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Józef Radzion
starosta  żarski

AKTUALNOŚCI

ŻARY Maciej 
Karnicki, prezes 
Swiss Krono 
został skazany 
przez sąd za 
zanieczyszczanie 
powietrza przez 
fi rmę, której 
szefuje. To 
przełomowy 
wyrok, 
przekonują 
żarscy działacze 
ekologiczni.

Wyrok to efekt kontro-
li przeprowadzonej przez 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w lip-
cu 2017 r. Wówczas pobra-
ne zostały próbki z czterech 

emitorów w fabryce. Wyko-
nane zostały pomiary emi-
sji zanieczyszczeń. Wyni-
ki pokazały, że przekroczo-
na została emisja tlenku wę-
gla oraz pyłu całkowitego 
i dwutlenku azotu. To z ko-
lei oznacza naruszenie wa-
runków pozwolenia na emi-
sję, które dla fi rmy Swiss 
Krono wydał marszałek 
województwa lubuskiego.

Najwyższa kara 
Prezes Maciej Karnicki nie 
przyznał się do winy. Przed 
sądem zapewnił, że fi rma 
dokłada starań, żeby speł-
niać wszelkie normy. Ma-
ło tego - robi dużo więcej. 
Posłużył się argumentem 
o niewiarygodności doko-
nanych pomiarów.

Sąd po wysłuchaniu 
świadków - pracowników 
fi rmy, która była odpowie-
dzialna za pobranie pró-
bek i wykonanie pomiarów 
emisji, przyznał jednak ra-
cję oskarżycielowi - Woje-
wódzkiemu Inspektoratowi 
Ochrony Środowiska. Pre-
zes Karnicki został ukara-
ny grzywną w wysokości 5 
tys. zł i kosztami sądowy-
mi. To najwyższy możliwy 
wyrok, jaki można zasądzić 
w takiej sprawie. Wyrok nie 
jest prawomocny.

Wyciągnąć wnioski
Z wyroku nie ukrywają sa-
tysfakcji żarscy działacze 
ekologiczni. Są pełni uzna-
nia dla sędziego.- To prze-
łomowy, znamienny wyrok 

bez precedensu. Padł mit, 
że Swiss Krono emituje pa-
rę wodną i nie jest uciążli-
wym zakładem dla miesz-
kańców - podkreśla Ewa-
ryst Stróżyna, były naczel-
nik Wydziału Infrastruk-
tury i Ochrony Środowi-
ska w żarskim magistracie, 
działacz fundacji Eko-Lu-
busz. - Fabryka powinna 
z tego wyciągnąć wnioski 
i więcej środków przezna-
czyć nie tylko na pomiary, 
ale głównie na badanie od-
działywania fi rmy na mia-
sto i edukację mieszkań-
ców, w jaki sposób powin-
ni chronić się przed uciążli-
wościami oraz zagrożenia-
mi - kwituje.

Paweł Skrzypczyński

Wyrok sądu
za zanieczyszczenie powietrza

REKLAMAAUTOREKLAMA

Szefostwo fi rmy Swiss Krono zapewnia” że fi rma inwestuje 
w rozwiązania ekologiczne. Przykładem mają być nowocze-
sne fi ltry ograniczające emisję pyłów fot.Paweł Skrzypczyński
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W internecie pojawiła 
się informacja, że 
ktoś chce wybudować 
na terenie strefy 
przemysłowej  
w Górzynie spalarnię 
zwierzęcych zwłok. 
To zaniepokoiło 
okolicznych 
mieszkańców do 
tego stopnia, że 
postanowili przyjść 
do ratusza  
i zaprotestować.

Pogłoska o tajemniczym inwe-
storze zbiegła się z planowaną do 
podjęcia uchwałą rady miejskiej  
w sprawie wymagań, jakie powi-
nien spełniać przedsiębiorca ubie-
gający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w za-
kresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schro-
nisk dla bezdomnych zwierząt,  
a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części na terenie 
Gminy Lubsko.

Mieszkańcy Górzyna uznali to 
za wyraźny sygnał, że taka inwesty-

cja jest planowana. Pojawiły się oba-
wy dotyczące ewentualnych uciążli-
wości związanych z takim sąsiedz-
twem, od smrodu począwszy, aż po 
spadek wartości ich nieruchomości.

Udali się więc na wspólne po-
siedzenie komisji, na którym rad-
ni mieli opiniować przygotowaną 
uchwałę. I nie poszli tam z pustymi 
rękami.

Taka konieczność
Kamil Zakrzewski, naczelnik Wy-
działu Infrastruktury i Gospodar-
ki Komunalnej wyjaśnił na wstę-
pie, że gmina powinna podjąć ta-
ką uchwałę, ponieważ do tej po-
ry jej nie miała, a wynika to  
z ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. Uchwa-
ła taka miałaby wskazywać do-
kumenty, jakie przedsiębiorca po-
winien dostarczyć, gdy stara się  
o prowadzenie tego typu działalności.

- Dementując wszelkie pogło-
ski, w projekcie uchwały nie ma ani 
słowa o lokalizacji - mówi naczel-
nik Zakrzewski. - Są to wymagania 
dla terenu całej naszej gminy i mu-
simy je uchwalić po to, aby każdy 
przedsiębiorca wiedział, jakie wa-
runki musi spełnić.

Odnosząc się jeszcze do plo-
tek, naczelnik przypomniał, że od 
2013 roku tereny strefy objęte są 
planem zagospodarowania prze-
strzennego, który ściśle określa,  
jakiego typu obiekty można tam sta-
wiać. Konkretnie chodzi tu o obiek-
ty o funkcji przemysłowej, składo-
wej i budownictwa.

- Jeśli ktoś chciałby wybudo-
wać spalarnię na strefie, to na dzień 
dzisiejszy nie ma takiej możliwości 
- stwierdził Kamil Zakrzewski.

Są wątpliwości
Urzędnicy zapewniają, że do tej 
pory nie wpłynął żaden formalny 
wniosek od żadnego przedsiębior-
cy w sprawie budowy spalarni.

Tymczasem jeden z radnych 
przypomniał, że na komisji rolnic-
twa w dniu 17 stycznia naczelnik 
poinformował radnych, że ktoś jest 
zainteresowany budową spalarni  
i grzebowiska dla padłych zwierząt 
leśnych. Taki zapis jest też w proto-
kole z tej komisji.

Okazało się więc, że chociaż 
pisma nie ma, to jakieś rozmowy na 
ten temat były prowadzone.

- Jeśli mówi to urzędnik, to 
wydaje mi się, że to jest jakaś praw-
da, a nie domysły - stwierdziła jed-

na z mieszkanek. - Jeśli radni to sły-
szeli, to coś takiego miało miejsce  
i mieliśmy prawo pomyśleć tak, jak 
żeśmy pomyśleli.

- Nie wolno mówić, że jest ja-
kiś kłopot, bo dzisiaj nie ma żadne-
go wniosku nawet - zwrócił się do 
przybyłych burmistrz Lubska Ja-
nusz Dudojć. - Że ktoś się pyta, to 
się pyta, nie może się pytać?

Emocje rosły z każdą chwi-
lą. W pewnym momencie mówić 
zaczęli jednocześnie radni, bur-
mistrz i jedna z mieszkanek, któ-
rej udało się uciszyć powstały har-
mider dobitnym zdaniem skiero-
wanym do radnego - Niech mi pan 
nie przerywa, nie jesteśmy w sej-
mie, to jest na razie jeszcze gmina  
i zachowujmy się kulturalnie.

Burmistrz starał się uspoko-
ić mieszkańców twierdząc, że ca-
łe zamieszanie to tylko zbieg oko-
liczności. 

- Następna sprawa jest ta-
ka, czy w ogóle my nie chcemy 
mieć krematorium? Ja nie wiem. 
Musimy o tym dyskutować - mó-
wi Janusz Dudojć. - Jak ktoś bę-
dzie chciał dzisiaj postawić krema-
torium i spełni wszystkie warunki, 
czy my powiemy, że nie? Ale na in-
westycyjnej strefie w Górzynie nie 

można, może będzie można w in-
nym miejscu.

Do zapewnień burmistrza 
mieszkańcy Górzyna podeszli mi-
mo wszystko z pewną rezerwą  
i nieufnością. 

Obecny plan zagospodaro-
wanie przestrzennego z wpisany-
mi tam warunkami zawsze można 
zmienić. Wystarczy większość gło-
sów radnych. Oczywiście nie tak  
z dnia na dzień. Wszystkie proce-
dury mogą trwać nawet rok i kosz-
tować, powiedzmy, sto tysięcy zło-
tych. Taki wydatek jest sporym ob-
ciążeniem dla zadłużonej gminy. 
Co jednak, jeśli by się okazało, że 
wpływy z podatków przekroczą 
wydatki poniesione na zmianę pla-
nu?

Mieszkańcy Górzyna złoży-
li w urzędzie petycję z myślą o za-
ostrzeniu zapisów uchwały, któ-
ra wywołała takie poruszenie. Za 
wzór wskazywali nawet podobną, 
obowiązującą w gminie Jasień.

Ostatecznie padł wniosek  
o zdjęciu kontrowersyjnej uchwały 
z porządku obrad sesji i ponownym 
jej przedyskutowaniu z uwzględ-
nieniem głosów mieszkańców.

Andrzej Buczyński

Spalarnia podgrzała 
mieszkańców

GMINA LUBSKO Burmistrz przekonuje, że nie ma tematu

Mieszkańcy domagali się wyjaśnień. Złożyli również petycję w tej sprawie fot. Andrzej Buczyński

Burmistrz Janusz Dudojć zapewniał, że na strefie w Górzynie nie można bu-
dować spalarni, ani nawet grilla postawić fot. Andrzej Buczyński



Moja Gazeta       8 lutego 2019 5AKTUALNOŚCI

POWIAT ŻARSKI Przede wszystkim bezpieczeństwo, oświata i drogi

Potrzeby są większe
O głównych 
założeniach 
tegorocznego 
budżetu powiatu, 
ze starostą żarskim 
Józefem Radzionem 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Uchwała na sesji przeszła 
gładko?
- Tegoroczny budżet został uchwa-
lony jednogłośnie przez wszyst-
kich radnych. Po analizie na ko-
misjach nie było większych uwag, 
czy zastrzeżeń. Pytania oczywi-
ście były, bo jak wiadomo, wszyst-
kim radnym zależy na tym, żeby  
w budżecie było jak najwięcej in-
westycji. Na sesji też podkreśla-
łem, że ten budżet to zasługa po-
przedniego zarządu, w którym 
pracowałem, dlatego też jest mi 
on bardzo dobrze znany. To też 
zasługa naszego wydziału finan-
sowego i pani skarbnik - czuwają 
nad tym aby dochody były zrów-
noważone z wydatkami. 

Na co pójdzie najwięcej 
środków?
- Obecny budżet to kwota ponad 
113,4  miliona złotych. W tym 
budżecie kluczową sprawą było 
zapewnienie spraw związanych 
z płacami w naszych jednost-
kach organizacyjnych. To jest 
najważniejsze. Spotykaliśmy się 
ze związkami zawodowymi, któ-
re wyrażają takie oczekiwania, 
aby w roku bieżącym, oprócz 
regulacji płacowych, które są 
przewidziane, pochylić się bar-
dziej nad sprawami płac. Dekla-
rowaliśmy, że po analizie budże-
tu za pierwsze półrocze będzie-
my się starali do tematu wrócić, 
jeśli będą takie możliwości i re-
zerwowe środki.

Jakie powiat zaplanował 
inwestycje?
- Przewidzieliśmy w tym ro-
ku ponad 22 procent budże-
tu na realizację zadań inwesty-
cyjnych i majątkowych. Kluczo-
wymi są zadania współfinanso-
wane przez wojewodę lubuskie-
go - chodzi tu o drogi powiato-
we w Mielnie, w gminie Przewóz 
oraz w miejscowości Chocicz  
w gminie Lubsko. Poza tym  
piąty etap “Przygody z Nysą” 
współfinansowany z programu 
Polska-Saksonia, obejmujący 
budowę ścieżki na terenie gminy 
Lubsko. Z inwestycji drogowych, 

na liście rezerwowej mamy dro-
gę w Złotniku.

Szpital powiatowy cały czas 
w budowie.
- Znaczącym dla nas zadaniem 
w tym budżecie jest zwiększe-
nie kapitału zakładowego Szpi-
tala na Wyspie o 2,3 miliona  
złotych, na dokończenie rozpo-
czętej tam inwestycji. Mamy na-
dzieję, że oddział dziecięcy zosta-
nie zrobiony, wyposażony i otwar-
ty może w okolicach czerwca.  
Będzie to piękna sprawa związa-
na z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa dla naszych najmłodszych 
mieszkańców powiatu. 

Zaplanowaliśmy również 
dofinansowanie do zakupu am-
bulansu dla Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego w 105. Szpita-
lu Wojskowym w Żarach. Prze-
znaczymy na to 350 tysięcy oraz  
dodatkowe 50 tysięcy złotych na 
zakup specjalistycznego urzą-
dzenia do masażu serca pacjenta 
podczas transportu.

Następna rzecz, to budo-
wa nowej strażnicy dla Komendy  
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Żarach. Zakończenie 
przewidziane jest na 2022 rok, ale 
może pewne rzeczy uda się przy-
spieszyć. Inwestycja finansowana 
jest przez wojewodę lubuskiego,  
z pieniędzy centralnych, ale po-
wiat przekazuje też sporo środ-
ków na wsparcie tego zadania - 
w tym roku ponad 600 tysięcy zło-
tych. Myślę, że nasi radni to rozu-
mieją, bo poprawa bezpieczeństwa 
w powiecie jest tu kluczową spra-
wą. Mamy przewidzianą prawie 
stałą kwotę na ten cel cyklicznie co 
roku, aż do zakończenia inwestycji. 

A poza bezpieczeństwem 
publicznym?
- Chcemy się zająć cyfryzacją 
zasobu geodezyjnego, map, któ-
re są wykorzystywane przez na-
szych mieszkańców oraz firmy 
prowadzące różne inwestycje. 
Jesteśmy członkiem Związku 
Powiatów Lubuskich, który ma 
na celu przeprowadzenie takie-
go projektu. Na ten cel w tym ro-
ku mamy zarezerwowaną kwotę 
ponad 400 tysięcy złotych. 

Spójrzmy na oświatę.
- Mamy w planie termomoder-
nizację budynku Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Żarach. Nasz 
wkład to 275 tysięcy. Złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie do 
wojewody lubuskiego, aby sko-
rzystać z programów termomo-
dernizacyjnych jednostek oświa-
towych. Wniosek przeszedł etap 
oceny formalnej i jest na dwu-
dziestym którymś miejscu, ale 
dzisiaj jeszcze nie wiemy ile zło-
żonych wniosków otrzyma dofi-
nansowanie.

Oprócz tego, co mamy  
zapisane w budżecie, chcemy  
z wolnych środków przeznaczyć 
pewne kwoty, które są oczeki-
wane przez dyrektorów szkół. 
Ma to na celu zapewnienie do-
brych, estetycznych i higienicz-
nych warunków w placówkach, 
które przyjmą od września więk-
szą ilość młodzieży z podstawó-
wek i gimnazjów. 

