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Danuta Madej
burmistrz miasta Żary

AKTUALNOŚCI

Zamiast patrzeć na 
rozwój miasta, skupiają 

się wyłącznie na 
pieniactwie politycznym.
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się wyłącznie na 
pieniactwie politycznym.

Oświadczenie 
marszałka 
w sprawie 
Swiss Krono
Oświadczenie marszałka woj. lubuskiego w sprawie 
wstrzymania wykonania decyzji z 31.12.2018 r., uzna-
jącej pył drzewny za produkt uboczny niebędący odpa-
dem, powstający w zakładzie Swiss Krono w Żarach.

Przypomnę, że podstawą w/w decyzji Urzędu Mar-
szałkowskiego z 31.12.2018 r. było postanowienie Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej 
Górze, pozytywnie opiniujące uznanie pyłu drzewnego 
powstającego w żarskim zakładzie za produkt uboczny 
niebędący odpadem. Obecnie mamy już podwójne roz-
strzygnięcie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 
który ostatecznie unieważnił postanowienie WIOŚ.

Dodam, że już 17.09.2019 r. GIOŚ unieważnił opi-
nię wydaną przez WIOŚ, jednakże do dnia 18.12.2019 
r. trwało ponowne rozpatrywanie sprawy, na wniosek 
firmy Swiss Krono. Unieważnienie zostało podtrzymane 
i obecnie stronom przysługuje odwołanie do sądu admi-
nistracyjnego. GIOŚ w swoim rozstrzygnięciu stwierdził 
rażące naruszenie przez lubuski WIOŚ ustawy o odpa-
dach, poprzez przyjęcie, iż pył drzewny pochodzący m.in. 
z obróbki płyt drewnopochodnych, stanowi produkt 
uboczny, natomiast nie stanowi odpadu.

Dlatego w dniu 08.01.2020 r. podpisałam postano-
wienie o wstrzymaniu wykonania decyzji uznającej pył 
drzewny za produkt uboczny. W obecnym stanie praw-
nym marszałek nie miał innego wyjścia, jak wstrzymać 
wykonanie decyzji, opartej na unieważnionym postano-
wieniu.

Ponadto, utrzymywanie w mocy decyzji opartej na 
unieważnionym postanowieniu, nie znajduje żadnego 
uzasadnienia w kontekście ekspertyzy prawnej, zleco-
nej na tę okoliczność przez Urząd Marszałkowski ze-
wnętrznej kancelarii prawnej. Podstawą prawną mojego 
postanowienia jest art. 152 par. 1 w związku z art. 123, 
124, 125 par. 1 i 126 Kodeksu postępowania administra-
cyjnego. Wstrzymanie wykonania decyzji odbędzie się  
zachowaniem 6-miesięcznego okresu obowiązywania, 
od momentu wydania decyzji. Projekt postanowienia o 
wstrzymaniu wykonania decyzji został pozytywnie za-
opiniowany przez Zarząd Województwa.

Zarząd Województwa powołał również społeczną 
radę ds. oceny stanu środowiska w Żarach. Natomiast 
Sejmik na ostatniej sesji powołał Komisję doraźną ds. 
Klimatu. 6-miesięczny okres karencji daje czas firmie na 
wprowadzenie rozwiązań prawnie dozwolonych. W tym 
czasie będzie też wykonane w Żarach badanie powietrza 
niezależnie od monitoringu prowadzonego przez WIOŚ.

Elżbieta Anna Polak
marszałek woj. lubuskiego

źródło: lubuskie.pl

Sylwester na 
żarskim Rynku

Niedziele handlowe 2020
26 stycznia, 5 i 26 kwietnia, 28 czerwca, 

30 sierpnia, 13 i 20 grudnia
fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Oszczędności w budżecie miejskim

Nie można już sobie 
pozwolić na tak wiele
O nowym budżecie na  
2020 rok, inwestycjach  
i oszczędnościach  
z burmistrz Żar Danutą 
Madej rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Jak się zaczął ten rok?
- Wraz z rozpoczęciem 2020 roku naj-
bardziej cieszę się z tego, że z sukcesem 
przeprowadziliśmy postępowanie prze-
targowe dotyczące przebudowy ulicy Ku-
jawskiej. Mówię o sukcesie, ponieważ 
przetarg ogłosiliśmy w odpowiednim mo-
mencie, mając gotowy projekt i wszyst-
kie pozwolenia, ale przede wszystkim po-
zyskane środki zewnętrzne. Zgłosiło się 
kilku oferentów i mogliśmy wybrać ofertę 
najkorzystniejszą dla miasta, pod wzglę-
dem finansowym. Wygrała firma z Nowej 
Soli, która wcześniej wykonywała prze-
budowę ulicy Żagańskiej. Sprawdziła się 
i ma dobre opinie. Na tę inwestycję szy-
kowaliśmy ponad 9 milionów złotych,  
a dzięki temu przetargowi udało się za-
oszczędzić z tego aż 2 miliony. Wyłoniony 
wykonawca zadeklarował, że inwestycję 
przeprowadzi za niespełna 7 milionów.

Optymistycznie na początek roku. 
Ale jeszcze cały rok przed nami. 
Pod koniec grudnia radni uchwalili 
budżet na 2020.
- Całe szczęście, że został uchwalony. Uzy-
skaliśmy poparcie ze strony dwóch klu-
bów radnych - Forum Samorządowe i Do-
bre Miasto. Poparcie ludzi, którzy wzięli 
odpowiedzialność za miasto i mimo wie-
lu trudnych czynników mających wpływ 
na budowanie tego budżetu, wspierają 
urząd i działania na rzecz naszego mia-
sta i wszystkich mieszkańców. Pozostała 
grupa radnych nie wstrzymała się nawet 
od głosu, tylko była po prostu przeciwna. 
Cóż mogę powiedzieć... nie chcą brać od-
powiedzialności za rozwój miasta. Łatwiej 
stać z boku i uprawiać krytykanctwo. Nie-
którzy taką drogę objęli. Mimo to, cieszę 
się, że możemy iść do przodu. 

Jak wygląda tegoroczny budżet Żar?
- Dochody tego budżetu są najwyższymi, 
jakie były do tej pory - przekraczają 205 
milionów złotych. Mnie jednak zawsze 
bardziej interesują środki zaplanowane 
na wydatki majątkowe, w tym na inwe-
stycje. Na ten rok będą to ponad 33 mi-
liony złotych. Trzeba zaznaczyć, że w pla-
nach na 2019 rok było to około 41 milio-
nów. Mimo mniejszej kwoty na ten rok, 
środki na poziomie 33 milionów nadal za-

gwarantują dalszy rozwój infrastruktu-
ralny miasta.

Co z zadłużeniem miasta?
- Utrzymujemy je cały czas na bezpiecz-
nym i stabilnym poziomie. Zadłużenie 
planowane na rok 2019 było nawet więk-
sze, niż to, jakie planujemy na 2020. A 
kończąc rok 2019 i tak obniżyliśmy po-
ziom prognozowany o ponad 10 procent. 
Mogę też porównać zadłużenie w odnie-
sieniu do innych miast. Gdy nasze plano-
wane zadłużenie wynosi 27 procent, to 
na przykład Nowa Sól ma ponad 30 pro-
cent, a Zielona Góra ponad 40 procent. 

Jeśli zadłużenie nie jest wysokie, 
to do czego jest potrzebne otwarcie 
linii kredytowej?
- Jest to związane z zabezpieczeniem środ-
ków na największe inwestycje, które mają 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 
Trzeba pamiętać, że pozyskanego dofinan-
sowania nie otrzymujemy przed rozpoczę-
ciem inwestycji. Częściowo w trakcie, al-
bo - jak to się dzieje najczęściej - dopiero 

na zakończenie danej inwestycji. Najpierw 
więc trzeba wyłożyć własne pieniądze, któ-
re później są zwracane. Pod koniec 2019 
roku musieliśmy uruchomić kredyt w wy-
sokości 16 milionów złotych, ponieważ nie 
mamy jeszcze spływu pieniędzy z fundu-
szy zewnętrznych. Dla przykładu - dwie no-
we drogi na strefie przemysłowej to 10 mi-
lionów złotych przy 85-procentowym dofi-
nansowaniu tego przedsięwzięcia. Inwesty-
cja zakończona, a pieniądze jeszcze do nas 
nie spłynęły. Kolejna duża inwestycja, któ-
rej zakończenie zaplanowane jest na kwie-
cień tego roku, to rewitalizacja drugiej czę-
ści parku przy Al. Jana Pawła II wraz z re-
montem jednego skrzydła dawnego fol-
warku na potrzeby Centrum Wsparcia Spo-
łecznego. Kolejne 10 milionów. Inwestycja 
zmierza ku końcowi, a dofinansowanie na 
nią jeszcze nie spływa. 

A wykonawcom trzeba zapłacić.
- Dlatego wzięliśmy kredyt. Przyznane 
dofinansowania spłyną do nas w tym ro-
ku i wtedy kredyt spłacimy. Korzystanie 
ze środków zewnętrznych to sposób na 

szybszy rozwój miasta. Żary nie mogą - 
jak to sugerowała jedna z radnych - reali-
zować inwestycje wyłącznie z własnych 
środków. Oczywiście można i tak, ale bez 
dodatkowych pieniędzy zewnętrznych nie 
bylibyśmy w stanie zrealizować tylu inwe-
stycji, a co za tym idzie - rozwój miasta 
zostałby znacznie spowolniony.

Nie korzystać z „darmowych” 
pieniędzy? Nie brać pieniędzy, które 
ktoś miastu daje? Taka koncepcja 
ma jakieś rozsądne uzasadnienie?
- Miała takie uzasadnienie, że jeśli nie bę-
dziemy korzystać ze środków zewnętrz-
nych, to unikniemy konieczności korzy-
stania z chwilowo zaciągniętego kredy-
tu. Niektórzy radni twierdzą, że nie po-
winniśmy startować w konkursach o do-
finansowania, nie powinniśmy rewitalizo-
wać parku przy Al. Jana Pawła II, nie po-
winniśmy robić miejsc rekreacyjnych dla 
mieszkańców. Są i takie głosy. Bo na to 
wydajemy pieniądze. To oczywiste, że po-
za dofinansowaniem, jest jeszcze wkład 
własny. Mówią, że te pieniądze może le-
piej wydać na coś innego. 

Nawet jeśli trzeba wziąć kredyt, 
ale ostatecznie pieniądze unijne 
sfinansują 85 procent całej 
inwestycji, to chyba tylko się 
cieszyć, że mamy coś, co kosztowało 
nas zaledwie 15 procent wartości.
- Nie dla osób, które zamiast patrzeć na 
rozwój miasta, skupiają się wyłącznie na 
pieniactwie politycznym.

Spójrzmy choćby na nowe drogi 
wybudowane na terenie strefy 
przemysłowej. Również dzięki 
środkom zewnętrznym. To takich 
rzeczy też miasto nie powinno 
robić?
- Ta inwestycja to z jednej strony stwo-
rzenie warunków dla rozwoju kolejnych 
firm, ale też poprawa warunków funkcjo-
nowania przedsiębiorstw już tam działa-
jących. Dzięki temu zachęcamy kolejnych 
inwestorów. Ja nie mam wątpliwości, że 
takie inwestycje wpływają na rozwój mia-
sta, ale niektórzy radni - jak widać - ma-
ją inne zdanie. Przy okazji jeszcze waż-
na kwestia. Niektórzy ludzie myślą, że jak 
już zdobędziemy pieniądze zewnętrzne, 
to możemy je sobie wydać na co nam się 
chce. Oczywiście tak nie jest.  

Niedługo ruszą prace na Kujawskiej. 
Za kilka miesięcy zakończą się 
prace w parku. Co jeszcze w tym 
roku?

fot. ARMG
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- Zakończona zostanie przebudowa uli-
cy Zielonogórskiej. Podstawowym celem 
tej inwestycji jest przebudowa kanalizacji 
deszczowo-sanitarnej na całym odcinku. 
Poza tym wszystkie instalacje pod ron-
dem na pl. Konstytucji 3 Maja oraz u zbie-
gu Zielonogórskiej i Poznańskiej. Duże 
rondo zostanie przebudowane. Powstaną 
dwa dodatkowe zjazdy z Al. Jana Pawła II 
na Zielonogórską oraz z Podchorążych na 
Al. Jana Pawła II, które usprawnią ruch 
w tym miejscu i szybciej rozładują kor-
ki w godzinach szczytu. Ruch usprawni 
też nowe rondo u zbiegu ulic Zielonogór-
skiej, Ludowej i Drzymały.

Kolejną inwestycją, jaką będziemy 
realizować w tej części miasta, jest prze-
budowa ulicy Staszica, która czekała na 
to od wielu lat. Pierwszy etap to przebu-
dowa wodociągów i kanalizacji. W tym 
roku ogłosimy przetarg na wykonanie na-
wierzchni jezdni, chodników oraz oświe-
tlenia na tej ulicy.

Będzie coś poza drogami i 
wspomnianym już wcześniej 
parkiem?
- Projekt „Inwestujemy w zielone Żary”. 
To duże przedsięwzięcie na poziomie oko-
ło 4 milionów złotych. Obejmuje ono mo-
dernizację terenów zielonych aż w sied-
miu miejscach na terenie naszego mia-
sta. Połowa z tych środków przeznaczona 
zostanie na zagospodarowanie terenów 
wokół dawnego basenu w Kunicach. Bę-
dzie to miejsce o charakterze rekreacyj-
nym i wypoczynkowym, z uwzględnie-
niem miejsc dla wędkarzy. 

W finansach miasta na 2020 rok 
pojawiły się pewne cięcia. Co z 
Budżetem Obywatelskim?
- Pomimo trudności przy konstruowa-

niu budżetu miasta, postanowiliśmy po-
zostawić kwotę miliona złotych na kolej-
ną edycję Budżetu Obywatelskiego. Cho-
ciaż niektóre miasta z tego zrezygnowa-
ły, jak na przykład Krosno Odrzańskie. W 
tym roku w Żarach będzie realizowanych 
dziewięć obywatelskich inwestycji, w tym 
dwie zaległe z 2019 roku. Między inny-
mi będzie to budowa kociarni na terenie 
schroniska, na co bardzo czekają wszyscy 
miłośnicy zwierząt. 

Czego jednak nie będzie? Z czego 
trzeba zrezygnować?
- Zawieszamy na rok nasz miejski program 
związany z rewitalizacją zabytków nale-
żących do osób fizycznych i prawnych. 
To skutek wprowadzania koniecznych 
oszczędności. Poza tym, część wspólnot 
mieszkaniowych nie zrealizowała w 2019 
roku inwestycji, pomimo otrzymanego do-
finansowania. Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku do tego projektu powrócimy. 

W tym roku nie możemy już być tak 
hojni, jeśli chodzi o dofinansowanie róż-
nych instytucji. Do tej pory dawaliśmy 
rocznie 350 tysięcy złotych na budowę no-
wej siedziby Państwowej Straży Pożarnej. 
W tym roku przekażemy strażakom 100 ty-
sięcy. 

Jeśli chodzi o żarskie szpitale, otrzy-
mają one dotacje na poziomie podatków 
od nieruchomości, z których były wcze-
śniej zwalniane. W przypadku szpitala 
105. to kwota 230 tysięcy, a Szpital na Wy-
spie otrzyma 127 tysięcy. W 2020 roku nie 
będziemy mogli dodatkowo wesprzeć in-
westycji Szpitala na Wyspie ze względu na 
naszą trudniejszą obecnie sytuację.

Mówi pani o trudniejszej sytuacji, 
ale przecież budżet miasta jest 
większy, niż w roku ubiegłym.

- Wynika to z różnych dotacji na programy 
społeczne. Nasz budżet został podwyż-
szony na przykład przez środki na wypła-
ty 500+ i innych programów.

Co było przyczyną szukania 
oszczędności?
- Jedną z przyczyn jest spadek udziału 
miasta w podatkach. Zmniejszenie podat-
ku o 1 procent, czy niepłacenie podatków 
przez osoby do 26 roku życia, mają bez-
pośredni wpływ na zmniejszenie naszych 
dochodów. Do tego dochodzi wzrost pła-
cy minimalnej. Po wstępnych szacunkach 
budżet Żar straci na tym około 1,2 milio-
na złotych. 

Oświatę z kolei mogę nazwać skar-
bonką bez dna. Na 2020 rok planowana 
subwencja oświatowa, jaką Żary mają 
otrzymać z budżetu państwa, jest na po-
ziomie 25 milionów. Ale koszt utrzymania 
placówek oświatowych, już i tak po pew-
nych cięciach, szacowany jest na 55 mi-
lionów złotych. Musimy więc do tego do-
płacić 30 milionów z własnych środków. 
W dodatku cały czas rosną koszty związa-
ne z wynagrodzeniami w oświacie. Na wy-
płaty pójdzie aż 41 milionów. Rząd daje 
podwyżki nauczycielom i bardzo dobrze, 
że tak się dzieje. Tylko, że na to nie ma 
pieniędzy. W poprzednich latach do sub-
wencji oświatowej dopłacaliśmy około 60 
procent, a teraz jest to już ponad 100 pro-
cent. To się stało nagle. W dodatku mówi 
się o kolejnych podwyżkach dla nauczy-
cieli, a my nie mamy nadal żadnych da-
nych na ten temat.  

A w konsekwencji być może znów 
trzeba będzie uszczuplić budżet 
miasta i dokładać jeszcze więcej do 
oświaty.
- W poprzednich latach, gdy udało nam się 

coś zaoszczędzić na przetargach, pienią-
dze te przeznaczaliśmy na kolejne inwe-
stycje, albo kolejne projekty. Tym razem 
niestety, z ostrożności, w 2020 roku takich 
kroków nie podejmiemy. Będziemy czekać 
i obserwować, co się będzie dalej działo.

Jak widać, nie da się wszystkiego 
zaplanować.
- Myślę, że rok 2020 będzie rokiem trud-
nym. Obawiamy się „niespodzianek” wy-
nikających z czynników zewnętrznych, 
które mogą mieć wpływ na nasz budżet. 
Dobrze by było, żeby ktoś o samorządzie 
pomyślał. Jeśli w ten sposób zabiera się 
nam pieniądze z naszego samorządowe-
go portfela, to powinna iść za tym jakaś 
rekompensata, na przykład udział w po-
datku VAT. 

