp20:05

Wtorek

6 czerwca 1944 roku. Alianci lądują w Norman-
dii. Mimo precyzyjnie zaplanowanych działań, 
które miały odwrócić uwagę Niemców od tego, 
co działo się na plaży, Amerykanie i towarzyszą-
cy im żołnierze dostali się w strefę artyleryjskie-
go i maszynowego ostrzału. W tej samej operacji 
wojskowej, w różnych oddziałach, wzięli udział 
czterej bracia Ryanowie. Trzech z nich zginęło. 
Amerykański ofi cer, kapitan John H. Miller (Tom 
Hanks), dostaje rozkaz przeprowadzenia swojej 
jednostki za linię wroga.

TVN dramat wojenny, USA, 1998 

Szeregowiec Ryan21:35

Środa

Bombaj. Dorastający w dzielnicy nędzy 
Jamal (Ayush Mahesh Khedekar) i jego brat 
Salim (Azharuddin Mohammed Ismail) zostają 
sierotami. By przetrwać w miejskiej dżungli, 
chłopcy zaczynają żebrać i kraść. Z czasem 
dołącza do nich Latika (Rubina Ali). Talent 
złodziejaszków dostrzega rządzący lokalnym 
półświatkiem Javed (Mahesh Manjrekar). Jak 
wiele innych dzieci ulicy mają oni pracować dla 
niego. Braciom udaje się uciec, ale Latika nie ma 
tyle szczęścia.

POLSAT komediodramat, Francja, Wielka Brytania, USA, 2008

Slumdog, milioner z ulicy20:10

Czwartek
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05:00 Telezakupy
05:35 Jaka to melodia? 
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
11:30 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 

- Antarktyda 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Skoki Narciarskie 
17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie 

18:30 Korona królów 
- telenowela historyczna 
prod. TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Sport
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:30 Wiktoria - serial kostiu-

mowy
22:30 Strategia mistrza 

- dramat
00:25 El Principe 

- dzielnica zła - serial
02:15 Wiktoria - serial
03:10 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
03:55 Ocaleni - reality show

05:20 Koło fortuny 
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
11:05 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 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

14:00 Coś dla Ciebie 
14:35 Operacja Zdrowie! 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski 
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 
prod. TVP

20:45 Randka w ciemno 
- komedia

22:25 La La Poland 
22:55 Maigret i jego niebo-

szczyk - fi lm kryminalny
00:40 Faceci przy nadziei

- komedia
02:40 Zgadnij, kim jestem? 

- komedia

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 - program 

rozrywkowy
14:00 Zakochani po uszy 

- program rozrywkowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 Szpital 
17:30 Ukryta prawda
18:30 Zakochani po uszy
19:00 Fakty
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Kowboje i obcy 
- fi lm western, 
prod. USA, 2011, 
reż. Jon Favreau, 
wyk. Daniel Craig, Har-
rison Ford, Olivia Wilde, 
Sam Rockwell, Paul Dano, 
Clancy Brown

22:20 Red II - fi lm sensacyjny, 
USA, Kanada, Francja, 
2013, reż. Dean Parisot, 
wyk. Bruce Willis, John 
Malkovich, Mary-Louise 
Parker, Helen Mirren, An-
thony Hopkins, Catherine 
Zeta-Jones, David Thewlis

00:40 Życie bez wstydu
- reality show

01:40 Kuba Wojewódzki 
- talk show

02:45 Uwaga! - magazyn
03:05 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 SuperPies
09:30 Malanowski i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:05 Nie ma mocnych
 - komedia

prod. Polska
 Kontynuacja przygód 

dwóch rodzin zabużańs-
kich, osadników na 
Dolnym Śląsku, którzy po 
latach szukają męża dla 
swej wnuczki, by zdobyć 
następcę do swojego 
gospodarstwa. Stary Paw-
lak, ciężko chory, musi 
przekazać swą ziemię. 

22:05 Braveheart 
- Waleczne Serce
- fi lm przygodowy

02:00 Wieczny student 2
 - komedia
04:05 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura - Roz-

mowy - Grzegorz Górny
08:35 Pies - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1973, 
reż. Janusz Kondratiuk, 
wyk. Ewa Szykulska, 
Jerzy Bogajewicz, Jan 
Himilsbach, Jerzy Block, 
Zbigniew Buczkowski

09:20 Spokój - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1976, reż. 
Krzysztof Kieślowski, 
wyk. Jerzy Stuhr, Izabela 
Olszewska, Jerzy Trela, 
Michał Sulkiewicz, Danuta 
Ruksza, Elżbieta Karkosz-
ka, Stanisław Gronkowski

11:00 Dom - Kolejka do życia 
- serial TVP

12:40 Warszawskie gołębie 
- fi lm obyczajowy

14:05 Philippe Jaroussky 
śpiewa Bacha i Tele-
manna - koncert

15:40 Patrzę na ciebie, 
Marysiu 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1999

17:00 Odyseja fi lmowa
- 1967 - 1979: Nowe kino 
amerykańskie 

18:15 Odyseja fi lmowa
19:25 Pojedynki stulecia 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Mistrzowskie kino 

- Hamlet - dramat
22:40 Świat w piosence 

- Jedenasty września
23:35 Tygodnik Kulturalny
00:25 Wiersze na 100-lecie 

niepodległości poetyckie
00:45 Sensacyjna zima - Igła 
02:40 Informacje kulturalne 
02:55 Dobra Nocka - Vonda7
03:55 Kino nocne - Przypadek 

Pekosińskiego - fi lm

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
Opowiada o niemieckiej 
policji drogowej, która 
codziennie musi chronić 
autostrady przed 
niezrównoważonymi 
kierowcami.

13:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:05 Sekret mojej matki 
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Niepokonany 3: 
Odkupienie 
Pomimo kontuzji kolana 
Boyka decyduje się na 
udział w eliminacjach do 
mistrzostw świata, gdzie 
walczą najlepiej wytre-
nowani więźniowie.