Kiedy ruszy realizacja 
budżetowych planów?
- Teraz czekamy na rozstrzygnię-
cia przetargów, pierwsze będą 
już po 8 lutego. Najpierw ścież-

ka z programu “Przygoda z Ny-
są”. Ogłoszony jest też przetarg 
na drogę w Mielnie i następny na 
drogę w Chociczu. Czekamy na 
to z niecierpliwością, bo często 
oferty składane w przetargach są  
powyżej kosztorysów, które wcze-
śniej przygotowujemy. Po roz-
strzygnięciu tych przetargów bę-
dziemy wiedzieli, na co nas jesz-
cze stać. 

Z pewnością jest kolejka 
rzeczy, na które można 
wydać pieniądze.
- O pomoc w zakupie samocho-
du zwróciła się do nas Policja. 
Nad tym się zastanawiamy. Bę-
dą o tym decydowali radni, me-
rytoryczna komisja i zarząd. Te 
sprawy zawsze przyjmowane są 
przez powiat i radnych raczej 
pozytywnie. Wiadomo, że trze-
ba wspierać te służby, które za-
pewniają nam bezpieczeństwo.  
O dofinansowanie zakupu samo-
chodu zwróciła się do nas tak-
że Straż Graniczna w Tuplicach. 
Nad tym radni też się pochylą. 

Gdzie mogą być ewentualne 
problemy?
- Jest dużo zadań, dużo potrzeb 
i dużo niewiadomych. Nie wie-
my jak to będzie z podwyżkami 
dla nauczycieli. Czy za tym pójdą 
odpowiednie środki? Nie wiemy 
jak będzie uregulowana sprawa 
płac w domach pomocy społecz-
nej. Czekamy na rozstrzygnięcia. 
Po analizie pierwszego i drugie-
go kwartału, półrocza, będziemy 
wiedzieli, jakimi środkami dyspo-
nujemy. Na dzień dzisiejszy, żad-
nych wiążących obietnic nie mo-
żemy złożyć. 

To ważne, żeby za zadania-
mi, jakie nakłada się na powiat, 
szły określone środki finansowe. 
Czasami są one niewystarczające. 
Nad każdą złotówką przed wyda-
niem musimy się pochylić i oglą-
dać ją z obu stron. Myślę, że ten 
budżet może nie jest bardzo do-
bry, ale na pewno dobry. Zaspoka-
ja potrzeby powiatu. Wiadomo, że 
oczekiwania zawsze są większe. 

Teren powiatu jest dość 
spory.
- Wybieramy się w teren, zarówno 
zarząd, jak i radni z merytorycz-
nych komisji, aby zapoznać się  
z potrzebami w terenie. Na ponie-
działek mamy zaplanowane spo-
tkanie z panią burmistrz w Ża-
rach. Będziemy rozmawiali na te-
mat wspólnych inwestycji, bo ma-
my na to pomysły. Chcemy zle-
cić wykonanie dokumentacji na 
określone odcinki dróg. Jeśli cho-
dzi o drogi powiatowe, to jest wie-
le spraw do załatwienia, niektóre 
w trybie pilnym. Są to na przykład 
przeglądy przepustów, utrzyma-
nie dróg, równanie poboczy, wy-
konanie remontów po zimie. 

Należy chyba wspomnieć o 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
- Jak się przyznaje dotacje, to 
głosy są różne. Przeanalizowa-
łem, jak to wygląda procentowo. 
Wiadomo, że Żary mają najwięk-
szą ilość stowarzyszeń i klubów 
sportowych. W Lubsku, Jasieniu 
i pozostałych gminach jest ich 
mniej. Najwięcej więc środków 
poszło do Żar, ale i w teren, tam 
skąd wnioski były składane, a nie 
miały uchybień merytorycznych. 
Myślę, że środki przyznawane by-
ły w sposób sprawiedliwy i pro-
porcjonalny do możliwości. 200 
tysięcy na te zadania to nie są ja-
kieś kolosalne pieniądze, ale za-
wsze jest to jakieś wsparcie.

Podsumowując...
- Kluczowe są inwestycje dro-
gowe, bezpieczeństwo, w tym 
służba zdrowia, straż pożarna, 
a także remonty w placówkach 
oświatowych. Zadania oświato-
we są uwzględnione w tym bu-
dżecie w sposób wystarczający. 
Do oświaty w budżecie zawsze 
się dokłada, ale zawsze  pod-
kreślam, że oświata nie jest ja-
kimś zakładem produkcyjnym, 
ale kuźnią talentów i przygoto-
waniem młodzieży do życia za-
wodowego.

fot. Andrzej Buczyński
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POWIAT ŻARSKI 
Setna rocznica 
powołania 
Publicznych Służb 
Zatrudnienia 
Już w 1945 roku najpierw Moses 
Grin, a później Wanda Kozłow-
ska, Kresowianka spod Wilna ze-
słana do Kazachstanu, przybyła do 
Żar jako Żołnierz I Dywizji Wojska 
Polskiego im. T. Kościuszki - Ba-
talion „Platerówek”, kierowali Po-
wiatowym Urzędem Pracy przy 
funkcjonującym w żarskim pała-
cu Promnitzów starostwie powiato-
wym. Ich zadaniem było najpierw 
zorganizowanie odgruzowania 
miasta i powiatu, ściąganie kadry 
dla uruchomienia przemysłu i go-
spodarki, trochę później wyjazdy 
do gmin, by zmuszać nowo przy-
byłych ekspatriantów do zakłada-
nia spółdzielni produkcyjnych. By-
ły też czasy werbunków do kopal-
ni, hut i stoczni, a także zmuszania 
tzw. „uporczywych uchylających 
się od pracy” do jej podjęcia, cze-
go dziś należy się wstydzić. 

Ale początki wolnego rynku 
pracy wiążą się z rokiem 1990, kie-
dy upadła większość państwowych 
przedsiębiorstw włókienniczych, 
odzieżowych, przemysłu ceramicz-
nego, budowlanych i rolniczych. 
Miesięcznie rejestrowano i wypła-
cano zasiłki tysiącom nowych osób 
bezrobotnych. Jakakolwiek praca 
 była wówczas marzeniem. Dlate-
go właśnie pracownicy ówczesne-
go Rejonowego Biura Pracy w Ża-
rach zainicjowali i przez pierwsze la-
ta prowadzili w ramach wolontariatu  
charytatywną stołówkę, wspierali 
charytatywną aptekę, Dom Samotnej 
Matki i letni wypoczynek dzieci z ro-
dzin bezrobotnych w ramach Towa-
rzystwa Pomocy św. Brata Alberta.

Pewnie już nikt nie pamię-
ta, iż z dniem 1 kwietnia 1989 roku 
dotychczasowe Wydziały Zatrud-
nienia i Spraw Socjalnych zostały 
przekształcone w Rejonowe Biuro 
Pracy w Lubsku i w Żarach - podle-
głe tamtejszym burmistrzom. 

1 września 1990 roku Rejo-
nowe Biuro Pracy w Lubsku kie-
rowane przez Henryka Rajmana, 
Rejonowe Biuro Pracy w Żarach 
kierowane przez Józefa Tarniowe-
go, a także Rejonowe Biuro Pra-
cy w Żaganiu pod kierownictwem 
Wandy Światek, włączono w struk-
turę Urzędu Rejonowego w Ża-
rach, a następnie starostwa, którym 
kierowali kolejno: Maria Wroń-
ska, Krzysztof Sierpiński, Edward 
Skobelski, Marek Cieślak i Janusz 
Dudojć, Józef Radzion.

Siedziby Rejonowego Biu-
ra Pracy przeniesiono z żarskiego  
i lubskiego ratusza do siedzi-

by Urzędu Rejonowego w Żarach 
przy Al. Warszawskiej 3 w zaadop-
towanym Internacie Szkoły Sa-
mochodowej, a w lipcu 1997 ro-
ku do nowo wybudowanego wów-
czas wzorcowego obiektu przy  
ul. Mieszka I nr 15. W Lubsku sie-
dzibą Urzędu Pracy były najpierw 
ciasne pokoiki przy Al. Niepodle-
głości 1, a od dnia 1 stycznia 1994 
roku piękny pałacyk przy ul. 3-go 
Maja 1, Od 15 lipca 2013 roku 
urząd przeniesiono do nowo wy-
remontowanego budynku oddzia-
łu Starostwa Powiatowego przy  
ul. Pokoju 1c w Lubsku. 

Kolejnymi kierownikami 
Biura Pracy w Lubsku byli: Henryk 
Rajman, Zdzisława Szakoła Piotr 
Kołacz, Sławomir Jasiński, Jerzy 
Zankowicz, a od 1 lutego 2007 ro-
ku Oddziałem Powiatowego Urzę-
du Pracy w Lubsku kieruje Joanna 
Zielińska-Kmera. 

W okresie lat 1990 -2018 ar-
chiwa Powiatowego Urzędu Pracy 
zgromadziły akta tzw. „wieczne”, 
czyli przechowywane przez 50 lat, 
57.677 osób bezrobotnych. 

Były okresy dramatyczne-
go wzrostu powiatowego bez-
robocia, głównie w latach 1989-
1991 i 1999-2002. Były też okre-
sy koniunktury i większych środ-
ków na programy aktywizacji za-
wodowej: 1995-1997, 2005-2007 

oraz od 2013 do dziś.
Pamiętać trzeba o sieci dzie-

sięciu Klubów Pracy w każdej gmi-
nie powiatu, powstałej z inicjaty-
wy Urzędu Pracy, żarskiej Funda-
cji „Przedsiębiorczość” z Fundu-
szem Przedsiębiorczości, Inkuba-
torem Przedsiębiorczości i Ośrod-
kiem Szkoleniowym, oraz zało-
żonych wraz Zakładem Dosko-
nalenia Zawodowego Poligonem  
Budowlanym i Firmą Symulacyj-
ną, o Centrach Integracji Społecz-
nej w Żarach i Łęknicy, o pięciu 
spółdzielniach socjalnych.

Perełką wśród projektów 
Urzędu Pracy w Żarach jest Polsko-
-Niemiecki Program „Park Muża-
kowski Praca i Nauka ponad grani-
cami”, realizowany od 20 lat dzię-
ki wspólnej pracy 350. osób bez-
robotnych, urzędów pracy i part-
nerów. Park jako jedyny na zacho-
dzie Polski został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury 
i Natury UNESCO, a Urząd Pracy 
w Żarach otrzymał z rąk Premiera 
Saksonii Order Zasługi dla Wolne-
go Kraju Saksonia, z rąk Ministra 
Kultury Dziedzictwa Narodowego 
„Złotą Odznakę za opiekę nad za-
bytkami”, a Sejmik Województwa 
Lubuskiego uhonorował Złotą Od-
znaką „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Lubuskiego”.

oprac. ATB

AKTUALNOŚCI

Stuletnia historia

Powołane Dekretem z dnia 27 stycznia 1919 roku przez Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego Polskie Urzędy pracy świętują 100-lecie 
swojej działalności. Życzenia dla pracowników żarskiego pośred-
niaka przekazała na uroczystej Konferencji w Warszawie w dniu  
23 stycznia br. osobiście Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej Elżbieta Rafalska, a w poniedziałek, 28 stycznia, Urząd 
Pracy w Żarach oraz w Lubsku odwiedzili emeryci, byli pracowni-
cy, którzy dzielili się wspomnieniami i radami z młodszymi, pracu-
jącymi koleżankami i kolegami.

Pracownice urzędu w Lubsku fot. PUP Żary

Kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach fot. PUP Żary
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REGION 
Przedszkole dla 
autystycznych 
dzieci dopiero 
co ruszyło, 
a już grozi mu 
likwidacja. 
Dyrekcja 
i rodzice liczą 
na pomoc 
mieszkańców.
Żagańska placówka wy-
startowała w październiku. 
Dzieci zjeżdżały się z Żar 
i okolic, a także z Żagania, 
gmin Brzeźnica i Osiecz-
nica. Na miejscu mogły li-
czyć na zajęcia terapeu-
tyczne i naukę podstawo-
wych czynności. 

- W ciągu niespeł-
na dwóch miesięcy uda-
ło się nauczyć sześciolat-
ka korzystania z toalety. 
Do tej pory korzystał jedy-
nie z pieluch – opowiada 
Zuzanna Zamrzycka, tera-
peuta-wychowawca. 

Każdy dzień ważny
Przedszkole prowadzi Fun-
dacja Pomocy Dzieciom 
SI-gma z Żar. W przed-
szkolu powstały małe gru-
py 3-4 osobowe. Łącznie 
13 dzieci zajmuje się aż 8 
terapeutek oraz logopeda 
i terapeuta Sensorycznej In-
tegracji.

- W terapii autyzmu 
każdy dzień, tydzień, mie-
siąc jest na wagę złota. Mo-
że to właśnie dzisiaj po raz 
pierwszy w życiu po po-

wrocie z przedszkola czte-
roletnia córka czy syn po-
wie „mama”, popatrzy 
w oczy i weźmie udział we 
wspólnej zabawie? - prze-
konuje Maciej Dragańczuk, 
prezes Fundacji. 

O to właśnie toczy 
się codzienna walka przed-
szkolnej kadry z przewrot-
nym autyzmem. Nawet 
najmniejszy sukces jest na 
wagę złota i może zmie-
nić na lepsze życie nie tyl-
ko dziecka, ale i całej jego 
rodziny. 

Można pomóc
Najbliższe losy młodego 
przedszkola stoją pod zna-
kiem zapytania. Placów-
ka nie otrzymała dotacji na 
dalszą działalność. Budo-
wa siedziby miała pół ro-
ku opóźnienia - wykonaw-
cy brakowało rąk do pra-
cy. We wrześniu ubiegłe-
go roku zabrakło dwóch ty-
godni i jednego „papierka” 
by w terminie zarejestro-
wać placówkę. Nadludz-
kim wysiłkiem udało się 
do końca roku poprowadzić 
przedszkole bez finansowa-
nia z zewnątrz. Na pienią-
dze z Ministerstwa Eduka-
cji będzie można się ubie-
gać na kolejny rok. 

- Mamy pomoce dy-
daktyczne i wsparcie ro-
dziców, brakuje na bieżące 
funkcjonowanie – tłumaczy 
Zuzanna Zamrzycka. 

Dyrekcja i kadra nie 
zamierzają składać broni. 
Liczą na przychylność sa-

morządowców. Zanim jed-
nak uda się pozyskać stałe 
pieniądze, muszą przetrwać 
najbliższe dwa miesiące. 
Niezbędne jest więc wspar-
cie finansowe. Liczą na do-
bre serca i hojność miesz-
kańców.

- Kto wie, może któ-
reś z naszych dzieci ukoń-
czy studia, inne założy ro-
dzinę, podejmie pracę, bę-
dzie żyło, a nie wegetowa-
ło na łasce społeczeństwa 
w zamkniętym ośrodku – 
podkreśla Maciej Dragań-
czuk. 