Mniejsze wpływy, konieczne 
oszczędności, większe wydatki, 
ale to raczej chyba jeszcze nie jest 
tragedia?
- O tragedii jeszcze nie mówimy. Budżet 
spięliśmy, czyli mamy nadwyżkę docho-
dów bieżących nad bieżącymi wydatka-
mi. Inwestycje nadal będziemy realizo-
wać, choć trochę mniej niż w ubiegłym 
roku. Mimo to, cały czas musimy trzymać 
rękę na pulsie.

W jakiej kondycji finansowej są 
Żary na koniec roku?
- Dokładne dane będą wkrótce, ponieważ 
podatki za ubiegły rok będą jeszcze wpły-
wać w styczniu. Jednak na 20 grudnia za-
dłużenie naszego miasta było na pozio-
mie 22 procent, co uważam za bardzo 
dobry wynik. A to się jeszcze zmniejszy. 
Ogólnie rzecz biorąc, ten rok będzie trud-
ny i nie będziemy mogli sobie na wszyst-
ko pozwolić.

Większość radnych głosowała za przyjęciem projektu budżetu na 2020 rok. Opozycja była „na nie” fot. Andrzej Buczyński
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REGION Wojewoda 
w rozporządzeniu 
z dnia 30 grudnia 
rozszerzył obszar 
określony, jako 
skażony afrykańskim 
pomorem świń. Dla 
mieszkańców tych 
terenów oznacza 
to między innymi 
zakaz wstępu do 
lasu bez zezwolenia 
powiatowego lekarza 
weterynarii.

Zakaz jest, ale już z jego respek-
towaniem bywa bardzo różnie. 
Widać to między innymi przy 
leśnych terenach rekreacyjnych, 
takich jak Zielony Las na terenie 
miasta i gminy Żary. 

ASF jest poważnym pro-
blemem, choć może bagatelizo-
wanym ze względu na to, że nie 
wpływa bezpośrednio na zdro-
wie ludzi. Po co więc te zakazy? 
Przede wszystkim, by maksymal-
nie ograniczyć rozprzestrzenianie 
się wirusa na kolejne obszary. 
Można go przenieść zupełnie nie-
świadomie choćby na butach.

Część osób wydaje się nie 
wiedzieć o zakazie, część udaje, 
że zakazu nie ma. Jedna z osób 
mająca zamiar pospacerować po 
Zielonym Lesie stwierdziła, że 
zakazu nie ma, bo przy wejściu 
do lasu nie ma żadnej tabliczki 
informacyjnej. Trudno sobie wy-
obrazić, że takie tabliczki będą 
postawione przy każdej ścieżce 
wiodącej do lasu. Trzeba by ich 
postawić niezliczone ilości. Roz-
porządzenie zostało wprowadzo-
ne i obowiązuje, podobnie jak 
inne przepisy. Żaden kierowca nie 
będzie się tłumaczył policjanto-
wi, że wypił alkohol przed jazdą, 
bo na parkingu nie było tabliczki 

zakazującej picia alkoholu, a póź-
niej prowadzenia pojazdu.

Czy te zakazy skutecznie 
ograniczą rozprzestrzenianie się 
ASF, czyli afrykańskiego pomo-
ru świń? Trzeba mieć nadzieję, 
bo gwarancji nikt nie da. Pamię-
tajmy, że nawet leśnicy muszą 
występować o pozwolenie od 
lekarza weterynarii. Muszą przy 
tym stosować specjalne metody 
odkażania, aby przypadkiem nie 
przenieść wirusa po zakończeniu 
prac w lesie. 

Obecnie pora roku z reguły 
nie zachęca do leśnych spacerów, 
czy wycieczek rowerowych. Za-
kazy są jakby mniej dotkliwe. Co 
będzie jednak wiosną? Co będzie, 
gdy zacznie się sezon grzybowy? 
Czy do tego czasu zakazy zostaną 
zniesione?

Otóż, niekoniecznie. Mówi 
się, że ASF to problem na lata, 
jednak nie ma reguły. ASF od 
kilku lat występuje na wschodzie 
Polski. Wiele osób zastanawiało 
się, w jaki sposób nagle znalazł 
się w województwie lubuskim. 
Wcześniej zakładano, że Wisła 
będzie taką naturalną barierą, 
która zatrzyma wirusa na drodze 
w kierunku zachodnim. Może  
w przypadku samych dzików. Ale 
mógł go przenieść człowiek na-
wet zupełnie nieświadomie.

Skuteczna walka z ASF, jak 
podkreślają organizacje rolnicze, 
to zabezpieczenie biologiczne 
stad trzody chlewnej, redukcja 
populacji dzików, zbieranie i uty-
lizacja padłych dzików oraz nie 
mniej ważna - świadomość spo-
łeczna.

Zwalczanie ASF zależy od 
postawy nas wszystkich. Gdy-
by wystarczyło tylko spryskać 
czymś las, już dawno by to zro-
biono. Ale tak to nie działa.

Andrzej Buczyński
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Zakaz to zakaz i już

Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń  
u dzików:
- gmina Sława w powiecie wschowskim,
- gminy: Bobrowice i Dąbie w powiecie krośnieńskim,
- powiat nowosolski,
- powiat zielonogórski,
- Miasto Zielona Góra,
- gminy: Jasień, Żary, część gminy Lubsko położona na za-
chód od linii wyznaczonej przez drogę nr 287 w powiecie 
żarskim,
- powiat żagański,
- część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wy-
znaczonej przez linię kolejową, cześć gminy
Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez 
linię kolejową, cześć gminy Świebodzin
położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejo-
wą w powiecie świebodzińskim

Józef Radzion
starosta żarski
- Powiat zajmuje się koordyna-
cją pewnych działań, które wy-
nikają z przepisów i procedur 
opracowanych przez główne-
go lekarza weterynarii. 

Bazujemy na doświad-
czeniach zdobywanych od 
2014 roku na ścianie wschod-
niej. Pewne doświadczenia 
mają też Czesi, Hiszpanie oraz 
inne kraje, które z tym wiru-
sem walczyły już wcześniej  
i nadal walczą. Są to działa-
nia długofalowe. Jeśli przepro-
wadzi się przeszukania na da-
nym terenie raz i drugi, przy 
czym nie stwierdzi się kolej-

nych przypadków padłych dzi-
ków, nie oznacza to automa-
tycznie, że strefa skażenia zo-
stanie odwołana. 

Jesteśmy członkiem Unii 
Europejskiej i musimy zrobić 
wszystko, aby wirus nie roz-
przestrzeniał się nie tylko na 
naszym terenie, ale i na inne 
kraje. Rozprzestrzenianie się 
wirusa następuje w kierunku 
zachodnim, czyli w stronę gra-
nicy niemieckiej. Musimy zro-
bić wszystko, aby obszar ska-
żenia ograniczyć do minimum. 

Jednym z działań są sa-
nitarne odstrzały dzików. Pa-
miętajmy, że jest to też ochro-
na interesów ludzi i naszej go-
spodarki. Gdy wirus dostanie 
się na teren hodowli trzody 
chlewnej, oznacza to wymier-
ne straty, bo zwierzęta trze-
ba by wybić i później zutylizo-
wać. Dodam tylko, że utyliza-
cja jednej sztuki kosztuje 650 
złotych.

Musimy uczulać lu-
dzi, jak to wszystko jest waż-
ne, a niestety czasem niektó-
rzy podchodzą do sprawy lek-
ceważąco. „Ja świnek nie ho-

duję, idę tylko do lasu na spa-
cer.” Ale w ten sposób można 
na przykład przenieść wirusa 
do miejscowości, w której są 
takie hodowle. 

Każdy by chciał, aby ob-
szary skażone miały jak naj-
mniejszy zasięg, ale nikt dziś 
nie zadeklaruje, kiedy znów te 
tereny będą wolne od zagro-
żenia. Na to trzeba czasu. Zo-
baczymy, jak długo będziemy  
z tym walczyli i czy odstrzał 
dzików zahamuje przenosze-
nie wirusa na kolejne gminy. 

Wprawdzie wirus nie za-
graża bezpieczeństwu czło-
wieka, jednak powinniśmy się 
zachowywać rozsądnie, po-
ważnie i odpowiedzialnie. Dziś 
nie ma problemu z dostępem 
do informacji, chociażby z me-
diów społecznościowych. Po-
winniśmy śledzić informacje 
oraz przestrzegać zaleceń. 

Apelujemy i prosimy, aby 
stosować się do zakazów wstę-
pu do lasu. Nie jest to żaden 
wymysł ani wójtów, ani burmi-
strzów, ani starostw, żeby tyl-
ko utrudnić życie mieszkań-
com. 

Ulica Leśna w Żarach fot. Andrzej Buczyński
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REKLAMA

To się sprawdziło, 
będzie kontynuacja

REKLAMA

Choroba może dopaść nas 
znienacka i za nic ma kalendarz. 
Jeśli więc nasz pracownik 
zachoruje na przełomie roku, 
powinniśmy zwrócić uwagę na 
uprawnienia do wypłaty zasiłku, 
rodzaj świadczenia i zmieniającą 
się podstawę jego obliczenia.
Zasiłek chorobowy dostajemy za każdy dzień  
w którym z powodu stanu zdrowia jesteśmy nie-
zdolni do pracy. Przysługuje on również za dni 
wolne od pracy. Można z niego korzystać nie dłu-
żej niż przez 182 dni. Chyba, że jesteśmy w cią-
ży lub chorujemy na gruźlicę, wtedy przez 270 
dni. Zasiłek chorobowy poprzedza tzw. wynagro-
dzenie chorobowe, które można pobierać przez  
33 dni, a w przypadku pracownika „50 +” przez  
14 dni. W praktyce zasiłek chorobowy przysługuje 
więc dopiero od 34 lub 15 dnia choroby w danym 
roku kalendarzowym. 

Zdarza się, że okres pobierania zasiłku mo-
że wykraczać poza rok kalendarzowy. Co powin-
niśmy zrobić w takiej sytuacji? O świadczeniu ja-
kie pracownik dostanie od 1 stycznia decyduje 
to, co pobierał 31 grudnia. Jeżeli wiec za ostatni 
dzień starego roku otrzymał wynagrodzenie cho-
robowe, to od 1 stycznia nadal będzie je dostawał,  
a jego wymiar będzie liczony od nowa, na poczet 
nowego roku kalendarzowego. Będzie tak rów-
nież gdy 1 stycznia przypada 34 dzień niezdolno-
ści do pracy.

Może się więc zdarzyć, że pracownik otrzy-
ma wynagrodzenie chorobowe za 66 dni, czyli po 
33 dni na każdy rok kalendarzowy.

Jeżeli 31 grudnia pracownik korzysta z za-
siłku chorobowego to od 1 stycznia będzie on 
przysługiwał nadal. Pracownik otrzyma go za ca-
ły okres nieprzerwanego zwolnienia lekarskie-
go. Uprawnienia do wynagrodzenia chorobowego 
uzyska dopiero po choćby jednodniowej przerwie 
w chorobie.

O tym, kto w kolejnym roku będzie płatni-
kiem składek, decyduje liczba osób zgłoszonych 
do ubezpieczenia chorobowego 30 listopada mi-
jającego roku. Gdy pracodawca zatrudnia powy-
żej 20 pracowników, to on wypłaca świadczenia, 
gdy mniej, robi to ZUS. źródło: ZUS

Pracownik
choruje

Porozumienie o współpracy w partnerstwie podpisali: burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, wójt gminy Żary Leszek Mrożek, bur-
mistrz Żar Danuta Madej, burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec i wójt gminy Żagań Leszek Ochrymczuk fot. UM Żary

REGION Cztery gminy 
wspólnie zabiegały  
o środki zewnętrzne na 
inwestycje. Z sukcesem. 
Zrealizowano dzięki 
temu kilka ważnych 
projektów.  
Będą się starać  
o kolejne fundusze,  
a 8 stycznia do Żarsko-
Żagańskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 
dołączył kolejny 
partner.

Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonal-
ny to porozumienie gmin wiejskich 
Żary i Żagań oraz miast Żary i Żagań. 
8 stycznia w żarskim ratuszu podpi-
sano nowe porozumienie. Dołączył 
kolejny partner - Iłowa.

Porozumienie ma charakter otwar-
ty, a to oznacza, że do współpracy mogą 

zostać zaproszone sąsiednie gminy.
Kilka samorządów ma większe 

szanse na ubieganie się o środki ze-
wnętrzne, niż gdy robi się to w po-
jedynkę. W ten sposób cztery gminy 
zdobyły spore środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Lubuskie 
2020. Zostały one przeznaczone na 
budowę, czy rozbudowę stref inwe-
stycyjnych, na komunikację - nowe 
przystanki autobusowe, a także na 
projekty związane z edukacją.

- Dogadaliśmy się, przygotowa-
liśmy wspólne projekty i zdobyliśmy 
pieniądze - ponad 20 milionów na na-
sze strefy inwestycyjne, ponad 4 mi-
liony na edukację i przeszło 4 miliony 
na nowe przystanki i sieć informacji 
elektronicznej - wylicza burmistrz 
Żar Danuta Madej. - Teraz będziemy 
wspólnie pracować nad następnymi 
projektami.

Na pewno będą nadal będą 
to projekty związane z gospodarką  
i polepszaniem warunków dla in-

westorów. Mówi się między innymi  
o potrzebie wybudowania zjazdu  
i wjazdu na żarską strefę przemysło-
wą z drogi do Zielonej Góry. 

- Ze wstępnych rozmów z wójta-
mi i burmistrzami wynika, że będzie-
my też szli w kierunku pozyskania 
środków na budowę nowych ścieżek 
rowerowych - mówi Danuta Madej.  
- Chcielibyśmy wykonać ścieżkę na 
ul. Piastowskiej i Kilińskiego z kład-
ką nad obwodnicą.

Żary planują też utworzenie na-
stępnej strefy inwestycyjnej, z myślą 
głównie o halach magazynowych. Na 
ten cel miałyby być zagospodarowa-
ne tereny w pobliżu osiedla Zawiszy 
Czarnego. Wolnych terenów na by-
łym lotnisku jest coraz mniej.

- Zależy nam również na kwe-
stiach dotyczących rewitalizacji - do-
daje Danuta Madej - Na konkretne 
projekty trzeba jeszcze poczekać.

Andrzej Buczyński
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Trzej królowie szukali 
dzieciątka w Żarach
ŻARY Szukali  
i znaleźli w stajence 
przy parafii 
Miłosierdzia Bożego. 
Wraz z mieszkańcami 
przeszli przez całe 
miasto.
Orszak Trzech Króli zorgani-
zowany został w Żarach po raz 
piąty. Tradycyjnie rozpoczął się 
po mszy św. w parafii Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Stamtąd przeszedł pod ratusz 
miejski i dalej przez centrum 
miasta, aż do kościoła przy ulicy 
Okrzei.

Wprawdzie nie była to wy-
marzona pogoda na spacery, ale 
nie przeszkodziło to w świętowa-
niu Objawienia Pańskiego. 

Na zakończenie przygoto-
wano ciepły posiłek dla wszyst-
kich chętnych.

Andrzej Buczyński
fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Dyrektor 105. Szpitala traci stanowisko

Wojskowy komendant 
zamiast dyrektora
Zamiast dyrektora, 
wojskowym 
szpitalem będzie 
kierował... żołnierz. 
Takie zmiany 
dotyczą nie tylko 
żarskiej placówki, ale 
też innych szpitali 
wojskowych, które 
podlegają pod 
Ministerstwo Obrony 
Narodowej. Nową 
sytuację obszernie 
komentuje dyrektor 
105. Kresowego 
Szpitala Wojskowego 
z Przychodnią 
Sławomir Gaik.

- Po pierwsze, nie zostałem od-
wołany. Po rozmowie w Departa-
mencie Wojskowej Służby Zdro-
wia podpisałem oświadczenie  
o rozwiązaniu stosunku pra-
cy, czyli wypowiedzenie pracy w 
okresie trzymiesięcznym. Jest 
to związane przede wszystkim 
z tym, że zostaną wprowadzone 
systemowe zmiany organizacyjne 
w szpitalu, polegające na wpro-
wadzeniu struktury wojskowej do 
105. Szpitala Wojskowego dla po-
trzeb i zadań realizowanych przez 
wojskową służbę zdrowia.

Zmiany te skutkują utwo-
rzeniem wykazu stanowisk woj-
skowych w 105. Szpitalu, co jest 
zgodne z decyzją Ministra Obro-
ny Narodowej z 27 listopada 
2019 roku. 

To wypowiedzenie stosun-
ku pracy i taka sytuacja dotyczy 
wszystkich szpitali wojskowych, 
tam gdzie na stanowiskach dy-
rektora szpitala nie pracowa-
li żołnierze zawodowi, czyli tak 
jak w moim przypadku - emery-
ci wojskowi.

MON chce wprowadzić na 
stanowisko dyrektora szpita-
la żołnierza zawodowego, żeby 
móc realizować pewne zadania 

Dostałem wypowiedzenie, 
które kończy się z dniem 31 mar-
ca i z tym dniem na pewno za-
kończę pełnienie funkcji dyrek-
tora szpitala. Zastanawiam się, 
czy nie będę wnioskował o skró-
cenie okresu wypowiedzenia,  
a może organ założycielski zde-
cyduje za mnie. Tak zakończy się 

ta moja przygoda ze stanowi-
skiem dyrektora. 

Co będę robił dalej? Je-
stem lekarzem, jestem specja-
listą. Myślę, że dalej będę pra-
cował w szpitalu. Jeszcze nie 
wiem, w jakim charakterze. Na 
pewno będę pracował, jako le-
karz specjalista. Jestem pul-
monologiem, alergologiem i le-
karzem chorób wewnętrznych. 
Ze znalezieniem pracy nie będę 
miał problemu.

Nie zaskoczyła mnie decy-
zja ministerstwa. Byłem przygo-
towany wiedząc, że zmiany re-
strukturyzacyjne są prowadzo-
ne. Jedyne co mnie zaskoczyło, 
to że nastąpiło to przed święta-
mi.

Wydaje mi się, że szpital 
nadal będzie świadczył usłu-
gi dla wszystkich pacjentów i tu 

żadnej zmiany nie powinno być. 
Szpital ma podpisaną umowę  
z Narodowym Funduszem Zdro-
wia na świadczenie usług dla 
mieszkańców. Na pewno wie-
le się nie zmieni w tym zakre-
sie, ale politykę szpitala, czy też 
politykę narzuconą przez organ 
założycielski, będzie realizował 
nowy komendant. 

Obecnie szpital żagański 
jest w strukturach 105. Szpita-
la. Będąc w Warszawie słysza-
łem pogłoski, że Ministerstwo 
Obrony Narodowej może oddać 
szpital w Żaganiu samorządowi. 
Ale to już jest polityka MON, na-
tomiast zdecydowanie nie moja.