21:55 Śmiertelne odliczanie 
23:45 Bez Litości 
01:40 Dyżur
02:00 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

02:45 Na jedwabnym 
szlaku - serial
dokumentalny

04:00 Menu na miarę
04:40 Z archiwum policji 

- fabularny
05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

04:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

05:50 Sąd rodzinny
06:50 Szpital - program 

obyczajowy
07:50 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
08:50 Gotowe na wszystko 

- serial, USA
09:45 Zakochani po uszy 

- program rozrywkowy
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 Gotowe na wszystko 
16:55 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
17:55 Brzydula - serial
19:00 19 + 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial obyczajowy

20:00 Dzień dobry TV 
- fi lm komedia, 
USA, 2010, reż. Roger 
Michell, wyk. Rachel 
McAdams, Harrison Ford, 
Diane Keaton, Patrick 
Wilson, Jeff  Goldblum

22:20 Mission: Impossible II
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2000, 
reż. John Woo, 
wyk. Tom Cruise, 
Dougray Scott, Thandie 
Newton, Ving Rhames, 
Richard Roxburg, 
Anthony Hopkins

00:55 W garniturach 
- serial, USA

01:55 Oszuści - serial, USA
02:50 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
11:30 Benny Hill
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

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

- serial obyczajowy,
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial obyczajowy

23:00 Zamotani
 - horror, USA, 2009,

reż. Rankin Kyle, 
wyk. Brooke Nevin, 
Marquette Chris

 Cooper nie lubi się 
przemęczać. Chwilę po 
tym jak traci nielubianą 
pracę telemarketera za 
spóźnienia, odstraszanie 
klientów i wygłupy w 
biurze, wydarza się coś 
dziwnego i Cooper pada 
zemdlony. Budzi się dopie-
ro po kilku dniach, bardzo 
osłabiony i owinięty 
wielką pajęczyną.

00:55 STOP Drogówka
01:55 Graffi  ti
02:10 Włatcy móch
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
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sobota 2 lutego

05:35 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
08:00 Pełnosprawni 

- magazyn
08:20 Wojownicy Maryi 

- fi lm dokumentalny
08:55 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres 
09:55 Korona królów

- telenowela
10:25 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:30 Podmuch energii 
12:45 Jak to działa - magazyn
13:15 Spis treści - felieton
13:25 Okrasa łamie przepisy 
13:55 Blondynka - serial TVP
14:55 Sanatorium miłości 

- reality show
15:50 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata, Oberstdorf 
17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie 

18:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

kryminalny TVP
21:30 Echo serca - serial TVP
22:30 Hit na sobotę 

- Błękitna głębia 
- thriller, 
prod. USA, 2005

00:25 Testament Nobla 
- thriller, prod. Szwecja, 
2012, reż. Peter Flinth

02:00 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

02:50 Strategia mistrza 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, Francja, 2015

04:35 Spis treści - felieton
04:40 Zakończenie dnia

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

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

Extra
11:40 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny

12:15 Piżama Party - komedia, 
prod. USA, 2004, reż. Joe 
Nussbaum, wyk. Alexa 
Vega, Mika Boorem, Scout 
Taylor-Compton, Kallie 
Flynn Childres

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Kabaret w samo 

południe 
16:15 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
16:25 Kevin sam w Irlandii 

17:00 Alternatywy 4 
- serial komediowy 
prod. TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion

- teleturniej
19:35 Lajk!
20:05 Voice Kids widowisko 

muzyczne
22:05 Zgadnij, kim jestem? 

- komedia
00:05 The Good Doctor 

- serial obyczajowy
00:55 La La Poland 
01:35 Randka w ciemno 

- komedia
03:15 Maigret i jego 

nieboszczyk 
- fi lm kryminalny

04:50 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 
- program rozrywkowy

15:25 Zakochani po uszy 
- serial obyczajowy

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

19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:40 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Życie od kuchni - fi lm 

komedia, USA, Australia, 
2007, reż. Scott Hicks, wyk. 
Catherine Zeta-Jones, 
Aaron Eckhart, Abigail 
Breslin, Patricia Clarkson

22:15 Pod słońcem Toskanii 
- fi lm komedia, 
USA, Włochy, 2003, 
reż. Audrey Wells, 
wyk. Diane Lane, 
Raoul Bova, Sandra Oh, 
Vincent Riotta
Po rozwodzie Frances ku-
puje stary dom w Toskanii 
i z pomocą polskiej ekipy 
budowlanej przywraca mu 
dawny blask.

00:45 Nawiedzona 
znaleziona 
- fi lm horror, USA, 2014, 
reż. Alexander Yellen, 
wyk. Jaime Pressly, Patrick 
MuldoonTobin Bell, Kylie 
Rogers

02:30 Uwaga! 
- magazyn

02:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Królowa śniegu
10:15 Ewa gotuje
10:50 Vice Versa - komedia

Marshall Seymour jest 
rozwiedzionym ojcem 
kilkunastoletniego syna. 
Pewnego dnia okazuje się, 
że musi się nim zająć przez 
kilka dni. 

12:55 Zakochana złośnica
 Już pierwszego dnia 

w nowej szkole, Cameron 
zakochuje się! Dziewczyną 
z jego marzeń jest 
prześliczna, pełna uroku i 
ciesząca się popularnością 
wśród rówieśników 
Bianca.

15:05 Jaś Fasola
 Nadchodzą święta Bożego 

Narodzenia i nawet 
Jasiowi Fasoli udziela się 
uroczysty nastrój. 

15:45 Kabaret na żywo

17:50 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy,
prod. Polska

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Karate Kid
 Gdy Dre Parker i jego 

matka przeprowadzają
się z Detroit do Chin, Dre 
czuje się zagubiony 
w nowej rzeczywistości,
tak odmiennej od zna-
nego mu świata. 

23:00 Wschodzące słońce
 - thriller sensacyjny 
01:55 K-9: Pies, który 

uratował święta
03:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Szlakiem Kolberga 
- Natalia Kukulska 
- reportaż

07:35 Teledyski
08:15 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:30 Animama - Po nitce do 

kłębka - fi lm animowany
08:40 Animama - Ręce i nogi 

- fi lm animowany
08:45 Animama - Czy wiesz 

co to jest? - fi lm 
dokumentalny

09:00 Filmowa Polska - Królo-
wa Bona - serial TVP

10:00 Zaśpiewajmy to jeszcze 
raz - Podróże z Hagawem 
- porwanie 
- program rozrywkowy

10:40 Dokument tygodnia 
- Przędza - fi lm dokumen-
talny, prod. Polska, USA, 
Islandia, 2016, 
reż. Una Lorenzen

11:55 Dwa żebra Adama 
- komedia, prod. Polska

13:30 Złoto dezerterów 
- komedia, prod. Polska

15:45 Wydarzenie aktualne
16:10 Wiersze na 100-lecie 

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

16:25 Skarby króla 
Salomona

18:20 Tygodnik Kulturalny
19:10 Głośne, ciężkie i 

magiczne - brzmienie 
Finlandii - fi lm 

20:20 Bilet do kina - Selma 
- dramat, prod. USA

22:35 The Smashing Pump-
kins: Oceania live 
in NYC - koncert

00:05 Seans kultowy 
- Withnail i ja 
- komedia

02:00 Taśmy Kultury

06:00 Pan wzywał, 
Milordzie? 

