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Teraz rolą dyrektorów 
szkół jest to, aby zapewnić 

zatrudnienie jak największej 
liczbie nauczycieli. 3° 4°
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Olaf Napiórkowski
wiceburmistrz Żar
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zatrudnienie jak największej 
liczbie nauczycieli.

KRAJ Zakaz 
handlu 
w niedzielę 
ma jednak 
niekorzystny 
wpływ na małe 
sklepy.
Miało się zmienić na lepsze 
a się jakoś nie zmienia. Je-
żeli już, to raczej na gorsze. 
Z danych przygotowanych 
specjalnie dla „Rzeczpo-
spolitej” przez fi rmę dorad-

czą Euromonitor Interna-
tional wynika, że w tym ro-
ku rynek handlowy skurczy 
się w sumie o ok. 3,4 tys. 
placówek. Sytuacja małych 
sklepów jest dużo gorsza, 
bo ma ich zniknąć aż 5,2 
tys. W tym samym czasie 
powstanie 1,8 tys. nowych 
dyskontów lub supermar-
ketów. 

Wprowadzenie za-
kazu handlu w niedzielę 
miało pomóc małym skle-

pom w przetrwaniu na ryn-
ku w konkurencji z duży-
mi sieciami handlowymi. 
Przeczą temu fakty i dane. 
Okazuje się, że na wprowa-
dzeniu zakazu skorzysta-
ły sieci dyskontowe, któ-
re wprowadziły dodatko-
we promocje w dniach po-
przedzających weekend. 
Poszła za tym duża rekla-
ma, co spowodowało od-
pływ klientów od małych, 
rodzinnych sklepów.

W 2019 r. handel 
w niedzielę będzie jesz-
cze bardziej ograniczony. 
Zakupy w dużych marke-
tach będą możliwe jedynie 
w ostatnią niedzielę miesią-
ca. Za rok zakaz ma być już 
całkowity. Nie będzie już 
niedziel handlowych z wy-
jątkiem okresu przed Wiel-
kanocą i Bożym Narodze-
niem. 

Paweł Skrzypczyński

Jak lekarstwo stało 
się zabójcze

KRAJ W związku 
z opadami śniegu 
Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
przypomina 
właścicielom 
i zarządcom 
nieruchomości 
o konieczności 
odśnieżania 
dachów 
i usuwania 
lodowych sopli.

Zarządcy i właściciele nie-
ruchomości muszą wyka-
zać się czujnością. Dla-
czego? Odśnieżanie dachu 
i usuwanie sopli należy do 
obowiązków właściciela 
bądź zarządcy nieruchomo-
ści. Szczególną uwagę nale-
ży zwrócić na obiekty wiel-
kopowierzchniowe, m.in. 
hipermarkety, hale targowe 

i sportowe oraz magazyny. 
Zwały nieusuniętego śnie-
gu mogą stać się przyczyną 
tragedii - może dojść do za-
walenia się dachu. Spadają-
cy na głowę sopel lodu mo-
że stać się przyczyną obra-
żeń. Nie wolno sobie tych 
zagrożeń lekceważyć.

Właściciel bądź za-
rządca, który nie wywią-
że się z obowiązku od-
śnieżania dachu może zo-
stać ukarany mandatem. 
Można również wprowa-
dzić natychmiastowy za-
kaz użytkowania obiektu. 
PAS

Obowiązek 
odśnieżania

27 stycznia 
24 lutego
31 marca
14 i 28 kwietnia
26 maja
30 czerwca
28 lipca
25 sierpnia
29 września
27 października
24 listopada
15, 22 i 29 grudnia

REKLAMA

Handlowe
niedziele 
w 2019 r.

Osuwający się śnieg lub spadające sople lodu mogą być przy-
czyną tragedii fot.ARMG
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ŻARY Nauczycieli będzie za dużo

Ostatni rok reformy
oświatowej
W tym roku wraz 
z rozpoczęciem 
wakacji znikną 
ostatnie klasy 
gimnazjalne. 
Od września 
funkcjonować 
będą już tylko 
podstawówki.

Zapewne wiele osób zapo-
mniało już o wprowadza-
nej kilka lat temu refor-
mie oświaty, polegającej na  
likwidacji gimnazjów, wy-
dłużeniu nauki w pod-
stawówkach o dwa lata,  
a w szkołach średnich o rok. 
W zasadzie to powrót do 
systemu działającego przed 
wprowadzeniem gimna-
zjów. Trzyletnie szkoły gim-
nazjalne miały swoich prze-
ciwników, między innymi 
ze względu na zgromadze-
nie w jednej szkole młodzie-
ży w dość trudnym wieku. 
Środowiska nauczycielskie 
protestowały przed wpro-
wadzeniem reformy gimna-
zjalnej, ale też swoją drogą 
protestowały przeciwko li-
kwidacji gimnazjów. Takie 
rewolucyjne zmiany zagra-
żają po prostu stabilności  
i pewności zatrudnienia.

Obecnie trwa ostat-
ni już etap wdrażania re-
formy, ostatnie roczni-
ki gimnazjalistów skończą 
naukę. W szkołach gmin-
nych i miejskich było łącz-
nie dziewięć klas - sześć 
podstawówki i trzy gimna-
zjum, a teraz zostanie tyl-
ko osiem klas szkoły pod-
stawowej. Nietrudno zgad-
nąć, że dla mniejszej liczby 
uczniów potrzeba będzie 
mniej nauczycieli. Ile osób 
straci pracę? O tym będzie 
wiadomo dokładnie za kil-
ka miesięcy. Przewiduje się 
natomiast, ile klas zniknie  
z poszczególnych szkół.

Mniej klas w szkołach
W nowym roku szkolnym 
w SP nr 1 będzie o 2 kla-
sy mniej. Jedna klasa znik-
nie ze SP nr 2 oraz SP nr 8.  

Z kolei dojdzie jedna kla-
sa do SP nr 3. Największe 
zmiany będą dotyczyć SP 
nr 5 - z tej szkoły zniknie 
we wrześniu aż 6 klas. SP nr 
8 będzie mniejsza o 5 klas. 
Łącznie daje to 14 klas. Są 
to dane szacunkowe. Może 
się zdarzyć tak, że w jednej 
szkole dojdzie jednak ja-
kaś klasa, a w innej z ko-
lei ubędzie. Nie można tego 
na pewno wprost przeliczyć 
na ilość nauczycieli, którzy 
mogą zostać bez pracy.

- Teraz rolą dyrekto-
rów szkół jest to, aby za-
pewnić zatrudnienie jak 
największej liczbie na-
uczycieli, a my będziemy 
to koordynować na szcze-
blu miasta - mówi wicebu-
rmistrz Żar Olaf Napiór-
kowski. - Mam nadzieję, 
że liczba nauczycieli, która 
straci pracę, będzie jak naj-
mniejsza.

Jakaś część uczniów 
na pewno też trafi do  
szkół niepublicznych, które  

w Żarach działają od lat 
i mają swoją ugruntowa-
ną już pozycję. Nie da się 
przewidzieć, z rejonu któ-
rej szkoły publicznej takich 
uczniów będzie najwięcej.

- Od samego począt-
ku wprowadzania tej re-
formy staraliśmy się, aby 
przede wszystkim ucznio-
wie, ale też nauczyciele  
i pracownicy szkół odczu-
li w jak najmniejszym stop-
niu - mówi Olaf Napiór-
kowski. - Nadchodzące 
zmiany nie będą dotyczyły 
pracowników administra-
cji i obsługi, bo to mamy 
już jak gdyby przerobione, 
gdy łączyliśmy szkoły pod-
stawowe z gimnazjami. Na-
tomiast liczba nauczycie-
li jest ściśle związana z ilo-
ścią oddziałów w szkołach 
oraz programem nauczania. 
W kwietniu będziemy już 
mieć nowe arkusze organi-
zacyjne, ale dopiero póź-
niej okaże się, jakie będą 
rzeczywiste nabory do po-

szczególnych szkół - doda-
je wiceburmistrz.

Zmiany organizacyjne
W wyniku wprowadzania 
reformy w Żarach zlikwi-
dowano cztery gimnazja - 
Gimnazjum nr 1 przy uli-
cy Staszica przejęła Szko-
ła Podstawowa nr 8, Gimna-
zjum nr 3 z ul. Okrzei połą-
czono ze Szkołą Podstawo-
wą nr 5, Gimnazjum nr 2  
z ul. Broni Pancernej ze 
Szkołą Podstawową nr 1,  
a Zespół Szkół w Kunicach 
przekształcono na Szko-
łę Podstawową nr 10 - tam 
obie szkoły były w jednym 
budynku. Klasy gimnazjalne 
będą w tych podstawówkach 
do końca roku szkolnego. 

Wraz z rozpoczęciem 
wakacji opuszczony zosta-
nie budynek szkoły przy ul. 
Staszica. Nie będzie już po-
trzebny i wykorzystywa-
ny na cele oświatowe. Nie 
będzie też potrzebny jeden  
z budynków szkolnych przy 

ul. Częstochowskiej, w któ-
rym prowadzone jest na-
uczanie klas 1-3. Dzieci 
stamtąd przejdą do szkoły 
przy ul. Okrzei. Już w ubie-
głym roku zwolniony zo-
stał drugi budynek przy Czę-
stochowskiej, gdy klasy 4-6 
zostały przeniesiono na ul. 
Okrzei. Opuszczony obiekt 
szkolny przekształcony zo-
stał w przedszkole. Szkoła 
Podstawowa nr 3 z ulicy Par-
kowej przeszła do niedawne-
go jeszcze gimnazjum przy 
ul. Broni Pancernej. Obiekty 
po “trójce” zagospodarowa-
ne zostaną na cele związane 
z opieką społeczną.

W rezultacie tej reor-
ganizacji zbędne staną się 
dwa obiekty, przy ul. Czę-
stochowskiej i Staszica.

- Nie chcielibyśmy 
pozbywać się budynku 
przy ul. Częstochowskiej  
i najlepszym chyba rozwią-
zaniem byłoby wynajęcie 
go na cele oświatowe, bo 
do tego jest przystosowa-

ny - mówi wiceburmistrz 
Napiórkowski. - Tym te-
matem będziemy mogli za-
jąć się dopiero od wakacji, 
kiedy działająca tam dzisiaj 
szkoła przeprowadzi się na 
ul. Okrzei.

Wszystko wskazu-
je na to, że szkoła z ul. Sta-
szica zniknie na dobre. Są 
wstępne koncepcje, aby po 
odpowiedniej adaptacji wy-
korzystać obiekt na cele 
mieszkaniowe, co też wpi-
suje się w raczej mieszkal-
ny charakter tej dzielnicy. 

Pomijając sens prze-
prowadzanej reformy, to 
według urzędników z ra-
tusza, sieć szkół na tere-
nie Żar oraz wykorzystanie 
obiektów wydają się opty-
malne. Każda z placówek 
będzie miała możliwość 
rozwoju i co najważniej-
sze - dla żadnego dziecka 
na pewno miejsca nie za-
braknie.

Andrzej Buczyński

Od wakacji nie będzie już szkoły przy ul. Staszica fot. Andrzej Buczyński
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REGION Ustawa 
o przekształceniu 
użytkowania 
wieczystego 
w prawo własności 
spowodowała sporo 
zamieszania.
Mieszkańcy pytają o bonifika-
tę od wpłaty jednorazowej, jak 
można uiścić zamiast płacić opła-
ty przez kolejnych 20 lat. Zgod-
nie z ustawą można tak zrobić. 
Niestety, ale radni w Żarach ta-
kiej uchwały do tej pory nie przy-
gotowali. Mogą to jednak zrobić 
na kolejnych sesjach.- Burmistrz 
Danuta Madej zaproponuje pod-
jęcie takiej uchwały - zapewnia 
Patryk Faliński, zastępca burmi-
strza. - Chodzi oczywiście o bo-
nifikatę od zapłaty jednorazowej 
a nie od rocznych opłat - podkre-
śla wiceburmistrz. 

Od lat takie same stawki
Uchwały nie podjęli też radni 
Gminy Lubsko. W lubskim ma-
gistracie zwracają uwagę na wy-
sokość obowiązujących rocznych 
opłat za wieczyste użytkowa-
nie. Są to kwoty np. 2,39 zł, ale 
są i wyższe nawet do 216 zł. przy 
domkach jednorodzinnych. To 
kwoty ustalane w latach osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesią-
tych. Gmina latami nie zmienia-
ła stawek, bo żeby to zrobić nie-
zbędne było wykonanie operatów 
szacunkowych, a te kosztują. Fi-
nanse gminy nie są w dobrym sta-
nie, więc stawki nie były zmienia-
ne od lat.

- Stawki są u nas niskie, 
więc za poprzedniego burmistrza, 
Lecha Jurkowskiego zostały pod-
jęta decyzja, że uchwały nie ma 
sensu robić - tłumaczy Milena 
Małachowska, kierownik Refera-
tu Gospodarki Nieruchomościami 
i Zasobów Komunalnych. - Nie-
wykluczone jednak, że zrobi to 
obecna Rada - dodaje.

 
Trzeba kalkulować
Urzędnicy zwracają uwagę na 

fakt, że zapłata jednorazowa 
może kosztować dużo więcej 
niż to wynika z sumowania 20. 
rocznych opłat. Dlaczego? Każ-
dy, kto dokona jednorazowej za-
płaty, musi złożyć do właściwe-
go sądu wniosek o wykreślenie 
opłat z księgi wieczystej. Taki 
wniosek nie jest darmowy - za 
taką zmianę trzeba zapłacić 250 
zł. Zapłata jednorazowa może 
być więc nieopłacalna, szcze-
gólnie dla tych, którzy mają bar-

dzo niskie opłaty roczne. Po 
dwudziestu latach wykreślenia 
w księdze wieczystej też trzeba 
będzie dokonać, ale to obecnie 
jest kwota 75 zł.

Nie wiadomo też czy nie 
nastąpi szybka nowelizacja do-
piero co wprowadzonej ustawy. 
Z opłatą nie warto się więc spie-
szyć. Najpierw trzeba i tak po-
czekać na zaświadczenie o prze-
kształceniu, które przyjdzie 
w ciągu 12 miesięcy z urzędu. 

- Bonifikata osobie, która 
zechce dokonać jednorazowej 
zapłaty, finansów w drastycz-
ny sposób nie poprawi. Oso-
by, które do tej pory nabywa-
ły prawa własności na mocy de-
cyzji, musiały za to więcej pła-
cić. Wszystko trzeba oczywiście 
wykalkulować. Będziemy to 
mieszkańcom tłumaczyć - kwi-
tuje Milena Małachowska.

Paweł Skrzypczyński

Zamieszanie z własnością

Lepsi i gorsi 
Na gruntach należących do Skarbu 
Państwa nikt nie będzie w gorszej sy-
tuacji – stwierdził kilka dni temu Ar-
tur Soboń, wiceminister inwestycji 
i rozwoju. Zapowiedział, że jeszcze 
w styczniu do laski marszałkowskiej 
trafi projekt nowelizacji ustawy, któ-
ry pozwoli wojewodom dostosować 
wysokość bonifikaty przy przekształ-
ceniu użytkowania wieczystego we 
własność do wartości zniżki przyjętej 
przez samorząd.

Obecnie, zgodnie z usta-
wą, na gruntach Skarbu Państwa 
można otrzymać bonifikatę od 60 
proc. w pierwszym roku i o 10 proc. 
zmniejszającą się w kolejnym, każ-
dym roku.

Samorząd lokalny może jednak 
uchwalić wyższą bonifikatę na swo-
ich gruntach. Wówczas ci, którzy ma-
ją nieruchomości na gruntach Skarbu 
Państwa mogliby znaleźć się w gorszej 
sytuacji, a przecież mogą mieć sąsia-
dujące działki na jednej ulicy.