Myślę o skróceniu okre-
su wypowiedzenia, ponieważ na 
początku roku są pewne decyzje 
do podjęcia, dosyć istotne jeśli 
chodzi o funkcjonowanie szpita-

la i wydaje mi się, że powinien je 
podejmować nowy komendant. 

Zdecydowanie wolałbym, 
żeby moim następcą była osoba 
z tego terenu. Zawsze mówiłem, 
że jeśli zakończę pracę na sta-
nowisku dyrektora, to powinien 
je objąć po mnie mój obecny za-
stępca doktor Marek Femlak,  
z którym od ponad dziesięciu lat 
wspólnie kierujemy szpitalem. 
Jest on najbardziej zorientowa-
ny w tym, co się w szpitalu dzie-
je. Powinien być naturalnie mo-
im następcą. Trochę się dziwię  
i mam pewien niepokój, że przy-
jedzie osoba z zewnątrz, nie 
wiadomo skąd, i ma prowadzić 
duży szpital ze stumilionowym 
budżetem. W dodatku przy obec-
nych systemowych trudnościach 
w służbie zdrowia, bo powiedz-
my sobie szczerze - to nie jest 

proste prowadzić szpital w tych 
czasach. 

Szpital nie jest w złej kon-
dycji. Jak większość szpitali  
w Polsce, mamy swoje proble-
my i są to przede wszystkim pro-
blemy kadrowe. Ale w mieście 
zaledwie czterdziestotysięcz-
nym utrzymanie szpitala spe-
cjalistycznego jest wielkim wy-
zwaniem. Nie jesteśmy Legnicą, 
Jelenią Górą, czy Zieloną Górą, 
gdzie tej wielkości szpital moż-
na utrzymać. Jest jeszcze kon-
kurencja obok, która też nie uła-
twia prowadzenia i kierowania 
szpitalem. 

Jeśli chodzi o sprawy fi-
nansowe i kontrole, to przez 
piętnaście lat, jak kieruję szpita-
lem, nie było żadnych zarzutów. 
Wszystkie kontrole, które od-
bywały się w szpitalu - kontro-
le NIK, MON, urzędu wojewódz-
kiego, inspekcji pracy - wszyst-
kie wypadały pozytywnie. 

Są problemy kadrowe, pro-
blemy z dyżurami, pojedyncze 
jak na każdym oddziale. Nie ma-
my przerostu zatrudnienia, jeśli 
chodzi o lekarzy, czy pielęgniar-
ki. Wręcz przeciwnie. Na pewno 
zatrudnilibyśmy kilkunastu spe-
cjalistów na dzień dzisiejszy. 

Przy budżecie ponad stu 
milionów, strata za jedenaście 
miesięcy ubiegłego roku wynosi 
2,8 miliona. Zobowiązania te do-
tyczą przede wszystkim dostaw-
ców - firm, z którymi współpra-
cujemy.

To były trudne lata. Wie-
le rzeczy realizowaliśmy z wła-
snych pieniędzy. Dziesięć lat te-
mu, gdy rozpoczęliśmy budowę 
Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego, po roku nagle wstrzyma-
no nam dotację i musieliśmy sa-
mi dokończyć budowę. Z kredytu 
przeprowadziliśmy remont chi-
rurgii urazowej, ortopedii, psy-
chiatrii i do tej pory spłacamy 
kredyt. 

Przeżyliśmy najtrudniej-
szy okres i utrzymaliśmy przede 
wszystkim miejsca pracy, bo to 
było zawsze dla mnie najważ-
niejsze. Nie zawsze to tak różo-
wo wyglądało.

Szkoda mi osób, z którymi 
pracowałem. Człowiek się przy-
zwyczaja do pewnych rzeczy. 
Przez osiemnaście lat zostawiłem 
w tym szpitalu część życia. ATB

fot. Andrzej Buczyński
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Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 8)
POWIAT ŻARSKI 
Lubska 
parowozownia  
była głównym 
obiektem 
obrządzania 
parowozów w całym 
regionie eksploatacji 
żagańskich 
lokomotyw.

Przed 1945 r. dwie lubskie parowo-
zownie wachlarzowe oraz mała lo-
komotywownia Kolei Łużyckiej ob-
sługiwały wszystkie rodzaje paro-
wozów wykonujących prace prze-
wozowe w tej części Niemiec, od 
parowozów pospiesznych serii Br01 
czy Br03 (polskie oznaczenie prze-
znaczenia i układu osi lokomoty-
wy to Pm), poprzez ciężkie parowo-
zy towarowe, a skończywszy na sze-
rokim wachlarzu klasycznych pa-
rowozów osobowych i tendrzaków 
(bez doczepianego tendra), które ob-
sługiwały ruch lokalny. W czasach 
PRL obie parowozownie wachla-
rzowe utraciły samodzielność orga-
nizacyjną i funkcjonowały na zasa-
dzie pomocniczych punktów obsłu-
gi lokomotyw parowozowni Żagań. 
Trudno tutaj o ustalenie dokładnego 
okresu, kiedy to nastąpiło, jednako-
woż najstarsi byli lubscy kolejarze 
wskazują, iż mogło to nastąpić do-
piero pod koniec lat 60. W każdym 
razie, jak wspomniano w poprzed-
nim odcinku, do czasu końca mo-
dernizacji węzła Żagań (połowa lat 
80.) lubska parowozownia i tak była 
głównym obiektem obrządzania pa-
rowozów w całym regionie eksplo-
atacji żagańskich lokomotyw. Dzia-
ło się tak głównie z powodu wyposa-
żenia szopy w nowoczesną zapadnię 
– wybudowaną na dwóch zewnętrz-
nych torach wychodzących z obrot-
nicy – dostosowaną również do sil-
ników trakcyjnych lokomotyw spa-
linowych. Obok z obrotnicy wycho-

dził tor dojazdowy nr 18, na którym 
znajdował się kanał oczystkowy do 
szlakowania parowozów. Z hali pa-
rowozowni było przejście do budyn-
ku drużyn trakcyjnych, położonego 
przy ul. Dworzec Południowy. Na 
parterze znajdowały się trzy pokoje 
i sanitariaty dla mechaników, zaś na 
górnej kondygnacji było mieszkanie 
pracownika kolei, który opiekował 
się drużynami. Bardzo możliwe, że 
do 1945 r. w górnej części budynku 
znajdowała się dyspozytornia paro-
wozowni. Za budynkiem, przy dro-
dze dojazdowej do dworca boczne-
go znajdował się warsztat pracowni-
ków parowozowni.  

Po 1945 r. lokalne zada-
nia transportowe realizowane były 
przede wszystkim tendrzakami serii 
Tkt1 i Tkt2, które pozostały na stanie 
lubskich szop po wojennym huraga-
nie. Dopiero w latach 70. w Lubsku 
na stałe pojawiły się parowozy serii 
Ty2, które obsługiwały pociągi aż do 
początku lat 90. Do momentu regular-
nej eksploatacji w ruchu pasażerskim 

i towarowym linii w kierunku Kro-
sna Odrzańskiego i Gubinka, na sta-
łych wakatach w Lubsku były cztery 
parowozy tej serii: trzy wykonywa-
ły prace przewozowe na liniach kole-
jowych, jeden obsługiwał wewnętrz-
ne potrzeby manewrowe na terenie 
węzła. Z parowozów serii Ty2, któ-
re eksploatowano w Lubsku w latach 
80. oraz na początku następnej deka-
dy można wymienić następujące nr: 
535, 584, 947, 1022, 1374. Dopiero 
w grudniu 1990 r., do pracy manew-
rowej w lubskim węźle został odde-
legowany pierwszy spalinowóz, któ-
rym był SM41-30. Z tej serii lokomo-
tyw w Lubsku swoje sety w 1991 r., 
rozgrywał też węgier (nazwa żargo-
nowa) o nr. 86. W latach 1991-92, 
lubską stację sporadycznie odwie-
dzały też gagariny – legendarne spa-
linowozy serii ST44 – o nr. 647 oraz 
764. Ostatnią lokomotywą pracującą 
na etacie w Lubsku, był pozyskany  
z Ostrowa Wielkopolskiego ST43-
117.

Oprócz najokazalszych bu-
dowli kolejowych w postaci dwóch 
dworców oraz hal parowozowni 
(w sumie aż trzech łącznie z obiek-
tem Kolei Łużyckiej), węzeł kolejo-
wy Lubsko był wyposażony w licz-
ną grupę mniejszych obiektów w po-
staci biur, schronisk, magazynów po-
szczególnych służb oraz kilkanaście 
budynków mieszkalnych i gospodar-
czych rodzin kolejarskich. Całość in-
frastruktury technicznej już w struk-
turach PKP, uzupełniały środku trans-
portu bliskiego jak suwnice bramowe 
(jedna działała koło dworca towaro-
wego, druga w okolicy dworca bocz-
nego) i żuraw do przeładunku węgla, 
rampy z placami ładunkowymi, wagi 
ładunkowe, a także dźwignie rozjaz-
dów, wykolejnice i pozostała sygna-
lizacja kolejowa (tarcze zaporowe  
i ostrzegawcze). W końcówce lat 70.  
i pierwszej połowie lat 80. stacja 
przeszła kilka drobnych moderniza-
cji polegających m.in. na montażu 

świetlnych sygnałów powtarzających 
semaforów wyjazdowych (dla torów 
nr 1 i 2) w kierunku Gubinka i Krosna 
Odrzańskiego. Po powojennym prze-
sunięciu wyjazdowych semaforów 
kształtowych w pobliże posesji przy 
ul. Brzozowej 2 (zamontowanych na 
charakterystycznym pomoście sy-
gnałowym) odczytanie pozycji ra-
mion było problematyczne ze wzglę-
du na łukowy przebieg obu torów.  
W połowie lat 80. pomost rozebra-
no, a semafory postawiono na dwóch 
klasycznych masztach. Ponadto  
w tym okresie kształtowe tarcze 
ostrzegawcze przed semaforami 
wjazdowymi z kierunku Tuplic i Ja-
sienia również wymieniono na świe-
tle.

Z punktu widzenia uwarunko-
wań techniczno-ruchowych, bardzo 
ważnymi obiektami były dwie na-
stawnie, które niestety po powojen-
nym ogołoceniu straciły na znacze-
niu technologicznym. Po demonta-
żu napędów elektrycznych sygnaliza-
cji kształtowej i ważniejszych zwrot-
nic, wszystkie rozjazdy były już prze-
stawiane ręcznie. Dla każdego po-
ciągu, który wjeżdżał, wyjeżdżał czy 
manewrował po lubskiej stacji, pra-
cownik torowy musiał każdorazo-
wo układać drogę, otwierając zam-
ki zwrotnicowe kluczami i ręcznie 
przestawiać dźwignie zamontowane 
przy rozjazdach. Semaforom kształ-
towym, które w większości zmieniły 
w stosunku do czasów niemieckich 
nieznacznie lokalizacje (powstając  
w wyniku kompilacji urządzeń po-
zostałych w Lubsku po wojnie z ty-
mi pozyskanymi z innych stacji), za-
montowano napędy mechaniczne. 
Nastawnia wykonawcza LB1 znajdo-
wała się pomiędzy zachodnim krań-
cem łukowego peronu nr 2, a ul. Sy-
biraków. Był to ceglany dwukondy-
gnacyjny budynek, który z powodu 
fatalnego stanu technicznego został 
wyburzony już 1997 r., czyli jeszcze 
w okresie względnego pohamowania 

w procesach bezmyślnej destrukcji  
i dewastacji na PKP. 

Ciekawy konstrukcyjnie obiekt 
nastawni dysponującej LB, znajdo-
wał się po drugiej stronie dworca 
przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej 
i Powstańców Wielkopolskich. Czte-
rokondygnacyjny budynek z podda-
szem został wlepiony między ścianę 
wiaduktu a mur oporowy skarpy, ja-
ka powstała w momencie przepusz-
czenia dzisiejszej ul. Powstańców 
Wielkopolskich (przechodzącej w ul. 
Kolejową) pod torowiskiem. Ogólnie 
po 1875 r., kiedy oddano do eksplo-
atacji linię skrótową pomiędzy Ber-
linem a Wrocławiem na odcinku Ja-
sień-Żagań-Miłkowice, tranzyt kole-
jowy przez miasto był tak duży, że 
aby uniknąć zatorów w momencie 
pokonywania torów na jednym po-
ziomie, postanowiono tę ulicę obni-
żyć i poprowadzić pod torowiskiem. 
Podobny los spotkał ulice Miłosza 
(dawniej Walki Młodych), Klonową 
i Kilińskiego, co spowodowało dość 
istotne zmiany krajobrazowo-orogra-
ficzne w postaci arterii biegnących  
w wykopach, wiaduktów, podjazdów 
i murów oporowych.

Także patrząc w przeszłości na 
budynek nastawni LB od strony pero-
nów, widać było jedynie dwa najwyż-
sze piętra ze względu na inne położe-
nie równi torowej w stosunku do ni-
żej przechodzących dróg miejskich. 
Jednak najbardziej charakterystycz-
ną cechą tej budowli, było poprzecz-
nie ustawione (względem głównej 
bryły) skrzydło w formie galerii pod-
partej nad ciągiem dla pieszych będą-
cym kontynuacją peronu 1. Dodatko-
wo, wysunięta konstrukcja była prze-
dłużona o metalowy pomost przebie-
gający nad torem bocznym nr 5. Uni-
katowa nastawnia dysponująca po 
kasacji wszystkich kolejowych eta-
tów w połowie lat 90. samoczynnie 
popadła w ruinę, jednak stosunkowo  
długo opierała procesom likwidacyj-
nym. Ostatecznie została zrównana 
z powierzchnią torową na przełomie 
2003 i 2004 r. 

Podobny los spotkał położo-
ny po sąsiedzku budynek noclego-
wy drużyn konduktorskich, w któ-
rym krótkie noce – czasami bez-
senne, spędzali kolejarze pracujący  
w porannych pociągach wyjeżdża-
jących ze stacji. Obiekt składał się  
z dwóch pięter i poddasza użytkowe-
go;  na parterze znajdowały się świe-
tlica, stołówka, po parze toalet i na-
trysków oraz dwa pokoje, na pierw-
szym piętrze cztery następne poko-
je, zaś dwa ostatnie swoją lokalizację 
miały na poddaszu. Od strony dwor-
ca, do bryły noclegowni przyłączone 
było jednokondygnacyjne schroni-
sko manewrowych (dla 6-7 pracow-
ników) i niewielki dwupiętrowy ma-
gazyn olejarni z dwuspadowym da-
chem.  (cdn.)

 
Grzegorz Dawczyk

Po przyprowadzeniu pociągu osobowego z Żagania i po przemanewrowaniu na drugi koniec składu,Pt47-38 w pod-
czas wodowania z żurawia 4. Następnie cały zestaw udawał się w drogę do Żar (03.08.1886r.). fot. Arkadiusz Łobodziec

Chylący się ku ostatecznemu upadkowi budynek lubskiej nastawni dyspo-
nującej LB w 2003 roku fot. Grzegorz Dawczyk
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POWIAT ŻARSKI Kontrole 
trzeźwości kierowców mają na 
celu eliminowanie potencjalnego 
zagrożenia na drodze, jakim są 
nietrzeźwi. Policjanci drogówki 
w święto Trzech Króli przebadali 
630 kierowców - wszyscy byli 
trzeźwi. Wieczorem jednak 
podczas kontroli
przeprowadzonych przez 
funkcjonariuszy służby 
patrolowo-interwencyjnej 
wpadły dwie osoby.
Poprawa bezpieczeństwa na drodze to jedno z prio-
rytetowych działań żarskich policjantów. Dużym za-
grożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego 
są kierowcy, którzy wsiadają za kierownicę po alko-
holu. Dlatego bardzo ważną kwestią jest niedopusz-
czenie takich osób, aby wsiadały za kierownicę. 

W poniedziałek 6 stycznia policjanci z żar-
skiego ruchu drogowego przeprowadzili działania  
pn. ,,Trzeźwy kierowca”. Łącznie przebadali 630 
osób, wszyscy byli trzeźwi. Późnym wieczorem jed-
nak podczas kontroli drogowych przeprowadzo-
nych przez funkcjonariuszy służby patrolowo-inter-
wencyjnej wpadły dwie osoby. 36-letni mieszkaniec 
powiatu żarskiego wsiadł za  kierownicę samocho-
du   marki Suzuki, mężczyzna miał ponad 1,5 promi-
la alkoholu w organizmie. 36-latek odpowie również 
za niezatrzymanie się do kontroli, może grozić za 
to do 5 lat pozbawienia wolności. Następnie 62-let-
nia mieszkanka powiatu żarskiego, która kierowała 
oplem. Kobieta miała blisko promil.

Zgodnie z art. 178a. § 1 kodeksu karnego - kto   
znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środka odurzającego, prowadzi pojazd mecha-
niczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrz-
nym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności do lat 2. 

kom. Aneta Berestecka

Nietrzeźwi
za kółkiem

Milion dowodów 
do wymiany

Niemal 1.050.000 
osobom kończy się 
w tym roku ważność 
dowodu osobistego. 
Dodatkowo  
w najbliższych 
miesiącach swój 
pierwszy dowód wyrobi 
sobie ponad 160 tysięcy 
młodych ludzi. Wnioski 
o nowe dokumenty 
można składać online.
Ponad 160 tysięcy internetowych 
wniosków o nowe dowody, ponad 
17 tysięcy zgłoszeń online informu-
jących o utracie dowodu - to krótkie 
podsumowanie ubiegłego 2019 roku 
w kategorii „dowody osobiste”.

Rocznik 2002 wchodzi  
w dorosłość
Już wiemy, że w tym roku dziać się 
będzie równie dużo. W sumie ponad  
1.200.000 Polaków z różnych przy-
czyn będzie składało wnioski o no-
we dokumenty. Jedni - bo ich dowód 
ma już 10 lat. Drudzy - bo do tej pory 
nie mieli dowodu, a urodzili się 2002 
roku, więc właśnie wchodzą w doro-
słość. I jednym, i drugim polecamy 
załatwienie tej sprawy przez internet. 
To proste!

Niezależnie od tego ile masz lat - 
nowy rok zacznij od założenia profi-
lu zaufanego. Przyda się nie tylko do 
złożenia wniosku o nowy dowód, ale 
i do załatwiania online wielu innych 
spraw, w tym m.in. złożenia rocznego 
rozliczenia podatkowego, co nas lada 
moment czeka.