Paweł Skrzypczyński

Dać szansę dzieciom

Interakcja z dzieckiem autystycznym jest możliwa. Potrzeba tylko fachowej pomocy, by dziec-
ko się jej nauczyło fot.arch. przedszkola

ŻAGAŃ W Pałacu 
Książęcym 
na zebraniu 
założycielskim 
powołane 
zostało koło 
Towarzystwa 
Pamięci 
Powstania 
Wielkopolskiego 
1918-1919.
Podczas zebrania wybrano 
zarząd na czele z prezesem 
Januszem Walterem. Zada-
niem Towarzystwa będzie 
między innymi krzewienie 
wiedzy na temat znacze-
nia Powstania Wielkopol-

skiego na kształt II Rzecz-
pospolitej oraz tradycji po-
wstańczych. W 1919 ro-
ku, w rejonie ul. Bema 
znajdował się niemiec-
ki obóz, w którym więzio-
no Powstańców Wielkopol-
skich oraz Polaków inter-
nowanych z okolic Rawi-
cza i Leszna. W 2009 ro-
ku w tym miejscu odsłonię-
to Obelisk poświęcony Po-
wstańcom Wielkopolskim. 
Mieszkańcy Żagania, Fran-
ciszek Walter i Stanisław 
Kaczyński byli Powstań-
cami Wielkopolskimi, któ-
rzy za udział w powsta-
niu otrzymali oficerski sto-
pień. JM

Zachować pamięć o Powstaniu Wielkopolskim

Zadaniem powołanego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 będzie upamiętnianie i edukacja na 
temat powstańczego zrywu fot.Jan Mazur

Jak 
pomóc
Każdy, kto chce 
pomóc ratować 
przedszkole może 
to zrobić na stronie: 
www.siepomaga.pl/
dalej-razem-zagan

Można przekazać 
też darowiznę na 
rozwój przedszkola 
Przedszkole  
Dalej Razem,  
ul. Szprotawska 53, 
68-100 Żagań  
(KRS 0000500977)
numer konta: BGŻ 
BNP Paribas  
07 1600 1462 1027 
4108 9000 0002 .
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ŻAGAŃ 
Pancerniacy 
pożegnali 
swojego 
dowódcę - płk. 
dypl. Dariusza 
Lewandowskiego, 
który otrzymał 
nowe zadanie.

W środę, 30 stycznia na placu 
apelowym 34. Brygady Ka-
walerii Pancernej im. Hetma-
na Wielkiego Koronnego Jana 
Zamoyskiego w Żaganiu na-
stąpiło uroczyste przekazanie 
obowiązków dowódcy bry-
gady. Przekazanie sztandaru 
brygady odbyło się w obec-
ności dowódcy 11. Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pancernej, 
gen. dyw. Stanisław Czosn-
ka. Dotychczasowy dowódca, 

płk dypl. Dariusz Lewandow-
ski z dniem czwartego lutego 
objął obowiązki dowódcy 21. 
Brygady Strzelców Podhalań-
skich w Rzeszowie. To jedna 
z największych brygad w pol-
skiej armii. 

Dowódca 11. Dywi-
zji wyznaczył, do czasowe-
go pełnienia obowiązków 
dowódcy brygady, jej sze-
fa sztabu - ppłka Ireneusza 
Ignasiaka. Uroczystości roz-
poczęły się od mszy za żoł-
nierzy i pracowników RON 
w Kościele Garnizonowym 
przy ul. Żarskiej. Główne 
uroczystości odbyły się na 
placu apelowym brygady. 
Wśród zaproszonych gości 
byli żagańscy samorządow-
cy, Szef sztabu MND-NE 
gen. bryg. Piotr Malinowski, 
dowódcy jednostek dywizyj-

nych, przedstawiciele Poli-
cji, Straży Pożarnej. Wśród 
gości obecni byli: wicepre-
zes Ogólnopolskiego Klubu 
Kombatantów 1. Drezdeń-
skiego Korpusu Pancerne-
go Wojska Polskiego, uczest-
nik walk 4. Brygady Pancer-
nej w operacji łużyckiej, płk 
Eugeniusz Praczuk oraz pre-
zesi stowarzyszeń wojsko-
wych, znajomi i przyjacie-
le. Stowarzyszenie Żołnie-
rzy i Pracowników Wojska 3. 
Drezdeńskiego Pułku Czoł-
gów Średnich im. 3. Bryga-
dy Pancernej reprezentował 
prezes płk w st. spocz. Stefan 
Kozak. Uroczystość odby-
ła się zgodnie z Ceremonia-
łem Wojskowym Sił Zbroj-
nych RP. 

Andrzej Miernicki

Zmiana dowódcy 
w „Hetmańskiej Brygadzie”

Dowódca Czarnej Dywizji gen. dyw. Stanisław Czosnek podkreślił, że odchodzący dowódca 
(na zdjęciu stoi z prawej strony) wykonał wspaniałą robotę i wzorcową restrukturyzację bry-
gady fot. mł. chor. Andrzej Domaszewicz

AUTOREKLAMA
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ŻAGAŃ W Sali 
Opackiej Zespołu 
Poaugustiańskiego 
żaganianie bawili się 
na I Charytatywnym 
Balu Karnawałowym.

Wspólną karnawałową zabawę 
rozpoczęto tradycyjnym Polone-
zem. Organizatorzy balu przy-
gotowali dla uczestników wiele 

atrakcji: był walczyk z zimnymi 
ogniami, tańce lednickie,wspólny 
śpiew i licytacje. Pieniądze zebra-
ne przy okazji licytacji i cegiełki 
za udział w balu, będą przezna-
czone na remont opactwa. Wo-
dzirejem balu była Jolanta Fran-
kowska z mężem. Bal był do-
brym przykładem doświadczenia 
wspólnoty i ożywienia życia kul-
turalnego Żagańskiego Pomnika 
Historii. JM

Szalone tańce u Opatów

LUBSKO Do 
przedszkolaków 
z grupy „Żabki” 
w Przedszkolu nr 3 
zawitał niezwykły 
gość – pan leśnik 
z Nadleśnictwa 
Lubsko.
Celem spotkania było zapoznanie 
dzieci z charakterem pracy leśnika 
oraz uświadomienie dzieciom jak 
w okresie zimy możemy opieko-
wać się zwierzętami mieszkający-
mi w lesie. Spotkanie z leśnikiem 
miało również na celu zapoznanie 
dzieci z podstawowymi zasadami 
ochrony przyrody, właściwego za-
chowania się w lesie oraz poznanie 
zwierząt żyjących w środowisku le-
śnym. Ponadto leśnik przypomniał 
przedszkolakom jak należy prawi-
dłowo zachować się podczas kon-
taktu ze zwierzętami leśnymi i za-
znaczył, że człowiek przebywający 
w lesie jest gościem i musi szano-
wać zwyczaje gospodarzy – zwie-
rząt i ptaków. Dzięki temu spotka-
niu dzieci poszerzyły swoje wiado-
mości o lesie i jego mieszkańcach 
oraz poznały zasady ochrony przy-
rody. PAS

Leśnik opowiedział o zachowaniu się w lesie

Spotkanie z leśnikiem to forma edukacji na temat ochrony przyrody fot.nadesłane

Tak się bawimy, a co! fot.Jan Mazur Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka... fot.Jan Mazur

Następny bal będzie jeszcze lepszy fot.Jan Mazur
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POWIAT ŻARSKI 
Policyjny nos 
nie zawiódł 
funkcjonariuszy 
z żarskiej 
drogówki, którzy 
w niedzielny 
poranek 
rozpoczęli 
służbę.

Jadąc drogą krajową nr 27 
na parkingu leśnym przed 
Żarami zauważyli dwa po-
jazdy. Pierwszy, Merce-
des Sprinter z otwartą prze-
strzenią ładunkową wy-
pełniony był sprzętem bu-
dowlanym, który leżał tak-
że obok pojazdu. Do dru-
giego, marki Audi wsiadło 
trzech mężczyzn, którzy 

zamierzali nim odjechać. 
Sytuacja wyglądała podej-
rzanie, więc policjanci za-
trzymali do kontroli całą 
trójkę. Podczas dalszych 
czynności, za pośrednic-
twem dyżurnego ustalono, 
że pojazd został skradzio-
ny w nocy 3 lutego 2019 
r. na terenie Niemiec. Sa-
mochód warty ponad 170 
tys. złotych został zabez-
pieczony wraz ze znajdują-
cymi się w nim narzędzia-
mi. Policjanci będą ustala-
li, kto jest ich właścicie-
lem. Mężczyźni trafi li do 
policyjnego aresztu. Ko-
lejnego dnia zostali prze-
słuchani. 37-letni miesz-
kaniec Żar usłyszał zarzut 
paserstwa, 21-letni oby-
watel Ukrainy zarzut kra-

dzieży. 34-letni obywa-
tel Ukrainy, który poda-
wał się za Litwina, zarzu-
ty kradzieży z włamaniem 
oraz posłużenia się doku-
mentem innej osoby. Wo-
bec 37-latka zastosowano 
zabezpieczenie majątkowe 
o wartości 50 tys. złotych 
oraz poręczenie majątko-
we w wysokości 5 tys. zło-
tych. Sąd przychylił się do 
wniosku Prokuratury Rejo-
nowej w Żarach i areszto-
wał podejrzanych w wieku 
21 i 34 lat na trzy miesiące. 

- Za kradzież z wła-
maniem grozi do 10 lat po-
zbawienia wolności, za pa-
serstwo do lat 5. - informu-
je kom. Aneta Berestecka, 
ofi cer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Odzyskany mercedes

ŻARY W środku dnia, 
bezpośrednio na ulicy, 
mężczyzna zaczepił 
dziewczynkę, składając jej 
niedwuznaczną propozycję.
Mężczyzna podszedł do 12-letniej dziew-
czynki, która czekała na mamę, przy Pla-
cu Inwalidów. Chwycił ją za rękę, skła-
dając jednocześnie propozycję seksualną. 
Miał spytać, czy nie poszłaby z nim do łóż-
ka. Dziewczynka oswobodziła jednak rękę 
i oddaliła się. O sytuacji, która miała miej-
sce, poinformowała rodziców. Ojciec dziew-
czynki jeszcze tego samego dnia dokonał 
ujęcia mężczyzny, który pieszo spacerował 
ulicami miasta. Następnie o całej, zaistniałej 
sytuacji powiadomił Policję. Zatrzymany, to 
39-letni mieszkaniec Żar. Trafi ł do policyj-
nego aresztu. - Do zdarzenia doszło we wto-
rek, 5 lutego, przed godz. 14:00. - informuje 
kom. Aneta Berestecka, ofi cer prasowy KPP 
w Żarach. - Na portalach społecznościowych 
pojawiły się nieprawdziwe doniesienia i in-
formacje na ten temat, np. o tym, że mężczy-
zna wciągnął dziewczynkę do samocho-
du. To nieprawda - podkreśla kom. Bere-
stecka. PAS

Ojciec sam 
zatrzymuje pedofi la

Policjanci odzyskali mercedesa wartego ponad 170 tys. złotych. Podejrzani o kradzież trafi li do 
aresztu fot.KPP Żary

Agnieszka Ropska, dyrektor szkoły za-
apelowała do rodziców na profilu spo-
łecznościowym Stowarzyszenia „Dobra 
Szkoła” - SP 1 im. F. Chopina w Żarach

Szanowni Państwo, nie doszło do nie-
szczęścia, ale przedstawioną sytuację na-
leży potraktować jako przestrogę. Dlate-
go apeluję do Opiekunów i Rodziców o po-
rozmawianie z dziećmi na temat ewentu-
alnych zagrożeń w drodze do i ze szkoły 
oraz podczas ich przebywania poza do-
mem, czy szkołą (zdarzenie mogło mieć 

miejsce wszędzie). Tak też czynią wycho-
wawcy klas (pogadanki, lekcje wycho-
wawcze). Dzieci powinny być czujne i mu-
szą wiedzieć, jak reagować w konkret-
nych, niebezpiecznych sytuacjach, np. 
w kontakcie z obcymi osobami. Do szko-
ły nie wpłynęło żadne oficjalne zgłosze-
nie o zdarzeniu ani ze strony rodziców, ani 
ze strony uczniów. Zaznaczam, że dokła-
damy wszelkich starań, aby nasze dzieci 
były w szkole bezpieczne. 

Dziękuję i łączę pozdrowienia.

Policja dementuje plotki, które pojawiły się na temat całego zajścia  fot.KPP Żary



8 lutego 2019       Moja Gazeta12 SPORT

Jest bardzo dobrze i chyba 
może być tylko lepiej

Ktoś tu musiał 
przegrać

Młode Talenty 
za Śląskiem

KOSZYKÓWKA Lubuskie 
derby rocznika 2006. Do 
tej pory żadna z drużyn 
nie zaliczyła porażki. 
Chromik Żary przegrywa 
z SKM Zastal Zielona Góra 
49:111.
Już na pierwszy rzut oka widać było dys-

proporcje, jeśli chodzi o warunki fizyczne 
młodych koszykarzy. Pod tym względem 
Zastal dominował. Powodem były kontu-
zje aż pięciu koszykarzy Chromika. Tre-
ner Tomasz Górski musiał posiłkować się 
zawodnikami z roczników 2007 i 2008. 

To niestety odbiło się na wyniku 
meczu. W tym wieku rok, czy dwa lata 
różnicy, to naprawdę sporo. ATB

Zastal wygrał wysoko fot. Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA W turnieju Dr. Klein Jugend Cup 2019 
w Niemczech zagrało 12 drużyn, w tym dwie z Polski. Obie 
też spotkały się w finale. Śląsk Wrocław wygrywa, zaś 
Akademia Młody Talent zajmuje drugie miejsce.

Rozgrywki grupowe: SG Weixdorf- Akademia Młody Talent 1:2 
Akademia Młody Talent - SC Borea Dresden 1:2
NFV Gelb-WeiB Gorlitz - Akademia Młody Talent 1:2
Ćwierćfinał: FSV Budissa Bautzen - Akademia Młody Talent 1:2
Półfinał: Akademia Młody Talent - SC Borea Dresden 1:0
Finał: Śląsk Wrocław - Akademia Młody Talent 1:0. ATB

Puchar za drugie miejsce był bardzo okazały fot. nadesłane

KOSZYKÓWKA 
Mają piętnaste 
zwycięstwo, tym 
razem na wyjeździe. 
Chroma Żary 
pokonała KS Kosz 
Pleszew 89:80.

Koszykarzom z Pleszewa nie 
udał się rewanż. Poprzedni mecz  
z Chromą przegrali 73:73. Ostat-
nie starcie jeszcze w połowie me-
czu wyglądało na wyrównane - 
Chroma prowadziła 34:32. W koń-
cu jednak z dziewięciopunkto-
wą przewagą żarska drużyna mo-
gła spokojnie świętować piętnaste 
zwycięstwo w drugiej lidze koszy-
kówki mężczyzn. Przy uwzględ-
nieniu zaledwie trzech dotych-
czasowych porażek, nie powinno  
nikogo dziwić pierwsze miejsce 
w tabeli grupy D. Tuż za Chromą 

są reprezentacje Opola, Kłodzka 
i Wrocławia. Dalej jeszcze kolej-
nych dziewięć.