Opłata przekształceniowa 
Termin wpłaty pierwszej opłaty prze-
kształceniowej będzie zależeć od termi-
nu wydania zaświadczenia. Przepis art. 
20 ust. 1 wyraźnie stwierdza, że opłatę 
należną za rok 2019 wnosi się w termi-
nie do 29 lutego 2020 r., co oznacza, że 
za 2019 r. wnosi się opłatę przekształ-
ceniową, z tym że ustalony jest inny wy-
jątkowy termin do jej wniesienia. Opła-
ta za 2019 r. może być wniesiona w 2019 
r., jeżeli zaświadczenie zostanie wydane 
w 2019 roku. Za rok 2020 również obo-
wiązuje wniesienie opłaty, z tym że już 
w terminie do 31 marca 2020. Zatem je-
żeli właściciel będzie zwlekał z wnie-
sieniem opłaty za 2019 r. może się zda-
rzyć, że w krótkim okresie będzie musiał 
wnieść dwie opłaty – za 2019 r. i 2020 r. 
Ustawa przewiduje możliwość ustale-
nia innego terminu na wniesienie opła-
ty przekształceniowej niż do 31 mar-
ca danego roku. Z tej możliwości będą 
mogły skorzystać osoby, które dostaną 
zaświadczenie w grudniu 2019 r., aby 
uniknąć płacenia dwóch opłat w krót-
kim okresie.

Przekształcenie nastąpiła z mocy pra-
wa, więc żeby zostać właścicielem grun-
tu nie trzeba składać żadnych wnio-
sków. W ciągu 12 miesięcy wszyscy ob-
jęci ustawą otrzymają zaświadczenie 
potwierdzające przekształcenie. Wy-
śle je wójt, burmistrz, prezydent miasta, 
starosta, dyrektor oddziału terenowe-
go Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa lub dyrektor oddziału regionalnego 
Agencji Mienia Wojskowego. 

Jeżeli zaświadczenie będzie po-
trzebne szybciej, na wniosek zosta-
nie wydany w ciągu 4 miesięcy. W sytu-
acji np. sprzedaży nieruchomości nawet 
w ciągu 30 dni.

Identyczne zaświadczenie trafi do 
Sądu Rejonowego, który dokona wpisu 
do księgi wieczystej. Wpis jest darmowy. 

Dotychczasową opłatę roczną za 
użytkowanie wieczyste zastąpi opłata 
przekształceniowa. Będzie ona również 
płacona raz w roku, do 31 marca. Opła-
ta będzie tej samej wysokości co do-
tychczasowa, ale będzie naliczana tyl-
ko przez kolejnych 20 lat. Istotne jest to, 
że nie będzie podwyższana według wy-

ceny gruntu, a może jedynie się zmienić 
na podstawie wskaźników inflacji ogła-
szanych przez GUS, nie częściej niż raz 
na trzy lata. 

Opłatę będzie można uiścić jed-
norazowo, korzystając z bonifikaty. 
Użytkownicy gruntów Skarbu Państwa 
w 2019 roku otrzymają upust w wyso-
kości 60 proc. W kolejnych latach bo-
nifikata będzie maleć o 10 proc. rocz-
nie. W przypadku gruntów samorządo-
wych o bonifikacie decydują na drodze 
uchwały radni lokalnego samorządu.

Jeżeli nowy właściciel nie będzie 
wnosił dorocznej opłaty, informacja 
o roszczeniu znajdzie się w księdze wie-
czystej. Opłata będzie egzekwowana na 
drodze cywilnoprawnej. 

Po wniesieniu wszystkich opłat al-
bo opłaty jednorazowej będzie można 
od gminy uzyskać zaświadczenie o cał-
kowitej spłacie należności. Trzeba je 
wówczas wysłać do sądu razem z wnio-
skiem o wykreślenie odpowiedniego 
wpisu z księgi wieczystej. Za ten wnio-
sek do sądu trzeba będzie już jednak za-
płacić. 

Użytkowanie wieczyste przeszło do historii fot.Paweł Skrzypczyński
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ŻARY Prawie 400 tysięcy na zdrowie

Profilaktyka zdrowotna 
dla mieszkańców
Na 2019 rok miasto 
przygotowało dla 
mieszkańców  
w różnych grupach 
wiekowych aż 
pięć programów 
zdrowotnych,  
z których będzie 
można skorzystać 
bezpłatnie. Część 
środków na ten cel 
urzędnicy pozyskali 
z Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

Program szczepień przeciwko za-
każeniom wirusem brodawcza-
ka ludzkiego funkcjonuje od wie-
lu lat. Zainicjowany został przez 
powiat żarski, ale po jego zaprze-
staniu, jego kontynuacją dla mło-
dych mieszkanek Żar zajął się sa-
morząd miejski. 

Nowym programem w tym 
roku są szczepienia przeciw-
ko pneumokokom dla osób po 
65. roku życia. Wcześniej w Ża-
rach taki program był skierowa-
ny do dzieci, ale jego kontynuacja 
przestała być potrzebna ze wzglę-
du na wpisanie tego szczepienia 
do ogólnopolskiego kalendarza 
szczepień.

- Tak naprawdę na choroby 
związane z pneumokokami umie-

ra więcej osób starszych, niż dzie-
ci, więc seniorzy potencjalnie są 
większą grupą ryzyka - mówi wi-
ceburmistrz Olaf Napiórkow-
ski. - Opracujemy projekt do za-
twierdzenia przez instytucje cen-
tralne i zaczniemy jego realizację  
w tym roku. 

Programem profilaktyki 
próchnicy od ubiegłego roku ob-

jęte są również szkoły niepublicz-
ne i tak będzie też w tym roku. 
Cały czas popularnością cieszą 
się wśród seniorów szczepienia 
przeciw grypie, z których korzy-
sta około tysiąca osób. 

Lepsze stawki  
i dofinansowanie
Narodowy Fundusz Zdrowia 

przelicza procedury medyczne 
na punkty, a jeden punkt kosztu-
je jedną złotówkę. Jeśli chodzi o 
rehabilitację, to w roku ubiegłym 
miastu udało się wynegocjować 
stawkę w wysokości 80 groszy za 
punkt. W tym roku jest to 70 gro-
szy. Dzięki temu za kwotę prze-
znaczoną na ten program będzie 
można wykonać więcej zabiegów.

- Należy tu pogratulować 
pracownikom naszego Wydziału 
Spraw Społecznych, bo dzięki ich 
staraniom otrzymaliśmy około 90 
procent środków, jakie były prze-
znaczone na dofinansowanie pro-
gramów zdrowotnych w całym 
województwie lubuskim - mówi 
Olaf Napiórkowski. - To kwota 
61,5 tysiąca złotych.

Oprócz Żar, w wojewódz-
twie dofinansowanie do progra-
mów zdrowotnych zdobyła tylko 
gmina Zbąszynek w kwocie 7,2 
tysiąca złotych.

Na wszystkie programy 
zdrowotne w tym roku Żary wy-
dadzą blisko 400 tysięcy zło-
tych. Informacje o szczegółach 
i możliwościach skorzystania  
z każdego z nich będą podawane 
na bieżąco do publicznej wiado-
mości, między innymi na stronie 
internetowej urzędu miejskiego.  
Poza tym, każdy wyłoniony  
w konkursie realizator danego 
programu musi też zadbać o je-
go promocję. 

Niektóre programy powta-
rzane są od lat. Co roku zmie-
niają się jednak pod względem 
jakościowym - choćby dlate-
go, że dostępne są coraz lepsze 
szczepionki, z których można 
skorzystać.

Andrzej Buczyński

Program profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego HPV
Jest skierowany do mieszkanek Żar uro-
dzonych w 2004 i 2005 roku. Może objąć 
nawet 300 dziewcząt. Na to zadanie za-
rezerwowano w budżecie kwotę 135.600 
złotych. Realizacja programu rozpocz-
nie się w marcu i potrwa do końca roku, a 
obejmuje kwalifikację uczestniczek, spo-
tkania edukacyjno-informacyjne w szko-
łach dla rodziców i dzieci, badania lekar-
skie oraz trzy dawki szczepionki.

Program szczepień profilaktycznych 
przeciwko pneumokokom skierowany 
do osób po 65. roku życia z 
przewlekłymi chorobami płuc 
Przewiduje się objęcie programem gru-
py 100 osób, którym po lekarskim ba-
daniu kwalifikacyjnym podana zostanie 
jedna dawka szczepionki. Program ruszy 
w momencie podpisania umowy z reali-
zatorem wyłonionym w drodze konkursu 

i potrwa do końca listopada. Na ten cel 
przewidziano 35 tys. złotych.

Program szczepień profilaktycznych 
przeciwko grypie dla osób po 65. roku 
życia
Ten program realizowany będzie od 
września do listopada. Będzie mogło z 
niego skorzystać aż 1000 mieszkańców 
Żar. Przeprowadzona zostanie kampania 
informacyjno-edukacyjna na temat pro-
filaktycznych szczepień przeciwko gry-
pie. Szczepionka podawana będzie oso-
bom chętnym po uprzednim kwalifika-
cyjnym badaniu lekarskim. Koszt pro-
gramu to 37 tys. złotych.

Program profilaktyki próchnicy dla 
dzieci z klas I-II szkół podstawowych
Program obejmuje 750 uczniów szkół 
podstawowych na terenie Żar. Dotyczy 
zarówno dzieci z sześciu miejskich szkół 
publicznych, jak i dwóch niepublicznych 

- Katolickiej oraz Społecznej Szkoły 
Podstawowej. Realizację zaplanowano 
na wrzesień, październik i listopad. Ca-
łość będzie kosztowała 60 tys. złotych. 
W przypadku tego programu udało się 
pozyskać dofinansowanie z NFZ w kwo-
cie do 13,5 tys. złotych.

Przeprowadzone zostaną spotka-
nia edukacyjno-informacyjne dla rodzi-
ców. Dzieci przejdą diagnostyczne ba-
dania stomatologiczne, a rodzice otrzy-
mają pisemną informację o stanie uzę-
bienia dziecka i ewentualne zalecenia 
co do dalszego postępowania. Poza tym 
dzieci będą uczone zasad prawidłowego 
szczotkowania zębów.

Program rehabilitacji dla 
mieszkańców Żar w wieku powyżej 
65. i poniżej 18. roku życia
Na realizację programu przewidziano 
kwotę 121.200 złotych. W tym wypadku 
pozyskana dotacja z NFZ wynieść mo-

że nawet 48 tys. złotych. Realizatorem 
programu wyłonionym w konkursie jest 
Centrum Rehabilitacji i Masażu ZDRO-
FIT, mieszczące się przy ul. Głogowskiej 
5a, a świadczenia wykonywane są od 
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 
do 20.00.

Program obejmuje:
- zarejestrowanie pacjenta ze skierowa-
niem od lekarza specjalisty lub lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, nie bę-
dą jednak honorowane skierowania tzw. 
“prywatne”;
- zaplanowanie postępowania rehabi-
litacyjnego zgodnie z zakresem zawar-
tym w katalogu zabiegów fizjoterapeu-
tycznych;
- wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych 
według zaleceń i wskazań lekarskich 
wraz z częścią edukacyjną dostosowa-
ną do beneficjenta świadczeń wymaga-
jącego samodzielnego i systematyczne-
go wykonywania ćwiczeń.

fot. ARMG
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ŻARY Trwa 
najważniejszą 
obecnie 
inwestycja w 
żarskim 105. 
Kresowym 
Szpitalu 
Wojskowym 
-  rozbudowa 
bloku nr 5, 
która w dużym 
stopniu usprawni 
funkcjonowanie 
placówki.

Budynek już stoi. Ma cztery 
poziomy i łączną powierzch-
nię 3.000 metrów kwadrato-
wych. Na niskim parterze 
zlokalizowana zostanie duża 
pracownia endoskopowa do 
badań górnego i dolnego od-
cinka przewodu pokarmo-
wego. Tam też znajdzie się 
centralna sterylizatornia dla 
całego szpitala. 

Na kolejnej kondygna-
cji przewidziano pomiesz-
czenia na sale operacyjne.

- Mamy już właści-
wie gotowy i odebrany 
przez wojskowy sanepid 
blok operacyjny, składają-
cy się z dwóch dużych sal 
- mówi Marek Femlak, za-
stępca dyrektora 105. Szpi-
tala. - Odważę się powie-
dzieć, że jest to zrobione 
już nawet nie na XXI, ale 
na XXII wiek.

Nowy blok operacyj-
ny łączy się z salami opera-
cyjnymi obecnej ortopedii 
i stanowi jeden duży kom-
pleks wraz z salami do wy-
budzeń pacjentów. Tuż obok 
jest miejsce na 16-łóżkowy 
oddział urologii. 

Piętro wyżej znaj-
dzie się bardzo duży od-
dział chirurgii ogólnej 
na 28 łóżek. I w końcu, 
na ostatniej kondygna-
cji będzie oddział inten-
sywnej opieki medycznej 
z 9. łóżkami. Duża prze-
strzeń w połączeniu z naj-
nowszą aparaturą zapew-
nią personelowi medycz-
nemu odpowiedni kom-
fort pracy, co jest niezwy-
kle istotne w przypadku 
pacjentów, których życie 
niejednokrotnie jest za-
grożone.

Bezpieczniej dla 
pacjenta
- Ta inwestycja daje nam 
przede wszystkim bardzo 
duże poczucie bezpieczeń-
stwa - mówi Marek Femlak. 
- Pacjenci ze Szpitalne-
go Oddziału Ratunkowe-
go, wymagający operacji, 
w ciężkich stanach, trafią 
do kompleksu zabiegowego  
z ortopedią, urologią i chi-
rurgią, w którym będzie 
jednocześnie dyżurowało 
przynajmniej trzech leka-
rzy zabiegowych i dwóch 
anestezjologów, przez całą 
dobę.

105. Szpital obsługu-
je obecnie teren trzech po-
wiatów - żarskiego, żagań-
skiego i krośnieńskiego. 
Trafiają tam również pa-
cjenci z rejonu Bolesławca 
i pobliskich poligonów.

Jak zapewnia wice-
dyrektor Femlak, szpital 
ma odpowiednią ilość wy-
kwalifikowanego persone-
lu i jest przygotowany na 
to, aby jednocześnie praco-
wały nawet wszystkie sale 
operacyjne.

W Żarach jest obecnie 
12 łóżek intensywnej opie-
ki medycznej - 5 w Szpitalu 
na Wyspie oraz 7 w wojsko-
wym, gdzie po zakończe-
niu inwestycji dojdą jeszcze 
2. Zdarza się, że wszystkie 
są zajęte i pacjenci z SOR-
-u muszą być transportowa-
ni do innych szpitali, nawet 
poza terenem naszego wo-

jewództwa. Działa to też w 
drugą stronę. Inne szpita-
le szukają czasem miejsca 
dla swoich pacjentów w Ża-
rach. Dwa nowe łóżka na 
pewno poprawią tę sytuację. 

W jednym miejscu, 
czyli sprawniej
Od lat problemem szpita-
la wojskowego była duża 

ilość oddalonych od sie-
bie budynków, a co za tym 
idzie, konieczność trans-
portowania pacjentów po-
między nimi. Idealnym 
rozwiązaniem byłby szpital 
mieszczący się w jednym 
gmachu. Obecna inwesty-
cja zmierza jakby w tym 
kierunku. Mimo wszystko, 
osobne budynki też speł-

niają swoją rolę. Są w nich 
między innymi zakład me-
dycyny nuklearnej i oddział 
dermatologiczny, ale to nie 
stanowi problemu, gdyż 
nie ma tam pacjentów wy-
magających intensywne-
go nadzoru medycznego. 
W osobnym budynku jest 
też oddział wewnętrzny, ale 
póki co nie da się go dokle-

ić do nowo wybudowanego 
obiektu. Został za to kom-
pleksowo wyremontowany.