Wszystkie niezbędne informa-
cje o profilu zaufanym, w tym – jak 
go założyć (szybko i za darmo), znaj-
dziesz na stronie www.pz.gov.pl.

Zrób zdjęcie
Żeby złożyć wniosek o dowód wejdź 
na stronę www.gov.pl i działaj według 
naszej instrukcji.

WAŻNE! Aby złożyć go przez 
internet, potrzebujesz profilu zaufane-
go i odpowiedniego zdjęcia w wersji 
elektronicznej.

Na portalu www.gov.pl zaloguj 
się do konta Mój GOV (prawy gór-
ny róg) i tam wybierz usługę „Uzy-
skaj dowód osobisty z warstwą elek-
troniczną”.

Kolejne kroki:
• Wybierz powód ubiegania się o do-

wód.
• Wybierz dowolny urząd, w którym 

odbierzesz gotowy dowód.
• Zaznacz, czy chcesz mieć podpis 

osobisty. To zaawansowany pod-
pis elektroniczny umieszczany  
w e-dowodzie. W kontakcie z urzę-
dem (podmiotem publicznym) jest 
tak samo ważny jak podpis własno-
ręczny. Możesz go też używać do 
załatwiania innych spraw - z firma-
mi lub osobami, jeśli zgodzą się na 
to obie strony.

• Dołącz zdjęcie (sprawdź, jakie wa-
runki powinno spełniać zdjęcie do 
dowodu).

• Sprawdź, czy wpisałeś poprawne 
dane - znajdziesz je potem na orygi-
nalnym dowodzie (imię lub imiona, 
nazwisko, nazwisko rodowe, imio-
na rodziców, datę urodzenia, płeć).

• Uzupełnij brakujące dane kontak-
towe. Upewnij się, że masz w swo-
im wniosku poprawny e-mail. To na 
ten adres dostaniesz numer wniosku 
wraz z nazwą urzędu, w którym od-
bierzesz dowód.

• Po wypełnieniu formularza system 
przekieruje Cię do usługi e-podpis 
na stronie pz.gov.pl.

• Podpisz wniosek profilem zaufa-
nym.

Twój pierwszy e-dowód
Nawet jeśli 18 lat skończyłeś do-
brych kilka lat temu dowód, który od-
bierzesz w tym roku będzie Twoim 
pierwszym… e-dowodem!

- E-dowód odbierają wszystkie 

osoby, które wniosek o nowy doku-
ment złożyły 4 marca 2019 r. i póź-
niej, a zasadnicza różnica między no-
wym dowodem a starym jest taka, że 
e-dowód to także nośnik naszej iden-
tyfikacji elektronicznej - tłumaczy 
minister cyfryzacji Marek Zagórski. 
- Warstwa elektroniczna e-dowodu to 
wbudowany, bezstykowy chip i dzięki 
niej właściciel e-dowodu może komu-
nikować się elektronicznie z admini-
stracją publiczną. To ona sprawia, że 
e-dowód umożliwia m.in. załatwia-
nie online spraw urzędowych, elek-
troniczne podpisywanie dokumentów 
oraz korzystanie z automatycznych 
bramek granicznych na lotniskach - 
dodaje szef MC.

Gdyby zniknął…
Jakie jeszcze nowości czekają na wła-
ścicieli e-dowodów? Nieco mniej 
stresu w przypadku zapodziania do-
kumentu. Mając „tradycyjny” dowód 
osobisty, w przypadku jego zaginię-
cia, powinniśmy to od razu zgłosić 
do urzędu - można to zrobić online. 
Urzędnik od razu po otrzymaniu zgło-
szenia, unieważnia dowód. W związ-
ku z tym, jeśli nawet po kilku dniach 
znajdziesz zgubę, to i tak będziesz 
musiał wyrobić nowy dowód.

Właściciele e-dowodów mają za 
to możliwość czasowego zawieszenia 
dokumentu.

- Każdy kto nie wie, gdzie jest 
jego e-dowód i jednocześnie liczy na 
to, że się znajdzie - może go zawiesić 
na 14 dni - tłumaczy minister cyfryza-
cji Marek Zagórski. - Jeśli w tym cza-
sie nie cofnie zawieszenia, dowód zo-
stanie automatycznie unieważniony. 
Jeśli zawieszenie zostanie cofnięte  
w ciągu dwóch tygodni, e-dowód zno-
wu będzie ważny. Wnioski o zawie-
szenie i odwieszenie e-dowodu moż-
na złożyć przez Internet - dodaje szef 
Ministerstwa Cyfryzacji.

źródło:
Ministerstwo Cyfryzacji

ŻARY Muzeum Pogranicza 
Śląsko-Łużyckiego w Żarach 
zaprasza na otwarcie wystawy 
czasowej „Ratusz i Rynek Miejski 
w Żarach na dawnej karcie 
pocztowej”.
Wernisaż odbędzie się w piątek 10 stycznia o godz. 
14.00 w Sali Konferencyjnej Muzeum. Zaprezento-
wanych zostanie ok. 70 widokówek, ukazujących 
Ratusz w różnych okresach historii. Wszystkie re-
produkcje i fotografie pochodzą ze zbiorów żarskie-
go Muzeum. Wystawa czynna będzie do 9 lutego. 
Wstęp wolny. nadesłane

Ratusz
żarski

fot. Andrzej Buczyński



FUTSAL 
Po przerwie, 
12 stycznia  do 
hali Powiatowego 
Centrum Sportu 
w Żarach wracają 
futsalowe 
emocje.

Tymczasem prezentujemy 
składy zespołów Ligi Mi-
strzów w ramach Żarskiej 
Lidze Futsalu.

Endorfina&Brunetka
Marcin Kozdroń
Adrian Zięba
Janusz Szkarapat
Daniel Szkarapat
Krystian Chruścicki
Daniel Witczak
Marcin Łojko
Dariusz Łojko
Jakub Femlak
Bartosz Bendiuł
Mateusz Kowalski
Michał Krukowski
Tomasz Urban
Patryk Twardowski
Norbert Biniek
Dariusz Piechowiak

Hart Szkło Tuplice
Tomasz Kowalczyk
Paweł Horożaniecki
Mariusz Hanclich
Krzysztof Frydlewicz
Marek Homik
Jonatan Rybaczek
Rafał Rogalski
Gracjan Komarnicki
Jarosław Owsiany
Przemysław Flaga
Adam Samosionek
Bartłomiej Gronkowski
Michał Bondarenko
Przemysław Haraszkiewicz
Radosław Żebrowski
Krzysztof Matrunionek

Red Devils Katalonia
Przemek Kościesza
Mariusz Kościesza
Dawid Szala
Mateusz Magierski
Rafał Ciesielski
Artur Kroch
Denis Matuszewski
Krystian Goc
Krzysztof Kiełpiński
Łukasz Skoczeń
Michał Chabiniak
Oleg Frankovych
Paweł Karbowski

Piotr Gacioch
Piotr Czarnota
Adrian Stefański

Hooligans
Marcin Jurkiewicz 
Radosław Romanowski

Michał Kuchta
Sebastian Bogacz
Kacper Jurkiewicz 
Łukasz Adamowicz 
Damian Adamowicz 
Dawid Piekło 
Mateusz Markowski 
Kacper Sawicki 
Dominik Nikoliszyn
Jakub Zielonka
Damian Graczyk 
Szymon Kondycki

Mirostowiczanka
Paweł Maćków
Rafał Lipiński
Dariusz Zawadzki
Arkadiusz Dybka
Kacper Podhajny
Karol Salandziak
Patryk Wikszta
Rafał Cyrana
Konrad Pluta
Krzysztof Pietek

Tiki Taka
Bartek Madeja 
Krzysztof Wiliński 
Piotr Kuś
Patryk Wąsik
Adrian Motyl
Krzysztof Jurkowski
Kamil Dados
Seweryn Krajewski
Marek Sitarek

ŁKS Łęknica
Adam Gronkowski
Dawid Kacała
Andrzej Stopak
Filip Urszyc
Łukasz Stankiewicz
Krystian Orkisz
Maciek Krawiec
Wojtek Kowalczyk
Mateusz Żebrowski
Kuba Zieliński
Mariusz Muniak

Sasho Aleksander
Robert Hlawaty
Kamil Kubiszyn

Libero
Łukasz Chmielewski 
Paweł Chmielewski 
Kornel Szymański 
Gracjan Szymański 
Łukasz Żółtański 
Filip Żółtański 

Patryk Erazmus 
Dominik Erazmus 
Tomek Flaga 
Jakub Góra 
Kamil Włodarczyk 
Patryk Chudziak 
Mateusz Femlak 
Dawid Kuliga 
Mirosław Mariasz 
Przemysław Stefanowicz
ATB
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Futsalowe rozgrywki

Terminarz 3. kolejki LM i UEFA 
12 stycznia 2020

12:00 Wybrzeże Klatki Schodowej - Crips
12:50 Yakotakokiwa - MMalu
13:40 ZZO Marszów - Magicy
14:30 Tiki Taka - Hart Szkło

15:20 Libero - Endorfina & Brunetka
16:10 Red Devils Katalonia - Hooligans

17:00 Budowlani Lubsko - Mundial Żary (mecz 
Młodej Ligi Futsalu)

17:50 Mirostowiczanka - ŁKS Łęknica
18:40 ŻKSW - Kaczy Team

Wyniki 3. kolejki Młodej Ligi Futsalu
Start Płoty - Budowlani Lubsko 5:5

Sprotavia Szprotawa - ŁKS Łęknica 1:13
Mundial Żary - Promień Żary 2010 7:2

Łużyczanka Lipinki - Victoria Jasień 4:10
Promień Women - UKS Czarni Żagań 0:14

Promień 2011 - pauza

Wyniki 2. kolejki LM i PU
Yakotakokiwa - Magicy 3:3

MMalu - ŻKSW 11:1
Kaczy Team - Wybrzeże Klatki Schodowej 3:5

Crips - ZZO Marszów 5:3
Mirostowiczanka - Red Devils Katalonia 2:6

Tiki Taka - Libero 15:2
Hooligans - Hart Szkło 3:7

ŁKS Łęknica - Endorfina & Brunetka 4:2

Pierwszy mecz 3. kolejki rozpocznie się w niedzielę o godz. 12.00 fot. Andrzej Buczyński
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Kobieca piłka w turniejowym 
wydaniu na hali
PIŁKA NOŻNA 
Halowy turniej 
piki nożnej 
kobiet o Puchar 
Starosty 
Żarskiego  
w Lubsku 
wygrały piłkarki  
z Zielonej Góry.

Chrobry Głogów i MUKS 
11 Zielona Góra w fina-
le turnieju. O zwycięstwie 
zielonogórzanek zadecy-
dowały dopiero rzuty kar-
ne, które rozstrzygały nie 
tylko to decydujące spo-
tkanie.

Ciekawą była ry-
walizacja o trzecie miej-
sce. W tym meczu spotka-
ły się dwie drużyny wysta-
wione przez Budowlanych.  
O zwycięstwie zadecydo-
wał jeden gol.

Klasyfikacja końcowa tur-
nieju:
1. MUKS 11 Zielona Góra
2. Chrobry Głogów
3. Budowlani Lubsko II
4. Budowlani Lubsko I
5. Promień Żary II
6. Czarni Żagań
7. Promień Żary I
8. MKS Odra Bytom Od-
rzański.

Najlepsza zawodnicz-
ka turnieju - Małgorzata 
Momot (Chrobry Głogów). 

Najlepsza bramkarka 
- Agata Ganczar (MUKS 11 
Zielona Góra).

Najlepszym strzel-
cem została Aleksandra Le-
wandowska (Chrobry Gło-
gów).

Organizatorem turnieju 
przeprowadzonego 4 stycznia 
w hali Ośrodka Sportu i Re-
kreacji był MKLS Budowla-
ni Lubsko. ATB Rozegrano szereg emocjonujących spotkań fot. Andrzej Buczyński

W finale zielonogórzanki pokonały rywalki z Głogowa fot. Andrzej Buczyński O trzecie miejsce walczyło Lubsko z Lubskiem fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Podobnie, jak 
rok temu

KOSZYKÓWKA W rozgrywkach ligi młodzików U14 podopieczni Tomasza Górskiego i Tomasza 
Sobczaka zmierzyli się z reprezentantami SKM Zastal Zielona Góra. I to właśnie zielonogórza-
nie wyszli zwycięsko ze spotkania z gospodarzami. BC Swiss Krono Żary przegrywa 76:91 
fot. Andrzej Buczyński

KOSZYKÓWKA 
Drugoligowcy 
BC Swiss Krono 
Żary rozegrali 
na wyjeździe 
pierwszy mecz  
w tym roku.
Rok zaczęli od zwycięstwa 
w Ostrowie Wielkopolskim  
z miejscową drużyną BM 
Slam Stal II. Wynik me-
czu 71:76 oznacza, że na 
koncie ligowych potyczek 
żarski klub ma już jedena-
ście zwycięstw. Co cieka-
we, pierwszy mecz ligowy 
na początku ubiegłego roku 
był także wygrany i też by-
ło to jedenaste zwycięstwo. 
Jedyna różnica jest taka, że 
żarscy koszykarze rozpo-
czynali ubiegły rok na wła-
snym parkiecie. 

Poszczególne kwar-
ty ostatniego meczu wy-
glądały następująco: 16:15, 
35:37, 52:60, 71:76. Jak wi-
dać, pierwsza część spotka-
nia należała do gospoda-
rzy, jednak kolejne wyni-
ki świadczą już o niewiel-
kiej wprawdzie, ale jednak, 
przewadze BC Swiss Krono. 

Zawodnikiem meczu 
został Mariusz Małachow-
ski z dorobkiem 26 punk-
tów. Celnie rzucali także: 
Wojciech Dymiński (12), 

Dariusz Kalinowski (10), 
Miłosz Góreńczyk (7), Da-
wid Kołkowski (7), Jakub 
Der (5), Adam Forysiuk (5), 
Mateusz Rusiński (4). ATB

Mariusz Małachowski fot. Andrzej Buczyński

Młodzicy Zastalu 
byli lepsi
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Zagrało osiem drużyn 50+

Pierwszy parkrun 2020 roku

FUTSAL  
W sali sportowo-
widowiskowej OSiR  
w Lubsku odbył się 
turniej piłki nożnej
Oldboy 50+ o Puchar 
Przewodniczącego 
Podokręgu Żary.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn, 
które rozegrały mecze eliminacyjne w 
dwóch grupach.
Dwie najlepsze drużyny z grupy A i B 

walczyły w półfinałach.
Do finału awansowały drużyny: 
Hayduk Żary, Lubuszanie Zielona 
Góra, Budowlani Lubsko i
Nysa Przewóz.
Mecz o III miejsce:
Nysa Przewóz – Budowlani Lubsko 
0:1
Mecz o I miejsce:
Hayduk Żary – Lubuszanie Zielona 
Góra 0:4
Końcowa klasyfikacja turnieju:
I. Lubuszanie Zielona Góra
II. Hayduk Żary

III. Budowlani Lubsko
IV. Nysa Przewóz
V. Piast Iłowa
VI. Stalowi Jasień
VII. Bobry Nowogród
VIII. Czarni Żagań
Statuetkę dla najstarszego uczestnika 
turnieju otrzymał Józef Stróżyński 
(Budowlani). Najlepszym strzelcem 
został Daniel Madej (Lubuszanie). 
Najlepszym bramkarzem – Dariusz 
Mielniczek (Nysa). Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został Janusz 
Czarnowski (Lubuszanie). JW

fot. nadesłane fot. nadesłane

BIEGI Po raz 
pierwszy  
w Nowym Roku, 
a po raz drugi 
na Syrenie, po 
przeprowadzce  
z Zielonego Lasu.
Najlepszy rezultat w 327. 
edycji żarskiego parkrunu 
uzyskał Marcin Piotrowski 
- 19:05, wyprzedzając pozo-
stałych 60. uczestników te-
go biegu. Za nim byli Ma-
riusz Ficygowski (20:45), 

Mirosław Wolak (20:53), 
Filip Ratman (21:20), Artur 
Miemczyk (21:29), Rado-
sław Skręta (21:36), Michał 
Iracki (21:59), Artur Stężyc-
ki (22:09), Maciej Bartosiń-
ski (22:21), Daniel Sendziak 
(22:25), Jerzy Warszawski 
(22:27), Paweł Reszczyński 
(22:58), Łukasz Wojakow-
ski (23:11).

Rekordy życiowe 
poprawili Michał Iracki 
(21:59) oraz Hanna Kozieł 
(33:19). ATB

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Młody Clark Kent mieszka na farmie w Smallville 
wraz z rodzicami, Marthą (Diane Lane) i Jona-
thanem (Kevin Costner). Jego życie zmienia się, 
gdy chłopak odkrywa, że posiada nadnaturalne 
zdolności. Potrafi  szybować w powietrzu, widzi 
poprzez ściany i bez trudu podnosi nawet na-
jcięższe przedmioty. W rzeczywistości Clark nie 
jest zwykłym dzieckiem. Jako niemowlę został 
odnaleziony przez Kentów, którzy następnie 
stworzyli mu dom. Naprawdę ma na imię Kal-El 
i urodził się na odległej planecie Krypton. 

TVN fi lm sf, Kanada, Wielka Brytania, USA, 2013 

Człowiek ze stali20:00

Piątek

TVP1

21:30

Sobota

Robert Langdon (Tom Hanks) to światowej 
sławy znawca symboli. Pewnego dnia przer-
ażony profesor budzi się w jednym z fl orenckich 
szpitali. Nie wie, jak się tam znalazł, i dopiero po 
chwili uzmysławia sobie, że cierpi na amnezję. 
Jednocześnie próbuje rozwiązać zagadkę ta-
jemniczego przedmiotu, który znalazł w swojej 
marynarce. Ma nadzieję, że zdolna lekarka 
Sienna Brooks (Felicity Jones) pomoże mu 
odzyskać pamięć. Razem z nią przemierza całą 
Europę, starając się powstrzymać szaleńca.

Zamożny biznesmen, kolekcjoner trofeów Hor-
ton Madec przyjeżdża do niewielkiego miasta 
leżącego w stanie Nowy Meksyk. Przekupuje 
miejscowego szeryfa, by zgodził się zorgan-
izować dla niego polowanie na zagrożonego 
wyginięciem mufl ona. Stróż prawa zwraca się 
w tej sprawie do młodego, ale doświadczon-
ego przewodnika Bena. Ma on poprowadzić 
przybysza do kanionu za miastem. W trakcie 
polowania dochodzi do wypadku. Madec celuje 
w zarys sylwetki ledwie widoczny z oddali.