Można powiedzieć, że dru-
goligowy beniaminek nie tylko 
odnalazł się w wyższej klasie roz-
grywek, ale radzi tam sobie nad-
zwyczaj dobrze. Poza tym, trze-

cia liga nie była wyzwaniem dla 
podopiecznych trenerów Łukasza 
Rubczyńskiego i Tomasza Sob-
czaka. Kibice dobrze pamiętają 
wygrane z przewagą nawet kil-
kudziesięciu punktów. Było to aż 
nudne i mało emocjonujące. Sytu-
acja zmieniła się wraz z awansem 

do drugiej ligi. Teraz mecze nie są 
już tak przewidywalne i niejed-
nokrotnie trzymają w napięciu do 
ostatnich sekund.

Gra nie była problemem
O sportowe dokonania na parkie-
cie nikt się nie powinien martwić. 
Zrobiło się wprawdzie trudniej, 
ale z perspektywy widowiska 
sportowego, to nawet lepiej. Pro-
blemem istotnym dla żarskiego 
klubu stało się wycofanie głów-
nego sponsora. To od razu zrodzi-
ło pytania o dalsze losy żarskiej 
koszykówki. 

Nie ma co ukrywać. Ko-
szykówka, już na tym poziomie 
rozgrywek, do tanich nie nale-
ży. Klub ma wiele wydatków,  
począwszy już od wysokiego 
wpisowego przed startem w roz-
grywkach. Pomijając pieniądze 
dla zawodników, trzeba doliczyć 

kosztowne, dalekie wyjazdy na 
mecze, a także organizację spo-
tkań ligowych w Żarach. Sędzio-
wie, a nie jest ich tylko dwóch, 
tych widocznych na parkiecie, też 
swoje kosztują. 

Kilka dni temu pojawiła się 
optymistyczna informacja. Zarząd 
UKS Chromik Żary opublikował 
takie oto oświadczenie: „Chcieli-
byśmy z ogromną radością poin-
formować, że zarząd firmy Swiss 
Krono podjął decyzję o sponso-
rowaniu naszego klubu. Jesteśmy 
na etapie opracowywania szcze-
gółów naszej współpracy, przy-
gotowywania umowy oraz zmia-
ny nazwy klubu. (...)”

Jeszcze bez tych szczegó-
łów można stwierdzić, że Chro-
ma gra dalej. Jakkolwiek będzie 
się teraz nazywać. 

Andrzej Buczyński

Chroma może zmienić nazwę fot. Andrzej Buczyński
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PIŁKA NOŻNA 
Trwają 
sparingowe 
spotkania 
w ramach 
przygotowań 
do piłkarskiej 
wiosny.
Pogoda ciągle nie rozpiesz-
cza, ale o formę trzeba zadbać 
już teraz, jeśli ma się zamiar 

konkretnie o coś jeszcze po-
walczyć w wiosennej części 
sezonu piłkarskiego. W róż-
nych klubach ambicje są róż-
ne, czasem większe, czasem 
mniejsze. Różne są cele i za-
łożenia. Nadchodząca runda 
wszystko to zweryfikuje.

A póki co, zima nie od-
puszcza i najgorzej odczuwa-
ją to kibice, którzy przycho-
dzą pooglądać sobie mroźne 

kopanie piłki. Piłkarze na ław-
ce też nie mają łatwego życia.

Prognozy na kolejny 
weekend są bardziej opty-
mistyczne i kolejne zaplano-
wane sparingi będzie można 
obejrzeć w bardziej komfor-
towych warunkach.

W sobotę, 2 lutego, 
Promień Żary zremisował  
z Tęczą Krosno Odrzańskie 
4:4. Dwie bramki dla żarskiej 

drużyny zdobył Bartłomiej 
Gronkowski, a po jednej - Łu-
kasz Czyżyk i Dariusz Pie-
chowiak.

Tego samego dnia Unia 
Kunice pokonała Łęknic-
ki Klub Sportowy wynikiem 
6:5. Dla Unii trzykrotnie cel-
nie strzelał Jacek Rybak, dwie 
bramki zdobył Paweł Grę-
dziński oraz jedną - Jarosław 
Włodarczyk. ATB

Przygotowania do sezonu
Sparingi na Okrąglaku
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

Promień pokonał Tęczę fot. Andrzej Buczyński

Siatkarki po turnieju
ŁKS przegrał z Unią fot. Andrzej Buczyński

SIATKÓWKA  Podopieczne 
Roberta Penkala rozegrały 
ostatnie spotkania  
w ramach Lubuskiej Ligi 
Młodziczek.
Do Żar przyjechały liderki tabeli ze 
Zbąszynka oraz młode siatkarki z Ko-
strzyna. Obydwa zespoły wygrały me-
cze z reprezentantkami UKS Promień 
Żary. SPS Zbąszynek wygrał też bez 
problemów z kostrzyniankami.

Spośród ośmiu zespołów startu-
jących w lidze, żarskie siatkarki znala-
zły się w końcówce tabeli.

Z perspektywy Promienia sezon 
ten był czasem zbierania doświadczeń, 
a w przyszłym dwa zespoły zagrają  
w ligach młodziczek i kadetek. Trener 
nie ma zastrzeżeń co do woli walki,  
a nad doświadczenie cały czas można 
pracować.

Trener Piotr Górawski ze Zbąszyn-
ka widzi w żarskich siatkarkach zespół 
z przyszłością, natomiast Grzegorz Ko-
walczyk tak skomentował ostatnie me-
cze w Żarach - Szacunek od SPS Zbą-
szynek dla dziewcząt z Żar za to, że po-
kochałyście ten piękny sport, że sta-
rałyście się z nami walczyć na boisku  
w miłej, sportowej atmosferze. ATB

Robert Penkal ze swoimi zawodniczkami fot. Andrzej Buczyński

SPS Zbąszynek był nie do ogrania fot. Andrzej Buczyński Żaranki powalczą w przyszłym sezonie fot. Andrzej Buczyński
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Finaliści 
mini siatkówki
SIATKÓWKA  W Lubsku 
rozegrano dwa turnieje, 
które wyłoniły najlepsze 
szkoły w ramach 
Powiatowej Olimpiady 
Modzieży - roczniki 2006 
i młodsze.
W turnieju finałowym dziewcząt wzięło 
udział pięć najlepszych drużyn w powie-
cie żarskim. Klasyfikacja po dziesięciu 
meczach przedstawiała się następująco:
1.miejsce - SPOŁECZNA SP ŻARY
2.miejsce - KATOLICKA SP ŻARY
3.miejsce - SP nr 2 LUBSKO

4.miejsce - SP JASIEŃ
5.miejsce - SP OLBRACHTÓW

Zawody chłopców rozegrano na 
takich samych zasadach. Na kolejnych 
miejscach znalazły się szkoły:
1.miejsce - SP 3 LUBSKO
2.miejsce - SPOŁECZNA SP ŻARY
3.miejsce - SP GRABIK
4.miejsce - SP JASIEŃ
5.miejsce - SP 2 ŻARY

W roli organizatora i sędziego 
głównego, nad przebiegiem zawodów 
w hali widowiskowo-sportowej Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Lubsku, czuwał 
Ryszard Gawrych. ATB

Parkrun z lodem 
i śniegiem

SP 3 Lubsko fot. OSiR Lubsko

Społeczna SP Żary fot. OSiR Lubsko

Społeczna SP Żary fot. OSiR Lubsko

Katolicka SP Żary fot. OSiR Lubsko

BIEGI Niespełna 22 minuty, 
lub też ponad 41 minut 
- takie czasy osiągali 
uczestnicy 279. edycji 
żarskiego parkrunu. 
Warunki nie pozwalały  
na bicie rekordów.
Oczywiście, jeśli komuś na rekordach zale-
ży, bo parkrun to niekoniecznie wyścigi, ale 
przede wszystkim wspólne bieganie w każdą 
sobotę o godzinie 9.00. Najczęściej to wal-
ka z samym sobą. Nie tylko na trasie. Rów-
nież z tym, aby pomimo czasem koszmarnej 
wręcz pogody, wstać rano i pobiec. 

Tym razem na przeszło pięćdzie-

sięciu biegaczy czekał śnieg i śliska na-
wierzchnia. 

Pierwszy na mecie pięciokilometro-
wego biegu stawił się Marcin Piotrowski 
(21:30). Kolejno przybiegali: Marcin Po-
tocki (21:44), Mirosław Wolak (22:09), 
Daniel Sendziak (22:09), Mariusz Ficy-
gowski (22:42), Artur Miemczyk (22:54), 
Paweł Kozieł (23:00), Paweł Nowakowski 
(23:10), Krzysztof Skałacki (23:13), Łu-
kasz Wojakowski (23:25).

Swój pierwszy parkrun zaliczyli: 
Czesław Harenda, Helena Harenda i Łu-
kasz Zaremba. Żarskim rekordzistą jest Pa-
weł Motyl - był to dla niego już 251. par-
krun. ATB

Po rozgrzewce, a przed startem  fot. Andrzej Buczyński

I tak co tydzień przez cały rok fot. Andrzej Buczyński
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Posypały się walkowery

Zasłużyli na to zwycięstwo
FUTSAL Nie 
wiodło się 
do tej pory 
drugoligowej 
reprezentacji 
Mundialu Żary. 
Woli walki nie 
można było im 
odmówić, ale 
ostatecznie to 
przeciwnicy 
wygrywali 
mecze.

Zdarzało się już, że Mun-
dial prowadził po pierw-
szej połowie, później 
przeciwnicy odskakiwali,  
a Mundial gonił remis. 
Tym razem ten scenariusz 

znów się powtórzył, ale 
tylko do pierwszej poło-
wy, po zakończeniu której 
Mundial wygrywał przed 
własną publicznością  
z drużyną Wietrzak Team 
Legnica 3:2.

Tym razem przeciw-
nicy gonili i to całkiem 
skutecznie, bo zdobyli  
w drugiej części spotka-
nia jeszcze dwie bramki. 
Na szczęście dla gospoda-
rzy, dwie bramki pojawiły 
się również na koncie żar-
skich futsalowców, którzy 
wygrali to spotkanie z koń-
cowym wynikiem 5:4.

Bramki dla Mundia-
lu strzelali: Daniel Gałach 
x3, Krzysztof Frydlewicz 
x1, Konrad Pluta x1. ATB

FUTSAL Do rozegrania pozostała 
ostatnia już kolejka Ligi 
Mistrzów i Pucharu UEFA 
w ramach Żarskiej Ligi Futsalu.

Dwa walkowery podczas jednej kolejki, tego jeszcze nie 
było. Dotknęło to drużyn Lelum Polelum, grającej w Pu-
charze UEFA, a także Libero z górnej części tabeli Ligi 
Mistrzów. Najwięcej emocji wśród zawodników wywo-
łała kara dla Libero. W meczu zagrał zawodnik który po-
winien pauzować. Wynika to z regulaminu rozgrywek. 
Mówi o tym punkt 13: Zawodnik ukarany żółtą kartką  
w meczu, zostaje ukarany grzywną w wysokości 5 zł. 
Zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu, zostaje 
ukarany grzywną w wysokości 10 zł. Opłata powinna 
zostać uiszczona najpóźniej przed rozpoczęciem kolej-
nego meczu. W przypadku braku wpłaty zawodnik nie 
zostanie dopuszczony do gry. Czerwona kartka (bezpo-
średnia) lub trzy żółte kartki powodują konieczność pau-
zy 1. najbliższego meczu przez ukaranego zawodnika.

W niedzielę, 10 lutego, w Powiatowym Centrum 
Sportu w Żarach rozegrana zostanie ostatnia kolejka Żar-
skiej Ligi Futsalu. W sobotę, 16 lutego, będzie można obej-
rzeć mecze półfinałowe, natomiast mecze o trzecie miej-

sce oraz finał całej ligi zaplanowano na sobotę, 23 lutego.
Wyniki ostatniej kolejki 
ŻKSW – Sunds Textiles 0:7
Lellum Polelum – MMAlu 0:5 (walkower - w druży-
nie Lellum Polelum zagrał zawodnik, który był zgło-
szony w innej drużynie) 
Saint Gobain – Zieloni Drożków 2:2
Hart Szkło – Viesmann 4:1
Hasztasz – ZZO Marszów 16:1
Magicy – Mirostowiczanka 1:5
Red Devils Katalonia – Granica Żarki 17:2
Libero – Hooligans 0:5 (walkower - w drużynie Libe-
ro zagrał zawodnik, który ze względu na ilość żółtych 
kartek powinien pauzować) 
Terminarz następnych spotkań
Niedziela, 10 lutego:
12:00 Saint Gobain – Lellum Polelum
12:50 Red Devils Katalonia – Magicy
13:40 Viesmann Team – Granica Żarki
14:30 ZZO Marszów – Zieloni Drożków
15:20 Sunds Textiles – Hasztasz
16:10 MMAlu – ŻKSW
17:00 Hart Szkło – Hooligans
17:50 Libero – Mirostowiczanka ATB

Mundial Żary  5:4  Wietrzak Team Legnica fot. Andrzej Buczyński

Wynikiem tego bardzo emocjonujcego i zaciętego spotkania był... walkower fot. Andrzej Buczyński

Red Devils Katalonia pokonują Granicę Żarski Wielkie  fot. Andrzej Buczyński

Sunds Textiles wygrywa z ŻKSW 7:0  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 telewizor LG 42 cale, 
1500 zł,  tel. 53 052 10 33

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

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

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

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

 u Sprzedam torebkę Louis 
Vitton, słuchawki dr Beats drei 
monster, ościeżnica biała firmy 
PORTA  oryginalnie zapakowana, 
nowa, kserokopiarka tel. 53 052 
10 33

 u Sprzedam meble pokojowe: 
komoda, kredens z witryną, szafka 
pod telewizor i ława. Bardzo tanio 
tel. 662 618 226

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 Wynajmę mieszkanie, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, Żary ul. Komuny 
Paryskiej, pół domku jednorodzin-
nego, wymagana kaucja tel. 604 
564 480

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

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

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

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

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
ZUPA SEROWA 
Z GRZANKAMI
Składniki
• Opakowanie mrożonej włoszczyzny na 

zupę
• 5 szklanek wody 
• 15 dag sera cheddar 
• 5 dag sera żółtego typu gouda lub morski 
• 1 opakowanie serka topionego z pieczar-

kami (ok. 100 g) 
• 2 łyżki masła 
• 1 łyżka oleju 
• 1 ząbek czosnku 
• 3 ziarenka ziela angielskiego 
• 2 liście laurowe 
• 1/2 łyżeczki kuminu 
• kilka gałązek świeżej bazylii 
• sól 
• świeżo mielony czarny pieprz 
bagietka czosnkowo-pietruszkowa: 
• 1 bagietka 
• 4 ząbki czosnku 
• 4 łyżki miękkiego masła 
• 2 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki 
do podania: 
• posiekany szczypiorek 
• listki bazylii

Wykonanie
Obrane ząbki czosnku pokrój na cienkie 
plasterki. W dużym garnku rozgrzej masło 
z olejem. Dodaj czosnek, smaż pół minuty 
cały czas mieszając. Dodaj włoszczyznę. 
Smaż na dużym ogniu (cały czas mieszając), 
aż warzywa się rozmrożą. Wlej wodę, dodaj 
ziele angielskie i liście laurowe. Gotuj na 
średnim ogniu przez 15 minut. Kiedy zupa 
się gotuje, przygotuj bagietkę, następnie 
oba sery żółte zetrzyj na grubych oczkach 
tarki. Dodaj serek topiony i pozostałe sery. 
Cały czas mieszaj, aż sery całkowicie się roz-
puszczą. Dopraw solą, pieprzem i kuminem. 
Zupę serową podawaj posypaną posiekanym 
szczypiorkiem i listkami bazylii w towarzy-
stwie bagietki czosnkowo-pietruszkowej.