- Jedynym budynkiem, 
który jeszcze wymaga re-
montu, jest blok nr 6, w któ-
rym znajduje się laryngolo-
gia z okulistyką - mówi Ma-
rek Femlak. - Mamy zamiar 
go wyremontować i rozwa-
żamy możliwość utworzenia 
tam dużego oddziału rehabi-
litacyjnego, rozszerzonego  
o rehabilitację neurologicz-
ną i kardiologiczną, tak więc  
w tym wypadku oddalenie 
tego budynku byłoby atutem.

Oddzielnie stoi rów-
nież poliklinika z gabineta-
mi specjalistycznymi i cen-
tralną rejestracją, a także  
administracją szpitala. Tu 
również będą zmiany. Ad-
ministracja wraz z dyrek-
cją zostanie przeniesiona  
do  aktualnie  remontowa-
nego budynku nr 2, nato-
miast zwolnione pomiesz-
czenia zostaną wykorzysta-
ne na dodatkowe gabinety 
specjalistyczne i poradnię 
zdrowia psychicznego.

Andrzej Buczyński

AKTUALNOŚCI

Szpitalna inwestycja 
za 30 milionów

Marek Femlak, zastępca 
dyrektora do spraw 
medycznych w 105. Szpitalu
- Biorąc pod uwagę naszą współpra-
cę ze Szpitalem na Wyspie, jesteśmy 
w stanie zapewnić wysoki poziom 
bezpieczeństwa mieszkańcom te-
go regionu. Bardzo się cieszę, że na-
sza inwestycja jest już tak zaawan-
sowana. Mamy zapewnione środ-
ki na jej drugi etap, czyli wykończe-
nie. Całość będzie oddana do użytku 
jesienią tego roku. Na pewno będzie 
to rok sukcesu szpitala i naszego re-
gionu. Podobnej inwestycji nie było 
w całej powojennej historii szpitala 

wojskowego. Ponad 90 procent in-
westycji o wartości 30 milionów jest 
dotowane przez Ministerstwo Obro-
ny Narodowej. Kilka procent musi-
my dołożyć z własnych środków. Ca-
ły czas myślimy o kadrze medycznej,  
o lekarzach chirurgach i anestezjo-
logach, aby zasilić jeszcze zespół 
pracujący obecnie. Szukamy chirur-
gów specjalistów - naczyniowych, 
onkologów, aby pacjenci z naszego 
regionu nie musieli jeździć w odle-
głe miejsca i mogli być właściwie zo-
perowaniu tu, na miejscu. 

Po zakończeniu inwestycji bę-
dziemy musieli szpital nieco inaczej 
zorganizować. Mamy zamiar prze-
nieść do Żar chirurgię i urologię z Ża-
gania. Tam z kolei przejdzie laryn-
gologia i okulistyka. To oczywiście 
wstępny plan i jeszcze za wcześnie, 
aby mówić o konkretach. Restruktu-
ryzacja w szpitalu będzie niezbędna, 
przede wszystkim z myślą o bezpie-
czeństwie pacjentów. 

Jako członek zarządu powiatu, 
cieszę się również, że w Szpitalu na 
Wyspie powstaje potężna inwesty-
cja, dzięki której wyraźnie powiększy 
się oddział pediatryczny. Oddział ma 

bardzo dobrych lekarzy, brakuje tyl-
ko dodatkowych łóżek. Świetną ka-
drę ma też ginekologia i położnic-
two - tam też przydadzą się dodatko-
we łóżka. 
Mówiąc kolokwialnie, fajnie że ma-
my tu w Żarach te dwa szpitale, które 
są coraz bliżej siebie. Rozmawiamy  
z panią prezes Szpitala na Wyspie 
Jolantą Dankiewicz, co by tu jeszcze 
zrobić, aby poprawić funkcjonowa-
nie obu placówek. Nie trzeba rzucać 
na siłę haseł o łączeniu szpitali, ale 
starać się scalić ten organizm. Już 
mówimy o wspólnych dyżurach ra-
diologicznych, żeby był jeden lekarz 
na dwa szpitale, mówimy o łatwiej-
szym dostępie do lądowiska, o przej-
ściu przez ten nieszczęsny płot - aby 
pacjenci na przykład z SOR-u mogli 
udać się na oddział dziecięcy krót-
szą drogą. Naprawdę mam nadzie-
ję, że to wszystko uda się zrealizo-
wać. Mamy dobre relacje i o wszyst-
kim możemy rozmawiać. Jeżeli po-
patrzymy na nasze dwa szpitale 
łącznie, to na pewno jeżeli chodzi  
o służbę zdrowia, jesteśmy trzecią siłą  
w województwie, po Gorzowie i Zie-
lonej Górze. 

fot. Andrzej Buczyński

Jedna z nowoczesnych sal w nowo budowanym obiekcie szpitalnym fot. nadesłane
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ŻARY W 105. 
Kresowym 
Wojskowym Szpitalu 
przeprowadzona 
została kolejna 
akcja oddawania 
krwi. Stawili się 
motocykliści, 
żołnierze 
i pracownicy szpitala.

Akcje oddawania krwi stały się już 
w szpitalu wojskowym tradycją. To 
dlatego, że tego bezcennego leku 
brakuje nie tylko w Żarach, ale i w 
całym kraju. 

- Staramy się zorganizować 
akcję dwa razy w roku. Zaprasza-
my wojsko, policjantów, straża-
ków, motocyklistów. W grudniu 
ubiegłego roku otrzymaliśmy od 
Polskiego Czerwonego Krzyża me-
dal 60-lecia Honorowego Krwio-
dawstwa za aktywną działalność na 
rzecz rozwoju Ruchu Honorowego 
Krwiodawstwa PCK. Medal sym-
bolizuje pomaganie ludziom, któ-
rzy krwi potrzebują - tłumaczy De-
niz Mrozik, rzecznik prasowy szpi-
tala. - Należy pamiętać, że każdy 

z nas może w każdej chwili krwi 
potrzebować - podkreśla.

Oddawanie krwi nie wią-
że się z żadnym uszczerbkiem na 
zdrowiu. Organizm sam się regene-
ruje i produkuje krew. To nie szko-
dzi zdrowiu, nie powoduje konse-
kwencji. Krew, nawet jak jej się nie 
oddaje, to po kilkunastu dniach od-
nawia się, jedne komórki giną, poja-
wiają się nowe. Oddawaniem krwi 
więc nikt sobie nie szkodzi. Oczy-
wiście należy robić to pod kontro-
lą lekarską. Krew to naturalny lek. 
Nie można jej wyprodukować w la-
boratorium. Są szczególne okresy, 
kiedy jej brakuje: to okres wakacji, 
kiedy jest dużo wypadków, a tak-
że okres jesienny, kiedy nie wszy-
scy wymieniają na czas opony na 
zimówki i wówczas jest więcej 
urazów wypadkowych. Jednora-
zowa akcja, w której bierze udział 
60 osób, to 30 litrów krwi, bo każ-
dy oddaje pół litra. W akcji uczest-
niczyli także pracownicy szpitala, 
w tym zastępca dyrektora szpitala, 
lekarz med. Marek Femlak, który 
oddawał krew już siedemnasty raz. 

Paweł Skrzypczyński

Krew bezcennym darem

W akcjach oddawania krwi biorą udział także pracownicy szpitala fot.Paweł Skrzypczyński

ŻARY Komuś bardzo musiał 
przeszkadzać kosz pod Błę-
kitną Bramą na ul. Poznań-
skiej. Wandal zadał sobie tro-

chę trudu, bo ładny, metalowy 
kosz był solidnie zakotwiczo-
ny w kostce brukowej. Wiado-
mo jednak, że „Polak potrafi”, 

więc wandal udowodnił, że 
jak się chce, to można. Szkoda 
tylko, że teraz za naprawę za-
płacimy wszyscy. PAS

Wandale nigdy 
nie próżnują ŻARY Marek 

Iwlew, były wójt 
Gminy Trzebiel 
rozpoczyna 
pracę w żarskim 
magistracie
Marek Iwlew miał nie-
długą przerwę w pra-
cy, po przegranych wy-
borach na wójta Gmi-
ny Trzebiel. Stanowisko 
wójta piastował przez 
dwie kadencje, ale man-
datu na trzecią nie uda-
ło się już zdobyć. By-
ły już wójt zanim objął 
fotel włodarza gminy, 
był urzędnikiem w trze-
bielskim urzędzie gmi-
ny. Zajmował stanowi-
sko kierownika refera-
tu infrastruktury i inwe-
stycji. Na czas pełnienia 
funkcji wójta był urlo-
powany. Po wygaśnię-
ciu kadencji miał prawo 
wrócić do pracy na rów-
norzędne stanowisko. 
Wybrał jednak inne roz-
wiązanie. Okazja nada-
rzyła się w Żarach. Wy-
startował w konkursie 
na naczelnika Wydzia-

łu Gospodarki Nierucho-
mościami, Architektu-
ry i Zasobów Komunal-
nych, bo dotychczasowa 
naczelnik, Małgorzata 
Kirchhoff zrezygnowała 

z pracy. Konkurs nie był 
łatwy, bo przed komisją 
zaprezentowała się piąt-
ka zainteresowanych. 
Ostatecznie posadę uzy-
skał Marek Iwlew. PAS

Wójt naczelnikiem

fot. Andrzej Buczyński

fot.Paweł Skrzypczyński
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KRAJ Nie masz 
skrzynki pocztowej? 
To możesz mieć 
kłopoty. Jej 
posiadanie jest 
obowiązkiem 
ustawowym, a brak 
wiąże się z wysoką 
karą finansową.

Zgodnie z prawem właściciel lub 
współwłaściciele nieruchomości 
gruntowych, na których znajduje 
się budynek mieszkalny lub budy-
nek mieszkalny stanowiący odrębną 
nieruchomość są obowiązani umie-
ścić skrzynkę pocztową. Skrzynka 
musi spełniać wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwiet-
nia 2014 r. w sprawie oddawczych 
skrzynek pocztowych. Za brak 
skrzynki grozi wysoka kara - nawet 
10 tysięcy złotych. Mówi o tym art. 
127 ustawy Prawo Pocztowe.

Obowiązek posiadania 
skrzynki pocztowej powinien 
być realizowany:

1) w budynkach jednoro-
dzinnych – przez umieszczenie 
oddawczej skrzynki pocztowej 
przed drzwiami wejściowymi do 
budynku lub w ogólnie dostępnej 
części nieruchomości; 

2) w budynkach wieloro-
dzinnych, w których wyodrębnio-
ne są co najmniej 3 lokale – przez 
umieszczenie w ogólnie dostęp-
nej części nieruchomości zesta-
wu oddawczych skrzynek pocz-
towych w liczbie odpowiadają-
cej liczbie samodzielnych loka-
li mieszkalnych oraz lokali o in-
nym przeznaczeniu, jeżeli posia-
dają osobny adres. 

Brak skrzynki pocztowej 
uniemożliwia bezpieczne pozo-
stawienie korespondencji. Ku-
rier nie może np. zostawić zawia-
domienia o pozostawieniu pisma 
urzędowego sąsiadowi lub dozor-
cy bądź możliwości jego odbioru 
w urzędzie. Inną sprawą jest stan 
techniczny skrzynek. Często jest 
tak, że stan skrzynki uniemożli-
wia lub utrudnia bezpieczne po-
zostawienie przesyłek. PAS

Skrzynka na listy musi być

REGION W trosce 
o bezpieczeństwo 
najmłodszych, 
udających się na 
zimowy wypoczynek 
zgłośmy kontrolę 
autokaru. Policjanci, 
którzy przyjadą na 
miejsce, sprawdzą 
stan trzeźwości 
kierowcy, skontrolują 
wymagane 
dokumenty, 
oświetlenie, 
ogumienie pojazdu.

Już w poniedziałek, 14 stycznia, 
rozpoczną się ferie zimowe w na-
szym województwie. W trosce 
o bezpieczeństwo dzieci, które 
wyjadą na zorganizowany zimo-
wy wypoczynek, zgłośmy kon-
trolę autokaru. Policjanci, którzy 
przyjadą na miejsce, sprawdzą 
stan trzeźwości kierowcy, skon-
trolują wymagane dokumenty, 
oświetlenie, ogumienie pojazdu.

- W celu zapewnienia pra-
widłowego przebiegu tych dzia-
łań zwracamy się z prośbą o do-
konywanie tych zgłoszeń z wy-
przedzeniem - informuje kom. 
Aneta Berestecka, oficer prasowy 
KPP w Żarach. PAS

Zgłoś zawczasu kontrolę autokaru

Kontrola autokaru, którym dzieci udają się na wycieczkę lub zimowisko, da rodzicom pewność, że będą podróżowały sprawnym pojazdem fot.KPP Żary

Jak zgłosić kontrolę autokaru?
Można to zrobić pisemnie, wniosek kierując 
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Żarach
Wydział Ruchu Drogowego
ul. Legionistów 3
68-200 Żary
lub telefonicznie:
w dni powszednie w godz. od 8:00 do 15:00 
w Wydziale Ruchu Drogowego pod numerem 
telefonu: 68 476-33-47.

Posiadanie skrzynki na korespondencję jest obowiązkiem fot.Paweł Skrzypczyński
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ŻARY Złodzieja, 
któremu udało 
się ukraść cenne 
rzeczy, zgubiła 
chęć zapalenia 
papierosa.
Była środa (9.01) nad ra-
nem. Młody, 29-letni miesz-
kaniec miasta z nie zamknię-
tej piwnicy wielorodzinnego 
domu wyniósł elektronarzę-
dzia i wędki. Było tego sporo, 
więc zapakował wszystko do 
dużego kosza na śmieci i ru-
szył w kierunku swojego do-
mu. Po drodze zachciało mu 
się zapalić papierosa, a że nie 
miał swoich, to postanowił 
kogoś poprosić. Zauważył na 
ulicy mężczyznę, podszedł do 
niego i zapytał, czy ten może 
poczęstować go papierosem. 
Miał jednak wyraźnie gor-
szy dzień niż mógłby jeszcze 
chwilę wcześniej podejrze-
wać. Mężczyzna okazał się 
być funkcjonariuszem Policji, 
który był przed służbą. Poli-
cjant zadzwonił natychmiast 

do dyżurnego w komendzie, 
bo sytuacja, że ktoś ciągnie za 
sobą duży, plastikowy śmiet-
nik wypełniony elektronarzę-
dziami nie jest standardowa.

Na miejsce szybko do-
tarli funkcjonariusze z żar-
skiej jednostki. Byli już 
w drodze na interwencję, bo-
wiem w tym samym czasie 
pokrzywdzony zgłosił kra-
dzież elektronarzędzi oraz 
wędek. Mężczyzna z podej-
rzanym bagażem został za-
trzymany i trafił do policyj-
nego aresztu, a mienie zosta-
ło zabezpieczone. Pokrzyw-
dzony rozpoznał rzeczy, które 
chwilę wcześniej zostały mu 
skradzione i oszacował ich 
wartość na blisko 4 tys. 

- Zgromadzony mate-
riał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie zatrzymane-
mu zarzutu. Za przestępstwo 
kradzieży może grozić nawet 
do 5 lat pozbawienia wolności 
- informuje kom. Aneta Bere-
stecka, oficer prasowy KPP 
w Żarach. PAS

Zatrzymanie złodzieja

O tym, że palenie szkodzi zatrzymany złodziej przekonał się na własnej skórze fot.KPP Żary

ŻARY Na obwodnicy miasta, w pobliży 
żarskiej strefy gospodarczej zapalił się 
samochód ciężarowy, który przewoził 
drewno.