07:00 Taki jest świat
07:50 Tajemnice medyczne 

- fi lm akcji
08:50 13 Posterunek 2 
10:10 Lombard. Życie 

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

15:00 XX Mazurska Noc 
Kabaretowa

16:00 Duży, gruby 
kłamczuch 
- komedia
Wścibski reżyser 
zdobywa oryginalny 
scenariusz fi lmowy 
napisany przez nastolet-
niego Jasona. Chłopak 
wraz z przyjaciółką 
wyrusza do Hollywood, 
by odzyskać tekst.

17:50 Trzej muszkieterowie 
20:00 Nikita
22:20 John Stratton 
00:20 Życzenie śmierci 5 
02:30 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:05 Na jedwabnym szlaku

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

05:30 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

obyczajowy, Polska
13:20 Bezuchy zając i uszaty 

pisklak - fi lm animowany, 
Niemcy, 2013, reż. Maya 
Gräfi n Rothkirch, Til 
Schweiger, wyk. Emma 
Schweiger, Til Schweiger 

14:45 Dzika lokatorka
- fi lm komedia, USA, 1992, 
reż. Frank Oz, wyk. Steve 
Martin, Goldie Hawn, 
Dana Delany, Julie Harris, 
Donald Moff at, Peter 
MacNicol

16:50 Agent Cody Banks 
- fi lm przygodowy, 
USA, Kanada, 2003, reż. 
Harald Zwart, wyk. Frankie 
Muniz, Hilary Duff , Angie 
Harmon, Keith David, 
Cynthia Stevenson, Arnold 
Vosloo, Ian McShane

19:00 Blues Brothers 
- fi lm komedia, USA, 
1980, reż. John Landis, 
wyk. John Belushi, Dan 
Aykroyd, Carrie Fisher, 
Donald Dunn, Murphy 
Dunne, Kathleen Freeman, 
John Candy

21:50 Czas na przyjaźń 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2013,
reż. Malcolm D. Lee, 
wyk. Monica Calhoun, 
Morris Chestnut, Melissa 
De Sousa, Taye Diggs, 
Regina Hall, Terrence 
Howard, Sanaa Lathan, Nia 
Long, Harold Perrineau Jr.

00:25 Wszystko stracone 
- fi lm katastrofi czny, USA

02:40 Moc Magii 
04:50 Druga strona medalu

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

na końcu świata 
- serial przygodowy

08:05 Flintstonowie
09:15 Pup Star
 W konkursie dla 

śpiewających psów, mała 
Tiny obdarzona wielkim 
głosem dostaje się do 
fi nału. Niestety zostaje 
porwana, ale udaje jej 
się uciec. Rozpoczyna 
się niesamowita podróż, 
w jakiej towarzyszą jej 
nowo poznani przyjaciele, 
razem z którymi zwiedza 
najważniejsze miasta w 
historii muzyki. 

11:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

14:00 STOP Drogówka
15:00 Mythica: Żelazna 

korona
 Czarodziejka Marek 

wykrada  Darkspore. 

17:05 Inny czas
 Grupa studentów 

archeologii zapuszcza 
się w głębokie jaskinie 
w Teksasie w poszukiwa-
niu ulubionego profesora, 
który zaginął w dziwnych 
okolicznościach podczas 
wyprawy w poszukiwaniu 
Fontanny Młodości. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
00:00 Resident Evil: 

Zaświaty
 - horror
02:05 Interwencja

- magazyn
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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niedziela 3 lutego

05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

- talk - show
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Jezioro Śniardwy 
09:05 Ziarno - Wzajemna miłość 

- magazyn
09:35 Śniadanie u Tiff any’ego 

- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1961

11:45 Między ziemią 
a niebem

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem
12:45 Misja w Afryce
13:00 Spis treści - felieton
13:05 Natura w Jedynce 

- Planeta lasów. Dęby 
Andaluzji - dokumentalny

13:45 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

14:45 Kuloodporne serce 
- serial, prod. Włochy

15:50 Skoki Narciarskie 
- Puchar Świata, 
Oberstdorf 

17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie: Pu-

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

- Miłość od kuchni 
- komedia, prod. USA, 
2016, reż. David Mackay

23:50 Błękitna głębia
- thriller

01:50 Jaka to melodia? 
02:45 Testament Nobla

05:15 Dla niesłyszących - 
Słowo na niedzielę - O 
wyrzucaniu Jezusa

05:20 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Rodzinne oglądanie 

- David Attenborough i 
dinozaur olbrzymi - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2016

12:10 Gwiazdy w południe
- Odstrzał - western, prod. 
USA, 1971

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny - teleturniej
15:15 Bake off  - Ale ciacho! 
16:15 Bake off  - Ale przepis
16:30 Voice Kids widowisko 

muzyczne
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe 
19:30 Kevin sam w Irlandii 

20:05 Ja, Frankenstein 
- fi lm fantasy, 
prod. USA, Australia,
2014, reż. Stuart Beattie, 
wyk. Aaron Eckhart, 
Yvonne Strahovski, Bill 
Nighy, miranda Otto

21:45 Kino bez granic 
- Batalion 
- dramat, 
prod. Rosja, 2015, 
reż. Dmitrij Meszkijew, 
wyk. Marat Baszarow

24:00 Fale - fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2016, 
reż. Grzegorz Zariczny, 
wyk. Anna Kęsek, Katarzy-
na Kopeć

01:30 Ja, Frankenstein 
- fi lm fantasy, 
prod. USA

03:05 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
12:45 Drzewo marzeń
13:50 Martyna na krańcu 

świata 
14:50 To magia! - fi lm przy-

godowy, USA, 2015, reż. 
Gary Rydstrom, wyk. Evan 
Rachel Wood, Meredith 
Anne Bull, Elijah Kelley, 
Kristin Chenoweth, Alan 
Cumming, Alfred Molina

16:55 Lego przygoda - fi lm 
komedia, USA, Australia, 
Dania, 2014, reż. Phil Lord, 
Christopher Miller

19:00 Fakty
19:40 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Tu się gotuje!

20:05 Wierna
- fi lm przygodowy, 
USA, 2016, reż. Robert 
Schwentke, wyk. Shailene 
Woodley, Theo James, 
Naomi Watts, Octavia 
Spencer, Jeff  Daniels, 
Miles Teller

22:35 Raport mniejszości 
- fi lm S-F, USA, 2002, 
reż. Steven Spielberg, 
wyk. Tom Cruise, Colin 
Farrell, Samantha Morton, 
Max Von Sydow, Lois 
Smith, Peter Stormare, 
Tim Blake Nelson, 
Kathryn Morris

01:35 MasterChef 
- program rozrywkowy

03:10 Uwaga! 
- magazyn

03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:50 Szeregowiec Dolot
10:40 Garfi eld 2
 Tym razem Garfi eld 

rusza na podbój Wielkiej 
Brytanii. Wraz ze swym 
kumplem Odie’em 
przepływa Atlantyk ku 
zaskoczeniu swego pana 
Jona Arbuckle’a, który 
przebywa w Londynie, 
by się oświadczyć swojej 
dziewczynie, pięknej pani 
weterynarz Liz Wilson.