Bagietka przygotowanie
Piekarnik rozgrzej do 200 stopni. Obrane 
ząbki czosnku rozetrzyj z solą, dodaj do 
masła z pietruszką i dokładnie wymieszaj. 
Bagietkę przekrój na pół, następnie każdy 
kawałek ponacinaj ukośnie. W nacięcia po-
wkładaj porcje masła z czosnkiem i natką. 
Połówki bagietki zawiń (dość luźno) w folię 
aluminiową i wstaw do gorącego piekarnika. 
Zapiekaj przez 10 minut, następni odwiń fo-
lię i zapiekaj przez następne 5 minut.

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

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

 u Kupię za gotówkę dużą kawa-
lerkę lub dwa małe pokoje w bloku 
z balkonem tel. 662 618 226

 u ŻARY - sprzedam kawalerkę 
w bloku, (21 m), I piętro, kuch-
nia, łazienka, balkon. Czynsz 
240 zł. Bardzo dobra lokalizacja. 
tel.510532741

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 u Lubsko – sklep spożywczy w 
centrum + 1/3 udział w kamienicy 
– cena do negocjacji. Partner Nieru-
chomości 690 411 006

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

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

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

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

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

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

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

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

 u Żary - mieszkanie 2 pokojowe po 
w stanie deweloperskim, na sprze-
daż. Cena 230tys. Partner Nierucho-
mości, nr tel: 606 705 480

 u Iłowa – mieszkanie do wynaję-
cia. Partner Nieruchomości, tel 501-
509-731

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

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

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

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

 u Żary - mieszkanie na sprzedaż 
w centrum, 2 pokoje, III piętro w 
cenie 165 tys. Partner Nieruchomości 
513017811

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

USŁUGI

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

 u Przyjmę szycie, posiadam over-
lock 5-nitkowy Jack oraz stebnówkę 
Juki. tel. 603 294 072

RÓŻNE

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

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

u Sprzedam tuczniki tel. 505 570 
323

• Główna księgowa Żary 1
• Stanowisko do spraw opracowania 

decyzji i korespondencji Żary (umowa 
o pracę w zastępstwie) 1

• Specjalista do spraw sprzedaży zagra-
nicznej Lubsko 1

• Koordynator do spraw eksportu Lub-
sko 1

• Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
Lipinki Łużyckie 1

• Nauczyciel języka angielskiego Żary 
(Umowa na czas zastępstwa) 1

• Pośrednik pracy – stażysta Żary 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Młodszy asystent Żary 1
• Spedytor w dziale międzynarodowych 

przewozów Żary 1
• Księgowa/ Księgowy Żary 1
• Pracownik biurowy – kadry, sekreta-

riat Lubsko 1
• Inżynier jakości ze znajomością ISO 

Lubsko 1
• Krojczy – cięcie elementów urządze-

niami elektronicznymi Lubsko 1
• Szwaczka/ Szwacz Żary 2
• Policjant Żary/Lubsko 10
• Fryzjer Żary 1
• Fryzjer damsko-męski Łęknica 1
• Monter wentylacji Woj. lubuskie i 

okolice 2
• Pakowacz Żary 2
• Robotnik gospodarczy Żary 2
• Pracownik transportu (karetka) Żary 2

• Kucharz Miłowice 1
• Pomoc kuchenna Żary 1
• Kierowca/ Dostawca/ Zaopatrzenio-

wiec Żary 1
• Kucharz Żary 1
• Piekarz Lubsko 1
• Kierowca kat. B Lubsko 1
• Pracownik obsługi sklepu – dział 

mięsny Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Lipinki Łużyckie 5
• Kasjer/ Sprzedawca Łęknica 1
• Sprzedawca Budziechów 1
• Dekarz Żary i okolice 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
• Monter/ Elektryk/ Elektrotechnik 

Lubsko 2
• Frezer Żary 1
• Spawacz Lutol 3
• Spawacz Łaz 2
• Monter stolarki budowlanej Gubin 1
• Elektryk samochodowy Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

powyżej 3,5 tony (dział krajowych 
przewozów) Teren Polski 5

• Kierowca samochodu ciężarowego 
powyżej 3,5 tony (dział międzynarodo-
wych przewozów) Teren UE 5

• Brygadzista działu (Wiechlice) 2
• Brygadzista-Elektryk (Gozdnica) 1
• Wychowawca świetlicy (Iłowa) 1
• Elektryk (Szprotawa) 1
• Elektryk/mechatronik (Żagań) 1
• Elektryk/Operator-Konserwator Urzą-

dzeń/Kierowca (Szprotawa) 1
• Fizjoterapeuta (Brzeźnica) 1
• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Główny księgowy (Iłowa) 1
• Kasjer-Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Kasjer-Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Kierowca - magazynier (Żagań) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Żagań) 2
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Żagań, woj. lubuskie) 1
• Kierownik brygady (Żagań) 1
• Kierownik budowy (Żagań) 1
• Konserwator (Wiechlice) 1
• Zastępca Kierownika Sklepu (Żagań) 1
• Magazynier (Nowy Kisielin-Zielona 

Góra) 20
• MAGAZYNIER (Wiechlice) 4
• Magazynier (Wiechlice) 1
• Magazynier z obsługą wózka jezdnio-

wego (Szprotawa) 1
• Menedżer klienta biznesowego (Ża-

gań) 1
• Monter, konserwator urządzeń wodno 

- kanalizacyjnych (Iłowa) 2
• Monter okien (Żagań) 1
• Nauczyciel świetlicy (Tomaszowo) 1
• operator maszyny do naciągania obra-

zów (Wiechlice) 2
• Operator urządzeń mieszalni pasz/

sprzedawca (Wrzesiny) 1
• Operator wózka widłowego (Borowi-

na) 1
• Operator wózka widłowego UDT 

(Trzebień) 3
• Opertator Wypalarki CNC (Wiechlice) 

1
• Pakowacz ręczny (Szprotawa) 8
• Piekarz (Żagań) 1
• Pilarz (teren zachodniej części Nie-

miec) 4
• Policjant (Żagań, Iłowa, Szprota-

wa) 14
• Pomocnik magazyniera (Żagań) 1
• Pomocnik piekarza (Żagań) 1
• Pracownik biurowy (Szprotawa) 1
• Pracownik fizyczny (Tomaszowo) 2
• Pracownik produkcji drzewnej (Prze-

cław) 1
• Referent (Żagań) 1
• Spedytor międzynarodowy (Żagań) 5
• Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Technik ds. wytwarzania (Żagań) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

 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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Komedia gangsterska Olafa Lubaszenki i kolejna 
historia z życia rodzimego półświatka - wcześnie-
jszymi były fi lmy “Sztos”, “Chłopaki nie płaczą” 
i “Poranek kojota”. I tym razem Lubaszenko zaser-
wował widzom zabawną, pełną błyskotliwych 
dialogów i inteligentnego humoru produkcję 
z wyrazistymi kreacjami polskich gwiazd. Max, 
doktor fi lozofi i, dorabia do pensji na uniwersy-
tecie, pisząc na zamówienie prace magisterskie 
i licencjackie. Jedną z jego klientek jest Stella, 
kochanka gangstera zwanego Ramzesem.

TVP2 komedia sensacyjna, Polska, 2002

E = MC220:45

Piątek

TVP1

22:30

Sobota

13-letnia Waris Dirie (Soraya Omar-Scego) 
pochodzi z rodziny somalijskich pasterzy-no-
madów. Zgodnie z wolą bliskich dziewczynka 
ma zostać czwartą żoną znacznie od siebie 
starszego mężczyzny. Nie mogąc sprzeciwić się 
ojcu, Waris decyduje się na ucieczkę. Samotnie, 
bez jedzenia, pokonuje kamienistą pustynię 
i dociera do Mogadiszu, gdzie mieszka rodzina 
jej matki. Krewni wysyłają ją do Londynu. Tu 
dziewczyna przez kilka lat pracuje jako poko-
jówka w somalijskiej ambasadzie. 

Wygnani z ojczyzny wikingowie, pod wodzą 
dzielnego Asbjörna (Tom Hopper), wyruszają 
do Brytanii. Chcą zrabować złoto z tamtejszych 
klasztorów, by za jego pomocą wykupić swoją 
wolność i powrót do kraju. Jednak ich podróż 
przerywa sztorm. Statek tonie, a rozbitkowie 
zostają wyrzuceni przez morze na szkockim 
wybrzeżu. Jedyną szansą na przetrwanie za linią 
wroga staje się wyprawa do osady Danelaw, 
którą rządzą Wikingowie. Po drodze wojownicy 
napadają na zbrojny konwój.

TVP2 dramat biografi czny, Niemcy, Wielka Brytania, 2009fi lm przygodowy, USA, 2010 

Kwiat pustyniSaga Wikingów 20:05

Niedziela

Przewrotna opowieść o skutkach niecodzienne-
go spotkania pięknej urzędniczki z tajemniczym 
klientem. Elektryzująca para aktorów wraz 
z grupą tancerzy wprowadzają widzów w dobry 
nastrój. W banku zjawia się pewien Pan (Redbad 
Klynstra-Komarnicki), by założyć lokatę. Klienta 
przyjmuje urocza Pani (Emilia Komarnicka-Klyn-
stra). Podczas spotkania toczą dyskusję o sytu-
acji na polskim rynku bankowym, a także... 
urodzie urzędniczki. Wpadają na pomysł 
wspólnej podróży do Rio.

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2018

RIO21:00

Poniedziałek

Cierpiący na kryzys wiary, spowodowany 
wieloletnią walką w krucjatach, Behmen 
(Nicolas Cage) powraca w rodzinne strony, 
zdziesiątkowane epidemią dżumy. W poszuki-
waniu jedzenia, razem ze swoim zaufanym to-
warzyszem Felsonem (Ron Perlman), przybywa 
do zamku w Marburgu. Tam zostają zatrzymani 
i zaprowadzeni przed oblicze kardynała (Chris-
topher Lee), by wyjaśnić swój przedwczesny 
powrót ze Wschodu. Umierający na dżumę 
duchowny zleca im niebezpieczną misję.

POLSAT fi lm przygodowy, USA, 2011

Polowanie na czarownice20:05

Wtorek

Uzależniony od seksu Lambert (Patrick Bruel) 
uczęszcza na spotkania grupy wsparcia, która 
ma pomóc mu wyjść z nałogu. Jednocześnie 
sam robi karierę jako terapeuta par. Jego życie 
burzy pojawienie się nimfomanki Judith (Sophie 
Marceau), którą zatrudnia jako swoją asystent-
kę, nie wiedząc o jej problemach. Poprzednią 
posadę kobieta straciła zaciągając do łóżka 
klientów fi rmy. Teraz ma apetyt na Lamberta. 
Ten jednak opiera się pokusie, wiedząc, że 
zaprzepaści wyniki terapii. 

TVP2 komedia romantyczna, Belgia, Francja, 2014 

Seks, miłość i terapia22:45

Środa

Szymon jest lekarzem w jednej z prywatnych 
klinik. Przystojny, wysportowany, wykonujący 
prestiżowy zawód trzydziestolatek nie musi 
martwić się o powodzenie wśród kobiet. Wzdycha 
do niego między innymi pielęgniarka Pati, jednak 
on nie odwzajemnia jej uczuć. Zakochuje się nato-
miast w jasnowłosej dziewczynie, na którą przez 
przypadek wpada na ulicy. Kilka niefortunnych 
zbiegów okoliczności sprawia, że tracą ze sobą 
kontakt. Długie poszukiwania z pomocą kumpla, 
Lucka, nie przynoszą rezultatów. 

POLSAT komedia romantyczna, Polska, 2014

Dzień dobry, kocham Cię20:10

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
09:40 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 zagrodzie
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 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn

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

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów - taka 

historia... - telenowela
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:35 Taniec pustyni - dramat
23:25 El Principe - dzielnica 

zła - serial
01:20 Film fabularny
03:25 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
04:15 Ocaleni - reality show
05:15 Notacje

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Egzamin z życia 
- serial TVP

06:50 Anna Dymna - spot-
kajmy się - Katarzyna, 
Ireneusz i Maja Jońscy

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

14:00 Coś dla Ciebie 
- magazyn

14:30 Operacja Zdrowie!

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

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

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:45 E = MC2 

- komedia
22:35 La La Poland 
23:15 Sherlock - serial
01:00 Księżyc i Valentino

 - dramat
02:50 American Hustle
05:05 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

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

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

obyczajowy 
17:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
18:30 Zakochani po uszy 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Na skraju jutra
- fi lm S-F, USA, Kanada, 
2014, reż. Doug Liman, 
wyk. Tom Cruise, Emily 
Blunt, Brendan Gleeson, 
Bill Paxton, Jonas Arm-
strong

22:35 Wyspa 
- fi lm S-F, USA, 
2005, reż. Michael Bay, 
wyk. Ewan McGregor, 
Scarlett Johansson, Dji-
mon Hounsou, Sean Bean, 
Steve Buscemi, Michael 
Clarke Duncan

01:15 Życie bez wstydu 
- reality show

02:20 Kuba Wojewódzki 
- talk show

03:15 Uwaga! 
- magazyn

03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 SuperPies
09:30 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

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

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

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

Kiepskich - serial

20:10 Kochaj albo rzuć
 Ostatnia część komedio-

wej trylogii o rodzinach 
Pawlaków i Kargulów. 
Seniorzy obu rodów i ich 
wnuczka wyruszają do 
Chicago na zaproszenie 
Johna Pawlaka. Po 
przyjeździe okazuje się, 
że John nie żyje i goście 
z Polski samotnie muszą 
stawić czoła Ameryce.

22:40 Poszukiwacze
zaginionej arki

01:00 Opętani
- horror

 Prowincjonalne 
miasteczko Ogden 
Marsh na amerykańskim 
Środkowym Zachodzie. 