Zgłoszenie odebrał dyżurny Powiatowej Państwowej Straży Pożar-

nej. Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej. Zanim jednak strażacy dotarli na miejsce, to 
kierowca ciężarówki próbował gasić pożar na własną rękę. Paliła się 
komora silnika i kabina. Strażacy użyli piany sprężonej, pilnując aby 
płomienie do dotarły do zbiornika z paliwem i naczepy z drewnem. 
Działania ratowniczo gaśnicze trwały ponad godzinę. PAS

Ciężarówka w płomieniach

Zapaliła się komora silnika i kabina fot.KPSP Żary

ŻARY Zwykła 
kontrola drogowa 
spowodowała, 
że kierowca 
i pasażerowie 
volkswagena będą 
mieć kłopoty.
Podczas służby w świąteczną nie-
dzielę (6 stycznia) policjanci ruchu 
drogowego żarskiej komendy, na 
jednej z ulic w Żarach zatrzymali do 
kontroli samochód marki VW Polo. 

Zachowanie kierowcy wska-
zywało, że może on znajdować się 
pod wpływem narkotyków. Badanie 
testerem potwierdziło to przypusz-
czenie, w związku z tym pobrano od 
28-letniego mieszkańca pow. żar-
skiego krew do dalszych badań la-
boratoryjnych.

Pasażerowie podróżują-
cy z mężczyzną, 19 -latek i 18-lat-
ka z Żar zostali zatrzymani w poli-
cyjnym areszcie, bowiem posiadali 
przy sobie susz roślinny zapakowa-
ny w woreczki strunowe. Po zbada-
niu substancji tester wskazał, że jest 
to marihuana.

Teraz kierowcy może gro-
zić do 2 lat pozbawienia wolności, 
natomiast pasażerom, którzy mieli 
narkotyki do 3 lat. PAS

Był pod 
wpływem
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ŻAGAŃ Centrum 
Kultury wspólnie 
z Chórem 
„Octava” pod 
dyrekcja Moniki 
Maszkowskiej 
zaprosiło 
mieszkańców 
na koncert 
kolęd do sali 
Familijnej Pałacu 
Książęcego.
W koncercie „Dnia jedne-
go” chórzyści zaśpiewa-

li przy akompaniamen-
cie Krystyny Gowik trady-
cyjne i współczesne kolę-
dy. Na skrzypcach gościn-
nie zagrały uczennice Mo-
niki Maszkowskiej z Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia. Partie solo-
we kolęd zaśpiewała Mar-
tyna Jaworska. Na zakoń-
czenie publiczność wspól-
nie z chórem zaśpiewała 
popularną kolędę „Cicha 
noc”. 

Jan Mazur

Koncert kolęd „Dnia jednego”

Chór „Octava” w pełnej krasie fot.Jan Mazur

Na występie nie zabrakło przyjaciół, znajomych i miłośników dobrej muzyki fot.Jan Mazur

ŻARY Tegoroczne ferie 
będą zorganizowane pod 
hasłem „Zimowe hece 
w bibliotece”.

Ferie w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej rozpoczną się 14 stycznia i potrwają 
do 25 stycznia. Dzieci i młodzież w wie-
ku od 7 do 16 lat będą mogły skorzystać 
z oferty od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 10:00 do 12:00. Motywem 
przewodnim tegorocznych zajęć w bi-
bliotece jest Zima. 

Program zajęć:
Od 14 stycznia do 24 stycznia 
Superaktywny uczestnik Ferii w Biblio-
tece – konkurs
Moje ferie - konkurs

14 stycznia - W krainie bajki
- zajęcia plastyczne 
Kapryśna zima.
15 stycznia - W krainie mediów
- zajęcia literacko-teatralne 
Poszukiwanie zimy.
16 stycznia - W salonie gier
- gry i zabawy różnych pokoleń

17 stycznia - W Muzeum Pogranicza 
Śląsko - Łużyckiego
- warsztaty plastyczne
18 stycznia - W Sali Projekcyjnej 3D
- projekcja filmu 3D 
Klopsiki i inne zjawiska pogodowe.
21 stycznia - U dziadków
- zajęcia literacko-plastyczne 
Laurka dla babci i dziadka.
22 stycznia - W krainie muzyki
- zajęcia muzyczne – taneczne 
Piosenka dla babci i dziadka.
23 stycznia - W Pracowni Multimedial-
nej

- zajęcia komputerowe 
Pocztówka z ferii.
24 stycznia - W Muzeum Pogranicza 
Śląsko - Łużyckiego
- warsztaty plastyczne
25 stycznia - W kuchni
- zajęcia plastyczne Z serwetki wyczaro-
wane
- zajęcia kulinarne Bajkowa kanapka
- rozstrzygnięcie konkursu na najpięk-
niejszy album Moje ferie
- rozstrzygnięcie konkursu na Najaktyw-
niejszego uczestnika Ferii w Bibliotece
PAS

Ferie zimowe w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej

Za wspaniałe śpiewanie należą się kwiaty fot.Jan Mazur
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GMINA ŻARY  
W świetlicy wiejskiej 
w Łazie członkowie 
stowarzyszenia 
„Łaz - Zielony Las” 
zorganizowali 
promocję książki 
„Julka - dziewczyna 
z biglem” 
autorstwa Anety 
Wojciechowskiej.
Julka zjawiła się pewnego dnia 
w Łazie. Jej mama postanowiła tu 
zamieszkać. Julka sprawiała wra-
żenie lekko przestraszonej zmia-
nami, wycofanej i niepewnej, ale 
szybko wrosła w naszą miejsco-
wość. Znalazła przyjaciół, można 
ją spotkać na sołeckich imprezach 
i meczach piłkarskich miejscowe-
go WKS. I pewnie wielu miesz-
kańców myśli o niej „nasza Jul-
ka”. Julka ma problemy z komu-
nikowaniem się z innymi. Ale czy 
potrzebne są słowa, gdy na nasze 
„dzień dobry” czy „cześć” otrzy-
mujemy piękny uśmiech i roz-
iskrzone spojrzenie? I chyba nikt 
nie przypuszczał, że Julka zosta-
nie bohaterką książki. Jednak ży-
cie przynosi nam różne niespo-
dzianki. Autorka książki „Julka 
– dziewczyna z biglem”, Aneta 
Wojciechowska, jest nauczyciel-
ką i wychowawczynią Julki. Wy-
tworzyła się między nimi specy-
ficzna więź, która zapewne była 

impulsem do powstania opowie-
ści z życia dziewczynki z cztero-
kończynowym porażeniem mó-
zgowym.

Książka zawiera kilkanaście 
opowieści z życia Julki i jej klaso-
wych przyjaciół. Opowieści, któ-
re uświadamiają nam ile wysiłku 
trzeba włożyć w zdawałoby się 
proste czynności. To, co dla nas 
jest czymś normalnym i wyko-
nywanym bez większego wysił-
ku, dla osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów jest zdobywa-
niem najtrudniejszego, górskiego 
szczytu. A zdobycie go to ogrom-
na satysfakcja i radość.

Promocja książki, zorga-
nizowana przez stowarzyszenie 
„Łaz – Zielony Las”, odbyła się 
6 stycznia w sali świetlicy wiej-
skiej. Obok autorki i głównej bo-
haterki uczestniczyły w niej ko-
leżanki i koledzy z klasy Julki. 
Obok historyjek z ich szkolnego 
życia uczestnicy spotkania mogli 
także posłuchać ich gry na key-
boardzie. Organizatorzy popro-
sili także dr Rafała Szymczaka 
o wygłoszenie krótkiej pogadan-
ki o Zielonym Lesie.

Książkę „Julka – dziewczy-
na z biglem”można kupić w księ-
garniach internetowych. Dochód 
ze sprzedaży będzie przeznaczo-
ny na działalność Zespołu Szkół 
Specjalnych w Żarach. 

Janina Wilga

Każdy ma swoje 
Himalaje

fot.Jan Wilga

fot.Jan Wilga

fot.Jan Wilga
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ŻAGAŃ Okres 
Bożego 
Narodzenia 
to czas 
śpiewania kolęd 
i pastorałek. Nie 
mogło więc w tym 
czasie zabraknąć 
występu 
utalentowanej 
młodzieży 
z Klubu 
Wojskowego.
W koncercie „Święty 
Czas”, w kościele garnizo-
nowym pw. Matki Bożej 
Hetmanki Żołnierza Pol-
skiego, zaprezentowała się 

grupa sceniczna „Husa-
rze”, grupa taneczna Wie-
wiórki i zespół wokalny 
„Ostatni Raz”. Wystąpi-
li także indywidualni wy-
konawcy: Mikołaj Sidor, 
Julia Łabuda, Lena Figler, 
Kasia Bałuk, Martyna Biał-
ko, Natalia Szostek, Marty-
na Hawryluk, Oliwia Krzy-
żan, Ola Wągrowska, Au-
relia Bałuk. Na zakończe-
nie koncertu wszyscy wy-
konawcy zaśpiewali kolędę 
„Święty czas” a Wiewiórki 
z grupy tanecznej rozdawa-
ły wśród publiczności cia-
steczka i serduszka.

Jan Mazur

To był najprawdziwszy „Święty Czas”

27 FINAŁ WOŚP

Gramy dla dzieci małych i bez focha, na 
zakup sprzętu dl specjalistycznych szpita-
li dziecięcych 

12.01.2019 – sobota
godz. 11.00 – Żarski Dom Kultury, ul. 
Wrocławska 7 - Spotkanie i szkolenie wo-
lontariuszy
godz. 10.00– sala sportowa Zespołu Szkół 
w Kunicach - Turniej Piłkarski Unia Ku-
nice: zespoły – wpisowe 10 zł. Zaprasza-
my na grilla, napoje i domowe ciasta. 

13.01.2019 – niedziela 
godz. 14.00

GRAMY I LICYTUJEMY W RYNKU 
MIASTA 

Koncerty:
Społeczne Ognisko Artystyczne
Niepubliczne Przedszkole eNCe – peNCe
sekcja wokalna ŻDK
zespół „Charyzma” ŻDK
Miejskiej Orkiestry Dętej ŻDK
zespoły rockowe ŻDK

KLUB MOTOCYKLOWY „BLACK 
EAGLES” – pokaz motocykli
godz. 20.00 
 „ŚWIATEŁKO DO NIEBA”

MARSZ W ZIELONYM LESIE – 
PTTK „Ryś”
BIEG „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” 
(pomiar poziomu cukru i inne) Start godz. 
12.00 parking przy basenie, ul. Źródlana 

ZAWODY PŁYWACKIE
godz. 14.00 - 16.00, pływalnia „WOD-
NIK” - zawody w stylu dowolnym i kla-
sycznym, w różnych kategoriach wieko-
wych na dystansach 25 m, 50 m i 100 m. 
Zapisy od godz. 12.00 w holu pływalni 
„Wodnik”. Wstęp – dowolna wpłata do 
puszki WOŚP

OJ BĘDZIE SIĘ DZIAŁO..... SZTAB 
PRZEDSZKOLNY
WOŚP godz. 12.00 -16.00 - Miejskie 
Przedszkole Nr 3 im. Fundacji WOŚP 
w Żarach
- Orkiestrowy Sklepik, Przedszkolna Ka-
wiarenka, przedstawienie teatralne „Kop-
ciuszek” w wyk. pracowników przed-

szkola, licytacja gadżetów, koncert przed-
szkolaków i rodziców przedszkola, ar-
tystyczne prezentacje MP2,MP7, MP8, 
MP10, pokazy Karate –Kontra. Prezen-
tacje absolwentów przedszkola - akroba-
tyka sportowa, szkoła muzyczna, szkoła 
tańca.

ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI 
MUZEUM
godz. 14.00 – 17.45 - Muzeum Pogra-
nicza Śląsko-Łużyckiego. Ciepła kawa 
i herbata dla wolontariuszy. Warsztaty dla 
zmarzniętych

WOŚP W KUNICACH
godz. 16.00 - ŻDK filia „Kunice - licyta-
cje i występy dzieci z Przedszkola nr 4, 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10, 
zespołów artystycznych ŻDK i licytacje.

GRAMY BO LUBIMY – TURNIEJ 
TENISA STOŁOWEGO
godz. 11.00 - Szkoła Podstawowa w Ol-
brachtowie
Turnieje tenisa stołowego w 5 kat. wie-
kowych: I kat.- rocznik 2002 i młodsi 
dziewcząt, II kat.- rocznik 2002 i młod-

si chłopców, III kat.- Amatorzy, IV kat.- 
Mieszkańcy Gminy Wiejskiej Żary, V kat. 
- Zrzeszeni - open od V ligi. Wpisowe – 
kat. I min 10 zł, pozostałe kat. Min 20 zł.

BANK SZTABU 27 FINAŁU WOŚP 
W ŻARACH
godz. 13.00 – 20.00 - Salon Wystaw Ar-
tystycznych ŻDK godz. 14.00 – stanowi-
sko 105 Kresowego Szpitala Wojskowego

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

Organizatorzy i partnerzy: Urząd Mia-
sta Żary, Żarski Dom Kultury, MPB Ża-
ry, Mbank, Miejskie Przedszkole Nr 3 im. 
FWOŚP w Żarach, MOSRiW, WOPR, 
PCK, Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyc-
kiego, Klub Turystyki Aktywnej PTTK 
„Ryś”, Elżbieta Łobacz-Bącal, Piotr Ol-
szewski, Marek Przedwojski, SP Ol-
brachtów, Klub Motocyklowy „Black 
Eagles”, Piekarnie żarskie, 105 Kresowy 
Szpital Wojskowy, Bar „Pokusa”, SP nr 5, 
SP nr 8, Szkoła Medyczna „Awangarda”, 
PKO B.P Żary. PAS

Orkiestra zagra już 27. raz

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur
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ŻAGAŃ  
W świąteczną 
niedzielę, 
ulicami miasta, 
po raz pierwszy 
przeszedł 
barwny Orszak 
Trzech Króli.

Uroczystą sumę w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia 
NMP poprzedził występ 
Zespołu Górali Czadec-
kich „Stanowianie”, śpie-
wających bukowińskie ko-
lędy. Do ołtarza wyruszy-
ła procesja z barwnymi fla-
gami a jej uczestnicy mie-
li na głowach korony. Mszy 
św. przewodniczył ks. pro-
boszcz Władysław Ta-
sior. Po zakończeniu litur-
gii mszalnej rozegrała się 

pierwsza scena Orszaku 
Trzech Króli z udziałem św 
Rodziny i Mędrców Świata. 
Orszak wspólnie z wierny-
mi wyruszył na ulice miasta 
pod hasłem „Odnowi obli-
cze ziemi”, nawiązującym 
do nauki Jana Pawła II. Na 
trasie, przy pałacyku, mło-
dzież ze Szkoły Podstawo-
wej nr 5 przedstawiła jaseł-
ka, obrazujące walkę dobra 
ze złem. Następnie orszak 
wyruszył w kierunku pla-
cu Słowiańskiego, gdzie na 
scenie była ustawiona szop-
ka bożonarodzeniowa. No-
wonarodzonemu Dzieciąt-
ku pokłon oddali pasterze 
i trzej królowie. Na zakoń-
czenie kolędy ponownie za-
śpiewali „Stanowianie” ze 
Stanowa.

Jan Mazur

Pierwszy taki orszak

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur fot.Jan Mazur
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ŻARY 4. Żarski Orszak Trzech Króli

Przeszli przez miasto 
aż do stajenki
Tego typu orszaki 
są tradycją 
stosunkowo 
nową. W Żarach 
dopiero po raz 
czwarty, 
z kolei w Żaganiu 
zorganizowano 
orszak pierwszy 
raz, natomiast 
zielonogórskie 
orszaki miały już 
osiem edycji.
W Żarach, podobnie jak już 
to miało miejsce wcześniej, 
orszak wyruszył spod ko-
ścioła Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny.