12:35 Karate Kid
 Gdy Dre Parker i jego 

matka przeprowadzają 
się z Detroit do Chin, 
Dre czuje się zagubiony 
w nowej rzeczywistości, 
tak odmiennej od znanego 
mu świata. 

15:25 X-Men - fi lm akcji
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia

19:30 Państwo w Państwie
- program publicystyczny
prod. Polska

20:05 XII Płocka Noc 
Kabaretowa

23:00 Gliniarz z Beverly 
Hills
- komedia

 Po śmierci Axel Foley, 
policjant z Detroit podąża 
za tropem domniemanego 
mordercy. Poszukiwania 
doprowadzają go do 
Beverly Hills. 

01:25 Apocalypto
  Łapa Jaguara - młody 

wojownik ze spokojnego, 
żyjącego w harmonii ple-
mienia zamieszkującego 
dżunglę, zostaje pojmany.

04:05 “Kabaretowa 
Ekstraklasa”

07:00 Szlakiem Kolberga 
07:30 Teledyski
08:15 Rzecz Polska
08:35 Animama
09:00 Angielskie śniadanie 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Koń by się 
uśmiał sezon III - serial

10:05 Sasha Waltz - Portret 
- fi lm dokumentalny

11:10 Trzeci punkt 
widzenia - program 
publicystyczny

11:50 Zakochani w Rzymie
- komedia romantyczna

13:50 Chuligan Literacki 
14:30 Cyrulik Sewilski 
17:15 Niedziela z... Adamem 

Woronowiczem
18:05 Niedziela z... 

- Kobra w Teatrze TV. 
Dawne grzechy 
- spektakl teatralny

19:25 Niedziela z... Adamem 
Woronowiczem 
- Droga wewnętrzna 

20:20 Panorama kina polsk-
iego - Czerwony Pająk 
- dramat, prod. Polska, 
2015, reż. Marcin Koszałka, 
wyk. Filip Pławiak, 
Adam Woronowicz, 
Julia Kijowska

22:05 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

22:35 Filmy Bartosza Konopki 
- Trójka do wzięcia 
- fi lm krótkometrażowy, 
reż. Bartek Konopka, 
wyk. Klaudia Barcik

23:30 Scena alternatywna 
24:00 Bilet do kina - Selma 

- dramat, prod. USA
02:15 Taśmy Kultury 

- Pieśń przeszłości 
- widowisko

02:25 Taśmy Kultury - Początki 
końców - widowisko

06:00 Flash 
08:45 Przygody Merlina 
10:40 Duży, gruby kłamczuch 

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

12:30 Ostatni smok 
- przygodowy

14:35 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Jaś i 
Małgosia 

15:45 Rycerze z Szanghaju
Dwaj przyjaciele 
próbują zapobiec spiskowi 
uśmiercenia rodziny 
królewskiej, przy okazji 
dokonując prywatnej 
zemsty na mordercach 
ojca Chona. 

18:05 Moja wielka grecka 
wycieczka 

20:00 Aleksander 
- dramat historyczny
Oparta na faktach 
opowieść o Aleksandrze 
Macedońskim, który 
w IV wieku p.n.e. podbił 
większość ówczesnego 
świata i stworzył impe-
rium rozciągające się od 
Grecji aż po Indie.

23:25 Dziewiąty legion 
01:35 Skorpion 

- fabularny
02:40 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:20 Na jedwabnym szlaku 

- serial dokumentalny
04:00 Menu na miarę 

- fabularny
04:40 Z archiwum policji 

- fabularny
05:00 Niesamowite!

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

komediowy, USA
10:00 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
11:10 Zakochani po uszy 

- serial obyczajowy
13:55 Beethoven VI: Wielka 

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

16:05 Czarna owca - fi lm 
komedia, USA, 1996, reż. 
Penelope Spheeris, wyk. 
Chris Farley, David Spade, 
Tim Matheson, Christine 
Ebersole, Gary Busey

17:55 Miłość jak narkotyk 
- fi lm komedia, USA, 1997, 
reż. Griffi  n Dunne

20:00 Mission: Impossible III
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, Chiny, 2006, reż. 
J.J. Abrams, wyk. Tom 
Cruise, Philip Seymour 
Hoff man, Ving Rhames, 
Michelle Monaghan, 
Jonathan Rhys Meyers, 
Keri Russell, Eddie Marsan, 
Laurence Fishburne

22:35 Czas patriotów 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1992, reż. Phillip 
Noyce, wyk. Harrison 
Ford, Anne Archer, Patrick 
Bergin, Sean Bean, 
Thora Birch, James 
Fox, Samuel L. Jackson, 
Polly Walker

01:00 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA

02:00 Moc Magii

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

na końcu świata 
- serial przygodowy

08:05 Flintstonowie
09:10 Dzielna Mysz
09:30 Scooby-Doo! 
10:25 Galileo
12:30 Wyścig szczurów
 Główny bohater, 

wyjątkowo ekscentryczny 
miliarder, Donald Sinclair, 
właściciel największego 
kasyna w Las Vegas 
- postanawia zaprosić 
swoich wpływowych
 i zamożnych klientów 
do gry, o jakiej nawet nie 
śniło się tym fanatykom 
hazardu. 

14:50 Poszukiwacze Bursz-
tynowej Komnaty

17:05 Zabójcze tornado
 - fi lm katastrofi czny

Obcy atakują ziemię 
używając tornad.

19:00 Galileo
- popularno-naukowy

20:00 Komornik
 Mistrz sztuk walki 

zatrudnia się do ściągania 
długów dla mafi i. Praca 
wydaje się prosta, do 
chwili, gdy jeden z 
klientów wciąga go w 
sytuację, która okazuje 
się mieć drugie dno. 
Rozpoczyna się niebez-
pieczna gra, w której 
nikomu nie można ufać.

22:00 Skrzydlate świnie
 - fi lm prod. Polska, 

2010, reż. Kazejak Anna, 
wyk. Bołądź Olga

00:10 Tuż przed tragedią
02:10 Włatcy móch
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
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poniedziałek 4 lutego

04:50 Telezakupy
05:20 Młodzi rajdowcy - fi lm 

obyczajowy, prod. USA
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
11:30 Korona królów

- telenowela historyczna
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce 

- U wybrzeży Nowej Zelan-
dii - serial dokumentalny

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? 