POLSAT thriller, USA, Węgry, 2016thriller, USA, 2014

InfernoPojedynek na pustyni 00:10

Niedziela

Rok 2018. Światem rządzą zbuntowane masz-
yny. Ludzie próbują przetrwać w rozproszonych 
na Ziemi grupkach. Słuchają za pośrednictwem 
radia przekazu od jednego z dowódców ruchu 
oporu, Johna Connora. Matka mężczyzny, Sarah, 
wiele lat temu stoczyła walkę z przysłanymi 
z przyszłości terminatorami. Nagrała synowi 
wskazówki. To, co się stanie wkrótce, wciąż 
pozostaje zagadką. John ustala, że maszyny 
obrały sobie za główny cel zlikwidowanie jego 
ojca, Kyle’a Reese’a. Nigdy go nie spotkał.

POLSAT thriller sf, Niemcy, Wielka Brytania, USA, Włochy, 2009

Terminator: Ocalenie22:50

Poniedziałek

Agent 47 to przystojny mężczyzna ubrany 
zawsze w czarny garnitur i białą koszulę 
z czerwonym krawatem. Wyróżnia go też gładko 
ogolona głowa i kod kreskowy wytatuowany 
nad karkiem. Od wczesnego dzieciństwa ćwiczył 
posługiwanie się nożem, strzelanie z broni pal-
nej różnego kalibru i bezszelestne podkradanie 
się do ofi ary. Potem trafi ł do międzynarodowej 
agencji ICA kształcącej płatnych zabójców. 
Precyzyjny, szybki i lojalny agent jest jednym 
z najlepszych w swoim fachu.

POLSAT thriller, Francja, USA, 2007 

Hitman20:05

Wtorek

Jimmy Conlon (Liam Neeson) to pochodzący 
z Bostonu gangster i płatny zabójca, który 
nigdy nie odrzucił zlecenia. Dawniej znany był 
jako Grabarz, najlepszy przyjaciel bossa mafi i, 
Shawna Maguire’a (Ed Harris). Obecnie lata 
świetności w przestępczym świecie ma już za 
sobą. Osiągnął wiek pięćdziesięciu pięciu lat, 
prześladują go dawne grzechy. W dodatku 
od trzydziestu lat śladem Jimmy’ego podąża 
nieustępliwy stróż prawa, detektyw Harding 
(Vincent D’Onofrio). 

TVN dramat sensacyjny, USA, 2015

Nocny pościg 21:30

Środa

Florence Jenkins jest spadkobierczynią ogromnej 
fortuny i miłośniczką kultury wysokiej. Dzięki 
odziedziczonemu po ojcu spadkowi może na 
wszystko sobie pozwolić. Niespełniona pianistka 
wiąże się ze światem sztuki i zaczyna odgrywać 
rolę mecenasa. Finansuje artystów, wspiera 
teatry. Ma jednak znacznie większe ambicje. 
Jenkins często odwiedza operę, w której nie 
tylko zasiada na widowni, lecz także występuje 
jako aktorka. Na scenie oraz w życiu osobistym 
towarzyszy jej ukochany mąż, St. Clair Bayfi eld.

TVP2 fi lm biografi czny, Francja, Wielka Brytania, 2016 

Boska Florence20:45

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY FILM PRZYGODOWY KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY SERIAL KRYMINALNY

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

piątek 10 stycznia

05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

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

nowela historyczna TVP
09:15 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
09:45 Okrasa łamie przepisy - 

magazyn kulinarny
10:15 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
11:10 Ojciec Mateusz - serial 

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

- Pierwszy rok życia 
zwierzęcych maluchów 
- serial dokumentalny

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

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

- serial TVP
21:30 Archiwista - serial TVP
22:30 Jack Hunter 

- serial przygodowy
00:20 SEAL Team - komando 

Foki - serial
01:05 Kompania X - serial
01:55 Magazyn kryminalny

04:35 Koło fortuny 
05:15 Doktor Kleist - serial
06:05 Planeta lasów
06:40 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
14:10 Czterdziestolatek 

- serial TVP
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
18:55 Rodzinka.pl - serial

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy
prod. TVP

20:40 Wrota Bohaterów
- fi lm fabularny, 
prod. Kanada, 2016, 
reż. Matthias Hoene, 
wyk. Mark Chao

22:40 Muzyka na weekend 
- magazyn muzyczny

23:45 Córka prezydenta 
- komedia romantyczna, 
prod. USA, 2004, 
reż. Forest Whitaker, wyk. 
Katie Holmes, 
Marc Blucas, Michael 
Keaton

01:40 Do zakochania 
jeden krok 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Wielka Brytania

03:35 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
07:20 Doradca smaku
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szkoła  
13:00 19 + - obyczajowy
14:00 Ugotowani - program 

kulinarno-rozrywkowy 
15:00 Szpital - program 

obyczajowy 
16:00 Szkoła  
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

20:00 Człowiek ze stali 
- fi lm przygodowy, USA, 
Kanada, Wielka Brytania, 
2013, reż. Zack Snyder, 
wyk. Henry Cavill, Amy 
Adams, Michael Shannon, 
Diane Lane, Russell Crowe, 
Laurence Fishburne, Kevin 
Costner 

23:00 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 

01:15 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

02:15 Kuchenne 
rewolucje 

03:15 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:00 Thor
 Arogancki wojownik 

Thor zostaje wygnany 
z Asgardu przez swojego 
ojca Odyna na Ziemię, 
gdzie musi walczyć, 
by odzyskać honor
i utracone moce.

22:25 Resident Evil: 
Zaświaty

 Po jednoosobowym 
ataku na korporację 
Umbrella, nadludzkie 
zdolności Alice zostają 
zneutralizowane. 

00:45 Zmowa
02:40 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy 
TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:20 Studio Kultura
08:40 Głowa do góry 

- fi lm animowany, 
prod. Holandia, 2016, 
reż. Joris Oprins, Job 
Roggeveen

09:00 Wyjdę z siebie 
- fi lm animowany

09:20 Droga do domu 
- dramat, prod. Chiny, 
1999, reż. Zhang Yimou, 
wyk. Ziyi Zhang, Honglei 
Sun, Hao Zheng

11:00 Rzeka kłamstwa 
- serial TVP

12:45 Antarktyda 
- fi lm animowany

12:50 Lamus - fi lm animowany, 
reż. Daniel Szczechura

13:10 Alcesta - opera, prod. 
Niemcy, Hiszpania, 2014

15:50 Studio Kultura 

16:15 Zakochany anioł 
- komedia romantyczna, 
prod. Polska, 2005

18:00 Mrożek i Baltazar
- fi lm dokumentalny

19:05 Teledyski
19:10 Tygodnik Kulturalny
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Kino Mistrzów

- Sugarland Express 
- dramat

22:25 Brian Johnson: Życie 
w trasie - Lars Ulrich 

23:25 Tygodnik Kulturalny
00:15 Wstęp do fi lmu
00:20 Słodkie życie 

- fi lm obyczajowy
03:15 Informacje kulturalne 
03:45 Kino nocne - W drodze 

do domu - dramat
05:10 Taśmy Kultury - Zabawa 

gości - widowisko

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

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, 
momentami ekscytujące, 
ale często i niebezpieczne. 
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina 
i przyjaciele.

20:00 Akt odwagi 
22:05 Ocalony 
00:40 Bitwa o Long Tan 
03:05 Tajemnice

medyczne - fi lm akcji
03:50 Dyżur
04:35 Z archiwum 

policji - fabularny
05:00 Dyżur

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

Wesołowska 
- program sądowy 

08:30 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:30 Mango telezakupy
10:50 Idealna niania 

- program rozrywkowy
12:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:20 Szpital - program 

obyczajowy 
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - program 
sądowy 

15:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:20 Sąd rodzinny
- program sądowy 

17:20 SOS Ekipy w akcji 
18:25 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 

20:00 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 

22:45 Tożsamość 
Bourne’a 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, Czechy, 
2002, reż. Doug Liman, 
wyk. Matt Damon, Franka 
Potente, Chris Cooper, 
Clive Owen, Brian Cox, 
Adewale Akinnuoye
-Agbaje, Gabriel Mann,
Julia Stiles 

01:10 Druga strona medalu 
- talk show 

02:40 Noc magii

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Strażnik Teksasu

Cordell Walker (Chuck 
Norris) walczy ze wszystki-
mi formami przestępczości 
w stanie Teksas. Pomagają 
mu w tym inni agenci na 
czele z Jimmym Trivettem 
(Clarence Gilyard Jr.) oraz 
pani prokurator Alex Cahill 
Walker (Sheree J. Wilson). 
Po dobrze wykonanym 
zadaniu wszyscy spotykają 
się w barze emerytowane-
go strażnika C.D. Parkera 
(Noble Willingham).

12:00 Septagon - serial
14:00 STOP Drogówka

- magazyn
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów

18:00 Septagon
- serial kryminalny
prod. Polska

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

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
23:05 Wolni strzelcy
 Robert, Whitaker Forest 

Po ukończeniu akademii 
policyjnej Malo dostaje 
propozycję dołączenia 
do oddziału Joe Sarcone, 
byłego partnera swojego 
nieżyjącego ojca. 

01:10 STOP Drogówka
02:15 Interwencja
02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:35 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera 
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra

- magazyn
08:00 Pełnosprawni 
08:25 Wojsko - polskie.pl
08:55 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 
09:50 Wilki morskie - fi lm 

wojenny, prod. Wielka 
Brytania, Szwajcaria, 
USA, 1980, reż. Andrew 
L. McLaglen, wyk. Gregory 
Peck, Roger Moore, David 
Niven, Trevor Howard

12:00 Polskie Ślady - reportaż
12:40 Fascynujący świat - Góry 

i ich mieszkańcy - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2017

13:45 Okrasa łamie przepisy 
- Ryby z Zalewu Wiślanego 
- magazyn kulinarny

14:15 Z pamięci - felieton
14:20 Przyrodnik na tropie 

15:00 Sanatorium miłości 
- reality show

15:50 Skoki Narciarskie 
- Puchar Świata, 
Val di Fiemme - konkurs

17:00 Teleexpress 
17:10 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata, Val di 
Fiemme - konkurs

18:30 Młody Piłsudski 
- serial historyczny TVP

19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
21:30 Hit na sobotę 

- Pojedynek na pustyni 
- thriller

23:15 Sunset Park: Gra 
o wszystko

00:55 Jack Hunter - Jack 
Hunter i zaginiony 
skarb Ugaritu - serial

04:35 Koło fortuny - teleturniej
05:10 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
06:20 Dla niesłyszących

- M jak miłość - serial TVP
07:15 Pytanie na śniadanie
10:50 Pogoda
10:55 Pytanie na śniadanie 

Extra9
11:20 To je Borowicz.

Podróże ze smakiem 
11:55 Pasjonaci - dokument
13:00 Kabaret
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Szansa na sukces. 

Eurowizja Junior 2019 
- widowisko muzyczne

16:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

16:55 The Wall. Wygraj 
marzenia - teleturniej

17:45 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama 
18:20 Pogoda

18:35 Lepsza połowa 
- serial TVP, 
reż. Kristoff er Rus

19:35 Lajk!
20:05 The Voice Kids Przesłu-

chania w ciemno
22:15 Do zakochania 

jeden krok 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Wielka Brytania, 
2017, reż. Richard 
Locraine, wyk. Imelda 
Staunton, Timothy Spall, 
Celia Imrie

00:15 Wrota Bohaterów 
- fi lm fabularny

02:10 Na karuzeli życia 
- fi lm fabularny, prod. 
USA, 2017, reż. Woody 
Allen, wyk. Kate Winslet, 
Juno Temple

03:55 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango - telezakupy
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
12:55 Top Model - program 

rozrywkowy 
14:40 Akademia policyjna II: 

Pierwsze zadanie 
- fi lm komedia, USA, 1985, 
reż. Jerry Paris, wyk. Steve 
Guttenberg, Bubba Smith

16:25 Kobieta na krańcu 
świata 

17:00 Starsza pani musi 
fi knąć 

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

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:44 Raport smogowy - 

poznaj kolory powietrza 
19:45 Uwaga! - magazyn 

20:00 Na pewno, być może 
- fi lm komedia
USA, Francja, Niemcy, 
Wielka Brytania, 2008, 
reż. Adam Brooks, wyk. 
Ryan Reynolds, Isla Fisher, 
Abigail Breslin, Elizabeth 
Banks, Rachel Weisz, 
Kevin Kline 

22:20 Okrucieństwo nie 
do przyjęcia 
- fi lm komedia
USA, 2003, reż. Joel Coen, 
wyk. George Clooney, 
Catherine Zeta-Jones, 
Geoff rey Rush, Cedric 
the Entertainer, Edward 
Herrmann

00:25 MasterChef
01:55 Uwaga! 

- magazyn 
02:15 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Scooby-Doo: Maska 
Błękitnego Sokoła

10:15 Ewa gotuje
10:45 Faceci w czerni
 Bohaterowie tej, jednej 

z najbardziej kasowych 
komedii w dziejach 
kina: agent J i agent K 
to przedstawiciele tajnej 
organizacji rządowej, 
tropiącej przybyszów
z Kosmosu. 

12:50 Jak rozpętałem 
II wojnę światową 
cz. 1 - Ucieczka

14:45 Cztery wesela
15:45 Sopocki Hit 

Kabaretowy
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy

20:10 Księga dżungli
- fi lm przygodowy

 Film oparty na motywach 
ponadczasowych opowi-
adań Rudyarda Kiplinga. 
Powstał w wyniku inspir-
acji klasyczną animacją 
Disneya o tym samym 
tytule. Mowgli, chłopiec 
wychowany w dżungli 
przez watahę wilków, 
musi opuścić jedyny znany 
mu dom. 

22:30 X-Men: Przeszłość 
która nadejdzie

01:20 Czarny motyl
03:20 Tajemnice losu

- program ezoteryczny
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:35 Powróćmy jak 
za dawnych lat 

08:10 Informacje kulturalne 
08:40 Serialowa nostalgia 

- Zmiennicy - serial TVP 
09:50 Animama - Straszny sen 

majsterkowicza - fi lm
10:00 Animama - Warzywa 
10:05 Animama - Kiedy pojawia 

się deszcz - fi lm
10:10 Animama - Katar 

- fi lm animowany, 
reż. Hieronim Neumann

10:30 Scena Klasyczna 
11:25 Dokument tygodnia 

- Rzeźbiarka snów
12:35 300 mil do nieba 

- dramat, prod. Polska
14:10 Szlakiem Kolberga 
14:40 „Król Roger” 

w Szwajcarii - reportaż
15:10 Jutro wstanę rano i 

oparzę się herbatą
16:55 Retro kino - Łódź 

ratunkowa - dramat
18:40 Zastrzeliła mnie pani

20:30 Bilet do kina
- Mary Reilly
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1995, 
reż. Stephen Frears

22:25 Black Sabbath 
- The end of the end 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2017, reż. Dick Carruthers

00:10 Mocne Kino 
- Wstręt - dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
1965, reż. Roman Polański, 
wyk. Catherine Deneuve, 
Ian Hendry, John Fraser, 
Patrick Wymark

02:05 Performance
„Konteksty 2019” 

03:05 Kino Mistrzów 
- Sugarland Express 
- dramat, prod. USA, 1974

05:55 Pan wzywał,
Milordzie? 
Akcja tej przezabawnej 
komedii rozgrywa sie w 
rezydencji Lorda Melde-
uma w Londynie, w 1927 
roku. Głową rodziny jest 
Lord Meldrum - wdowiec, 
poszukujący przygód 
miłosnych w ramionach 
Lady Agaty Shawcross 
(bez sprzeciwu jej męża, 
do którego doszły wieści, 
że Lord Meldrum nie może 
pozwolić sobie na zbyt 
dużą zażyłość z kobietami, 
na skutek odiesionych 
ran wojennych). Ona 
sama szukała podobnych 
przygód w ramionach 
przynajmniej dziesieciu 
innych mężczyzn

07:00 Taki jest świat
- program informacyjny

07:50 Przygody Merlina 
08:50 13 Posterunek 2 

10:10 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 John Stratton 
Agent brytyjskich sił 
specjalnych dostaje 
zadanie wytropienia 
globalnej organizacji.

21:55 Renegaci 
23:55 Siła taktyczna 
01:50 Taki jest świat

- program informacyjny
02:50 Biesiada na cztery

pory roku - serial 
obyczajowy

03:25 Menu na miarę 
- fabularny

04:35 Z archiwum 
policji - fabularny

04:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

05:55 Mango - telezakupy
08:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:00 My Way 
11:35 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
13:55 Strachy na psiaki 

- fi lm rodzinny, USA, 
Kanada, 2011, reż. Robert 
Vince, wyk. Harland 
Williams, Elisa Donovan, 
Jennifer Elise Cox, Sierra 
McCormick 

15:45 Mała księżniczka 
- fi lm rodzinny, USA, 
1995, reż. Alfonso Cuarón, 
wyk. Eleanor Bron, Liam 
Cunningham, Liesel Mat-
thews, Rusty Schwimmer, 
Arthur Malet 

17:50 Miłość jak narkotyk 
- fi lm komedia, USA, 1997, 
reż. Griffi  n Dunne, wyk. 
Meg Ryan

20:00 Krucjata Bourne’a
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2004, 
reż. Paul Greengrass, 
wyk. Matt Damon, 
Brian Cox, Julia Stiles, 
Franka Potente, Joan 
Allen, Karl Urban, Gabriel 
Mann 

22:20 Dzika rzeka 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1994, reż. Curtis Hanson, 
wyk. Meryl Streep, Kevin 
Bacon, David Strathairn, 
John C. Reilly, Joseph 
Mazzello 

00:40 Geneza nienawiści 
- dokument 

01:40 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:15 Noc magii

06:00 Pan Peabody 
i Sherman Show

07:05 Kacze opowieści
09:00 Galileo
11:05 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

 Opowieść o dwóch 
oddziałach patrolujących 
ulice współczesnego 
Wrocławia. Pijackie zaułki, 
zapyziałe podwórka, 
złodziejskie mety - od-
ważna ekipa pojawia się w 
najgorszych zakamarkach 
miasta, aby poznać 
mroczną rzeczywistość.

14:05 STOP Drogówka
15:05 Zabójcze tornado
 Obcy atakują ziemię 

używając sztucznie 
wywoływanych elektro-
magnetycznych tornad.