Trzej królowie za-
jechali pod ratusz, gdzie 
przywitała ich burmistrz 
Danuta Madej i wskazała 
drogę do stajenki.

Cały orszak prze-
maszerował dalej ulicami 
Chrobrego, Ułańską, aż 
do Okrzei. Celem była pa-
rafia pw. Miłosierdzia Bo-
żego. Na koniec uroczy-
stości przygotowano dla 
wszystkich ciepły posiłek 
i coś słodkiego

Andrzej Buczyński
fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński
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fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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PIŁKA NOŻNA 
Sześć drużyn 
młodzików 
rywalizowało  
w pierwszym  
z ośmiu turniejów 
piłki nożnej 
organizowanych 
przez MLKS 
Budowlani Lubsko 
pod patronatem 
starosty żarskiego.

W pierwszych zawodach z tego 
cyklu wzięły udział drużyny mło-
dzików z roczników 2006 i 2007. 
Z halowych pojedynków zwycię-
sko wyszła ekipa grająca w bar-
wach UKS Promień Żary.

Następne miejsca zajęli  
w kolejności: Tęcza Krosno Od-
rzańskie, UKS Victoria Jasień, 
Budowlani II Lubsko, SV Lausitz 
Forst oraz Budowlani Lubsko.

Obecność gości z Niemiec 
nadała imprezie międzynarodowe-
go charakteru. 

Zdobywcą nagrody dla naj-
lepszego strzelca z dorobkiem pię-
ciu bramek został Michał Ken-
cek. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Karola Scandola  
z żarskiego Promienia, zaś bram-
karzem - Walter Samuel z SV Lau-
sirz Forst,

Kolejne zmagania młodych 
piłkarzy zaplanowano na 12 stycz-
nia, kiedy to na hali staną naprze-
ciw siebie drużyny Żaków z rocz-
nika 2010 i 2011. Zawody rozpocz-
ną się o godz. 14.00.  ATB

O puchar starosty

Dla całych rodzin z Akademii
PIŁKA NOŻNA 
W świątecznym 
turnieju 
Akademii Młody 
Talent wzięli 
udział nie tylko 
młodzi piłkarze, 
ale i rodzice. 
Były mecze Żaków, Orli-
ków i Młodzików, mecze  
z rodzicami i trenerami. Wiel-
ką ambicją na boisku wyka-
zały się mamy. Pobito też re-
kord grupowego żonglowa-
nia piłką - osiągnięcie wyni-
ku 507 było też formą dobrej 
zabawy dla wszystkich. ATB Turniej zorganizowano w hali sportowej przy ul. Zwycięzców w Żarach fot. Andrzej Buczyński

Reprezentacja UKS Promień Żary zajęła pierwsze miejsce w turnieju fot. Andrzej Buczyński Turniej był wydarzeniem międzynarodowym fot. Andrzej Buczyński

Wszyscy piłkarze chcieli zaprezentować się z jak najlepszej strony 
fot. Andrzej Buczyński
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BIEGI Pogoda nie 
rozpieszcza biegaczy, 
a pomimo tego,  
w pierwszym 
tegorocznym parkrunie 
po Zielonym Lesie wzięło 
udział 45. amatorów 
sobotniego biegania.
275. edycję żarskiego parkrunu jako 
pierwszy ukończył Marcin Piotrowski 
uzyskując czas 20:10. Pięć sekund póź-
niej przybiegł Mirosław Wolak. Trze-
ci na mecie stawił się Marcin Potocki  
z czasem 20:52.

Nikogo nie dziwią parkrunowi bie-
gacze z innych krajów, którzy często od-
wiedzają Żary. Tak też było i ostatnio. 
Tym razem na starcie obok stałej ekipy 
pojawiła się trójka Anglików. ATB

Pierwszy w tym roku

Jest wygrana, ale mogło być lepiej
KOSZYKÓWKA 
Żarski Chromik 
wygrał kolejny 
mecz w ramach 
lubuskiej ligi  
koszykówki U-13. 
Podopieczni trenera Tomasza 
Górskiego spotkali się po raz 
pierwszy na parkiecie z dru-
żyną Polonii Leszno. I choć 
Chromik to spotkanie wygrał 
z wynikiem 72:67, to trener 
nie był do końca zadowolony 
z przebiegu meczu.

- Mnóstwo strat, brak 
zbiórek, przestrzelonych 
rzutów wolnych, zaanga-

żowania, a przede wszyst-
kim koncentracji spowo-
dowało, że o końcowy wy-
nik można było się mar-
twić. Wiem, że chłopcy 
mają potencjał tylko mu-
szą uwierzyć w siebie i za-
cząć pracować ciężej! Na 
treningach jest zupełnie 
inaczej, a jak przychodzi 
do meczu to jakby powie-
trze z nich schodziło. War-
to dodać, że we własnej 
hali trafiliśmy tylko 3 rzu-
ty wolne z 26, a tego jako 
trener przeboleć nie mo-
gę! - komentuje Tomasz 
Górski. ATB Polonia nie dogoniła Chromika fot. Andrzej Buczyński Trener Górski wymaga więcej, niż wygranego meczu fot. Andrzej Buczyński

Sto metrów przed metą fot. Andrzej BuczyńskiPoczątek malowniczej trasy żarskiego parkrunu fot. Andrzej Buczyński

W każdą sobotę przed godziną 9 zbiórka obok kąpieliska przy ul. Źródlanej fot. Andrzej Buczyński
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Cztery szkoły do finału
KOSZYKÓWKA  
W finale Powiatowej 
Olimpiady Młodzieży 
w koszykówce zagrają 
reprezentacje żarskich 
szkół - Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, Liceum 
Ogólnoksztacącego, 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego  
i Ustawicznego 
oraz Zespołu Szkół 
Budowlanych.

Eliminacje przeprowadzono w dwóch gru-
pach, po cztery drużyny w każdej. Do fina-

łu, który rozegrany będzie po feriach, awan-
sowały dwa najlepsze zespoły z każdej gru-
py.
Wyniki grupy I
KLO ŻARY - ZSE ŻARY 45:46
LO ŻARY - ZSOiT ŻARY 42:24
KLO ŻARY - LO ŻARY 51:62 po dogryw-
ce
ZSE ŻARY - ZSOiT ŻARY 9:27
KLO ŻARY - ZSOiT ŻARY 0:44
ZSE ŻARY - LO ŻARY 54:43
Wyniki grupy II 
SLO ŻARY - CKZiU ŻARY 24:58
SLO ŻARY -  ZSOiE LUBSKO 32:34
CKZiU ŻARY - ZSB ŻARY 51:29
ZSB ŻARY - ZSOiE LUBSKO 42:30
CKZiU ŻARY - ZSOiE LUBSKO 59:26
SLO ŻARY- ZSB ŻARY 28:49 ATB

LO Żary fot. Andrzej Buczyński

ZSE Żary fot. Andrzej Buczyński

CKZiU Żary fot. Andrzej Buczyński

ZSB Żary fot. Andrzej BuczyńskiMecze rozgrywane były w „Prusie” i Społecznym LO fot. Andrzej Buczyński
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Inni przegrali więcej
KOSZYKÓWKA  
Drugoligowy 
beniaminek 
Chroma Żary 
wygrywa 
pierwsze 
spotkanie w tym 
roku, pokonując 
przed własną 
publicznością 
reprezentację 
AZS Basket 
Nysa 79:75. 
Obecny bilans 
to jedenaście 
zwycięstw i dwie 
porażki.

W grupie D rundy zasadni-
czej występuje 13 drużyn, 
ale to żarska Chroma ma na 
swoim koncie najmniejszą 
liczbę przegranych spotkań. 
Bliska takiego wyniku jest 
Zetkama Doral Nysa Kłodz-
ko ze stosunkiem wygra-
nych do przegranych 10:3. 

Ostatni mecz nie na-
leżał do najłatwiejszych. 
Kilkupunktowe różnice  
w ostatecznych rezultatach 
zdarzały się już nie raz, ale 
to tylko podkręca emocje 
na trybunach.

Wyniki poszczegól-
nych kwart były następu-
jące: 16:21, 35:34, 56:55, 
79:75 ATB

Kibice obejrzeli jedenaste zwycięstwo Chromy fot. Andrzej Buczyński

W tym sezonie żarscy koszykarze przegrali u siebie tylko raz fot. Andrzej BuczyńskiKapitan D. Kalinowski zdobył 12 punktów fot. Andrzej Buczyński
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Podsumowanie 
minionego roku 
w ŻKSW
SPORTY WALKI Członkowie wraz gronem sympatyków 
Żarskiego Klubu Sportów Walki zgromadzili się na 
spotkaniu podsumowującym ubiegły rok, jak i jubileusz 
10-lecia klubu.

Oprócz reprezentantów wszystkich sekcji ŻKSW, takich jak muaithai, boks, MMA i bra-
zylijskie jiu jitsu, na spotkaniu pojawili się też goście ze Szkocji i Sri Lanki.

W noworocznej atmosferze można było spokojnie podsumować dotychczasowe do-
konania, a także podyskutować o planach na przyszłość. ATB

fot. nadesłane

Orliki z Łęknicą na czele
PIŁKA NOŻNA  
W rozegranym w Lubsku 
turnieju piłki nożnej 
w kategorii Orlików 
tryumfowała reprezentacja 
Łęknickiego Klubu 
Sportowego.

Gospodarzem tego turnieju był MUKS 
Hat-Trick Lubsko, który wystawił dwie 
reprezentacje. Dwa zespoły przyjechały  
z Krosna Odrzańskiego oraz po jednej 
z Łęknicy, Gubina i Sieniawy Żarskiej. 
Pierwsze miejsce zajęła ekipa ŁKS Łęk-
nica. Jedna z ekip gospodarzy zakończyła 
rozgrywki na srebrnej pozycji. ATB

Indywidualne nagrody dla najlepszych fot. Andrzej Buczyński Drugie miejsce dla druzyny gospodarzy fot. Andrzej Buczyński

Największy puchar powędrował do Łęknicy fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

 u Sprzedam umywalkę, torebka 
Louis vitton, słuchawki dr Beats  
drei monster, ościeżnica i tunel   
biały firmy Porta oryginalnie zapa-
kowany,  nowe, kserokopiarka tel. 
53 052 10 33

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

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

 u Sprzedam regał, szafka na buty, 
lustro kryształowe w złotej, drew-
nianej ramie tel. 53 052 10 33

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

 u Sprzedam odzież dziecięcą 
wzrost 116/120, Żary tel. 514 383 
856

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

 u Pościel wełnianą nowy komplet 
oraz odzież i obuwie damskie i dzie-
cinne – markowe. Tel. 888 924 467

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

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

KUPIĘ

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

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

MOTORYZACJA

 u Laweta 2000 DMC do wyna-
jęcia tel. 784 605 288

REKLAMA

AUTOREKLAMA

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

 u Renault traffic, 1.9 tdci, 
2004, hak, radio central. el. szy-
by, zarejestrowany, 100 proc. 
sprawny, cena 9.400 tel. 601 691 
569

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

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 li-
stek laurowy oraz ziele angielskie i ugotować na małym ogniu do 
miękkości (ok.1,5godz). Posolić i pozostawić ją w wodzie. Kiełba-
ski ponakłuwać, przełożyć 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 odcedzić, ułożyć na dnie 
naczynia żaroodpornego, na wierzchu ułożyć kiełbaski, lekko 
wciskając je w fasolę. Zalać pomidorowym wywarem, oprószyć 
tymiankiem i szałwią. Piec ok. 25min w temp. 160st.

BIAŁA KIEŁBASA ZE 
ŚLIWKAMI I BOCZKIEM
Składniki
• 6 surowych kiełbas
• małe opakowanie suszonych śliwek
• kilka plasterków boczku wędzonego
• przyprawy: majeranek, , papryka, pieprz

Wykonanie
Kiełbasy posypać przyprawami oraz skropić oliwą z oliwek lub 
olejem. Do naczynia żaroodpornego ułożyć kiełbaski, które 
wcześniej zawinąć w boczek, całość posypać śliwkami i zapiekać 
30 minut w gorącym piekarniku nagrzanym do 220 stopni.

BIAŁA KIEŁBASA 
W MIODZIE
Składniki
• 8 białych kiełbas –sparzonych
• 2 łyżki oleju
• 1 łyżka masła
• 1 łyżeczka sosu sojowego
• 1 łyżeczka miodu

Wykonanie
Wymieszać sos sojowy z miodem i 1 łyżką oleju .Natrzeć 
przestudzone kiełbaski i zostawić na 30 minut .Na patelni 
rozgrzać 1 łyżkę masła z łyżką oleju .Włożyć kiełbaski .Na 
małym gazie opiekać przewracając (uwaga by nie dopuścić 
do przypalenia) przez 10 minut .Podawać na ciepło z chrza-
nem, sosem tatarskim , ćwikłą . Tak przyrządzona biała 
kiełbasa zyskuje specyficzny ,,przydymiony” smak karmelu 
wzmocniony sosem sojowym . Jeśli kiełbasek ma być więcej 
można ułożyć je w brytfance i zapiec w piekarniku .
Kotlety rozkładamy kolejno na desce. Wykładamy na nie 
średnio po dwie skromne łyżki farszu.  Zwijamy całość, jak 
roladę, do samego końca. Układam w naczyniu .
Na  jednej rozgrzanej łyżce oleju i na dużej patelni, układa-
my roladki. 
WAŻNE: Zawsze widoczny brzeg roladki trafia na spód, aby 
uniemożliwić jej rozwinięcie. Roladki rumienimy - po minu-
cie z obu stron. Wyjmujemy i układamy w naczyniu żarood-
pornym. Włączamy piekarnik na 180 stopni C. Na patelnie, 
na której smażyły się roladki wlewamy 50 ml wina i troszkę 
wody. Deklasujemy patelnię, co znaczy, że z łatwością uzy-
skuje sos.  Polewamy nim roladki i wkładamy do piekarnika 
na 10-15 minut w temperaturze 180 stopni C. Naczynie moż-
na przykryć folią aluminiową.