03:25 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura
08:35 Non - stop kolor - fi lm 

TVP, prod. Polska, 2007, 
reż. Maria Sadowska

09:25 Straszne skutki awarii 
telewizora - komedia, 
prod. Czechosłowacja, 
1969, reż. Jaroslav 
Papoušek

11:00 Siedlisko - serial TVP
13:10 Wahadełko - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1981, reż. 
Filip Bajon, wyk. Janusz 
Gajos, Dorota Stalińska, 
Mirosława Marcheluk

14:15 Koncert muzyki Miec-
zysława Karłowicza 
- koncert

15:30 Wrota Europy - dramat 
historyczny, prod. Polska, 
1999, reż. Jerzy Wójcik

17:00 Odyseja fi lmowa
19:25 Pojedynki stulecia 
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Mistrzowskie kino 
- Człowiek z Hawru
- fi lm prod. Niemcy, 
Francja, Finlandia, 2011, 
reż. Aki Kaurismäki

22:05 Świat w piosence 
- Huragan Katrina 

22:50 Tygodnik Kulturalny
23:45 Wiersze na 100-lecie 

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

00:10 Sensacyjna zima 
- Przeżyliśmy wojnę
- dramat, prod. USA, 1962

02:25 Informacje kulturalne 
02:40 Dobra Nocka
03:35 Kino nocne

- Kroniki domowe
- fi lm obyczajowy

05:15 Hipopotamy - fi lm
05:35 Afi sz kulturalny

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

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

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
prod. Polska

15:00 112: na każde
wezwanie 

16:00 Idealna 
współlokatorka 

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Wilk wojny 
21:50 Krocząc wśród cieni 
00:05 Bez Litości 
02:00 Na jedwabnym szlaku
04:10 Menu na miarę 
04:40 Z archiwum policji
05:00 Dyżur

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 
obyczajowy, Polska

19:00 19 +
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Miłość jak narkotyk
- fi lm komedia, USA, 
1997, reż. Griffi  n Dunne, 
wyk. Meg Ryan, Matthew 
Broderick, Kelly Preston, 
Tcheky Karyo, Maureen 
Stapleton

22:10 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

00:40 W garniturach - serial
01:40 Oszuści - serial, USA
02:40 Moc Magii 
04:50 Druga strona medalu

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

- serial obyczajowy
Dynamiczny, pełen 
zwrotów akcji i suspensu 
serial ukazuje historie 
dwóch załóg policyjnych, 
które na co dzień patrolują 
dzielnice Wrocławia.

20:00 Gwiazdy Kabaretu

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

23:00 W potrzasku
 - fi lm sensacyjny, USA, 

1995, reż. Cooper Stuart, 
J.F. Lawton, wyk. Amick 
Madchen, Enuka Okuma, 
Hamlin Harry, Harry 
Hamlin, Jaenicke Hannes

 Europejski biznesmen Paul 
Racine spotyka podczas 
służbowej podróży do 
Japonii piękną Kirinę. 
Krótki romans kończy się 
nad ranem; wracając do 
apatamentu po zgubione 
klucze, Paul znajduje 
Kirinę martwą. 

01:20 STOP Drogówka
02:20 Interwencja
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05:35 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
08:00 Pełnosprawni - magazyn 

dla niepełnosprawnych
08:25 Natura w Jedynce 

- Planeta lasów. Gaj oliwny 
- fi lm dokumentalny

09:00 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres 

- magazyn
10:00 Korona królów - taka 

historia... - telenowela
10:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:30 Podmuch energii 

- cykl reportaży
12:50 Jak to działa - Ewolucja - 

magazyn
13:20 Spis treści - felieton
13:30 Okrasa łamie 

przepisy - Włoszczyzna 
na polskim stole 
- magazyn kulinarny

14:05 Blondynka 
- serial TVP

15:00 Sanatorium miłości 
16:00 Skoki Narciarskie
17:30 Teleexpress
17:35 Skoki Narciarskie 
18:55 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomośc
20:10 Alarm!- magazyn
20:30 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
21:30 Echo serca

 - serial TVP
22:30 Hit na sobotę - Saga 

Wikingów - fi lm akcji
00:15 Funny Games U. S. 

- thriller
02:10 Jaka to melodia?
02:40 Taniec pustyni 

- dramat
04:30 Spis treści - felieton
04:35 Zakończenie dnia

05:15 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Pogoda Flesz sobota
11:20 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:45 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny

12:20 Wymarzona dziewczy-
na - komedia, prod. USA, 
2015, reż. Bradford May, 
wyk. Anna Hutchinson, 
Jonathan Patrick Moore, 
Gail O’Grady

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Kabaret w samo 

południe - program 
rozrywkowy

16:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 

16:25 Kevin sam w Irlandii 
- reality show

17:00 Alternatywy 4 - Wesele 
- serial komediowy 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
22:20 American Hustle. 

Amerykański 
przekręt 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2013

00:40 The Good Doctor 
- serial obyczajowy

01:30 La La Poland 
02:05 Sherlock - serial
03:40 E = MC2 - komedia

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

- magazyn
11:00 Na Wspólnej  

- serial obyczajowy, Polska
12:50 Domowe rewolucje

- program rozrywkowy
13:50 Ameryka Express 

- program rozrywkowy
15:25 Zakochani po uszy 

- program rozrywkowy
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:40 Raport smogowy 

- poznaj kolory powietrza 
- informacje 

19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Zimowa opowieść

- fi lm melodramat, 
USA, 2014, reż. Akiva 
Goldsman

22:25 To skomplikowane 
- fi lm komedia, 
prod. USA, Japonia, 
2009, reż. Nancy Meyers, 
wyk. Meryl Streep, Steve 
Martin, Alec Baldwin,
John Krasinski, Lake
Bell, Mary Kay Place, 
Rita Wilson

01:00 28 dni później 
- fi lm horror, 
Wielka Brytania, 
2002, reż. Danny 
Boyle, wyk. Cillian 
Murphy, Naomie Harris, 
Christopher Eccleston, 
Megan Burns, Brendan 
Gleeson 

03:25 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:30 Królowa Śniegu 2
10:00 Ewa gotuje
10:30 Brzdąc w opałach
 - fi lm prod. USA, 1994, 

reż. Read Johnson Patrick, 
wyk. Joe Mantegna, 
Lara Flynn Boyle, Joe 
Pantoliano, Haley Brian, 
Nixon Cynthia 

 Trzej kidnaperzy 
postanawiają porwać 
dziecko zamożnego prze-
mysłowca. Pod pretekstem 
sfotografowania chłopca 
pojawiają się w domu jego 
rodziców. Akcja kończy 
się powodzeniem, jednak 
sprytny brzdąc korzystając 
z pierwszej nadarzającej 
się okazji wymyka się 
porywaczom i odkrywa 
niedostępne dla niego do 
tej pory tajemnice i pokusy 
wielkiego miasta...

12:35 Wyznania 
zakupoholiczki

  Bloomwood mieszka 
w Nowym Jorku i rozpa-
czliwie marzy o pracy 
w elitarnym magazynie 
związanym z modą. 

14:45 Queen of Poland 2018
15:50 Kabaret na żywo
17:50 Chłopaki do wzięcia

- program rozrywkowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy, 
prod. Polska

20:10 Noc w muzeum
- fi lm familijny

22:35 Speed - niebezpieczna 
szybkość

01:05 Abraham Lincoln: 
Łowca wampirów

03:20 Tajemnice losu

07:00 Szlakiem Kolberga 
- Mieczysław Szcześniak 
- reportaż

07:35 Teledyski
08:15 Informacje kulturalne

- informator kulturalny
08:30 Animama - Czarna krowa 

w kropki bordo 
- fi lm animowany

08:35 Animama - Lokomotywa 
- fi lm animowany

08:45 Animama - Na przykład 
Kowalski - animowany

09:00 Serialowa nostalgia
- Karino - Narodziny 
- serial TVP, prod. Polska, 
1975, reż. Jan Batory, 
wyk. Claudia Reischel, 
Karol Starsburger, Tadeusz 
Schmidt

09:35 Serialowa nostalgia 
- Karino - Przybrana matka 
- serial TVP, prod. Polska

10:10 Zaśpiewajmy to jeszcze 
raz - Na zegarze

10:45 Dokument tygodnia 

11:50 Madame Tutli - Putli 
- fi lm animowany

12:15 Siekierezada - dramat, 
prod. Polska, 1985

13:45 Mała wielka miłość 
- fi lm obyczajowy

15:50 Wydarzenie aktualne
16:15 Wiersze na 100-lecie 

niepodległości 
16:30 Kobieta w oknie 

- dramat
18:20 Tygodnik Kulturalny
19:15 The Musical Brain 

- fi lm dokumentalny
20:20 Bilet do kina 

- Do utraty sił 
- dramat, prod. USA

22:30 Wieczór z Lou Reedem 
23:45 Seans kultowy - Nagi 

lunch - fi lm fabularny
01:50 Taśmy Kultury - Puchar 

wszech czasów

06:00 Pan wzywał, 
Milordzie? 

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Tajemnice medyczne 
- fi lm akcji

08:50 13 Posterunek 2 
10:05 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:50 XX Mazurska Noc 
Kabaretowa

15:50 Moja wielka grecka 
wycieczka 
Młoda przewodniczka po 
Grecji podczas jednej z wy-
cieczek znajduje miłość.

17:45 Rycerze z Szanghaju
Dwaj przyjaciele 
próbują zapobiec spiskowi 
uśmiercenia rodziny 
królewskiej, przy okazji 
dokonując prywatnej 
zemsty na mordercach 
ojca Chona. 

20:00 Ghost Rider

22:05 Dredd 
 - fi lm s-f
Miasto przyszłości. 
Władzę absolutną sprawu-
ją w nim sędziowie. Wśród 
nich jest Sędzia Dredd, 
który staje do walki z 
dilerami zabójczego 
narkotyku.

00:05 Donnie Brasco
02:45 Taki jest świat

 - program informacyjny
prod. Polska

03:20 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:00 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:30 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:45 Mango - telezakupy
08:50 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
12:50 Świąteczne psiaki 

- fi lm rodzinny, 
Kanada, USA, 2009, reż. 
Robert Vince, wyk. Danny 
Woodburn, Craig Anton, 
Christopher Lloyd, George 
Wendt

14:45 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, 
Martin Donovan

16:55 RRRrrrr!!! - fi lm komedia, 
Francja, 2004, reż. Alain 
Chabat, wyk. Gerard 
Dépardieu, Maurice 
Barthelemy

19:00 Młode szpady
- fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania, Francja

21:05 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

23:40 W cieniu chwały 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2008, 
reż. Gavin O’Connor, 
wyk. Colin Farrell, Edward 
Norton, Jon Voight, Noah 
Emmerich, Jennifer Ehle, 
John Ortiz

02:25 Moc Magii 
04:35 Druga strona 

medalu - talk show

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

na końcu świata - serial
08:05 Flintstonowie
08:35 Dzielna Mysz
08:50 Pop Star Puppy
10:35 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

13:35 STOP Drogówka
14:45 Mythica: Pogromca 

bogów
 Kiedy legiony zombie 

sieją spustoszenie na 
ziemi, młoda czarodziejka 
Marek wyrusza ze swym 
przyjacielem Dagenem 
by zdobyć broń bogów. 
Żeby ocalić świat będzie 
musiała połączyć siły ze 
swoim zaprzysięgłym 
wrogiem, ale czy uda 
się pokonać Króla Lisza 
nim bogowie zostaną 
rozgromieni a cały świat 
zniewolony przez zło?

17:05 Zabójcze tornado
 - fi lm katastrofi czny, 

USA, 2012, reż. Burr Jeff , 
wyk. Asaro Stacey

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

00:00 Ultraviolet
 Grupa ludzi zostaje zarażo-

na tajemniczym wirusem 
Hemophagia, który 
powoduje zwiększenie 
wytrzymałości, szybkości i 
poziomu inteligencji. 

01:50 Polityka na ostro
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje
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niedziela 10 lutego

04:55 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
09:00 Ziarno - Co to jest miłość? 

- magazyn
09:35 Panama Papieża 

Franciszka - relacja
10:05 Pisane na wietrze 

- melodramat
11:55 Między ziemią

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

a niebem - magazyn
12:40 Misja w Afryce - Wiader-

ko wody - reportaż
13:00 Spis treści - felieton
13:10 BBC w Jedynce - Kamery 

wśród zwierząt

14:10 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

15:05 Kuloodporne serce 
16:05 Skoki Narciarskie

 Puchar Świata 
17:15 Teleexpress
17:20 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata 
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Blondynka 

- serial TVP
21:15 Sanatorium miłości 
22:15 Zakochana Jedynka

- Znów cię kocham
- komedia, prod. USA

23:50 Saga Wikingów 
- fi lm akcji

01:40 Jaka to melodia? 
02:35 Funny Games U. S.

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Blisko Boga

05:25 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

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

- w tym Pogoda Flesz
10:45 Pogoda Flesz niedziela
10:55 Rodzinne oglądanie 

- Impale i gazelopki z 
Serengeti - fi lm dokumen-
talny, prod. USA, 2008, 
reż. Alan Miller

11:55 Gwiazdy w południe 
- Królowie Słońca - fi lm 
przygodowo-historyczny, 
prod. USA, 1964, reż. J. 
Lee Thompson, wyk. Yul 
Brynner, George Chakiris

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Bake off  - Ale ciacho! 

- widowisko
16:15 Bake off  - Ale przepis

16:30 Voice Kids - widowisko 
muzyczne

18:00 Panorama
- program informacyjny

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

- serial TVP
19:30 Kevin sam 

w Irlandii 
20:05 Kwiat pustyni

- fi lm obyczajowy
22:20 Jubileukoncert
23:40 Kino bez granic 
01:15 Performer 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Maciej Sobieszczański, 
Łukasz Ronduda

02:35 Kwiat pustyni 
- fi lm obyczajowy

04:40 Zakończenie dnia

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

- magazyn
11:00 Co za tydzień - magazyn
11:40 Potop 

- fi lm przygodowy, ZSRR, 
Polska, 1974, reż. Jerzy 
Hoff man, wyk. Daniel 
Olbrychski, Małgorzata 
Braunek, Tadeusz Łom-
nicki, Kazimierz Wichniarz

15:00 Farciarz Gilmore 
- fi lm komedia, 
USA, 1996, reż. Dennis 
Dugan, wyk. Adam 
Sandler, Christopher 
McDonald

17:00 Historia Kopciuszka 
- fi lm komedia, USA, 
Kanada, 2004

19:00 Fakty
19:40 Raport smogowy
19:45 Uwaga! 

- magazyn
20:00 Tu się gotuje! 

20:05 John Carter 
- fi lm przygodowy, USA, 
2012, reż. Andrew Stan-
ton, wyk. Taylor Kitsch, 
Lynn Collins, Samantha 
Morton, Willem Dafoe, 
Thomas Haden Church, 
Mark Strong, Ciaran Hinds, 
Dominic West

22:55 Uniwersalny 
żołnierz 
- fi lm S-F, USA, 1992,
 reż. Roland Emmerich, 
wyk. Jean-Claude Van 
Damme, Dolph Lundgren, 
Ally Walker, Ed O’Ross, 
Jerry Orbach

01:10 MasterChef 
- program rozrywkowy

02:40 Uwaga! 
- magazyn

03:00 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:10 Sindbad: Legenda 
siedmiu mórz

10:55 Noc w muzeum
 Larry Daley, pechowy 

marzyciel, którego 
niestworzone idee 
nigdy nie zaprocentowały, 
na gwałt potrzebuje 
zajęcia. Zrezygnowany, 
przyjmuje posadę ochro-
niarza w Muzeum Historii 
Naturalnej. 