17:00 Drużyna A
19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

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

00:05 Grzesznicy i święci
 Detektyw Sean Riley 

z Nowego Orleanu
próbuje się podnieść 
po śmierci syna i nieuda-
nym małżeństwie. Jego 
sytuacji nie ułatwia fakt, 
że grozi mu zawieszenie 
w pracy. Tymczasem 
- razem z młodym 
detektywem z wydziału 
zabójstw, Willem Ganzem 
- ma przeprowadzić 
śledztwo dotyczące serii 
brutalnych morderstw, 
które pogrążyły miasto 
w wojnie gangów. 

02:20 Interwencja

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce

- Częstochowa - magazyn
09:05 Ziarno - Piękny 

świat - Pan Bóg stworzył 
wszystko! - magazyn

09:40 Las bliżej nas 
10:10 Lalka - Widziadło - serial
11:45 Między ziemią

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

a niebem - magazyn
12:50 Misja Bangladesz - 

Kościół w stawie - reportaż
13:15 BBC w Jedynce - Ziemia 

widziana z kosmosu 
14:15 Z pamięci - felieton

14:25 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP

15:25 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

16:20 Skoki Narciarskie
- Puchar Świata, 
Val di Fiemme 
- konkurs

17:30 Teleexpress 
17:40 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata
18:45 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:15 Młody Piłsudski - serial
21:15 Sanatorium miłości 
22:15 Zakochana Jedynka 

- Zimowa miłość - fi lm
23:55 Pojedynek na pustyni 

- thriller
01:35 Jaka to melodia? 
02:15 Sunset Park: Gra o 

wszystko

04:30 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
- Cudowny zamek 

04:40 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

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

07:15 Pytanie na śniadanie
11:50 The Voice Kids Przesłu-

chania w ciemno
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces
16:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
16:55 Najgorszy Kucharz 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda
18:30 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:30 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
20:05 Robbie Williams 

Christmas Present. Gala 
Piosenek Świątecznych 
- koncert

21:25 3.10 do Yumy 
- western, prod. USA, 
2007, reż. James Mangold, 
wyk. Christian Bale, Rus-
sell Crowe, Ben Foster

23:35 Kino bez granic 
- Wojna Charliego 
Wilsona 
- dramat, prod. USA, 2007, 
reż. Mike Nichols, wyk. 
Tom Hanks, Julia Roberts

01:25 Rollercoaster 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1977, 
reż. James Goldstone, 
wyk. Henry Fonda

03:25 Pograbek 
- fi lm obyczajowy, 
reż. Jan Jakub Kolski, 
wyk. Grażyna Błęc-
ka-Kolska

04:40 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango - telezakupy
07:30 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:00 Projektanci piękna 
11:30 Co za tydzień 

- magazyn 
12:00 28. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

12:30 Naga broń 
- fi lm komedia, USA, 
1988, reż. David Zucker, 
wyk. Leslie Nielsen, 
Priscilla Presley

14:15 28. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy - program 

14:40 Naga broń 2 1/2 - fi lm 
komedia, USA, 1991, reż. 
David Zucker, wyk. Leslie 
Nielsen, Priscilla Presley, 
George Kennedy

16:25 28. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

16:50 Naga broń 33 1/3 
- fi lm komedia, USA, 
prod. 1994

18:40 28. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

19:00 Fakty 
19:44 Raport smogowy 
19:45 28. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

20:10 Godziny szczytu II 
- fi lm sensacyjny

22:10 28. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

00:00 Nieuchwytny cel 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1993, reż. John Woo

02:00 MasterChef 
- program rozrywkowy 

03:30 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:25 Zambezia
10:15 Księga dżungli
12:30 X-Men: Przeszłość

która nadejdzie
 W przyszłości mutanci żyją 

w ciągłym zagrożeniu. 
Są skutecznie ścigani przez 
Sentinele, 5,5-metrowe 
mordercze machiny, które 
nie tylko wykrywają 
gen mutacji, ale także 
przejmują moce i wygląd 
swoich ofi ar. By przetrwać, 
mutanci muszą wpłynąć 
sprawić, żeby Sentinele 
nigdy nie powstały. 

15:15 Thor
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabarety 

Rybnik 2017
22:10 W rytmie serca
23:10 Ślad

00:10 Inferno
- thriller

 Słynny badacz symboli 
Robert Langdon budzi się 
z amnezją we włoskim 
szpitalu i odkrywa, że ktoś 
na niego poluje. Langdon 
łączy siły z doktor Sienną 
Brooks, która, jak sądzi, 
pomoże mu odzyskać 
pamięć i wspomnienia. 
Razem, kierując się 
wskazówkami z poematu 
Dantego, przemierzają Eu-
ropę i ścigają się z czasem 
pragnąc za wszelką cenę 
powstrzymać szaleńca, 
który - za sprawą wirusa 
- chce zdziesiątkować 
ludzkość.

03:00 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

07:00 Teledyski
07:30 Którędy po sztukę 
07:45 Informacje 

kulturalne 
08:20 Serialowa nostalgia 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

09:20 Niezapomniany
Leonard Bernstein 
- Spotkania z muzyką 

10:25 Karnawał 
Zwierząt 
- fi lm animowany

11:05 Trzeci punkt 
widzenia - program 
publicystyczny

11:40 Hamlet 
- dramat

14:00 Amator - dramat
16:05 Sylwester 

w Filharmonii 2019
17:00 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
- Pomniki Historii 

17:15 Niedziela ze... 
Skaldami

20:00 Gallipoli - dramat, 
prod. Australia, 1996,
reż. Peter Weir, 
wyk. Mel Gibson

22:00 Scena alternatywna 
22:35 Alter - magazyn
23:15 Dokument.pl 

- Ballada o kozie - fi lm
00:20 Bilet do kina 

- Mary Reilly 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1995, 
reż. Stephen Frears, 
wyk. Julia Roberts, John 
Malkovich, Gleen Close, 
George Cole, Michael 
Gambon

02:15 Zastrzeliła mnie 
pani. Życie i śmierć 
Sama Cooke’a

04:05 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 

08:15 Obłędny rycerz 
Podszywający 
się pod rycerza 
giermek William bierze 
udział w turnieju 
rycerskim.

10:45 Willow
Karzeł Willow wyrusza 
z misją mającą na celu 
ochronę niemowlęcia 
przed złą królową.

13:25 Najpiękniejsze 
baśnie: Nowe 
szaty cesarza 

14:35 W imię króla 
17:05 Robin Hood: 

Książę złodziei 
Po powrocie do Anglii 
Robin odkrywa, że stracił 
rodzinny majątek. 
Przyłącza się do bandy 
rzezimieszków napadają-
cych w lesie Sherwood na 
bogatych podróżnych.

20:00 Zawrotna prędkość 
- fi lm akcji

 Dwaj bracia trudniący się 
kradzieżą luksusowych 
samochodów jadą do 
Francji, gdzie podpadają 
lokalnej mafi i.

21:55 Leon zawodowiec 
Płatny morderca 
ratuje dwunastoletnią 
dziewczynkę, której 
rodzina została zabita 
przez skorumpowanych 
policjantów.

00:20 Od zmierzchu 
do świtu 

02:30 Skorpion 
- fabularny

03:35 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:15 Z archiwum 
policji - fabularny

04:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

05:50 Mango - telezakupy
07:55 My Way
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:20 ParaNorman 

- fi lm przygodowy, USA, 
2012, reż. Chris Butler, 
Sam Fell, wyk. Kodi Smit-
McPhee, Tucker Albrizzi, 
Anna Kendrick, Casey 
Affl  eck 

13:20 Nieugięty Luke - fi lm 
sensacyjny, USA, 1967, reż. 
Stuart Rosenberg, wyk. 
Paul Newman, George 
Kennedy, Jo Van Fleet, 
J.D. Cannon, Lou Antonio, 
Strother Martin 

15:50 Nowy Jork, nowa miłość 
- fi lm komedia, USA, 2004, 
reż. Dennie Gordon, wyk. 
Ashley Olsen, Mary-Kate 
Olsen, Eugene Levy, Andy 
Richter 

17:45 Mój przyjaciel delfi n II: 
Ocalić Mandy 
- fi lm przygodowy, USA, 
2014, reż. Charles Martin 
Smith, wyk. Morgan 
Freeman, Ashley Judd, 
Harry Connick Jr.

20:00 Saga Zmierzch: Przed 
świtem Część II 
- fi lm horror, USA, 
2012, reż. Bill Condon, 
wyk. Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, 
Taylor Lautner

22:25 Nad życie - fi lm obycza-
jowy, Polska, 2012, reż. 
Anna Plutecka-Mesjasz, 
wyk. Michał Żebrowski, 
Olga Bołądź, Danuta 
Stenka, Andrzej Mastalerz, 
Marek Kasprzyk

00:25 Druga strona medalu

06:00 Pan Peabody 
i Sherman Show

07:05 Kacze opowieści
08:35 Drużyna A
10:30 Galileo
12:30 Gwiazdy Kabaretu
14:35 Ona to on
 Viola, by zrealizować 

swoje marzenie, decyduje 
się udawać własnego 
brata-bliźniaka. Kiedy 
chłopak w tajemnicy przed 
wszystkimi wyjeżdża na 
parę tygodni do Londynu, 
przebrana za niego siostra 
zjawia się w jego campu-
sie, gdzie jej celem jest 
dostanie się do szkolnej 
drużyny futbolowej. 

16:45 Cuda z nieba
 Film oparty na prawdziwej 

historii Annabel Beam, 
która w niezwykły sposób 
ozdrowiała z nieuleczalnej 
choroby. 

19:00 Galileo

20:00 Krwawy sport
 Frank Dux postanawia 

wziąć udział w nielegal-
nym turnieju “kumite”
- dopuszczającym wszelkie 
style i formy walk, nawet 
śmiertelne. 

22:00 Szyfry wojny
 Akcja rozgrywa 

się w czasach II wojny 
światowej. Amerykański 
żołnierz otrzymuje od 
swych przełożonych 
niezwykłe zadanie: ma 
za wszelką cenę chronić 
młodego Indianina z 
plemienia Nawaho.

00:40 Kobiety i mafi a
02:40 Disco Polo Life

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

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

06:20 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

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

obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:10 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP, 
reż. Filip Zylber, wyk. 
Artur Żmijewski, Kinga 
Preis, Piotr Polk, Michał 
Piela, Rafał Cieszyński, 
Bartłomiej Firlet

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce - Ziemia 

widziana z kosmosu 

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

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

akcja!”
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka 
21:00 Teatr Telewizji 

- Igraszki z diabłem 
22:50 Helenka - fi lm 
23:50 Archiwista 

- serial TVP
00:45 Sanatorium miłości

05:20 Doktor Kleist - serial
06:15 Coś dla Ciebie
06:40 Familiada
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
14:05 Coś dla Ciebie 
14:30 Operacja Zdrowie! 
15:05 Doktor Kleist - serial
15:50 Zainwestuj 

w marzenia
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej
18:55 Rodzinka.pl - serial

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:55 M jak miłość
- serial TVP

21:50 Lepsza połowa - serial
22:30 Młodzi lekarze 

- telenowela 
dokumentalna TVP

23:30 Walc w alejkach 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Niemcy, 2018, reż. 
Thomas Stuber, wyk. Franz 
Rogowski, Sandra Hüller, 
Peter Kurth

01:40 Głęboka woda 
- serial TVP

02:35 3.10 do Yumy - western, 
prod. USA, 2007, reż. 
James Mangold, wyk. 
Christian Bale, Russell 
Crowe, Ben Foster

04:35 Zakończenie

05:45 Mango - telezakupy
06:50 Nowa Maja w ogrodzie 
07:20 Akademia ogrodnika 
07:30 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szkoła  
13:00 19 + - obyczajowy
14:00 Ugotowani - program 

kulinarno-rozrywkowy 
15:00 Szpital - program 

obyczajowy 
16:00 Szkoła  
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy 

- poznaj kolory 
powietrza 

19:50 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Klinika bez tajemnic 
22:30 Piekielna głębia 

- fi lm sensacyjny, USA, 
1999, reż. Renny Harlin, 
wyk. Saff ron Burrows, 
Thomas Jane, LL Cool 
J, Samuel L. Jackson, 
Michael Rapaport, Stellan 
Skarsgard, Jacqueline 
McKenzie, Aida Turturro 

00:40 Co za tydzień 
- magazyn 

01:10 Stylowy projekt 
01:45 MasterChef - program 

rozrywkowy 
03:15 Uwaga! 

- magazyn 
03:35 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:10 MEGA HIT - Inferno
 Słynny badacz symboli 

Robert Langdon budzi się 
z amnezją we włoskim 
szpitalu i odkrywa, że ktoś 
na niego poluje. 

22:50 Terminator: 
Ocalenie

 Akcja fi lmu osadzona jest 
w post-apokaliptycznym 
2018 roku. John Connor 
to człowiek, którego 
przeznaczeniem jest 
prowadzić opór przeciwko 
Skynet i armii Termina-
torów. 

01:25 Hitman
- fi lm akcji
prod. 2007

02:25 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Niezapomniany 
Leonard Bernstein 
- Spotkania z muzyką 

08:00 Studio Kultura
08:20 Wielkanoc - fi lm
09:10 Zakochany anioł 

- komedia romantyczna
11:00 Rzeka kłamstwa 

- serial TVP
12:40 Superjednostka - fi lm
13:00 Figury niemożliwe 

i inne historie II 
- fi lm animowany

13:40 Zastrzeliła mnie pani. 
Życie i śmierć Sama 
Cooke’a

15:15 Studio Kultura
15:35 Niedziela ze... 

Skaldami
16:25 Kocie ślady - fi lm TVP
18:00 Legendy polskiego 

teatru 
18:55 Teledyski
19:15 Którędy po sztukę 
19:25 Trzeci punkt widzenia 
20:00 Informacje kulturalne 

20:30 Panorama kina
polskiego - Wizja 
lokalna 1901 
- fi lm fabularny, 
reż. Filip Bajon

22:00 Powidoki - Powidoki 
Miłosz - program
publicystyczny

22:15 Antyfonie - Marcelo 
Zammenhoff /Karol Suka 
- fi lm dokumentalny

22:50 Więcej niż fi kcja 
- Alisa w krainie wojny 
- fi lm dokumentalny, 
reż. Liubov Durakova, 
Alisa Kovalenko

00:15 Żelazna klasyka 
- Persona - dramat, 
prod. Szwecja, 1966

01:50 Informacje kulturalne 
02:20 Kino nocne - Gallipoli 

- dramat, prod. Australia

06:00 Nash Bridges 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 

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

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Zabójcze polowanie
- thriller
By ratować córkę, 
Jim Rhodes decyduje
się pomóc grupie 
przestępców 
przemierzyć las. 

22:00 Ochroniarz 
00:00 Wyścig śmierci: 

Frankenstein żyje 
02:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
02:50 Tajemnice 

medyczne 
- fi lm akcji

03:50 Na jedwabnym
szlaku - serial 
dokumentalny

04:35 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur

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

Wesołowska 
08:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
10:30 Mango telezakupy
10:50 Idealna niania 

- program rozry-
wkowy-obyczajowy 

12:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

13:20 Szpital - program 
obyczajowy 

14:20 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

15:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

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

obyczajowy, Polska 
19:30 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 

20:00 Oszukane 
- fi lm obyczajowy, 
Polska, 2013, reż. Marcin 
Solarz, wyk. Katarzyna 
Herman, Karolina Chapko, 
Paulina Chapko, Ewa 
Skibińska, Artur Żmijewski 

22:05 Zaklęte piętro 
- fi lm horror, USA, 2008, 
reż. Stephen Cragg, 
wyk. John Bishop, Kirk 
Bovill, Ryan Doom, Austin 
Highsmith 

23:50 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 

02:35 Noc magii

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska

09:00 Strażnik Teksasu
12:00 Septagon

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka

- magazyn
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy,
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
18:00 Septagon

- serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

21:05 Gwiazdy Kabaretu
22:10 Śmierć na 1000 

sposobów

23:00 Diabeł
 Gdy ktoś rzuca się 

z okna fi ladelfi jskiego 
drapacza chmur, na 
miejsce przybywa 
detektyw Bowden, by 
przeprowadzić śledztwo. 
Tymczasem w tym samym 
budynku zatrzaskuje się 
winda, którą jedzie pięć 
obcych sobie osób. Wydaje 
się, że to zwykła awaria, 
gdy nagle gaśnie światło 
i uwięzieni w windzie 
słyszą przerażający krzyk. 

00:45 Galileo
01:45 Kobiety i mafi a
02:50 Interwencja

- magazyn
03:05 SuperLudzie
04:05 Magazyn Atleci
04:40 Trans World Sport
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05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:15 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

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

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

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz 

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

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

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 „Radio, kamera, 

akcja!” 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka 
20:55 Zniewolona. Kulisy
21:05 Zniewolona - serial
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
00:05 Głębia ostrości

04:40 Koło fortuny 
05:20 Doktor Kleist - serial
06:15 Plac Pokoju - reportaż
06:40 Familiada
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:20 Radio, kamera, akcja!
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
14:05 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej
18:55 Rodzinka.pl - serial

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:55 M jak miłość
- serial TVP

21:50 Lepsza połowa 
- serial TVP

22:20 Zainwestuj 
w marzenia

22:30 Młodzi lekarze - tele-
nowela dokumentalna TVP

23:25 Ludzkie historie 
- Najbrzydszy samochód 
świata - fi lm

00:20 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

00:50 Zaginiona - Okup 
- serial TVP

01:50 Walc w alejkach 
- fi lm obyczajowy

04:00 Idealne miasto 
Auschwitz 
- fi lm dokumentalny

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje 
07:20 Doradca smaku
07:30 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła  
13:00 19 + - obyczajowy
14:00 Ugotowani - program 

kulinarno-rozrywkowy 
15:00 Szpital - program 

obyczajowy 
16:00 Szkoła  
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

– poznaj kolory 
powietrza 

19:50 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku
20:15 Paszporty Polityki

22:00 W morzu ognia 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. Félix 
Enriquez Alcalá, wyk. 
Steven Seagal, Marg 
Helgenberger, Kris 
Kristoff erson, 
Harry Dean Stanton, 
Stephen Lang 
Agent ochrony środowiska 
bada sprawę śmierci przy-
jaciela, powiązanej z fi rmą 
nielegalnie składującą 
toksyczne odpady.

00:10 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:10 Klinika bez tajemnic 
02:10 Oszuści

- serial, USA 
03:10 Uwaga! 