KLOPSIKI Z BIAŁEJ 
KIEŁBASY W SOSIE 
POMIDOROWYM
Składniki
• 5-6 sztuk białej kiełbasy surowej
• 2 puszki pomidorów
• olej do smażenia
• sól, pieprz, natka pietruszki lub bazylia
• ryż

Wykonanie
Białą kiełbasę wycisnąć z flaka dzieląc na porcje. Smażyć ko-
tleciki na rozgrzanym oleju, aż się zrumienią. Dodać pomidory 
z puszki, doprawić i gotować, aż sos się nieco zredukuje. Pod ko-
niec dodać natkę pietruszki lub bazylię. Podawać z ugotowanym 
na sypko ryżem.

fot. ARMG

fot. ARMG
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• Referendarz sądowy Żary 2
• Psycholog Lubsko ½ etatu 1
• Główny księgowy Żary 1
• Inżynier jakości ze znajomością ISO 

Lubsko 1
• Krojczy – cięcie elementów urządze-

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

mięsny Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Lipinki Łużyckie 5
• Sprzedawca na stacji paliw Żary 1
• Kasjer Łęknica 2
• Dekarz Żary i okolice 2
• Pracownik budowlany (murarz) Żary 6
• Operator CNC Lubsko 1
• Spawacz Lutol 3
• Monter stolarki budowlanej Lubsko 1

• Pracownik produkcji Górzyn 4
• Pracownik produkcji Żary 10
• Monter wyrobów z drewna Lubsko 1
• Ślusarz-mechanik Lubsko 1
• Magazynier Żary 1
• Kierowca autobusu Lutol 2
• Kierowca samochodu ciężarowego 

Delegacje do krajów UE 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

powyżej 3,5 tony (dział międzynarodo-
wych przewozów) 5 

• Kierowca samochodu ciężarowego 
powyżej 3,5 tony (dział krajowych 
przewozów) Teren Polski 5

• Kierowca samochodu ciężarowego 
Teren Polski i UE 1

• Pracownik budowlany Jasień 1
• Specjalista ds. handlowych Lubsko 1
• Sprzedawca Lubsko 1
• Pracownik pizzerii Łęknica 1
• Robotnik leśny Nadleśnictwo Wymiar-

ki 1
• Operator prasy krawędziowej Żary 1

• Brygadzista działu (Wiechlice) 2
• Brygadzista-Elektryk (Gozdnica) 1
• Tokarz/frezer (Małomice) 1
• Doradca/technik doradca ds. ogólno-

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

dzeń/Kierowca (Szprotawa) 1
• Fizjoterapeuta (Brzeźnica) 1
• Kasjer - sprzedawca (Żagań) 5
• Kasjer- Sprzedawca (Żagań) 3
• Kasjer-Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Kelner/Barman (Żagań) 1
• Kierowca ciągnika (teren powiatu) 1
• Kierowca ciągnika (Iłowa) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Gozdnica) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Magazynier - kierowca (Szprotawa) 1
• MAGAZYNIER (Wiechlice) 4
• Menedżer klienta biznesowego (Ża-

gań) 1
• Monter, konserwator urządzeń wodno 

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

przedszkolu (Szprotawa) 1
• Technik ds. wytwarzania (Żagań) 1
• Nauczyciel wychowania przedszkol-

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

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

1
• Pakowacz ręczny (Szprotawa) 20
• Policjant (Żagań, Iłowa, Szprotawa) 14
• Pomoc kuchenna (Żagań) 1
• Pomoc kuchenna (Żagań) 1

• Pomocniczy robotnik budowlany (te-
ren województwa lubuskiego) 1

• Pomocnik magazyniera (Żagań) 1
• Pracownik fizyczny (Tomaszowo) 3
• Pracownik ogólnobudowlany (Iłowa) 

10
• Pracownik produkcji (Żagań) 1
• Przyjmujący zakłady wzajemne (Ża-

gań) 1
• Sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Asystent ds organizacji imprez 

plenerowych- uzupełnienie RefDo30 
(Żagań, teren kraju) 1

• Brukarz - RefDo30 - uzupełnienie 
(Polkowice) 2

• Kelner - uzupełnienie prac interwen-
cyjnych FP (Żagań) 1

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

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

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

• Pomocnik grabarza - uzupeł. prac 
interwencyjnych FP (Żary) 1

• Robotnik gospodarczy - zob. po rob. 
publ. (gmina Żagań) 2

• Robotnik gospodarczy (roboty publicz-
ne Żagań) 1

• Sprzątaczka biurowa (roboty publicz-
ne Żagań) 2

• Sprzedawca - uzupełnienie - Re-
fDo30r.ż (Gozdnica) 1

• Stylista paznokci -  uzupełnienie - 
RefDo30 (Żagań) 1

• Szwaczka  uzupełnienie - DofWynagr 
50 + (Żary) 1

• Technik prac biurowych/ magazynier - 
RefDo30 - uzupełnienie (Wiechlice) 1

Prasa do słomy Claas 
Rollant 250, rok 2002, 
stan bardzo dobry, Tel. 

699-932-056

Przyczepa samozbiera-
jąca, rok 2001, 

Tel. 699-932-056

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

AUTOREKLAMA

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

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

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

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

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

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

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

USŁUGI

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

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

RÓŻNE

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

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

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

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

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

TOWARZYSKIE

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

REKLAMA

 u Darmowy rzeczo-
znawca. Szkoda na po-
jeździe? Rozliczana kosz-
torysowo? Odbierz do-
datkowe pieniądze. De-
cyzja w trzy dni robocze. 
Weryfikacja kosztorysu 
z ostatnich 3 lat!!! Tel. 
606 805 778
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Thomas Anderson, programista koncernu Meta 
Cortechs, działa pod pseudonimem Neo jako hak-
er. Prześladuje go przeczucie, że z rzeczywistością, 
w której żyje, jest coś nie tak. Pewnego dnia 
nawiązuje z nim kontakt Morfeusz uznawany za 
najniebezpieczniejszego żyjącego człowieka. Od 
tej pory wszystko toczy się w zawrotnym tempie. 
Neo dostaje prawo wyboru między poznaniem 
odpowiedzi na nurtujące go pytania a błogą 
nieświadomością. Każda z jego decyzji ma 
nieodwracalne konsekwencje. 

TVN fi lm sf, USA, 1999 

Matrix22:10

Piątek

TVP1

21:30

Sobota

Na ruinach dawnej Ameryki Północnej rozciąga 
się państwo totalitarne Panem z okazałą stolicą 
- Kapitolem. Władze zmuszają podległe sobie 
rejony do składania okrutnej daniny. Raz w roku 
każdy okręg musi wyłonić chłopaka i dziew-
czynę między dwunastym a osiemnastym 
rokiem życia, którzy wezmą udział w brutalnych 
zawodach na śmierć i życie, transmitowanych na 
żywo przez telewizję. Mija rok od czasu, kiedy 
Katniss Everdeen i Peeta Mellark wygrali 74. 
edycję morderczego turnieju. 

Christine Collins mieszka w robotniczej dzielnicy 
Los Angeles i samotnie wychowuje 9-letniego 
synka, Waltera (Gattlin Griffi  th). Gdy pewnego 
dnia wraca z pracy do domu, nie zastaje w nim 
chłopca. Zrozpaczona kobieta natychmiast 
zawiadamia policję. Ta rozpoczyna intensy-
wne poszukiwania zaginionego dziecka. Pięć 
miesięcy później funkcjonariusze w blasku 
fl eszy oddają Christine syna całego i zdrowego. 
Kobieta zabiera chłopca do domu, chociaż wie, 
że to nie jest jej Walter. 

TVP2 dramat sf, USA, 2013thriller, USA, 2008

Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia Oszukana 20:05

Niedziela

Zakochani Maria i Kajetan (Stefan Pawłowski) 
organizują zaręczyny z udziałem przyszłych 
teściów. Ich rodzice do tej pory nie mieli szansy 
się spotkać, więc uroczystość staje się doskonałą 
okazją do wzajemnej prezentacji. Para szybko 
staje jednak w obliczu poważnego problemu, 
różnic światopoglądowych dzielących obie fami-
lie. Hanna (Danuta Stenka) i Henryk (Zbigniew 
Zamachowski) Kowalscy mają konserwatywne 
poglądy, cenią tradycję i wykazują ogromny 
szacunek do zasad moralnych. 

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2015

Zaręczyny21:00

Poniedziałek

Rok 2035, Chicago. Roboty wkraczają do codzien-
nego życia ludzi, pełniąc rolę ich mechanicznych 
służących. Odpowiednie oprogramowanie 
sprawia, że są w stanie wyręczać ich niemal we 
wszystkich dziedzinach życia. Gotują, sprzątają, 
kierują samolotami, opiekują się dziećmi 
i dotrzymują towarzystwa. Detektyw Del Spooner 
nie ufa sztucznej inteligencji i z pogardą patrzy na 
maszyny, które nazywa blaszakami. Przedstaw-
iciele fi rmy U.S. Robotics zapewniają jednak, że 
ich produkt nie zagraża ludziom. 

POLSAT fi lm sf, USA, 2004 

Ja, robot20:10

Wtorek

Przyszłość. Przedstawiciele obcej, bezcielesnej 
rasy, zwani Duszami, atakują ludzi. Niezdolni do 
odczuwania uczuć kosmici przejmują kontrolę 
nad ciałami, umysłami i wspomnieniami swoich 
żywicieli, niszcząc ich świadomość. Grupa 
rebeliantów ze świata ludzi, którym udało się 
uniknąć skolonizowania, żyje w ukryciu w jas-
kiniach i podziemnych tunelach. Stamtąd ocalali 
bezradnie obserwują poczynania kosmitów, 
którzy przejmują władzę nad światem ludzi. 
Tropem rebeliantów podążają Łowcy. 

TVN fi lm sf, Szwajcaria, USA, 2013

Intruz21:35

Środa

Danny Maccabee jest wziętym chirurgiem 
plastycznym, któremu nieco gorzej wiedzie się 
w życiu prywatnym. Mężczyzna jest święcie 
przekonany, że kobiety są zainteresowane 
żonatymi facetami, dlatego gdy spotyka 
zjawiskowo piękną i dużo od siebie młodszą 
Palmer, ucieka się do niewinnego kłamstwa. 
Roztacza przed nią dramatyczną wizję życia 
u boku okrutnej żony, która go bije i zdradza. 
Nie bierze pod uwagę, że dziewczyna może być 
do bólu uczciwa. 

POLSAT komedia, USA, 2011

Żona na niby20:10

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM PRZYGODOWY DRAMAT SERIAL KRYMINALNY KOMEDIA HORROR

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

piątek 11 stycznia

05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość - serial 

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

obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

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

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce

- Planeta Ziemia
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn

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

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

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

marzenia 
- teleturniej

21:30 Wiktoria - serial
22:30 Samba - komediodramat, 

prod. Francja, 2014
00:40 El Principe 

- dzielnica zła - serial
02:30 Wiktoria - serial kostiu-

mowy
03:30 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn

05:15 Koło fortuny
06:00 Egzamin z życia - serial
06:50 Anna Dymna 

- spotkajmy się
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Cena miłości - serial
14:00 Coś dla Ciebie 
14:30 Operacja Zdrowie! 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Na sygnale - serial

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:45 U Pana Boga 
za piecem 
- komedia, prod. Polska, 
1998, reż. Jacek Bromski, 
wyk. Ira Łaczina, Jan 
Wieczorkowski, Krzysztof 
Dzierma, Andrzej Zaborski

22:35 La La Poland
23:25 Grzech mojej córki
01:05 Wszystko zostaje 

w rodzinie 
- komedia, prod. Kanada, 
2005, reż. Niall Johnson, 
wyk. Rowan Atkinson

02:55 Zauroczenie
- fi lm fabularny,
prod. USA, 2013,
reż. Malik Bader

04:35 Zakończenie dnia

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

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

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
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 tai chi
- fi lm sensacyjny, 
Chiny, Hong Kong, USA, 
2013, reż. Keanu Reeves, 
wyk. Tiger Hu Chen, Keanu 
Reeves, Karen Mok, Hai Yu, 
Qing Ye

22:10 Matrix 
- fi lm S-F, USA, 1999, 
reż. Lana Wachowski, 
Andy Wachowski, wyk. 
Keanu Reeves, Laurence 
Fishburne, Carrie-Anne 
Moss, Hugo Weaving, Joe 
Pantoliano, Marcus Chong, 
Gloria Foster

01:00 Życie bez wstydu 
- reality show

02:00 Kuba Wojewódzki 
03:00 Uwaga!

- magazyn
03:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 SuperPies
09:30 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
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
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 Świat według 

Kiepskich - serial
20:10 Jak rozpętałem II wojnę 

światową.

21:45 Niesamowity 
Spider-Man 2
- fi lm przygodowy

 Kolejna odsłona przygód 
Człowieka Pająka jednego 
z najpopularniejszych 
bohaterów komiksowych 
na świecie. Wspaniale jest 
być Spider-Manem. 

00:50 Panaceum
 Emily oraz Martin 

są młodzi, piękni i bogaci. 
Ona przyjechała do Nowe-
go Jorku, by studiować 
grafi kę, ale ostatecznie 
skończyła jako kelnerka.

03:05 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje
- program rozrywkowy

08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura
08:35 Hubal - dramat wojenny, 

prod. Polska, 1973, 
reż. Bohdan Poręba

11:00 Dom - Jak się łowi dzikie 
ptaki - serial TVP

12:40 Klara i Angelika - fi lm 
TVP, prod. Polska, 1976, 
reż. Irena Kamieńska, 
wyk. Zofi a Mrozowska

13:40 Sylwester w Filharmo-
nii Narodowej

14:40 Błękitny pokój 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1965, reż. Janusz Ma-
jewski, wyk. Pola Raksa, 
Jerzy Nasierowski, Janusz 
Kłosiński, Artur Młodnicki, 
Jadwiga Skupnik, 
Witold Pyrkosz, Wojciech 
Skibiński, Andrzej Mrozek

15:25 Mur - fi lm obyczajowy
17:00 Odyseja fi lmowa
19:25 Pojedynki stulecia
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Mistrzowskie kino 
- Lewiatan 
- dramat, prod. Rosja, 
2014, reż. Andriej Zwiag-
incew

22:50 Świat w piosence 
- Masakra w Kent i wojna 
w Wietnamie 

23:40 Tygodnik Kulturalny
00:35 Sensacyjna zima 

- W upalną noc 
- fi lm kryminalny, 
prod. USA, 1967

02:30 Informacje kulturalne 
02:50 Vitalic at Sonar Festival 

2017 - koncert
04:10 Kino nocne 

- Dom Sary 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1985, reż. Zygmunt Lech, 
Aleksander Sajkow

05:40 Zakończenie dnia

06:00 Niewolnica Victoria 
Victoria, znana przez 
wszystkich jako markiza, 
przybywa do Ameryki, 
aby poślubić kupca pocho-
dzącego z bogatej rodziny. 
Prawda jest jednak inna...

07:00 Zbuntowany anioł 
- telenowela
Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny DiCarlo 
i zakochuje się w synu 
pana domu.

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

10:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

13:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
- serial kryminalny
prod. Polska

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:00 Nora Roberts: Triumf 
pamięci 

20:00 Nieobliczalny 
Jack Foster, były agent 
CIA, zostaje uwikłany 
w intrygę szpiegowską. 
Nieznani sprawcy chcą 
wykorzystać mężczyznę 
do zdobycia śmiercionoś-
nego wirusa.

21:55 Zastępca 
23:35 Bez Litości 

Uznany za zmarłego były 
żołnierz sił specjalnych 
wiedzie spokojne życie.

05:00 Niesamowite!

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:15 Szpital 
08:15 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
09:15 Gotowe na wszystko 

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

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

16:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Megamocny 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2010, 
reż. Tom McGrath,
wyk. Will Ferrell, Brad 
Pitt, Tina Fey, Jonah Hill, 
Ben Stiller

22:05 Kangur Jack
 - fi lm komedia, USA, 
Australia, 2003, reż. 
David McNally, wyk. 
Jerry O’Connell, Anthony 
Anderson, Estella Warren, 
Christopher Walken, 
Marton Csokas, Dyan 
Cannon

23:55 W garniturach 
- serial, USA

00:55 Oszuści - serial, USA
01:50 Moc Magii
04:00 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

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

wampirów
13:00 Galileo
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
- telenowela

17:00 Światło twoich oczu
- telenowela

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial obyczajowy

23:00 Wilkołak: Bestia 
wśród nas

 W świetle księżyca 
tajemnicze stworzenie 
terroryzuje wioskę. Młody 
Daniel stara się przekonać 
doświadczoną grupę 
łowców wilkołaków, aby 
mógł uczestniczyć w ich 
wyprawie mającej na 
celu zgładzenie bestii. Jed-
nakże kiedy mieszkańcy 
wioski atakowani są 
jeden po drugim i sami 
stają się okrutnymi pot-
worami, Daniel zaczyna 
się obawiać, że jego 
największy wróg jest kimś 
znacznie mu bliższym...

01:00 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

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 Czołówka. Natura w 

Jedynce
08:25 Natura w Jedynce - 

Wokół mórz. Wstrzymaj 
oddech - cykl dokumental-
ny, prod. Francja, 2018

08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres

- magazyn
09:45 Korona królów

- telenowela 
historyczna TVP

12:25 Podmuch energii 
12:45 Jak to działa

- Hormony - magazyn
13:10 Spis treści - Władysław 

Zambrzycki - felieton
13:20 Okrasa łamie 

przepisy 
13:55 Blondynka - serial TVP

14:50 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny 
prod. TVP

15:50 Skoki Narciarskie 
- Puchar Świata

17:00 Teleexpress
17:05 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata
18:35 Jaka to melodia? 
19:25 Sport-zapowiedź
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę - Oszukana 

- dramat obyczajowy
24:00 Miejsce zbrodni. 