13:20 Poszukiwacze 
zaginionej arki

 Jones jest wykładowcą, 
łączącym pracę naukową 
z licznymi ekspedycjami 
badawczymi. 

15:50 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 

17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:05 Kabarety - 800 lat Opola

23:20 Gliniarz z Beverly 
Hills 3

 Axel Foley, nieujarzmiony 
detektyw z Detroit, znów 
nawiedza Beverly Hills, 
ku wściekłości lokalnego 
szeryfa. Tropiąc złodziei 
samochodów, odkrywa, 
że są to ci sami bandyci, 
którzy zabili jego szefa. 

01:40 Prometeusz
 - fi lm science fi ction 
 W 2089 archeologowie 

Elizabeth Shaw i Charlie 
Holloway odkrywają 
w Szkocji piktogramy 
wykonane ponad 35000 
lat wcześniej. 

04:10 “Kabaretowa 
Ekstraklasa”

04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy

07:00 Szlakiem Kolberga
07:30 Teledyski
08:15 Rzecz Polska - Skuter 

Osa - cykl dokumentalny
08:30 Animama
09:00 Angielskie śniadanie 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe 

10:10 Dyrygentki - Długa 
droga na podium - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Niemcy, 2016, reż. Gunter 
Atteln, Maria Stodtmeier

11:10 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

11:45 Jasminum -  fi lm obycza-
jowy, prod. Polska

13:45 Chuligan Literacki 
14:25 Porgy i Bess - opera, 

prod. USA, 2013, reż. Frank 
Zamacona

17:15 Niedziela z... Mają 
Ostaszewską

18:05 Niedziela z... Mają 
Ostaszewską - Prymas. 
Trzy lata z Tysiąca - dramat

20:00 Panorama kina 
polskiego - Ciało 
- dramat, prod. Polska, 
2015, reż. Małgorzata 
Szumowska, wyk. Janusz 
Gajos

21:45 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny

22:25 Filmy Bartosza Konopki 
- Królik po berlińsku 
- fi lm dokumentalny

23:20 Scena alternatywna 
23:55 Bilet do kina - Do utraty 

sił - dramat, prod. USA
02:10 Taśmy Kultury
02:40 Świat w piosence 

- Huragan Katrina
03:35 Zalewajka mojej mamy 

- fi lm
04:10 Budzik
04:50 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Flash 
08:50 Przygody Merlina 
10:50 Mali geniusze 
12:50 Skok po marzenia

Moondance Alexander jest 
pełną zapału nastolatką 
mieszkającą ze swoją 
ekscentryczną matką. Jej 
dotąd spokojne i niczym 
niewyróżniające się życie 
zmienia się zupełnie, gdy 
spotyka spotyka kucyka o 
imieniu Checkers. Z żalem 
oddaje go burkliwemu 
właścicielowi, Dantemu 
Longpre. Moondance jest 
przekonana, że ten koń 
jest świetnym skoczkiem 
i z determinacją próbuje 
rozwijać jego talent. 

14:40 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Stańcow-
ane pantofelki 

15:55 Kadet Kelly 
17:55 Dwa miliony 

dolarów napiwku 

20:00 Kamienne pięści 
- fi lm biografi czny
Historia życia Roberto 
Durána - wielokrotnego 
bokserskiego mistrza 
świata, który walczył na 
przestrzeni pięciu dekad.

22:25 Człowiek mafi i 
- fi lm sensacyjny

00:05 Skorpion 
- fabularny

00:55 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:50 Biesiada na cztery
pory roku
- serial obyczajowy

04:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

komediowy, USA
09:30 Dziewczyny 

z Hollywood 
- Joan Crawford 

09:50 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

11:35 Zakochani po uszy 
14:20 Beethoven VII: Świątec-

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

16:05 Młode szpady 
- fi lm przygodowy, Wielka 
Brytania, Francja, 2001, 
reż. Mario Andreacchio, 
wyk. Hugh Dancy, Sarah 
Jane Potts, Scott Hickman, 
Anthony Strachan

18:10 Liceum Avalon 
- fi lm przygodowy, USA, 
2010, reż. Stuart Gillard, 
wyk. Britt Robertson, 
Gregg SulkinDevon Graye, 
Chris Tavarez, Joel Pollari

20:00 Mission: Impossible IV
- Protokół duchów 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Czechy, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, 2011

22:50 Stan zagrożenia 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1994, reż. Phillip Noyce, 
wyk. Harrison Ford, Wil-
lem Dafoe, Anne Archer, 
Joaquim De Almeida, 
Henry Czerny, Harris Yulin

01:45 Agentka o stu 
twarzach 
- serial, USA

02:45 Moc Magii

06:00 Tata sam w domu
07:05 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata - serial
08:05 Flintstonowie
08:40 Scooby-Doo! 

Frankenstrachy
10:05 Galileo
12:10 Krokodyl Dundee 

w Los Angeles
 By nie stracić swej uko-

chanej Sue, która dostała 
posadę w Los Angeles, 
Mick Dundee zabiera ich 
dziewięcioletniego syna i 
jedzie za nią w samo serce 
wielkiej metropolii. 

14:10 Kuloodporny
 Głównym bohaterem 

fi lmu jest tybetański, 
bezimienny mnich, który 
strzeże starożytnego 
zwoju, źródła niezmier-
zonej mocy. Bezimienny 
wyrusza w podróż, by 
odnaleźć kolejnego 
Strażnika Zwoju. 

16:30 Wałęsa. Człowiek 
z nadziei

 Film o Lechu Wałęsie 
- mężu, ojcu, prostym 
robotniku, ale przede 
wszystkim o wielkim 
przywódcy. Opowieść 
o kontrowersyjnym 
człowieku, który wyzwolił 
ukryte w sercach milionów 
ludzi marzenie o wolności. 

19:00 Galileo
20:00 Na linii
21:50 Wszyscy jesteśmy 

Chrystusami
00:05 Tuż przed tragedią
02:05 Interwencja
02:20 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

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

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

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

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów - taka 

historia... - telenowela
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy 

- Sięgnij po wołowinę
12:55 BBC w Jedynce - Kamery 

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

15:35 Okrasa łamie przepisy 
- Włoszczyzna na polskim 
stole - magazyn

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

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

- spektakl teatralny
22:10 Sława i chwała
23:20 Współwinny. Historia 

chińskiego dysydenta
00:30 Sanatorium miłości 
01:30 Znów cię kocham

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Coś dla Ciebie 
07:20 Na sygnale - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

14:05 Bake off  - Ale ciacho! 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:00 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:55 M jak miłość 
- serial TVP

21:55 Rozbite marzenia. 
1918 - 1939 - dokument 
fabularyzowany

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

23:50 Sfora - serial sensacyjny
02:35 Performer - fi lm 

obyczajowy, reż. Maciej 
Sobieszczański, Łukasz 
Ronduda

03:45 Kiedy zastąpią 
nas maszyny
- fi lm dokumentalny

04:40 Zakończenie

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

- magazyn ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 Szpital - program 

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

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy

20:55 Milionerzy 
21:30 Życie bez wstydu 

- reality show
22:30 Martyna na krańcu 

świata - Ciało i krew 
 dokument

23:40 Ostrza chwały 
- fi lm komedia, 
USA, 2007, reż. Josh 
Gordon, Will Speck, 
wyk. Will Ferrell, Jon 
Heder, Will Arnett, Amy 
Poehler, Jenna Fischer, 
William Fichtner, Craig 
T. Nelson

01:45 Co za tydzień 
- magazyn

02:25 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

20:10 MEGA HIT 
- Prometeusz

 - fi lm science fi ction 
 W 2089 archeologowie 

Elizabeth Shaw 
i Charlie Holloway 
odkrywają w Szkocji pikto-
gramy wykonane ponad 
35000 lat wcześniej. 
Podobne znaki pojawiały 
się w kulturach niemal 
wszystkich starożytnych 
cywilizacji. 

22:50 Ślad
23:50 Bad Ass: Twardziel
 - fi lm sensacyjny
 Frank Vega wraca

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

01:50 Aż do śmierci

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

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

08:15 Studio Kultura 
08:35 W domu - fi lm TVP, 

reż. Andrzej Barański, 
wyk. Zygmunt Zintel, 
Hanna Biedrzyńska, 
Gilbert Nsangata, Alicja 
Sobieraj, Kazimierz Wich-
niarz, Ewa Zdzieszyńska

09:30 Wrota Europy - dramat 
historyczny, reż. Jerzy 
Wójcik, wyk. Alicja Bachle-
da-Curuś, Kinga Preis, 
Agnieszka Sitek, Agata 
Buzek, Piotr Szwedes, 
Tersa Wójcik, Katarzyna 
Groniec

11:00 Siedlisko - serial TVP
13:00 SOG - fi lm animowany, 

prod. Niemcy, 2017, 
reż. Jonatan Schwenk

13:10 Laterna Magica

13:25 Antek - fi lm TVP, 
reż. Wojciech Fiwek

14:30 Kontrakt - fi lm 
16:35 Śladami wielkich 

kompozytorów 
- Śladami Pucciniego

17:40 Yesterday - fi lm 
obyczajowy

19:15 Rzecz Polska
- Fotel 366 Józefa 
Chierowskiego 

19:25 Którędy po sztukę 
- Mieczysław Wejman 

19:35 Videofan - Portrety
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Słowo na A - serial
21:30 Więcej niż fi kcja

- Altman 
23:10 Powidoki
23:30 Panorama kina 

polskiego - Ciało
01:10 Informacje kulturalne

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział

specjalny 
- fabularny

13:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
 - serial obyczajowy
prod. Polska

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Nieobliczalny 

22:00 Wilk wojny 
- fi lm akcji
Zwolniony ze służby 
żołnierz zostaje zwer-
bowany przez tajemniczą 
organizację. Wkrótce 
mężczyzna odkrywa, 
że jego szef jest baronem 
narkotykowym.

23:50 Strażnik 
02:00 Taki jest świat

- program informacyjny
prod. Polska

02:50 Biesiada na cztery
pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum 
policji
 - fabularny

05:00 Dyżur
- fabularny

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 - program 
obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

16:55 Przyjaciele - serial
17:55 Brzydula - serial
19:00 19 +
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Opętany 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2008, reż. Joel 
Bergvall, Simon Sandquist, 
wyk. Sarah Michelle 
Gellar, Lee Pace, 
Michael Landes, 
Tuva Novotny

21:50 W garniturach
- serial, USA

22:45 Paranormal 
Activity III 
- fi lm horror, USA, 2011, 
reż. Ariel Schulman, 
Henry Joost, wyk. Katie 
Featherston, Sprague 
Grayden, Lauren Bittner, 
Brian Boland

00:25 Agentka 
o stu twarzach 
- serial, USA

02:25 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen -

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

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny,
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi

 - Wydział Kryminalny
- serial  komediowy

21:00 Włatcy móch
- serial animowany

21:35 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 Kompletny świr
 Gewen, zmuszony 

po śmierci brata spłacić 
jego długi wobec szefa 
mafi i, Gregory’ego, 
ma wykraść z banku 
bezcenną chińską 
statuetkę. Ben organizuje 
wielką całonocną imprezę 
w sąsiadującym z bankiem 
klubie techno, podczas 
której wynajęci przez 
niego spece mają 
dokonać włamania. 

02:05 Polityka na ostro
03:00 SuperLudzie
04:00 Magazyn Atleci
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wtorek 12 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, 

reż. Mirosław Gronowski, 
wyk. Julia Pietrucha, 
Krzysztof Gosztyła

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
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

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

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Głębia ostrości 
21:40 Echo serca - serial TVP
22:35 Kompania X - serial
23:25 Weterani. Wyrwani 

śmierci - reportaż
23:55 W tajnej służbie Jej 

Królewskiej Mości 
- fi lm sensacyjny

02:25 Franciszkanie w ruchu 
oporu - dramat

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Piekno mowy naszych 

matek - reportaż
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra8
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 

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

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

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

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość 

- serial TVP
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Świat bez fi kcji 

- Wolność jak płomień
 - fi lm dokumentalny

00:10 Rodzinka.pl - serial
00:40 Rozbite marzenia.

1918 - 1939 - dokument
01:45 Godziny grozy - serial

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  
13:00 Szkoła 
14:00 Zakochani po uszy 
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
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy
21:35 Zabójcza broń IV

 - fi lm sensacyjny, USA, 
1998, reż. Richard Donner, 
wyk. Mel Gibson, Danny 
Glover, Joe Pesci, Rene 
Russo, Chris Rock, Jet Li, 
Steve Kahan, Kim Chan

00:10 Superwizjer 
- magazyn reporterów

00:45 Tu się gotuje! 
- magazyn

00:50 Kuba Wojewódzki 
- talk show

01:50 Strzelec 
- serial, USA

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

20:05 Polowanie 
na czarownice

 Lata wojowania 
w imieniu Boga pozbawiły 
go złudzeń co do idei 
krwawych rzezi oraz 
świętości Kościoła. 
Wraz z towarzyszem 
broni Felsonem zamierzają 
przejść w stan spoczynku. 
Ku ich zdumieniu, widzą 
swój kraj zrujnowany i 
wyludniony, spustoszony 
przez Czarną Śmierć. 

22:10 Ślad
23:10 Zrodzony w ogniu
 - thriller 
01:50 Witajcie w dżungli 
04:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:40 Profesor Zazul - fi lm TVP, 

reż. Marek Nowicki
09:15 Yesterday - fi lm 

obyczajowy, reż. Radosław 
Piwowarski, wyk. 
Piotr Siwkiewicz, Andrzej 
Zieliński, Robert Piechota, 
Waldemar Ignaczak, Anna 
Kaźmierczak, Krystyna 
Feldman, Krzysztof Ma-
jchrzak, Henryk Bista

11:00 Siedlisko - serial TVP
12:05 Komediantka - serial 
13:10 Jak to jest być moją 

matką - fi lm krótkome-
trażowy, reż. Norah 
McGettigen, wyk. Iza 
Kuna, Olga Frycz

13:50 Jasne błękitne okna 
- dramat, reż. Bogusław 
Linda, wyk. Beata Kawka, 
Joanna Brodzik, Bogusław 
Linda, Jacek Braciak

15:35 Szczęśliwego Nowego 
Jorku - fi lm obyczajowy, 
reż. Janusz Zaorski

17:20 Bodo - serial 
biografi czny

19:30 Chuligan Literacki 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Scenariusz dla nie 

istniejącego lecz 
możliwego aktora 
instrumentalnego 

21:30 Lekkie obyczaje 
- Porwanie Michela 
Houellebecqa

23:15 Nocny dokument 
- Sztuka neogotyku 
- Miasto i dusza - serial

00:20 Kino nocne 
- Dzień kobiet 
- dramat

02:05 Informacje kulturalne 
02:20 Wydarzenie aktualne

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
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.