- teleturniej muzyczny
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 Teatr Telewizji 

- Ekspedycja 
- spektakl teatralny,
prod. Polska, 2018

22:35 Sława i chwała - Gosp-
odarstwa i ogrody - serial

23:45 Kocham życie
00:50 Sanatorium miłości 
01:45 Miłość od kuchni

05:20 Koło fortuny
- teleturniej

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Coś dla Ciebie 

- magazyn
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:10 Dążyć do sprawiedli-

wości - nabożeństwo 
- relacja

14:05 Bake off  - Ale ciacho! 
- widowisko

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - Oskarżony 
- serial, prod. Niemcy

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Lekkoatletyka - Miting 

Orlen Cup - Łódź, studio
18:45 Lekkoatletyka - Miting 

Orlen Cup - Łódź
20:10 Barwy szczęścia 

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

1918 - 1939 
23:05 Godziny grozy - serial
23:55 Sfora
01:00 Batalion - dramat
03:15 Fale - fi lm obyczajowy
04:35 Zakończenie

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

 - magazyn ogrodniczy
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 - program rozry-

wkowy
14:00 Zakochani po uszy 
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
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Życie bez wstydu 

- reality show
22:30 Martyna na krańcu 

świata - Ciało i krew 
- dokument

23:35 Wierna 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2016, reż. Robert 
Schwentke, wyk. Shailene 
Woodley, Theo James, 
Naomi Watts, Octavia 
Spencer, Jeff  Daniels, 
Miles Teller

02:00 Co za tydzień 
- magazyn

02:45 Uwaga! 
- magazyn

03:05 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

20:10 MEGA HIT - Apocalypto
- fi lm przygodowy

 Pełen rozmachu, zapiera-
jący dech w piersiach fi lm 
w reżyserii Mela Gibsona, 
rozgrywający się w okresie 
upadku wielkiej cywilizacji 
Majów. 

23:00 Ślad
00:00 12 godzin
 - thriller
 Mistrz fachu złodziejsk-

iego Will Montgomery 
zalicza wpadkę, po której 
trafi a na 8 lat do więzienia. 
Po wyjściu postanawia 
rzucić dotychczasowe 
zajęcie.

02:05 Geneza planety małp
- fi lm s-f

04:15 “Kabaretowa 
Ekstraklasa”

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

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

08:15 Studio Kultura
08:35 Złota kaczka 

- baśń fi lmowa, 
prod. Polska, 1976, reż. 
Jerzy Sztwiertnia, wyk. 
Marek Frąckowiak

09:35 Patrzę na ciebie, Mar-
ysiu - fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1999, reż. 
Łukasz Barczyk

11:00 Dom - Droga na skróty
12:45 Bezmiar sprawiedli-

wości - dramat, 
prod. Polska, 2006, 
reż. Wiesław Saniewski, 
wyk. Jan Frycz

15:00 Ceremonia pogrzebowa 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 1984

16:45 Śladami wielkich 
kompozytorów 

17:50 Taxi Teheran 
- dramat, prod. Iran, 2015

19:15 Rzecz Polska - Skuter 
Osa - cykl dokumentalny

19:30 Którędy po sztukę 
19:35 Videofan - Portrety
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Słowo na A 

- serial obyczajowy
21:30 Więcej niż fi kcja 

- Efekt domina
- fi lm dokumentalny,
prod. Niemcy, Polska, 
2014

23:00 Powidoki 5
23:30 Panorama kina polsk-

iego - Czerwony Pająk 
- dramat

01:05 Informacje kulturalne 
01:25 Kino nocne - Egoiści 

- dramat, prod. Polska
03:20 Scena alternatywna

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
14:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:00 Kobra - oddział
specjalny - fabularny

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

20:00 Bullet
21:35 Niepokonany 3: 

Odkupienie 
23:30 Siła rażenia 
01:40 Taki jest świat

- program informacyjny
prod. Polska

02:20 Na jedwabnym
szlaku - serial 
dokumentalny

04:00 Biesiada na cztery
 pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

04:45 Ukryta prawda 
05:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy
06:50 Szpital - program 

obyczajowy
07:50 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
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
15:55 Gotowe na wszystko

- serial, USA
16:55 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 19 + 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial obyczajowy

20:00 W cieniu chwały
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2008, reż. Gavin 
O’Connor, wyk. Colin Far-
rell, Edward Norton, Jon 
Voight, Noah Emmerich, 
Jennifer Ehle, John Ortiz

22:40 W garniturach 
- serial, USA

23:45 Paranormal 
Activity II 
- fi lm horror, 
USA, 2010, reż. Todd 
Williams, wyk. Brian 
Boland, Molly Ephraim, 
Katie Featherston, Seth 
Ginsberg

01:35 Agentka o stu 
twarzach - serial, USA

02:35 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 
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 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Włatcy móch
21:35 Śmierć na 1000 

sposobów
22:00 Galileo

00:00 Zatoka
 - horror, USA, 2012, 

reż. Barry Levinson, 
wyk. Connolly Kristen

 W czasie festynu w 
miasteczku nad Zatoką 
Chesapeake dochodzi 
do serii zatruć. Ekipa 
telewizyjna fi lmująca 
podejrzewa, że doszło do 
skażenia zatoki, jednak 
burmistrz woli zatuszować 
niepokojące fakty, mimo 
ostrzeżeń naukowców, 
którzy odnotowali 
zdumiewający poziom 
toksyczności wody.

01:50 Interwencja
- magazyn

02:05 Polityka na ostro
03:00 SuperLudzie
04:00 Magazyn Atleci Polsat
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SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SF FILM OBYCZAJOWY FILM AKCJI FILM SENSACYJNY HORROR

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

wtorek 5 lutego

05:00 Telezakupy
05:35 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 Blondynka - serial TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce 

- U wybrzeży Nowej 
Zelandii - serial

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

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

17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Głębia ostrości 
21:40 Echo serca 

- serial TVP
22:35 Kompania X - serial, 

prod. Kanada, 2015
23:35 Weterani. Wyrwani 

śmierci - reportaż
00:10 Żyje się tylko dwa razy 

- fi lm sensacyjny
02:15 Trapped in Paradise 

- fi lm fabularny

05:25 Koło fortuny - teleturniej
06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Dobra wola - reportaż
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

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

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - nowy rozdział 
- serial, prod. Niemcy

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
19:00 Na sygnale - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Świat bez fi kcji 

- fi lm dokumentalny
00:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
01:05 Rozbite marzenia. 1918 

- 1939
02:05 Godziny grozy - serial
02:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów

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

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

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

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 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
19:35 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
21:30 Zielona strefa 

- fi lm sensacyjny, USA, 
2010, reż. Paul Greengrass, 
wyk. Matt Damon, Greg 
Kinnear, Amy Ryan

23:55 Superwizjer
- magazyn reporterów

00:30 Tu się gotuje! 
- magazyn

00:35 Kuba Wojewódzki 
- talk show

01:35 Drzewo marzeń 
- program rozrywkowy

02:35 Strzelec
- serial, USA

03:35 Uwaga! 
- magazyn

03:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

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

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

20:05 Geneza planety małp
- fi lm s-f

 San Francisco. Will 
Rodman pracuje w fi rmie 
farmaceutycznej. 
Marzy o stworzeniu 
leku regenerującego 
tkankę mózgową, który 
mógłby uzdrowić jego 
cierpiącego na chorobę 
Alzheimera ojca.