Wielki ból
01:45 Jaka to melodia?
02:40 Samba - komediodramat
04:40 Spis treści - Władysław 

Zambrzycki - felieton

05:20 Koło fortuny
- teleturniej

05:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość
 - serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:35 To je Borowicz. Podróże 

ze smakiem - magazyn 
kulinarny

12:05 U Pana Boga za piecem 
- komedia, prod. Polska, 
1998, reż. Jacek Bromski, 
wyk. Ira Łaczina, Jan 
Wieczorkowski, Krzysztof 
Dzierma, Andrzej Zaborski

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny - teleturniej
15:15 Mariolka prawdę ci 

powie - Paranienormalni 
16:15 Dla niesłyszących - 

Słowo na niedzielę - Nigdy 
się nie poddawaj

16:25 Rodzinka.pl - serial

17:00 Alternatywy 4 
- serial komediowy 
prod. TVP

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

muzyczne
22:20 Zauroczenie

- fi lm fabularny, 
prod. USA, 2013, reż. Malik 
Bader, wyk. Lucas Till

24:00 The Good Doctor 
- serial obyczajowy

00:50 La La Poland 
- program rozrywkowy

01:40 Grzech mojej córki
03:15 Bitwa o Anzio 

- fi lm fabularny
05:05 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango 

- telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
12:25 Domowe

rewolucje 
13:30 Ameryka Express 
15:05 Kobieta na krańcu 

świata
15:45 Na ratunek wielorybom 

- fi lm przygodowy, USA/
Wielka Brytania, 2012, reż. 
Ken Kwapis, wyk. Drew 
Barrymore, John Krasinski, 
Kristen Bell

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

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

20:00 Poznaj moich 
rodziców 
- fi lm komedia, USA, 
2004, reż. Jay Roach, wyk. 
Robert De Niro, Ben Stiller, 
Dustin Hoff man, Barbra 
Streisand, Blythe Danner, 
Teri Polo

22:20 Pamiętnik - fi lm 
melodramat, USA, 2004, 
reż. Nick Cassavetes, wyk. 
Ryan Gosling, Rachel 
McAdams, James Garner, 
Gena Rowlands, James 
Marsden, Sam Shepard, 
Joan Allen

01:00 Ostatni władca 
wiatru 
- fi lm przygodowy, USA

03:10 Uwaga! 
- magazyn

03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Powrót Dżafara
10:15 Ewa gotuje
10:50 Święty Mikołaj 

z 34. Ulicy
 Akcja rozgrywa się w 

Nowym Jorku. Dorey jest 
kierowniczką magazynu 
z odzieżą, zagrożonego 
przejęciem przez inną sieć. 

13:30 W rytmie hip-hopu 2
 Jedną z najlepszych uczen-

nic prestiżowej akademii 
tańca Julliard jest Sara 
Johnson, dziewczyna 
z przedmieść Chicago, 
marząca o zostaniu profes-
jonalną baletnicą. O 
rozwój Sary dba jej 
wymagająca nauczycielka 
Monique Delacroix.

15:15 Zielona Góra - Stolica 
Polskiego Kabaretu

17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia

19:30 Świat według 
Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Siatkarskie Plusy 
- Gala 90-lecia Polskiej 
Siatkówki

22:05 Ojciec chrzestny, cz. 1
 Akcja fi lmu rozpoczyna 

się w dniu ślubu córki 
bossa, na który przybywa-
ją liczni goście...

01:55 Fight Exclusive 
Night 23

02:55 Królowie ulicy 2: Motor 
City - thriller

 Ray wciela się w postać 
detektywa z Detroit, 
Marty’ego Kingstona, 
lidera tajnej jednostki 
antynarkotykowej.

04:55 Disco gramy

07:00 Szlakiem Kolberga 
- Julia Pietrucha - reportaż

08:15 Informacje kulturalne
- informator kulturalny

08:30 Animama - Słoń - fi lm 
dokumentalny

08:40 Animama - Między nami 
Polakami

08:40 Animama - Caracas
09:00 Filmowa Polska - Królo-

wa Bona - serial TVP
10:10 Powróćmy jak za 

dawnych lat - Wieczór 
2 - program rozrywkowy

10:50 Dokument tygodnia - 
Beuys. Sztuka to rewolucja 

12:50 Kamienica - fi lm 
animowany, prod. Polska

13:20 Bohater roku - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska

15:15 Wydarzenie aktualne
15:35 Wiersze
15:50 Bilardzista - dramat
18:10 Tygodnik Kulturalny
19:00 AC/DC: Recydywa Rocka 

- fi lm dokumentalny

20:20 Bilet do kina 
- Polowanie - dramat, 
prod. Dania, 2012, 
reż. Thomas Vinterber

22:25 Radiohead: In Rain-
bows, prod. Wielka 
Brytania, 2007

23:35 Seans kultowy - Carrie 
- fi lm fabularny

01:15 Taśmy Kultury
01:50 Mistrzowskie kino 

- Lewiatan 
- dramat, prod. Rosja, 
2014, reż. Andriej Zwiag-
incew, wyk. Aleksey Ser-
ebryakov, Elena Lyadova, 
Vladimir Vdovichenkov

04:20 Ikony muzyki 
- David Bowie 
- cykl dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2015

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

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

15:20 XX Mazurska Noc 
Kabaretowa
- program rozrywkowy
prod. Polska

16:30 Świąteczny konsultant 
18:20 Królewskie święta 

Książę Leopold, dziedzic 
tronu Cordinii, pragnie 
poślubić Emily Taylor - 
prostą szwaczkę z Filadelf-
ii. Jednak inne plany co 
do przyszłości mężczyzny 
ma jego matka - królowa 
Isadora.

20:00 Dorwać Cartera
- thriller
Jack, egzekutor długów 
z Las Vegas, wraca do 
rodzinnego Seattle na 
pogrzeb brata i zaczyna 
podejrzewać, że nie był to 
zwyczajny wypadek.

22:05 Transporter: 
Nowa moc 
- fi lm akcji
Były agent specjalny 
Frank Martin dostaje 
zlecenie od tajemniczej 
kobiety. Okazuje się, 
że stał się marionetką 
w rękach przebiegłej 
femme fatale.

00:00 Na linii ognia 
- fi lm sensacyjny

05:25 Niesamowite!
- program rozrywkowy

05:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy

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

obyczajowy, Polska
11:30 Dziewczyny 

z Hollywood 3
- Jennifer Aniston 

11:45 Niedźwiedzie 
- dokument

13:25 Kurczak mały 
- fi lm komedia, USA, 2005, 
reż. Mark Dindal, wyk. 
Zach Braff , Garry Marshall, 
Don Knotts, Patrick 
Stewart, Joan Cusack, 
Wallace Shawn

15:00 Zeus i Roksana 
- fi lm rodzinny, USA, 
1994, reż. George Miller, 
wyk. Steve Guttenberg, 
Kathleen Quinlan, Arnold 
Vosloo, Dawn McMillan, 
Miko Hughes

17:10 Kopciuszek: W rytmie 
miłości - fi lm komedia

19:00 Lemony Snicket: 
Seria niefortunnych 
zdarzeń 
- fi lm komedia, USA, 
Niemcy, 2004, reż. 
Brad Silberling, wyk. 
Jim Carrey, Liam Aiken, 
Emily Browning, Jude Law, 
Timothy Spall, Catherine 
O’Hara, Billy Connolly, 
Meryl Streep, Luis Guz-
man, Dustin Hoff man

21:20 Mamuśki z Orlando 
- fi lm komedia, USA, 2014, 
reż. Alex Fernie, wyk. 
Casey Wilson, Danielle 
Schneider

00:35 Strumień 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2007, reż. Anthony 
Hopkins

02:45 Moc Magii

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

na końcu świata
- serial przygodowy

08:05 Flintstonowie
09:05 Dzielna Mysz
09:30 Diabeł z trzema

złotymi włosami
 Synowi młynarza, 

Hansowi, przepowied-
ziano przy narodzinach, 
że ożeni się z córką króla. 
Kiedy okrutny i chciwy król 
dowiaduje się o przepow-
iedni, postanawia zrobić 
wszystko, by zapobiec 
jej spełnieniu i planuje 
wydanie księżniczki za 
tępego Księcia Willibalda. 

11:00 Policjantki i Policjanci - 
serial obyczajowy

14:00 STOP Drogówka
15:00 Mythica: W poszukiwa-

niu bohaterów
17:00 Spadkobiercy
19:00 Galileo

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

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

00:00 Wielka czerwona 
jedynka

 Film poświęcony 1 Dywizji 
Piechoty US Army, nazy-
wanej “wielką czerwoną 
jedynką”, która podczas 
II wojny światowej 
wsławiła się wyjątkowym 
bohaterstwem. Inwazja 
w Afryce, lądowanie w 
Normandii, pokonanie 
Niemiec - widziane z per-
spektywy pięciu żołnierzy 
Czerwonej Jedynki.

02:30 Interwencja
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04:55 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

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

Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Bieszczady - magazyn
09:00 Ziarno - Jesteśmy dziećmi 

Bożymi - magazyn
09:35 Las bliżej nas 
10:05 Madame X - dramat, 

prod. USA, 1966, reż. David 
Lowell Rich, wyk. Lana 
Turner, John Forsythe

11:55 Między ziemią 
a niebem

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem
12:45 Sekrety mnichów
13:05 Spis treści - Władysław 

Zambrzycki - felieton
13:15 BBC w Jedynce 

- Wielkie koty cz. 2 - fi lm

14:20 Komisarz Alex 
- serial kryminalny 
prod. TVP

15:20 Kuloodporne serce 
- serial, prod. Włochy

16:25 Skoki Narciarskie 
- Puchar Świata

16:55 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata
19:30 Wiadomości
20:15 Blondynka - serial TVP
21:15 Zakochana Jedynka 

- Grudniowa panna młoda
22:55 Oszukana - dramat 

obyczajowy
01:20 Miejsce zbrodni. 

Wielki ból
03:05 Jestem 

- fi lm obyczajowy
04:45 Spis treści 
04:50 Zakończenie dnia

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Nigdy się nie poddawaj

05:25 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Rodzinne oglądanie 

- Groźne cuda natury. 
Życie na krawędzi 
- Wodne cuda - serial

11:50 Gwiazdy w południe 
- Bitwa o Anzio - fi lm 
fabularny, prod. USA, 
Włochy, 1968, reż. Edward 
Dmytryk, wyk. Robert 
Mitchum

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Bake off  - Ale ciacho! 
16:10 Bake off  - Ale przepis
16:25 Voice Kids widowisko 

muzyczne
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram

18:35 Na dobre i na złe
- serial TVP

19:30 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

20:05 Igrzyska śmierci:
W pierścieniu ognia
 - fi lm akcji, prod. USA, 
2013, reż. Neil Blomkamp, 
wyk. Jennifer Lawrence

22:35 Kino bez granic 
- Puccini cz. 1 
- fi lm biografi czny, 
prod. Niemcy, Włochy

00:25 Aquarius 
- dramat, 
prod. Brazylia, 2016, 
reż. Kleber Mendonca 
Filho

03:05 Igrzyska śmierci: 
W pierścieniu ognia 
- fi lm akcji

05:30 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango

- telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Domowe rewolucje
12:00 Co za tydzień 

- magazyn
12:30 27. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

12:55 Drzewo marzeń 
13:55 27. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

14:15 Pajęczyna Charlotty 
- fi lm rodzinny, USA, 
Niemcy, 2006, reż. Gary 
Winick, wyk. Dakota 
Fanning, Kevin Anderson, 
Julia Roberts, Steve 
Buscemi, John Cleese, 
Oprah Winfrey

16:20 27. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

16:40 Niania 
- fi lm rodzinny, Wielka 
Brytania, USA, Francja, 
2005

18:45 27. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

19:00 Fakty
19:44 Raport smogowy 
19:45 27. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

20:10 Tu się gotuje! 
20:15 Ostatni władca wiatru 

- fi lm przygodowy
22:35 27. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

00:00 Jak to się robi w Chica-
go - fi lm sensacyjny

02:10 MasterChef 
- program rozrywkowy

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:35 Mała Syrenka: 
Dzieciństwo Ariel

10:15 Karate Kid 2
 Pan Miyagi wraz ze 

uczniem Danielem 
wyrusza w podróż do 
Okinawy, by odwiedzić 
swojego umierającego 
ojca. Po przyjeździe Miyagi 
odkrywa, że nadal żywi 
uczucie do swojej dawnej 
miłości. 

12:40 Turbo
14:45 Niesamowity 

Spider-Man 2 - fi lm
17:45 Nasz Nowy Dom

- magazyn
prod. Polska

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo 

w Państwie
20:05 Przebojowe Opole

23:35 Amerykanin
 - thriller, USA, Wielka 

Brytania, 2010, 
reż. Corbijn Anton

 Jack, niegdyś renomowany 
płatny zabójca, decyduje 
się porzucić dotychc-
zasowe zajęcie 
po zabójstwie kobiety, 
z którą związał się łamiąc 
podstawowe zasady 
obowiązujące w zawodzie. 

01:45 Królestwo 
niebieskie

 - widowisko, USA, Wielka 
Brytania, Niemcy, 2005, 
reż. Scott Ridley, wyk. 
Bloom Orlando, Liam 
Neeson, Brendan Gleeson, 
Green Eva 

04:45 Kabaretowa 
Ekstraklasa

07:00 Szlakiem Kolberga 
Włodek Paprodziad 
Dembowski - reportaż

08:20 Rzecz Polska
08:35 Animama 

- Uciekł wałek 
ze stolnicy - fi lm

08:45 Animama - Kocia muzyka 
- fi lm animowany

09:00 Angielskie śniadanie 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe 

10:05 Ja wam to zagram 
11:10 Trzeci punkt widzenia - 

program publicystyczny
11:45 Kwartet - komedi-

odramat, prod. Wielka 
Brytania, 2012, reż. Dustin 
Hoff man

13:35 Mój Nikifor - dramat
15:30 Chuligan Literacki 
16:10 Eufonie | Arvo Pärt 

nowe oblicze współcz-
esnej duchowości

17:15 Niedziela z... Teatrem 
Zygmunta Hubnera

20:45 Panorama kina
polskiego - Jeziorak 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 2014, 
reż. Michał Otłowski, 
wyk. Jowita Budnik, 
Sebastian Fabijański

22:35 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

23:15 Dokument.pl
00:25 Scena alternatywna 
00:55 Bilet do kina 

- Polowanie 
- dramat, prod. Dania, 
2012, reż. Thomas Vin-
terberg

03:00 Taśmy Kultury 
03:35 Świat w piosence 

- Masakra w Kent i wojna 
w Wietnamie

04:30 Intensywność 
patrzenia

06:00 Flash 
08:30 Przygody Merlina 
10:40 Księga dżungli. 

Opowieść Mowgliego 
12:05 Kochany urwis 2 

Ben razem z Juniorem 
przeprowadza się do mias-
teczka Mortville. Samotny 
ojciec szybko zostaje 
głównym obiektem 
zainteresowania ze strony 
sąsiadek.

14:00 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Pani zamieć 
Pracowita dziewczynka 
przez przypadek trafi a do 
magicznej krainy.

16:35 Królewskie święta
Książę Leopold, dziedzic 
tronu Cordinii, pragnie 
poślubić Emily Taylor - 
prostą szwaczkę z Filadelf-
ii. Jednak inne plany co do 
przyszłości mężczyzny ma 
jego matka - królowa.