- magazyn 
03:35 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:05 Hitman
 Bohaterem fi lmu 

jest genetycznie zapro-
gramowany wysokiej 
klasy płatny morderca 
znany jako Agent 47. Jego 
znaki szczególne to 
śmiertelny wdzięk, niczym 
niezakłócona precyzja 
i duma z wykonywanej 
pracy. 

22:00 Stan oblężenia
 W Ameryce narasta fala 

islamskiego terroryzmu. 
Nad kryzysem próbują 
zapanować szef sił anty-
terrorystycznych Anthony 
Hubbard i specjalistka 
CIA od spraw Bliskiego 
Wschodu. 

00:30 Nasz Nowy Dom
03:30 Tajemnice losu

07:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:40 Którędy po sztukę
08:50 Persona non grata

- dramat, prod. Polska, 
Rosja, Włochy, 2005, reż. 
Krzysztof Zanussi, wyk. 
Zbigniew Zapasiewicz, 
Nikita Michałkow

11:00 Rzeka kłamstwa 
- serial TVP

12:40 Ostatnie takie trio - fi lm 
TVP, reż. Jerzy Obłamski, 
wyk. Zbigniew Zapasiew-
icz, Ryszard Ronczewski, 
Mirosław Otrębus

13:40 Sztuka Stanów 
Zjednoczonych 
- Nowoczesne marzenia 

14:35 Studio Kultura
14:55 Szlakiem Kolberga

- Krzesimir Dębski 
15:20 Brzemię - fi lm 
15:35 Najlepszy klient

16:00 Wino truskawkowe 
- komediodramat, prod. 
Polska, Słowacja, 2007, 
reż. Dariusz Jabłoński, 
wyk. Jiri Machacek, 
Zuzana Fialova

18:00 Dokument.pl - Ballada 
o kozie - fi lm

19:00 Teledyski
19:15 Powidoki
19:30 Antyfonie 
20:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny 
20:30 Teatr Telewizji 

- Zapomniany diabeł 
- spektakl

23:05 Lekkie obyczaje 
- Twórcza kontrola 

00:55 Alter - magazyn
01:30 Pierwsze klapsy - Opieka 

artystyczna: Wojciech 
Jerzy Has - rozmowa

06:00 Nash Bridges 
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 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
14:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes

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

20:00 Królowa ringu 
22:10 Szkoła uwodzenia 3

- dramat
Cassidy oraz inni studenci 
uniwersytetu Preston 
zamiast nauką zajmują się 
knuciem kolejnych intryg. 

00:00 Lokator 
01:55 Tajemnice 

medyczne
- fi lm akcji

02:50 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:35 Z archiwum 
policji
- fabularny

05:00 Dyżur

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

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:40 Mango telezakupy
11:00 Idealna niania 

- program rozrywkowy
-obyczajowy 

11:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska 

12:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

13:20 Szpital - program 
obyczajowy 

14:20 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska - program 
sądowy 

15:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:20 Sąd rodzinny
- program sądowy 

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

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Pożegnanie 
z Afryką
- fi lm obyczajowy, USA, 
1985, reż. Sydney Pollack, 
wyk. Meryl Streep, 
Robert Redford, Klaus 
Maria Brandauer, Michael 
Kitchen, Malick Bowens, 
Joseph Thiaka

23:30 Zielona strefa 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, Francja, 
Hiszpania, 2010, reż. Paul 
Greengrass, wyk. Matt 
Damon, Greg Kinnear, 
Brendan Gleeson, Amy 
Ryan, Khalid Abdalla, 
Jason Isaacs 

01:50 Druga strona medalu 
02:25 Noc magii

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz nowy dom
09:00 Strażnik Teksasu

- serial kryminalny
12:00 Septagon
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:05 Bitwa o Sewastopol
 Wybuch wojny przekreśla 

marzenia młodej stu-
dentki, Ludmiły, która 
zmuszona jest zaciągnąć 
się do armii. Wkrótce 
okazuje się, że dziewczyna 
ma wyjątkowy talent 
strzelecki. 

23:45 Klub śmierci
 Ray, po wyjściu 

z więzienia, chce zacząć 
nowe życie. Zatrudnia
się jako ochroniarz 
w nocnym klubie i stara 
się przede wszystkim 
unikać kłopotów. 
Jednak kiedy klub 
zostaje obrabowany, a syn 
właściciela zastrzelony, 
Ray z powodu swojej 
kryminalnej przeszłości 
staje się głównym pode-
jrzanym. W dodatku chce 
go dopaść nie tylko policja, 
ale także mafi a. 

01:35 Galileo
02:40 Graffi  ti
03:05 Magazyn Atleci
03:40 Trans World Sport
04:40 SuperLudzie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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środa 15 stycznia

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Przysięga - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów
09:20 Ranczo - serial 
10:20 Komisarz Alex - serial
11:10 Ojciec Mateusz- serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Dzieci słońca: pszczoły 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP

18:30 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej

19:25 Sport 
19:30 Wiadomości 
20:00 „Radio, kamera, akcja!”
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka 
21:00 Ocean desperacji 

- thriller, prod. USA, 
2016

22:55 Historia bez tajemnic 
- Elżbieta Bowes Lyon. 
Królowa Matka 
- fi lm dokumentalny

23:55 SEAL Team
- komando Foki - serial

00:50 Kompania X - serial
01:35 Wojsko - polskie.pl

05:20 Doktor Kleist - serial
06:15 Program gminy 

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

Extra
11:20 Radio, kamera, akcja! 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
14:05 Dla niesłyszących 

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

prod. Niemcy, 2010
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej
18:55 Rodzinka.pl - serial

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:40 Kulisy - Postaw na 
milionsy serialu „Na dobre 
i na złe”, „Na sygnale”

20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP

21:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks - Prada albo 
nic - komedia, prod. USA, 
Meksyk, 2011, reż. Angel 
Gracia, wyk. Alexa Vega, 
Camilla Belle, Wilmer 
Valderrama, Kuno Becker, 
Nicholas D’Agosto

00:30 Geniusz - serial
01:30 Janis - fi lm dokumental-

ny, prod. USA, 2015
03:20 Ofi cer - Zakup kon-

trolowany - serial TVP

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
07:20 Doradca smaku
07:30 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda  
12:00 Szkoła  
13:00 19 + - obyczajowy
14:00 Ugotowani - program 

kulinarno-rozrywkowy 
15:00 Szpital - program 

obyczajowy 
16:00 Szkoła  
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy 

- poznaj kolory powietrza 
19:50 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Nocny pościg 

- fi lm sensacyjny, 
USA, 2015, reż. Jaume 
Collet-Serra, wyk. Liam 
Neeson, Ed Harris, Joel 
Kinnaman, Boyd Holbrook, 
Bruce McGill, Vincent 
D’Onofrio 

23:55 Ostatnia rola 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2013, reż. Richard Glatzer, 
Wash Westmoreland, wyk. 
Susan Sarandon, Kevin 
Kline, Dakota Fanning, 
Sean Flynn, Bryan Batt 

01:45 Kości - serial, USA 
02:45 Uwaga! - magazyn 
03:10 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

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 
20:10 Jak rozpętałem II wojnę 

światową 
cz. 2 - Za bronią

21:45 Faceci w czerni 2
 Akcja fi lmu rozgrywa 

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

23:25 Święta doskonałe
 Nancy jest samotną matką 

wychowującą 
trojkę dzieci. 

01:45 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy
05:40 Telezakupy

TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:35 Bogdan i Róża 

- fi lm krótkometrażowy, 
reż. Milena Dutkowska, 
wyk. Maria Ciunelis

09:00 Wino truskawkowe 
- komediodramat, prod. 
Polska, Słowacja, 2007, 
reż. Dariusz Jabłoński, 
wyk. Jiri Machacek, 
Zuzana Fialova, Marian 
Dziędziel, Mieczysław 
Grąbka, Jerzy Radziwiłow-
icz, Lech Łotocki, Maciej 
Stuhr, Marek Litewka

11:00 Rzeka kłamstwa 
- serial TVP

12:45 Droga wewnętrzna 
- fi lm fabularny

13:40 Legendy Rocka
14:30 Studio Kultura 
14:45 Koło pióra - magazyn
15:25 Pieśń pasterza - fi lm

16:10 Wyrok na Franciszka 
Kłosa - dramat wojenny, 
reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Mirosław Baka

18:00 Breakdance w rytmie 
Bacha - fi lm dokumental-
ny, prod. Niemcy, 2015

19:05 Teledyski
19:30 Videofan 
19:50 Którędy po sztukę
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Kino Sąsiadów 

- Dureń
22:40 Ziemia, planeta 

ludzi - Penelopa - fi lm 
dokumentalny

00:20 Polonium - Motion Trio 
z gościnnym udziałem 
Leszka Możdżera 

01:20 Lekkie obyczaje 
- Twórcza kontrola - 
dramat, prod. USA, 2015

06:00 Nash Bridges 
08:00 Lombard. Życie

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

specjalny 
- fabularny
Serial o niemieckich 
policjantach, którzy 
patrolują autostradę 
wiodącą ze wschodu na 
zachód Europy.

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny
Agenci biura NCIS 
w Los Angeles działają 
pod przykrywką, by ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy.

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Ice soldiers 
- fi lm akcji
Naukowiec, odkrywając 
zamarznięte zwłoki 
trzech zmodyfi kowanych 
genetycznie Rosjan, 
postanawia je rozmrozić.

21:55 Najlepsi 
z najlepszych 

23:55 Zabójcze polowanie 
02:00 Tajemnice 

medyczne
- fi lm akcji

03:00 Taki jest świat
- program informacyjny

03:55 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:35 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur

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

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:40 Mango telezakupy
11:00 Idealna niania 

- program rozrywkowy
11:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:20 Szpital - program 

obyczajowy 
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
15:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
16:20 Sąd rodzinny 

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

obyczajowy, Polska 
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Ave, Cezar! 
- fi lm komedia, 
Wielka Brytania,
Japonia, USA, 2016, 
reż. Joel Coen, Ethan Coen, 
wyk. Josh Brolin, George 
Clooney, Alden Ehrenreich, 
Ralph Fiennes, Scarlett 
Johansson

22:25 Tajemnice lasu 
- fi lm musical, USA, 
Wielka Brytania, 
Kanada, 2014, reż. Rob 
Marshall, wyk. Meryl 
Streep, Emily Blunt, James 
Corden, Anna Kendrick, 
Chris Pine, Johnny Depp, 
Tracey Ullman 

00:55 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:30 Noc magii

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz nowy dom
09:00 Strażnik Teksasu
12:00 Septagon

- serial kryminalny
prod. Polska

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

serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
18:00 Septagon

- serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:05 Diabeł
 Gdy ktoś rzuca się z okna 

fi ladelfi jskiego drapacza 
chmur, na miejsce przyby-
wa detektyw Bowden, by 
przeprowadzić śledztwo. 

22:50 Krwawy sport
 - fi lm akcji, USA, 1988, 

reż. Newt Arnold, 
wyk. Donald Gibb, 
Van Damme Jean-Claude

 Frank Dux postanawia 
wziąć udział w nielegal-
nym turnieju “kumite” 
- dopuszczającym wszelkie 
style i formy walk, nawet 
śmiertelne. Faworytem 
jest Chong Li, wyróżniają-
cy się bezwzględnością i 
okrucieństwem .

00:40 Czysta chata
- program rozrywkowy
prod. Polska

01:40 Kobiety i mafi a
02:40 Top 10 lista 

przebojów
05:45 Telezakupy

TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT DRAMAT KOMEDIA FILM SENSACYJNY KOMEDIA
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czwartek 16 stycznia

05:45 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:20 Przysięga - serial
07:10 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów - tele-

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

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce - 

Wołanie małej białuchy 
- fi lm dokumentalny

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

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości 
20:00 „Radio, kamera,

akcja!” 
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:35 Sprawa dla reportera 
22:30 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
00:50 Tanie Dranie
01:35 Labirynt - serial

05:15 Doktor Kleist - serial
06:10 Operacja Zdrowie!
06:40 Familiada
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:20 Radio, kamera, akcja!
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
14:10 Na dobre i na złe
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
18:55 Rodzinka.pl - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Filmowe czwartki

20:45 Filmowe czwartki 
- Boska Florence 
- komedia, prod. Wielka 
Brytania, USA, 2016, 
reż. Stephen Frears,
 wyk. Meryl Streep, 
Hugh Grant, Simon Hel-
berg, Rebecca Ferguson

22:50 Sekret niewierności 
- thriller, prod. Kanada, 
2016, reż. David Winning, 
wyk. Sarah Butler, Marcus 
Rosner, Peter Benson

00:25 Niezapomniany 
romans
- dramat

02:25 Zaginiona
03:25 Art Noc - Koncert Now-

oroczny z Wiednia 2020 
- retransmisja - koncert, 
prod. Austria, 2020

04:05 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
07:20 Doradca smaku
07:30 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła  
13:00 19 + - obyczajowy
14:00 Ugotowani - program 

kulinarno-rozrywkowy 
15:00 Szpital 
16:00 Szkoła  
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy 

- poznaj kolory powietrza 
19:50 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy
prod. Polska

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

22:30 Truman Show 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 1998, reż. Peter
Weir, wyk. Jim Carrey,
Laura Linney, Noah 
Emmerich, Natascha 
McElhone, Ed Harris 

00:40 MasterChef 
- program rozrywkowy 

02:10 Uwaga! 
- magazyn 
prod. Polska

02:35 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

21:05 Titanic - dramat
 Para młodych kochanków 

poznała się podczas, 
dziewiczego rejsu 
„niezatapialnego” transat-
lantyku Titanic. Nie dane 
im było jednak zaznać 
pełni szczęścia i miłosnych 
uniesień.

23:25 Mój przyjaciel 
Hachiko

 Profesor Wilson 
znajduje na stacji 
kolejowej uroczego, 
puchatego szczeniaka rasy 
Akita. Zabiera go do domu, 
aby udzielić schronienia 
aż do chwili, kiedy zgłosi 
się po niego właściciel. 
Jednak nikt nie poszukuje 
psiaka.

01:10 Zakończenie

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny

08:20 Studio Kultura
08:40 Mój atak serca 

- fi lm animowany
09:10 Wyrok na Franciszka 

Kłosa - dramat wojenny
11:00 Przyłbice i kaptury

 - serial TVP
13:15 Katarzyna - fi lm 
13:35 Chemia - fi lm dokumen-

talny, reż. Paweł Łoziński
14:40 Studio Kultura
15:00 Hollywood in Vienna 
16:50 Ostatnie okrążenie

- fi lm TVP
18:00 Dokument tygodnia 
19:05 Teledyski
19:15 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
19:25 Kronos - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Czwartkowy klub 

fi lmowy

20:35 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Osiem i pół 
- dramat, prod. Włochy

23:00 Koło pióra
- magazyn

23:40 Scena klasyczna - Rekść 
- Raubo - koncert

00:30 Portrety - Janis 
- fi lm dokumentalny, 
prod. USA, 2015, reż. Amy 
Berg, Alex Gibney

02:25 Kino Sąsiadów
- Dureń, prod. Rosja,
2014, reż. Jurij Bykow, 
wyk. Nina Antyukhova, 
Sergey Artsybashev, 
Pyotr Barancheev

04:35 Informacje kulturalne
- informator kulturalny

05:00 Teledyski
05:35 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Nash Bridges 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
Akcja rozgrywa się 
w warsztacie samocho-
dowym i salonie kosme-
tycznym. Oba biznesy 
prowadzą zaprzyjaźnione 
ze sobą rodziny - Majews-
cy i Wrzoskowie.

10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
14:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Taxi

21:45 Wiosła w dłoń 
- komedia
Opowieść o trzech 
mieszczuchach, którzy 
wyruszają na spływ ka-
jakowy, w którym główną 
atrakcją jest poszukiwanie 
skarbu wartego 200 
tys. dolarów. Mężczyźni 
oczywiście nieświadomi 
są zagrożeń, jakie stwarza 
rwąca rzeka i czający się w 
lasach myśliwi.

23:50 Królowa ringu 
02:00 Ojciec Ted 
03:00 Tajemnice 

medyczne
- fi lm akcji

04:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:35 Z archiwum policji
05:35 Dyżur

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

Wesołowska 
08:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
10:40 Mango telezakupy
11:00 Idealna niania 

- program rozrywkowy
11:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:20 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:20 Szpital - program 

obyczajowy 
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:20 Sąd rodzinny
- program sądowy 

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

obyczajowy, Polska 
19:30 Zakochani po uszy

20:00 Ptaszek na uwięzi 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1990,
reż. John Badham, 
wyk. Mel Gibson, Goldie 
Hawn, David Carradine, 
Bill Duke, Stephen 
Tobolowsky, Joan 
Severance 

22:25 Chłopaki z Jersey 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2014,
reż. Clint Eastwood, 
wyk. John Lloyd Young, 
Erich Bergen, Michael 
Lomenda, Vincent Piazza, 
Christopher Walken,
Freya Tingley 

01:05 Druga strona
medalu 
- talk show 

02:40 Noc magii

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz nowy dom
09:00 Strażnik Teksasu
12:00 Septagon
14:00 STOP Drogówka

- magazyn
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
18:00 Septagon

Serial opiera się na 
pełnych zwrotów 
akcji historiach, które 
poznajemy przez pryzmat 
prowadzonych przez de-
tektywów śledztw oraz na 
równolegle rozwijanych 
wątkach osobistych z życia 
głównych bohaterów.

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Uciekająca 
panna młoda
- komedia

 Ike Graham jest 
nowojorskim felietonistą. 
W poszukiwaniu 
weny twórczej wybiera 
się do pobliskiego baru. 
Tam słyszy historię dziew-
czyny, która uwielbia 
stan narzeczeński, 
ale boi się ślubu. Ike 
pisze o niej felieton. 
Maggie wściekła na autora 
planuje odwet. Jednak 
nie wie jak to się dla niej 
zakończy...