22:25 Ślad
23:35 Ulice we krwi
 - thriller sensacyjny

Nowy Orlean, sześć 
miesięcy po tym jak 
huragan Katrina zupełnie 
zdewastował miasto.

01:35 Drużyna A
 - komedia sensacyjna
04:15 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny
08:15 Studio Kultura
08:40 Smutne potwory - fi lm 

animowany, prod. Polska, 
2013, reż. Justyna Tafel, 
wyk. Barbara Kubiak, Piotr 
Głowacki, Iwona Karlicka, 
Adrian Chudzik, Barbara 
Kończy, Wanda Łuczak, 
Kinga Krucz, Jerzy Matula, 
Stefan Rola

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

11:00 Dom - Dziś każdy 
ma dwadzieścia lat 
- serial TVP

12:40 Krótka podróż 
- dramat, prod. Polska, 
1976, reż. Krzysztof Rogul-
ski, wyk. Jan Nowicki

13:35 Chopin. Pragnienie 
miłości - dramat

15:45 Zielone kasztany 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1985,
reż. Wojciech Fiwek, 
wyk. Monika Alwasiak

17:20 Bodo - serial 
biografi czny

19:30 Chuligan Literacki 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Diabelskie nasienie 
21:55 Lekkie obyczaje 

- Charing Cross 
Road 84 
- dramat, prod. USA, 
Wielka Brytania

23:45 Nocny dokument 
- Sztuka neogotyku 
- Wolność, równość, 
bezeceństwo - serial

00:45 Kino nocne - Mona Lisa 
- dramat

02:40 Informacje kulturalne

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
- serial kryminalny

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 
- serial kryminalny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Człowiek mafi i 

21:50 Siła rażenia 
- fi lm akcji
Podczas akcji policyjnej 
Marshall Lawson traci 
swoich ludzi. Próbując 
wymierzyć sprawiedliwość 
sprowadza na siebie 
niebezpieczeństwo.

23:45 Dziewiąty legion 
Rzymski legionista 
Marcus i jego niewolnik 
Esca wyruszają odnaleźć 
zaginiony IX legion.

01:55 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

03:55 Niesamowite!
04:40 Z archiwum 

policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

04:45 Ukryta prawda 
05:50 Sąd rodzinny 
06:50 Szpital - program 

obyczajowy
07:50 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
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 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

16:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

17:55 Brzydula - serial
19:00 19 + 
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Czas patriotów
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1992, reż. Phillip 
Noyce, wyk. Harrison 
Ford, Anne Archer, Patrick 
Bergin, Sean Bean, 
Thora Birch, James Fox, 
Samuel L. Jackson, 
Polly Walker

22:25 Ucieczka 
z Nowego Jorku
- fi lm S-F, USA, 1981,
reż. John Carpenter, 
wyk. Kurt Russell, Lee Van 
Cleef, Ernest Borgnine, 
Donald Pleasence, Isaac 
Hayes, Season Hubley, 
Harry Dean Stanton

00:30 Agentka 
o stu twarzach 
- serial, USA

02:30 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,
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
- serial kryminalny

21:00 Potwór
 - horror
 Podczas wspinaczki 

górskiej Preston Rogers 
i jego żona ulegli 
wypadkowi. Kobieta 
zmarła, zaś cudem ocalały 
mężczyzna trafi ł na wózek 
inwalidzki. W ramach 
terapii Rogers przyjeżdża 
z pielęgniarzem do domku 
w górach, w którym kiedyś 
mieszkał razem z żoną. 

23:05 Trampolina
01:05 STOP Drogówka

- magazyn
02:05 Polityka na ostro

- program publicystyczny
prod. Polska

03:00 Magazyn Atleci 
Polsat Sport 2019

03:40 Trans World Sport 2019

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA FILM OBYCZAJOWY DRAMAT FILM OBYCZAJOWY THRILLER SENSACYJNY

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

środa 6 lutego

05:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:15 Wieczna miłość - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

07:00 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
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
13:00 Natura w Jedynce 

- U wybrzeży Nowej 
Zelandii - serial 

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

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

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

- teleturniej muzyczny
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 Trapped in Paradise 

- fi lm fabularny
22:40 Na własne oczy 

- serial dokumentalny
23:45 Bez tożsamości - serial
00:35 Warto rozmawiać
01:35 Weterani. Wyrwani 

śmierci - reportaż

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

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

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

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 - nowy rozdział 
- serial, prod. Niemcy

16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada
- teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Lekkoatletyka 

- Miting Copernicus 
Cup - Toruń

20:10 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:55 Na dobre i na złe 
- serial TVP

21:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks - Wymarzona 
dziewczyna - komedia, 
prod. USA

00:05 Za marzenia - serial TVP
01:55 Świat bez tajemnic

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 
07:50 Doradca smaku - Sałatka 

z boczniaków z serem 
halloumi

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

obyczajowy
13:00 Szkoła - program rozry-

wkowy
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
prod. Polska

20:55 Milionerzy
21:35 Szeregowiec Ryan 

- fi lm wojenny, 
prod. USA, 1999, 
reż. Steven Spielberg, 
wyk. Tom Hanks, Edward 
Burns, Tom Sizemore, 
Matt Damon, Jeremy 
Davies, Adam Goldberg, 
Barry Pepper, Giovanni 
Ribisi, Vin Diesel, Ted 
Danson

01:00 American Horror 
Story I: Murder House 
- serial, USA

02:10 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

02:35 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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 Drużyna A
 - komedia sensacyjna

Drużyna A to czte-
roosobowa ekipa byłych 
komandosów. Dowódcą 
jednostki jest Hannibal . 
Trzej pozostali śmiałkowie 
to: kobieciarz Buźka, 
nieprzeciętnie silny B.A. 
Baracus oraz genialny pilot 
Murdock . Drużyna A zys-
kuje renomę i jako elitarna 
jednostka wojskowa trafi a 
na wojnę w Iraku. 