20:00 Smak zemsty 
22:10 Ghost Rider
00:15 www.strach 
02:15 Biesiada na cztery

pory roku - serial
03:30 Na jedwabnym szlaku

- serial dokumentalny

04:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

05:50 Sąd rodzinny 
06:50 Szpital - program 

obyczajowy
07:50 Przyjaciele - serial
08:50 Gotowe na wszystko 

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

19:00 19 +
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Stan zagrożenia
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1994, reż. Phillip 
Noyce, wyk. Harrison Ford, 
Willem Dafoe, Anne Arch-
er, Joaquim De Almeida, 
Henry Czerny, Harris Yulin, 
Donald Moff at, Miguel 
Sandoval, Thora Birch, 
James Earl Jones

23:00 Listopadowy 
człowiek 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, 2014, 
reż. Roger Donaldson, 
wyk. Pierce Brosnan, Luke 
Bracey, Olga Kurylenko, 
Bill Smitrovich

01:20 Agentka o stu 
twarzach 
- serial, USA

02:25 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:45 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
12:00 Buff y, postrach 

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

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

serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Pociąg strachu
 Dochodzi do zbrojnego 

napadu na pociąg, którym 
przewożone są brylanty. 
Napastnicy zabierają 
cenny łup i uciekają, 
ale w Meksyku zostają 
schwytani. Tam mają 
być przetransportowani 
do więzienia koleją. Po 
drodze uwalniają się i 
przejmują kontrolę nad 
pociągiem, rozpoczyna 
się zaciekła walka w 
rozpędzonej maszynie.

23:00 Trampolina
01:00 STOP Drogówka

- magazyn
02:00 Polityka na ostro
03:00 Magazyn Atleci
03:40 Trans World Sport
04:35 SuperLudzie
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środa 13 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 

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP, 
reż. Maciej Dejczer

11:30 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

16:05 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy

17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?

- teleturniej muzyczny
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów

 - telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Liga Mistrzów - 1/8F: 

Tottenham Hotspur 
- Borussia Dortmund

22:55 Liga Mistrzów
00:25 Warto rozmawiać 
01:20 Weterani. Wyrwani 

śmierci - reportaż
01:50 Wojsko - polskie.pl

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl 

- magazyn
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

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

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski 

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

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
19:30 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:50 Na dobre i na złe 

- serial TVP
21:50 Na sygnale 

- serial fabularyzowany
22:45 Kino relaks: Seks, 

miłość i terapia 
- komedia obyczajowa

00:25 Za marzenia - serial
02:20 Świat bez tajemnic 
03:35 Codzienna 2 m. 3 

- serial komediowy TVP

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 

- Ciasto bakaliowe ze 
śmietaną i owocami 

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 
14:30 Kuchenne rewolucje 
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 Gala Bestsellery 

Empiku

22:15 Kobieta-Kot 
- fi lm przygodowy, USA, 
Australia, 2004, reż. 
Pitof, wyk. Halle Berry, 
Benjamin Bratt, Sharon 
Stone, Lambert Wilson, 
Frances Conroy

00:35 Zombieland 
- fi lm horror
prod. USA, 2009,
reż. Ruben Fleischer, 
wyk. Jesse Eisenberg, 
Woody Harrelson, 
Emma Stone, Abigail 
Breslin, Amber Heard, 
Bill Murray

02:15 American Horror 
Story I: Murder House 
- serial, USA

03:10 Uwaga!
- magazyn

03:30 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

20:00 Świat według 
Kiepskich
- serial komediowy

20:40 Witajcie w dżungli
 - fi lm przygodowy 
 W brutalnej miejskiej 

dżungli Los Angeles 
można spotkać takich ludzi 
jak Beck, bowiem używa 
wszelkich środków, jakie 
są konieczne do tego, aby 
odzyskać to, za odzyskanie 
czego mu zapłacono. 

22:55 Ślad
23:55 Mocne uderzenie
 40-letni Scott Voss jest 

znudzonym życiem 
nauczycielem biologii. 

02:20 Dzień dobry, 
kocham Cię

04:20 Kabaretowa 
Ekstraklasa

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura
08:30 Czerwone i czarne

 - fi lm animowany
08:40 Pierwszy pawilon - fi lm 

TVP, reż. Janusz Majewski, 
wyk. Jan Machulski

09:20 Szczęśliwego Nowego 
Jorku - fi lm obyczajowy, 
reż. Janusz Zaorski, 
wyk. Bogusław Linda, 
Cezary Pazura, Zbigniew 
Zamachowski

11:00 Komediantka - serial
13:15 Witkacego wywoły-

wanie duchów 
- fi lm animowany

13:35 Tamań - fi lm TVP
14:25 Wrzeciono czasu 

- fi lm fabularny
16:15 Legendy Rocka
17:20 Jest sprawa - komedia
19:00 Powidoki
19:25 Dezerterzy
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Na wschód od Holly-
wood - Salvo. Ocalony 
- dramat, prod. Francja, 
Włochy, 2013

22:20 Ziemia, planeta ludzi 
- Szwedzka teoria miłości 
- fi lm dokumentalny

23:50 Koncert muzyki
z fi lmów Andrzeja 
Wajdy

01:00 Lekkie obyczaje
- Porwanie Michela 
Houellebecqa

02:50 Informacje kulturalne 
03:15 Kino nocne 

- Szklane usta
- fi lm fabularny, 
reż. Lech J. Majewski, 
Dorota Lis

05:05 Teledyski
05:30 Afi sz kulturalny
05:45 Zakończenie dnia

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
13:00 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
- serial ktyminalny

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 Strażnik 
22:05 Kamienne pięści 

00:20 Code Black: Stan 
krytyczny 
- serial medyczny
Trzymający w napięciu 
serial medyczny, którego 
akcja dzieje się w szpitalu 
Angels Memorial. Przedst-
awia on codzienną walkę 
lekarzy o ludzkie życie.

01:15 Flash 
02:10 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:05 Taki jest świat
 - program informacyjny
prod. Polska

04:00 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum 
policji

05:00 Dyżur

04:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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 
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 Odważna 
- fi lm sensacyjny,
USA, Australia, 2007,
reż. Neil Jordan, 
wyk. Jodie Foster, 
Terrence Howard, 
Nicky Katt, Naveen 
Andrews, Mary Steen-
burgen

22:40 Tłumaczka 
- fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, USA, 
Francja, 2005, reż. Sydney 
Pollack, wyk. Nicole 
Kidman, Sean Penn, 
Catherine Keener, Jesper 
Christensen, Yvan Attal, 
Michael Wright

01:25 Moc Magii 
03:35 Druga strona 

medalu
- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn

09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

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

wampirów
13:00 Detektywi w akcji

 - serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Drzewo Jozuego
 Santee, były kierowca 

wyścigowy, zostaje 
wrobiony w morderstwo 
popełnione przez ofi cera 
policji, Franka Severance’a 
i skazany na 25 lat więzie-
nia. Kiedy eskortowany 
jest do zakładu, gdzie ma 
odsiedzieć wyrok, Sever-
ance próbuje go zabić. 

23:10 Silent Hill
 Heather przez całe życie 

ucieka przed niebezpiec-
znymi i niewytłumaczal-
nymi siłami. 

01:10 Trampolina
02:10 Włatcy móch
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska
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czwartek 14 lutego

05:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Bo ja wybieram 

zdrowie - magazyn
12:50 Natura w Jedynce 

- Zakochani są wśród 
zwierząt. Na sawannie 

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

16:05 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy
prod. Polska

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
20:35 Ojciec Mateusz - serial
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 
01:40 Opole 2018 na bis

05:15 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Na dobre i na złe
- serial TVP

06:50 Operacja Zdrowie! 
- magazyn medyczny

07:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:10 Na dobre i na złe

 - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej 

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

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

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

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:45 100 lat miłości - koncert
22:20 Świątek piątek 

- walentynki - komedia 
romantyczna

23:45 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

00:15 Seks, miłość i terapia 
- komedia obyczajowa

01:55 Szpieg D’83 - fi lm
02:55 Art Noc

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 

- Kasza jaglana z kurkami i 
żółtym serem

08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- 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, Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:30 Książę w Nowym 
Jorku
- fi lm komedia, 
prod. USA, 1988, reż. 
John Landis, wyk. Eddie 
Murphy, Arsenio Hall, 
James Earl Jones, John 
Amos, Madge Sinclair, 
Shari Headley, Paul Bates, 
Eriq La Salle, Samuel 
L. Jackson, Don Ameche, 
Ralph Bellamy

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
19:40 Zakochany 

Madagaskar

20:10 Dzień dobry, 
kocham Cię - komedia

 Szymon jest przystojny, 
wysportowany i pracuje 
jako lekarz w jednej
z prywatnych 
warszawskich klinik, 
gdzie wzdychają do niego 
zarówno pacjentki, jak i 
żeńska część personelu. 

21:55 Ślad
22:55 Gangster
 Ameryka czasów pro-

hibicji, Franklin w stanie 
Wirginia, rok 1931. Bracia 
Bondurantowie - Forrest, 
Howard i Jack - trudnią 
się nielegalną produkcją 
alkoholu.

01:30 Chirurdzy
- serial medyczny

03:30 Tajemnice losu

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:35 Marsjanie - Wojna 
09:20 Jest sprawa - komedia, 

reż. Olaf Lubaszenko, wyk. 
Joanna Kurowska, Leszek 
Malinowski

11:00 Komediantka 
- serial TVP

13:10 Przekładaniec - kome-
dia, reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Bogumił Kobiela, 
Ryszard Filipski,

13:55 Męskie sprawy
- dramat, reż. Jan Kidawa 
Błoński, wyk. Karolina 
Czernicka

15:50 Czy jest tu panna na 
wydaniu? - fi lm TVP, reż. 
Janusz Kondratiuk, wyk. 
Roman Kłosowski

17:05 Szczęśliwy naród, który 
ma poetę... Polskie 
wiersze 1918 - 2018 

17:25 Drogi wolności 

18:30 Wahadełko 
- fi lm TVP, reż. Filip Bajon, 
wyk. Janusz Gajos

19:40 Herbert
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Sensacyjna zima

- Bullitt 
- fi lm kryminalny

22:25 Portrety - Janis
 - fi lm dokumentalny

00:15 Scena Klasyczna 
01:05 Na wschód od Holly-

wood - Salvo. Ocalony 
- dramat, prod. Francja, 
Włochy

03:05 Informacje kulturalne 
03:25 Kino nocne 

- Gry uliczne 
- fi lm sensacyjny

05:15 Teledyski
05:35 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 

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

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 
obyczajowy

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Dirty Dancing
22:05 Wichry namiętności 
00:50 System 
03:00 Kuchnia na Maksa 
04:05 Taki jest świat

- program informacyjny
prod. Polska

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 
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 Nie cierpię 
Walentynek 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2009, 
reż. Nia Vardalos, 
wyk. Nia Vardalos, 
John Corbett, Stephen 
Guarino, Amir Arison,
Zoe Kazan

21:55 Oszuści 
- serial, USA

22:50 Windykatorzy 
- fi lm S-F
USA, Kanada, 2010, reż. 
Miguel Sapochnik, wyk. 
Jude Law, Forest Whitaker, 
Alice Braga, Liev Schreiber, 
Carice van Houten

01:10 Moc Magii 
03:20 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów
- serial przygodowy

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 Detektywi w akcji

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Zaginiony w akcji 2: 
Początek

 -  fi lm akcji
 Wietnam, 1972 rok.

Podczas misji śmigłowiec, 
którym leci pułkownik 
James Braddock wraz z 
kilkoma towarzyszami, 
zostaje zestrzelony nad 
terytorium wroga. Żołni-
erze trafi ają do niewoli i są 
przetrzymywani w obozie 
jenieckim w samym sercu 
dżungli. 

23:00 Tuż przed tragedią
01:00 Trampolina
02:05 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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POWIAT ŻARSKI Oddział 
PTTK Powiatu Żarskiego 
w Żarach zaprasza 
16 lutego młodzież 
i dorosłych w Góry 
Izerskie na jednodniowy 
wyjazd „Na narty lub 
wycieczkę górską”

Wyjazd: 16 lutego o godz. 7:00 – spod Od-
działu PTTK Żary pl. Kard. St.Wyszyńskie-
go 11. Powrót tego samego dnia ok. godz. 
19:00. W programie: 
- doskonalenie jazdy na nartach biego-
wych po oznakowanych trasach biegowych 
„Biegu Piastów” na Polanie Jakuszyckiej 
w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach 
- piesza wycieczka górska „łatwa i przyjem-
na” w Górach Izerskich.(osoby niepełnolet-
nie – mogą brać udział wraz z  rodzicem lub 
opiekunem) 

Świadczenia organizatora: przejazd 
autokarem, wypożyczenie sprzętu narciar-
skiego, opieka Przewodnika i pilota. Człon-
kowie PTTK są ubezpieczeni w ramach 
opłaconej składki członkowskiej, pozostali 
ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Opłata na rzecz organizacji wyjaz-
du – narciarze 100 zł, spacerowicze 70 zł; 
 członkowie PTTK odpowiednio 90 zł 
i 60 zł. 

Wyjazd jest imprezą non-profit (sa-
mofinansującą się i nie przynoszącą zysku 
organizatorowi).

Impreza odbędzie się niezależnie od 
warunków atmosferycznych a jej program 
może ulec zmianie z przyczyn niezależnych 
od organizatora. 

Organizator nie ponosi odpowiedzial-
ności za szkody wyrządzone przez uczest-
ników sobie wzajemnie i osobom trzecim.

Ilość miejsc ograniczona – o uczest-
nictwie decyduje kolejność wpłat.

Organizatorzy proszą o bardzo szyb-
kie zgłoszenia, wraz z podaniem nr obuwia, 
wagi i wzrostu - związane jest to z koniecz-
nością jak najszybszej rezerwacji sprzętu 
narciarskiego w wypożyczalni. 

Wszelkich Informacji udziela, zapi-
sy i wpłaty przyjmuje - do dnia 12 lutego: 
Biuro Oddziału PTTK w Żarach, pl. Kard. 
St. Wyszyńskiego 11, tel. 68-374-2460 lub 
606-831-632, we wtorki i czwartki w godz. 
12.00-14.00 oraz Elżbieta Łobacz-Bącal, 
tel. 602- 777- 969. PAS

W góry, w góry 
miły bracie
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KRZYŻÓWKA

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

PLANETA SINGLI 3
OD 08.02 DO 11.02 ORAZ 14.02 – GODZ. 16:00 I 18:00; 12.02 – GODZ. 15:00 
I 17:00; 13.02 – GODZ. 15:00 I 19:00
UNDERDOG
OD 08.02 DO 11.02 ORAZ 14.02 – GODZ. 20:00; 12.02 I 13.02– GODZ.. 21:00
DKF - HEAVY TRIP
12.02 – GODZ. 19:00
FKS - FUGA
13.02 – GODZ. 17:00

8.02

9.02

10.02

11.02

12.02

13.02

14.02

Józefiny, Hieronima
Święto Służby Więziennej

Poli, Jakuba, Apolonii
Międzynarodowy Dzień Pizzy

Jacka, Elwiry, Jacentego
Światowy Dzień Kociewia

Bernadety, Marii, Łazarza
Światowy Dzień Chorego

Benedykta, Normy, Ludwika
Międzynarodowy Dzień 
Dzieci-Żołnierzy

Jordana, Jordany
Światowy Dzień Radia

Metodego, Cyryla, Walentego
Dzień Świętego Walentego

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

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

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