23:30 Kobiety i mafi a
- program dokumentalny

00:35 Śmierć na 1000 
sposobów
- program dokumentalny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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KUPIĘ

 u Kupię starocie: młynki, moź-
dzierze z tłuczkiem, złom srebra, ze-
garki ręczne, pocztówki, kowadła, 
imadła, narzędzia, książki, mapy. 
tel. 600 788 370

 u Kupię starocie: medale, monety, 
rowery i części, militaria, bagnety, 
szable, mundury, porcelanę, łyżki, 
widelce, noże ze srebra. tel. 600 
788 370

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

SPRZEDAM

 u Starocie: naleśnikarka, narzę-
dzia, słoiki weki, gary kamienne, 
kufle, butle z reduktorem do piwa, 
konewki, gofrownice. tel. 600 788 
370

 u Starocie: sieczkarnia 380v, urna 
wyborcza z lat 40, butle na wi-
no, kredens, walizki, radia, butelki, 
palniki do spawania, itp. tel. 600 
788 370

 u Sprzedam - Kuchenka elek-
tryczna z jedną płytą grzejną, 
nowa. Stół drewniany ogrodowy. 
Skrzynki balkonowe rattan nowe. 
Koszyk rowerowy nowy i używany. 
tel. 530 521 033

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

 u Torebka Louis Vitton nowa. 
Biurko w idealnym stanie. Słuchaw-
ki dr Beats drei monster. Ościeżnica 
regulowana biała firmy Porta orygi-
nalnie zapakowana nowa. Kseroko-
piarka. tel. 530 521 033

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

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

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

 u Torba - transporter dla psa. 
Lodówka - chłodziarka bez zam-
rażalnika używane 100 zł. tel. 530 
521 033

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

 u Sprzedam ładnie położoną 
działkę budowlaną 1500 m, w oko-
licy nowe osiedle domków jedno-
rodzinnych, blisko las. 75 tys. tel. 
602 295 475

 u Sprzedam dom jednorodzinny 
z garażem w Żarach. Pow. 133m2, 
bud, gosp. 14,9m2, działka 531m2. 
tel. 889 234 086

 u Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe w kamienicy pierwsze 
piętro 52m 2 pokoje kuchnia łazien-
ka w Jasieniu. tel. 691 409 833

 u Wynajmę kawalerkę w domu 
jednorodzinnym z osobnym wej-
ściem. Żary tel. 696 375 805

 u Sprzedam nowy dom z 2016 r. 
118m2. Możliwość adaptacji podda-
sza. Żary. Bez pośredników. Atrak-
cyjna cena do negocjacji. tel. 696 
375 805

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 u Dom do remontu - na działce 
9-arowej, na wsi pod Żarami, 10 
min. jazdy do centrum miasta, 122 
tys PLN.  Partner Nieruchomości, 
tel. 690 411 006 

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

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

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

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne

fot. ARMG

BIAŁA 
KIEŁBASA 
ZAPIEKANA  
Z FASOLĄ
Składniki
• 300g białej fasoli Jaś,
• 6 białych kiełbasek,

• listek laurowy,
• 5 kulek ziela angielskiego,
• 1/2 łyżeczki suszonej szałwii,
• 1/2 łyżeczki tymianku,
• 1/3 szkl. koncentratu pomidorowego,
• sól, pieprz,
• łyżeczka przyprawy np. Kucharek.

Wykonanie
Fasolę zalać wodą i moczyć przez całą noc. 
Następnie dodać listek laurowy oraz ziele 
angielskie i ugotować na małym ogniu do 

miękkości (ok.1,5godz). Posolić i pozostawić 
ją w wodzie. Kiełbaski ponakłuwać, prze-
łożyć do garnka, zalać 2 szkl. wody i dodać 
przyprawę np. Kucharek. Gotować ok. 15 
min na małym ogniu. Następnie kiełbaski 
wyjąć, a do połowy powstałego wywaru 
dodać koncentrat pomidorowy. Fasolę od-
cedzić, ułożyć na dnie naczynia żaroodpor-
nego, na wierzchu ułożyć kiełbaski, lekko 
wciskając je w fasolę. Zalać pomidorowym 
wywarem, oprószyć tymiankiem i szałwią. 
Piec ok. 25min w temp. 160st.
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 u Iłowa – mieszkanie do wynajęcia. 
Partner Nieruchomości, tel 501-509-
731

 u Żagań – mieszkanie na sprzedaż, 
do wprowadzenia, 60 m2, 3 pokoje, 
260 tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 
606 705 480 

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

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

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

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

 u Świętoszów – do wynajęcia miesz-
kanie, 33 m2 i 44 m2, Partner Nierucho-
mości nr tel. 501-509-731

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

 u Żary – pilnie poszukujemy miesz-
kania na sprzedaż, 2-3 pokoje, Partner 
Nieruchomości: 533-308-999

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

 u Żary – umeblowane mieszkanie 
do wynajęcia, 2 pokoje w cenie 1300 
zł + opłaty, Partner Nieruchomości: 
533-308-999

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

 u Olbrachtów – działka na sprzedaż 
z warunkami zabudowy, 1812 m2, przy 
drodze asfaltowej, Partner Nierucho-
mości: 533-308-999

MOTORYZACJA

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

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

 u Sprzedam Toyota Aygo rok 2016 
benzyna 5 drzwi do opłat.  tel. 733 
221 218

ROLNICTWO

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

USŁUGI

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

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

RÓŻNE

 u Zmianą żywienia wyleczyłem 
się z otyłości. Teraz pomagam in-
nym. Żary tel. 604 843 344

OGŁOSZENIA

• Pracownik biurowy/Pracownik stacji 
paliw Żary 1

• Wychowawca  na świetlicy Żary (1/2 
etatu) 1

• Dietetyk Żary 1
• Młodszy asystent Żary 1
• Wychowawca Żary 1
• Pracownik gospodarczy Żary (1/4 

etatu) 1
• Robotnik leśny/ Pilarz Nadleśnictwo 

Węgliniec 2
• Fizjoterapeuta Żary/ Żagań 1
• Fryzjerka/ Fryzjer Żary 2
• Barber Żary 1
• Elektromonter  samochodowy Żary 1
• Cukiernik Żary 1
• Sprzedawca w stacji paliw Lubsko 1
• Sprzątaczka Żary 1

• Pracownik socjalny Żary 1
• Pomocnik dekarza Stara Woda 1
• Lakiernik proszkowy/ Pomocnik 

lakiernika proszkowego Żary 2
• Elektromonter Żary 2
• Tapicer Jasień 1
• Szwaczka maszynowa Jasień 1
• Krojczy Jasień 1
• Pakowacz ręczny Jasień 1
• Odlewacz figur ogrodowych Łaz 1
• Operator suwnicy Jasień 4
• Kierowca samochodu ciężarowego 

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

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

• Policjant służby prewencji (Żagań, 
Iłowa, Szprotawa) 12

• Fizjoterapeuta (Szprotawa) 2
• Wychowawca w placówkach oświa-

towych, wsparcia dziennego, wy-
chowawczych i opiekuńczych oraz 
instytucjach pieczy zastępczej 1

• Nauczyciel / instruktor praktycznej 
nauki zawodu w zawodzie elektryk 
(Wiechlice) 1

• Nauczyciel matematyki (Żagań) 1
• Sprzedawca w stacji paliw (Żagań) 1
• Pracownik socjalny 1
• Murarz (Iłowa) 2
• Kierowca samochodu ciężarowego 

C+E (transport międzynarodowy) 2
• Kierowca kat. C (teren kraju) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Nauczyciel języka angielskiego (Ża-

gań) 1
• Mistrz ds przesyłu i dystrybucji ciepła 

(Żagań) 1
• Mechanik (Szprotawa) 2
• Sprzedawca - dział mięsny (Szprota-

wa) 1
• Sprzedawca w stacji paliw - uzupeł-

nienie RefDo30r.ż (Żagań) 1
• Psycholog (Żagań) 1

• Kelner - recepcjonista (Iłowa) 2
• Specjalista pracy z rodziną (Żagań) 1
• Monter, konserwator urządzeń wodno 

- kanalizacyjnych (Iłowa) 2
• Handlowiec (Żagań) 1
• Kasjer-Sprzedawca (Witoszyn) 5
• Sprzedawca - Prace interwencyjne 

(Leszno Górne) 1
• Referent ds. gospodarczych 1
• Nauczyciel języka angielskiego 1
• Pomocnik budowlany (Szprotawa, 

teren powiatu) 2
• Psycholog - konsultant dowódcy ds. 

profilaktyki 1
• Nauczyciel przedszkola 1
• Nauczyciel języka polskiego 1
• Nauczyciel / instruktor praktycznej 

nauki zawodu 1
• Operator zgrzewarek (Szprotawa) 1
• Kelner - barman 3
• Robotnik ogólnobudowlany - ref. 

kosztów dop. stan. pracy RPO (woj. 
lubuskie) 1

• Kierowca kategorii C (Polska - Niemcy) 2
• Sprzedawca 1
• Robotnik gospodarczy- PI EFS POWER 1
• Sprzedawca (Iłowa) 1
• Sprzątaczka biurowa (Żagań) 1

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

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

 u Sprzedam samochód 
ciężarowy MAZ, wywrot-
ka z małym przebiegiem. 
Pojazd zarejestrowany, 
w dobrym stanie tech-
nicznym, używany był do 
celów prywatnych. Rok 
produkcji 2005, pierw-
sza rejestracja 2006 rok. 
DMC 25 500 kg, 3 osie, 
pojemność 7146 cm3. 
Nowe nie dawno wymie-
nione opony. Moc silnika 
285 KM. Skrzynia biegów 
i silnik MAN. Pojazd ma 
obecnie drugiego wła-
ściciela. Pierwszy wła-
ściciel używał wywrotki 
to transportu węgla 
z kopalni do składu na 
dystansie ok 1 km, stąd 
mały przebieg pojazdu 
39 100 km. CENA 39 900 
zł. Tel. 608 541 937

REKLAMA
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11.01.2020 – sobota
godz. 11.00 – Żarski Dom Kultury, ul. Wro-
cławska 7
SPOTKANIE,  SZKOLENIE WOLONTARIUSZY

12.01.2020 – niedziela 
PARK ŻDK ul. Wrocławska 
GRAMY I LICYTUJEMY  
godz. 13.30 – Koncerty - Niepublicznego 
Przedszkola eNCe – peNCe,   zespółu „Cha-
ryzma” ŻDK,  Miejskiej Orkiestry Dętej ŻDK,  
zespołów rockowych  ŻDK: My Own Fune-
ral, Brainstorm, Freakshow, Metr60wbu-
tach, Dzieci, Panda i MONO MASK
godz. 14.00  - parking ŻDK
- Klub motocyklowy ”BOXER MC POLAND”– 
pokaz i wystawa motocykli, zdjęcia, cate-
ring 
- stanowisko medyczne – 105 Kresowego 
Szpitala Wojskowego

GRAMY BO LUBIMY – TURNIEJ TENISA 
STOŁOWEGO
godz. 10.00 - Szkoła Podstawowa w Ol-
brachtowie
Turnieje tenisa stołowego w 5 kat. wieko-
wych: I kat.- rocznik 2008 i młodsi , II kat.- 
rocznik 2004 i młodsi,  III kat.- Amatorzy / 
bez licencji od 01.2019/, IV kat.- Mieszkań-
cy – amatorzy Gminy Wiejskiej Żary, V kat. 
- Zrzeszeni - open .Wpisowe – kat. I i II min 
10 zł, pozostałe kat. min. 20 zł.

MARSZ REKREACYJNY i  BIEG  „POLICZ 
SIĘ Z CUKRZYCĄ” 
(pomiar poziomu cukru i inne)
Start godz. 11.00 - parking OBIEKTU SPOR-
TOWEGO „SYRENA” MOSRiW – PTTK „Ryś”

TRENING „MIX – FITNESS” – Klub Aero – 
Dance Fitness 
godz. 11.00 – Sala Fitness, ul Boh. Getta 5
w trakcie treningu będzie prowadzona 
zbiórka 

STAB PRZEDSZKOLNY WOŚP
godz. 12.00 -17.00 - Miejskie Przedszkole 
Nr 3 im. Fundacji WOŚP w Żarach 
- Finałowy koncert w wykonaniu dzieci  
z Miejskiego przedszkola nr 3, prezentacje 
absolwentów przedszkola, pokazy akro-
batów, karateków, tancerzy, muzyków, 
zaprzyjaźnionych przedszkoli. Licytacje, 
orkiestrowy sklepik, Przedszkolna kawia-
renka – torty, ciasta, ciasteczka, napoje, 
kawa, herbata , popcorn

MISTRZOWIE DZIECIOM – Beata Korczyń-
ska oraz 9 znanych mistrzów fryzjerstwa 
i barberów (w zamian za datek do puszki 
będzie można obcinać, stylizować fryzury 
oraz brody)
godz. 13.00-17.00 – CKZiU wejście od Al. 
Jana Pawła II

w programie: stylizacja włosów, stylizacja 
brody, Cospleyerzy odtwarzający postaci 
z uniwersum Star Wars, modelki i modele 
w stylizacjach epokowych oraz rozmowy  
i zdjęcia z gwiazdami fryzjerstwa, Mistrza-
mi Polski i Świata. 

ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI MUZEUM
godz. 14.00 – 18.00 
Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego  
w Żarach 
- poczęstunek i gorące napoje dla wolonta-
riuszy WOŚP

28 FINAŁ ZAWODÓW PŁYWACKICH
godz. 14.00 - 16.00 - pływalnia „WODNIK” 
MOSRiW, ul. Telemanna 1 
Zawody w kategoriach: Dystans: 1) 6 lat 
- 25m, 2) 7-8 lat - 25m, 3) 9-10 lat - 50m,  
4) 11 – 12 lat - 50m, 5) 13 – 14 lat - 50m, 
6) Powyżej 15 lat - 50 m - w dwóch stylach: 
dowolnym i grzbietowym.
Zapisy – od godz. 12.00 - WSTĘP – DOWOL-
NA WPŁATA DO PUSZKI WOŚP

WOŚP W KUNICACH
godz. 15.30 - ŻDK filia Kunice 
licytacje i występy dzieci z Przedszkola nr 
4, uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10, 
zespołów artystycznych ŻDK; aukcje ga-
dżetów WOŚP

STARCIE TYTANÓW. 
MECZ CHARYTATYWNY KOSZYKÓWKI
godz. 16.00 - Szkoła Podstawowa nr 5,  
ul. Okrzei 19

godz. 20.00 – Park ŻDK, ul. Wrocławska
„ŚWIATEŁKO DO NIEBA” 

BANK SZTABU 27 FINAŁU WOŚP 
W ŻARACH
godz. 13.00 – 20.00 – ŻDK, ul. Wrocławska 7

PUNKT DOŻYWIANIA WOLONTARIUSZY 
WOŚP 
od godz. 11.00 , ŻDK, ul. Wrocławska 7 

Organizatorzy i partnerzy:
Urząd Miasta Żary, Żarski Dom Kultury, 
Mbank, PKO BP o/ Żary,  Miejskie Przed-
szkole Nr 3 im. FWOŚP w Żarach, MOSRiW, 
WOPR, PCK, Klub Turystyki Aktywnej PTTK 
„Ryś”, Elżbieta Łobacz-Bącal, Piotr Olszew-
ski, Marek Przedwojski, SP Olbrachtów, 
LKS Błękitni Olbrachtów, Dariusz Hawełka, 
Klub Motocyklowy „BOXER MC POLAND”, 
Marcin Bonke, Klub Aero – Dance Fitness 
- Iwona Cieślik, Studio Fryzjerstwa Arty-
stycznego Beaty Korczyńskiej, CKZiU, Pie-
karnie żarskie, 105 Kresowy Szpital Woj-
skowy, SP nr 5, SP nr 8, Trenerzy BC SWISS 
KRONO.

7.45-13.30 – kwestowanie wolontariuszy przed i po mszach świętych 
w poszczególnych miejscowościach.
IV Bieg Przełajowy WOŚP w Lipinkach Łużyckich - start spod szkoły
13.00 –  Nordic Walking; rozgrzewka prowadzona przez Dominikę 
Rezlerską
13.15 – Bieg dzieci
13.30 – Bieg główny (więcej informacji na stronie internetowej szkoły 
i Facebooku) 
14.30 – rozpoczęcie imprezy finałowej w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich
- indywidualne występy wokalne uczniów ZSP Lipinki Łużyckie 
- podsumowanie IV Biegu Przełajowego WOŚP
W trakcie trwania imprezy – pomiędzy występami –  licytowane będą 
gadżety WOŚP i inne atrakcyjne przedmioty i usługi oferowane 
przez darczyńców. 
15.00 – występy taneczne - Studio Tańca Calipso Krosno Odrzańskie
15.30 – pokaz ratownictwa – OSP Lipinki Łużyckie
16.00 – pokaz karate – Klub Karate Kontra Żary
16.30 – FIRE SHOW w wykonaniu Grupy AhiKaa z Domu Kultury  
w Ruszowie
17.00 – występ muzyczno-rytmiczny przedszkolaków ZSP Lipinki Łużyckie
 licytacja kalendarzy 2020 autorstwa naszych przedszkolaków
18.00 – występ taneczny Żarskiej Akademii Tańca Niezgoda Dance Studio
18.30 – występ taneczny Wiktora Dąbrowskiego, finalisty 11 edycji 
„Mam Talent”, wielokrotnego mistrza Polski i Europy w electric boogie oraz 
break dance
18.45 – występ wokalny uczniów klas I-III ZSP Lipinki Łużyckie
licytacja koszulek zaprojektowanych przez naszych uczniów
20.00 - planowane zakończenie imprezy

HARMONOGRAM 28. FINAŁU 
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 

POMOCY
W GMINIE LIPINKI ŁUŻYCKIE

12.01.2020 r.
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KINO PIONIER - ŻARY
ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

URWIS
10-13.01 - godz. 16.00; 14.01 - godz. 15.00; 15-16.01 - godz. 16.00

MAYDAY
10-13.01 - godz. 18.00; 14.01 - godz. 17.00; 15-16.01 - godz. 18.00
JAK ZOSTAŁEM GANGSTEREM. HISTORIA PRAWDZIWA
10-13.01 - godz. 20.00; 14.01 - godz. 21.30; 15-16.01 - godz. 20.00
DKF - HISTORIA MAŁŻEŃSKA
14.01 - godz. 19.00

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

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

KRZYŻÓWKA

10.01

11.01

12.01

13.01

14.01

15.01

16.01

Agatona, Jana, Wilhelma
Dzień Obniżania Kosztów Energii

Mechtyldy, Honoraty, Krzesimira

Arkadiusza, Bernarda, Grety
Dzień Całowania Złotowłosych

Weroniki, Bogumiły, Leoncjusza
Dzień Wzajemnej Adoracji

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

Marcelego, Włodzimierza
Dzień Pikantnych Potraw

Hilarego, Niny, Feliksa
Dzień Osób Nieśmiałych, 
Dzień Sprzątania Biurka

Pawła, Arnolda
Dzień Wikipedii
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