23:05 Ślad
00:05 Wykapany ojciec
 - komedia 
02:15 Slumdog, milioner

z ulicy
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura
08:30 Którędy po sztukę
08:40 Klub szachistów - fi lm 

TVP, prod. Polska, 1967, 
reż. Witold Lesiewicz, 
wyk. Andrzej Łapicki, 
Maria Ciesielska, Ignacy 
Machowski, Mieczysław 
Pawlikowski

09:20 Zielone kasztany 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1985

11:00 Siedlisko - serial TVP, 
prod. Polska, 1998, 
reż. Janusz Majewski

13:05 Szatan z siódmej klasy 
- fi lm fabularny

15:00 Nie wolno przerwać 
spektaklu - fi lm doku-
mentalny, prod. Polska

16:10 Legendy Rocka 
- Jimi Hendrix 

16:35 Legendy Rocka - The 
Mamas and The Papas 

17:10 Gołąb przysiadł na 
gałęzi i rozmyśla
o istnieniu 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Szwecja, Niemcy, 
Norwegia, Francja, 2014, 
reż. Roy Andersson, 
wyk. Holger Andersson

19:00 Powidoki 5 
19:25 Dezerterzy 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Na wschód 

od Hollywood - Gloria 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Chile, Hiszpania, 2013

22:20 Ziemia, planeta ludzi 
- Ostatni w Aleppo - fi lm

23:30 John WIlson 
at the BBC Proms

01:40 Lekkie obyczaje 
- Charing Cross Road 84 
- dramat

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

10:00 Nash Bridges - serial
11:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
- serial kryminalny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Krocząc wśród cieni 

22:15 Nikita 
- dramat
Zbuntowana agentka 
planuje zemstę na tajnej 
agencji wywiadowczej, 
która ją wyszkoliła. W 
rozpracowaniu Sekcji 
pomaga młoda rekrutka, 
Alex.

00:30 Code Black: Stan 
krytyczny 

01:25 Flash 
02:20 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

03:10 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum policji 
05:00 Dyżur

04:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

05:50 Sąd rodzinny 
06:50 Szpital - program 

obyczajowy
07:50 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
08:50 Gotowe na wszystko 

- serial, USA
09:45 Zakochani po uszy 

- serial obyczajowy
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
14:55 Szpital - program 

obyczajowy
15:55 Gotowe na wszystko 

- serial, USA
16:55 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
17:55 Brzydula - serial
19:00 19 + 
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Ramię za milion 
dolarów 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2014, reż. Craig Gillespie, 
wyk. Jon Hamm, Aasif 
Mandvi, Lake Bell, Bill 
Paxton, Alan Arkin

22:40 Co z oczu, to z serca 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1998, 
reż. Steven Soderbergh, 
wyk. George Clooney, 
Jennifer Lopez, Ving 
Rhames, Don Cheadle, 
Dennis Farina, Isaiah 
Washington, Steve Zahn, 
Catherine Keener, Luis 
Guzman, Albert Brooks

01:15 Moc Magii 
03:25 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, 
prod. Polska

16:00 Paulina
17:00 Światło twoich oczu

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Podwójna tożsamość
 - thriller sensacyjny
 Były żołnierz piechoty, 

a aktualnie pensjonariusz 
więzienia stanowego, 
Tim Kearney otrzymuje 
od agenta wydziału 
antynarkotykowego 
Tada Gruzsa propozycję 
nie do odrzucenia. 

23:00 Opętanie Michaela 
Kinga

 Michael King po nagłej 
śmierci żony postanawia 
następny swój fi lm 
poświęcić poszukiwaniom 
rzeczywistości nadnatu-
ralnej. 

00:50 Trampolina
01:50 Polityka na ostro
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL FABULARYZOWANY SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT DRAMAT SERIAL FABULARNY KOMEDIA FILM AKCJI

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

czwartek 7 lutego

05:00 Telezakupy
05:35 Jaka to melodia? 
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
09:40 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
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Bo ja wybieram zdrow-

ie - magazyn
13:00 Natura w Jedynce 

- U wybrzeży Nowej 
Zelandii - serial

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

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

17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 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
22:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Tanie Dranie 
01:35 Bez tożsamości - serial

05:15 Koło fortuny - teleturniej
05:55 Na dobre i na złe 

- serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie! 
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
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 
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
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Na sygnale 
- serial fabularyzowany 
prod. TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:45 The Good Doctor 
- serial obyczajowy

21:40 Księżyc i Valentino 
- dramat
prod. USA, 1995

23:25 Na sygnale 
- serial fabularyzowany 
prod. TVP

23:55 Wasza Wysokość
 - komedia, prod. USA, 
2011

01:50 Szpieg D’83 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Niemcy

02:50 Art Noc
- program rozrywkowy

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 Zakochani po uszy 

- serial obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła
16:30 Szpital 
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
prod. Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:30 Nieoczekiwana 
zmiana miejsc 
- fi lm komedia, USA, 
1983, reż. John Landis, 
wyk. Eddie Murphy, Dan 
Aykroyd, Ralph Bellamy, 
Don Ameche, Denholm 
Elliott, Jamie Lee Curtis, 
Kristin Holby, Frank Oz, 
James Belushi

01:00 MasterChef 
- program rozrywkowy

02:30 Uwaga! 
- magazyn

02:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

20:10 Slumdog, milioner 
z ulicy

 - dramat
 Pochodzący z dzielnicy 

slumsów w Bombaju 
osiemnastoletni Jamal 
Malik bierze udział w in-
dyjskiej edycji teleturnieju 
“Milionerzy”. Zdołał już 
wygrać zawrotną kwotę 
10 milionów rupii, a 
teraz staje przed ostatnim 
pytaniem i szansą na 
podwojenie nagrody. 

22:35 Ślad
23:45 Panaceum 

- thriller
  Emily oraz Martin są młod-

zi, piękni i bogaci. 
02:00 Chirurdzy
04:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura
08:40 Druciane oprawki 

- fi lm animowany
09:10 Gołąb przysiadł na 

gałęzi i rozmyśla o ist-
nieniu - fi lm obyczajowy, 
prod. Szwecja, Niemcy, 
Norwegia, Francja, 2014, 
reż. Roy Andersson, 
wyk. Holger Andersson, 
Nils Westblom, Viktor 
Gyllenberg, Lotti Törnros

11:00 Siedlisko - serial TVP
13:05 Grający z talerza 

- fi lm obyczajowy
15:00 Tylko Beatrycze 

- spektakl teatralny,
17:15 Wiersze na 100-lecie 

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

17:35 Drogi wolności - serial
19:40 Herbert - mosty 
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Sensacyjna zima 
- Przeżyliśmy wojnę 
- dramat, prod. USA, 1962, 
reż. John Frankenheimer, 
wyk. Laurence Harvey, 
Frank Sinatra, Angela 
Lansbury, Janet Leigh, 
Leslie Parrish

22:35 Portrety - Szukając 
Vivian Maier 
- fi lm dokumentalny, 
prod. USA

00:05 Scena Klasyczna
00:50 Na wschód od Holly-

wood - Gloria
- fi lm obyczajowy

02:45 Informacje kulturalne 
03:15 Kino nocne - Pornografi a 

- fi lm fabularny, 
prod. Polska, Francja

05:15 Teledysk
05:30 Afi sz kulturalny

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

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

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

13:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

15:00 112: na każde
wezwanie 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny
- serial fabularny

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

20:00 Wieczny student 
22:00 Wielkie kino 
23:40 Bullet
01:15 Kuchnia na Maksa 
02:30 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy
prod. Polska

03:40 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:25 Menu na miarę 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

04:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

05:50 Sąd rodzinny 
06:50 Szpital - program 

obyczajowy
07:50 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
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 Gotowe na wszystko
16:55 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
17:55 Brzydula - serial
19:00 19 + 
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Jak przeżyć święta 
- fi lm komedia, 
USA, 2004, reż. Mike 
Mitchell, wyk. Ben Affl  eck, 
James Gandolfi ni, Christi-
na Applegate, Catherine 
O’Hara, Josh Zuckerman, 
Udo Kier

22:00 Oszuści 
- serial, USA

22:55 Internat 
specjalnej troski 
- fi lm komedia, 
USA, 2015, reż. Ira 
Ungerleider, wyk. Andrew 
Bachelor, Jamie Chung, 
Juliette Goglia, Ryan 
Hansen

01:30 Moc Magii 
03:45 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, 
prod. Polska

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 - serial

21:00 Zaginiony w akcji
 - fi lm akcji, USA, 1984, 

reż. Zito Joseph, 
wyk. Norris Chuck, 
Walsh M. Emmet, Tress 
David, Lenore Kasdorf, 
James Hong 

 Ocalały z niewoli 
płk James Braddock 
postanawia oswobodzić 
kolegów pozostałych w 
Indochinach. Wyposażony 
w najnowocześniejszy 
sprzęt odważnie stawia 
czołom wrogowi...

23:05 Tuż przed tragedią
01:05 Trampolina
02:05 Interwencja

- magazyn
02:20 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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1.02

2.02

3.02

4.02

5.02

6.02

7.02

Sewera, Brygidy
Dzień Gumy do Żucia

Marii, Miłosławy, Kornela
Dzień Pozytywnego Myślenia
Dzień Handlowca

Oskara, Błażeja, Telimeny
Dzień Ciasta Marchewkowego

Józefa, Weroniki
Światowy Dzień Rzeźnika 
i Przemysłu Wędliniarskiego

Adelajdy, Agaty
Światowy Dzień Nutelli

Doroty, Amandy
Dzień Boba Marleya
Międzynarodowy Dzień Barmana

Teodora, Romualda, Ryszarda
Dzień Najwyższej Izby Kontroli
Światowy Dzień Wyborów

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 „Inny 
świat? Oblicza 
totalitaryzmu” 
- wystawa pod 
takim tytułem 
zapoczątkuje 
cykl wydarzeń 
poświęconych 
totalitaryzmowi, 
organizowanych 
w Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej 
w związku z Rokiem 
Gustawa Herlinga-
Grudzińskiego.

W związku z ustanowieniem 

roku 2019 Rokiem Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego, Ga-
leria Exlibrisu Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Żarach 
zaprasza na wystawę pt. „Inny 
świat? Oblicza totalitaryzmu”. 
Uroczysta inauguracja wysta-
wy odbędzie się w najbliż-
szą środę, tj. 6 lutego o godzi-
nie 16:00. Swoją obecność za-
powiedzieli m.in. kombatanci 
i osoby represjonowane, któ-
re zechcą podzielić się wspo-
mnieniami z „nieludzkiej zie-
mi”. Całości towarzyszyć bę-
dzie oprawa muzyczna. 

Dzięki współpracy 
z Muzeum Pogranicza Śląsko-
-Łużyckiego oraz z Kresowym 
Towarzystwem Turystyczno-

-Krajoznawczym im. Orląt 
Lwowskich, w gablotach i na 
ścianach Galerii znajdą się, 
oprócz książek, również inne, 
interesujące eksponaty, uży-
czone specjalnie na tę okazję. 

Ekspozycję będzie moż-
na oglądać do końca lute-
go w godzinach otwarcia bi-
blioteki, a towarzyszyć jej bę-
dą projekcje DVD fi lmu pt. 
„Equilibrium” - sugestywne-
go obrazu antyutopii z efek-
townymi scenami walk, inspi-
rowanego takimi książkami 
jak: „Rok 1984”, „451 stopni 
Fahrenheita” i „Nowy wspa-
niały świat”. 

Projekcje odbędą się 
w dniach: 12 lutego o godz. 

11:00 oraz 21 lutego o godz. 
16:00. 

Ponadto zaplanowane są 
panele dyskusyjne, również 
w ramach Dyskusyjnego Klu-
bu Książki, adresowane do od-
biorców w różnym przedzia-
le wiekowym – od najmłod-
szych, po osoby dorosłe - któ-
rych tematem będzie totalita-
ryzm w literaturze oraz tropie-
nie jego współczesnych, zawo-
alowanych form. 

- Wszystkich zaintereso-
wanych takimi zagadnieniami 
jak: globalizacja, cyfryzacja, 
inwigilacja czy konsumpcjo-
nizm, serdecznie zapraszamy 
- zachęca Krzysztof Cymach 
z MBP. PAS

Oblicza totalitaryzmu
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KRZYŻÓWKA

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

RALPH DEMOLKA W INTERNECIE (animowany)
OD 01.02 DO 04.02 ORAZ 06.02 I 07.02 – GODZ. 16:00; 05.02 – GODZ. 15:00
MISZMASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3
OD 01.02 DO 04.02 ORAZ 06.02 I 07.02 – GODZ. 18:00 I 20:00; 05.02 – GODZ. 
17:00 I 21:30
DKF - ROMA
05.02 – GODZ. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
PRZYJAZNE DUSZE
01.02 I 02.02 – GODZ. 19:00; 03.02 - GODZ. 18:00
KRÓLOWA ŚNIEGU
02.02 - GODZ. 16:00; 03.02 – GODZ. 12:00
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