18:25 Taxi 2
- komedia
Marsylska policja 
przygotowuje się 
do wizyty japońskiego 
ministra obrony. Kiedy 
polityk zostaje uprow-
adzony przez yakuzę, 
stróżom prawa pomaga 
uzależniony od prędkości 
taksówkarz.

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

22:10 Plan doskonały 
01:45 Dyżur

- program obyczajowy
05:00 Niesamowite!

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

obyczajowy, Polska
11:40 Babe: Świnka z 

klasą - fi lm rodzinny, 
Australia, USA, 1995, 
reż. Chris Noonan, wyk. 
James Cromwell, Magda 
Szubanski, Zoe Burton, 
Wade Hayward, Christine 
Cavanaugh, Miriam 
Margolyes, Danny Mann, 
Hugo Weaving

13:40 Beethoven III - fi lm rodz-
inny, USA, 2000, reż. David 
M. Evans, wyk. Judge 
Reinhold, Julia Sweeney, 
Joe Pichler, Michaela Gallo

15:45 Grinch: Świąt nie 
będzie - fi lm rodzinny, 
USA, 2000, reż. Ron 
Howard, wyk. Jim Carrey, 
Taylor Momsen, Jeff rey 
Tambor, Christine Baranski

17:55 Megamocny 
- fi lm komedia, USA, 2010, 
reż. Tom McGrath, wyk. 
Will Ferrell, Brad Pitt, Tina 
Fey, Jonah Hill, Ben Stiller

20:00 Dzień zagłady 
- fi lm katastrofi czny, USA, 
1998, reż. Mimi Leder, 
wyk. Robert DuvallElijah 
WoodMaximilian Schell, 
Morgan Freeman, James 
Cromwell, Ron Eldard

22:35 Żołnierze kosmosu 
- fi lm S-F, USA, 1997, 
reż. Paul Verhoeven, 
wyk. Casper Van Dien, 
Denise Richards, Dina 
Meyer, Jake Busey, Neil 
Patrick Harris, Clancy 
Brown

01:10 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA

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

na końcu świata - serial
08:05 Flintstonowie
09:05 Przyjaciel Świętego 

Mikołaja 2: Świąteczne 
szczeniaki

 Wspaniała, pełna ciepła 
i humoru, opowieść o 
przygodach najmłodszego 
pokolenia uroczych 
gadających szczeniaków. 
Małe psiaki zakradają się 
do sań Pani Mikołajowej 
i zaczynają na własną 
rękę spełniać świąteczne 
życzenia dzieci. 

11:00 Galileo
13:00 Wrongfully Accused
15:00 Stara miłość 

nie rdzewieje
 Sofi a, świetnie zarabia, 

w przeciwieństwie do 
swojego męża, kucharza, 
który nie potrafi  zagrzać 
miejsca w żadnej pracy. 

17:00 Spadkobiercy
- program rozrywkowy
prod. Polska

19:00 Galileo
- popularno-naukowy

20:00 Wilkołak: Bestia 
wśród nas

 Młody Daniel stara się 
przekonać doświadczoną 
grupę łowców wilkołaków, 
aby mógł uczestniczyć 
w ich wyprawie mającej 
na celu zgładzenie bestii. 

22:00 Admirał
 Kiedy młoda republika 

holenderska zostaje 
zaatakowana przez Anglię, 
Francję i Niemcy, kraj staje 
u progu wojny domowej. 

00:40 Tuż przed tragedią
- program dokumentalny

02:45 Graffi  ti
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05:00 Telezakupy
05:40 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy 

- Sięgnij po wołowinę
12:55 BBC w Jedynce 

- Wielkie koty cz. 2 - fi lm
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Okrasa łamie przepisy 
- Potrawy z suszonych 
owoców - magazyn

16:05 Wieczna miłość - 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
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji 

- Zaręczyny 
- spektakl

22:20 Serial fabularny
23:20 Brudna gra: Ciemna 

strona sportu - fi lm
00:30 Grudniowa panna 

młoda
02:55 Wielkie porządki 

w Rumunii - fi lm

06:05 M jak miłość - serial TVP
06:55 Program katolicki
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Nadzieja i miłość 

- serial obyczajowy, prod. 
Turcja, 2013, reż. Nisan Ak-
man, wyk. Gizem Karaca, 
Berk Oktay, Şükrü Özyldz, 
Buse Arslan, Lain Ceylan

14:10 Bake off  - Ale ciacho!
- widowisko

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

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

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

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial 

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

1918 - 1939 - serial
23:05 Godziny grozy 

- serial, prod. Kanada, 
USA, 2016

23:55 Trzeci ofi cer - Mechanizm 
zegarowy - serial

00:55 Bardzo poszukiwany 
człowiek - thriller

03:05 Aquarius - dramat

06:20 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika

- magazyn ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Tu się gotuje!
11:05 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:55 Milionerzy
21:30 Życie bez wstydu 

- reality show
22:31 Martyna na krańcu 

świata 
23:30 Ostrza chwały

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

01:30 Co za tydzień 
- magazyn

02:05 Uwaga! 
- magazyn

02:25 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

- serial komediowy

20:05 MEGA HIT - Królestwo 
niebieskie

 Kowal Balian stracił 
rodzinę i bliski jest utraty 
wiary. Wojna religijna w 
odległej Ziemi Świętej 
nic dla niego nie znaczy, 
a mimo to wciągnięty 
zostaje w jej wir. 

23:10 Ślad
00:25 Ocalenie
 - thriller
 Grupa terrorystów 

porywa byłego agenta 
CIA. Kiedy jego syn zostaje 
odsunięty od zadania 
odbicia ojca, postanawia 
działać na własną rękę.

02:10 Ja, robot 
- thriller

04:30 Kabaretowa 
Ekstraklasa

07:00 Teledyski 
08:00 Wiersze
08:15 Studio Kultura
08:35 Przekładaniec - kome-

dia, reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Bogumił Kobiela

09:20 Mur - fi lm obyczajowy, 
reż. Dariusz Glazer, wyk. 
Tomasz Schuchardt 
- Turek, Ewa Telega, Piotr 
Machalica, Ewa Kolasińska

11:00 Dom - Po obu stronach 
muru - serial TVP

12:50 Ostatnie takie trio 
- fi lm TVP, reż. Jerzy 
Obłamski, wyk. Zbigniew 
Zapasiewicz, Ryszard 
Ronczewski

13:45 Tatarak - dramat obycza-
jowy, reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Krystyna Janda, 
Paweł Szajda, Jan Englert, 
Jadwiga Jankowska 
- Cieślak

15:25 Śladami wielkich 
kompozytorów

16:30 Szach i mat!
- fi lm TVP, reż. Andrzej 
Zakrzewski, wyk. Andrzej 
Łapicki, Jan Kreczmar

17:10 Mała Moskwa - dramat, 
reż. Waldemar Krzystek

19:15 Rzecz Polska 
19:25 Którędy po sztukę 

- Jan Steen 
- magazyn

19:35 Videofan - Portrety
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Słowo na A - serial 

obyczajowy
21:30 Więcej niż fi kcja - Scena 

ciszy - fi lm dokumentalny
23:20 Powidoki fi lozofi czne
23:40 Panorama kina 

polskiego - Jeziorak
01:25 Informacje kulturalne 
01:45 Kino nocne - Turysta

- dramat, prod. Francja

07:00 Zbuntowany anioł 
09:00 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
10:00 Nash Bridges 

Nash jest policjantem 
kierującym grupą 
zwalczającą przestępczość 
w San Francisco. Po 
mieście porusza się 
swoją żółtą Barrakudą z lat 
siedemdziesiątych, siejąc 
postrach wśród przestęp-
ców. Jest typowym “super 
gliną”, który zawsze na 
końcu wygrywa.

13:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

 Główni bohaterowie z 
zawodu są prawnikami 
- więc często prowadzą 
sprawy wojskowe 
dotyczące żołnierzy 
służących w armii 
amerykańskiej.

15:00 112: na każde 
wezwanie 

20:00 Zastępca
- thriller 
Prezydent ogarniętego 
wojną domową państwa 
znajduje schronienie 
w amerykańskiej 
ambasadzie. Sam Keenan, 
dyplomata i były żołnierz, 
stanie do nierównej walki 
z rebeliantami szturmują-
cymi placówkę.

21:50 Nieobliczalny 
Dwóch skrajnie 
różnych policjantów, 
rozwiązując kryminalną 
zagadkę, zadziera z 
wysoko postawionymi 
ludźmi władzy, którym 
wydaje się, że są 
nietykalni.

23:50 System 
05:00 Niesamowite!

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny 
07:15 Szpital - program 

obyczajowy
08:15 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
09:15 Gotowe na wszystko 

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

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

16:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda

20:00 Długi wrześniowy 
weekend 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2013, reż. Jason Reitman, 
wyk. Kate Winslet, Josh 
Brolin, Gattlin Griffi  th, 
Tobey Maguire, Tom 
Lipinski, Maika Monroe, 
Clark Gregg, 
J.K. Simmons

22:20 W garniturach 
- serial, USA

23:25 Śmierć się śmieje
- fi lm horror, 
USA, 2008, reż. John Simp-
son, wyk. Keir O’Donnell, 
Katheryn Winnick, Laura 
Breckenridge, Jessica 
Lucas

01:05 Lista klientów - serial
02:05 Moc Magii
04:15 Druga strona medalu

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Turbo Fast
07:35 Przygody Kota 

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

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

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Śmierć na 1000 
sposobów
- program obyczajowy

21:30 Włatcy móch
22:00 Galileo
00:00 Escobar: Historia 

nieznana
 Dla młodego surfera 

z Kanady, Nicka, wyjazd 
do brata w Kolumbii to 
spełnienie marzeń o 
beztroskim życiu pośród 
rajskich plaży. Kiedy na 
dodatek zakochuje się 
z wzajemnością w pięknej 
Marii i zdobywa sympatię 
jej rodziny wydaje się, 
że jest wyjątkowym 
szczęściarzem. 

02:30 Graffi  ti
02:45 Cafe Futbol

- magazyn piłkarski
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05:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

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

obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - Szantaż 

- serial kryminalny
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress

17:25 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów - tele-

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

z Moskwy 
- fi lm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania, 
1963, reż. Terence Young

01:35 Mroczny sekret niani 
- fi lm fabularny

03:10 W poszukiwaniu Boga 
z Morganem Freema-
nem - Kim jest Bóg?

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 W sercu Kościoła 

- reportaż
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra4
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Nadzieja i miłość 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2013

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

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - Trucizna - serial, 
prod. Niemcy, 2008

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada - teleturniej

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

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

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość

- serial TVP
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Świat bez fi kcji 

- Martwy sezon
- fi lm dokumentalny

23:50 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

00:25 Rozbite marzenia. 
1918 - 1939 - serial

01:30 Godziny grozy - serial

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szpital
13:00 Szkoła
14:00 19 + 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła
17:00 Szpital - program 

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

obyczajowy
20:55 Milionerzy

21:30 Podwójne ryzyko 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, Kanada, 1999, 
reż. Bruce Beresford, wyk. 
Tommy Lee Jones, Ashley 
Judd, Bruce Greenwood, 
Annabeth Gish, Roma 
Maffi  a

23:35 Kuba Wojewódzki 
- talk show

00:40 Tu się gotuje! 
- magazyn

00:45 Drzewo marzeń 
01:45 Strzelec 
 Były snajper korpusu ma-

rines zostaje poproszony 
o ochronę prezydenta 
Stanów Zjednoczonych.

02:45 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:05 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:10 Ja, robot
 - thriller sci-fi 
 Rok 2035. Naukowcy 

dokonali szeregu 
genialnych wynalazków, 
które pozwoliły na pełną 
automatyzację życia. 
Najlepszymi przyjaciółmi 
człowieka stały się super-
nowoczesne roboty, które 
towarzyszą mu na każdym 
kroku. Roboty gotują 
obiady, pilotują samoloty, 
dyrygują orkiestrą 
symfoniczną, dostarczają 
przesyłki, opiekują się 
dziećmi.

22:30 Ślad
23:35 Bliski wróg 
01:10 Faceci w czerni 3
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
- muzyka klasyczna

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

mowy - Paweł Skibiński
08:35 Mój atak serca 

- fi lm animowany, 
prod. Kanada, 2015, 
reż. Sheldon Cohen

08:50 Mała Moskwa 
- dramat, reż. Waldemar 
Krzystek, wyk. Lesław 
Żurek, Svetlana Khodchen-
kova, Dimitrij Uljanov, 
Elena Leszczyńska, 
Andrzej Grabowski, Artem 
Tkachenko, Jurij Itskov

11:00 Dom - Nie przesadza się 
starych drzew - serial TVP

12:30 Kamizelka - fi lm TVP, 
reż. Stanisław Jędryka, 
wyk. Jerzy Zelnik, Tadeusz 
Fijewski, Ligia Branice, 
Tadeusz Kondrat

13:30 Jutro idziemy do kina 
- fi lm fabularny

15:20 Horror w Wesołych 
Bagniskach
- fi lm TVP, reż. Andrzej 
Barański, wyk. Joanna 
Szczepkowska, Jan Frycz

17:00 Bodo - serial 
biografi czny

19:30 Chuligan Literacki 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wyzwolenie

- spektakl teatralny, 
reż. Maciej Prus, wyk. 
Piotr Adamczyk, Maja 
Komorowska, Gustaw 
Holoubek

21:45 Lekkie obyczaje - Fusi 
- dramat

23:35 Nocny dokument 
- 15 stron świata 
- fi lm dokumentalny

01:05 Wyspiański 
Underground - koncert

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

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
13:00 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
15:00 112: na każde 

wezwanie 
Ratowanie ludzkiego 
życia jest najważniejsze, 
dlatego policjanci, 
ratownicy medyczni 
i strażacy każdego dnia 
współpracują ze sobą.

20:00 Plan doskonały 
Doświadczony przestępca 
Dalton napada na bank. 
Jego plan komplikuje 
się, gdy do akcji wkracza 
Madeleine.

22:30 Inferno: 
Piekielna walka 
- fi lm akcji
Przybysz znikąd staje 
się zarzewiem konfl iktu 
dwóch konkurujących 
gangów.

00:25 Naznaczony 
- horror
Po upadku z drabiny 
chłopiec traci przytom-
ność. Będąc w śpiączce, 
wchodzi do świata 
umarłych.

05:00 Niesamowite!
- program obyczajowy
Serial „Niesamowite!” 
ukazuje niezwykłe
historie, które zdarzyły 
się naprawdę. Wydarzenia, 
które wydają się być 
tylko literacką fi kcją...

05:15 Ukryta prawda 
06:15 Sąd rodzinny 

- program sądowy
07:15 Szpital - program 

obyczajowy
08:15 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
09:15 Gotowe na wszystko 

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

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

16:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda

20:00 Święty 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. Phillip 
Noyce, wyk. Val Kilmer, 
Elizabeth Shue, Rade Ser-
bedzija, Valery Nikolaev, 
Henry Goodman, Alun 
Armstrong

22:25 Wydział wewnętrzny 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1990, 
reż. Mike Figgis,
wyk. Richard Gere, Andy 
Garcia, Nancy Travis, 
Laurie Metcalf, Richard 
Bradford, William Bald-
win, Annabella Sciorra, 
Elijah Wood

00:50 Agentka 
o stu twarzach 
- serial, USA

02:45 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz nowy dom
- program rozrywkowy

09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
- program rozrywkowy

12:00 Buff y, postrach 
wampirów

13:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn

15:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
17:00 Światło twoich oczu

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

- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny, 
prod. Polska

21:00 Rój - fi lm katastrofi czny, 
USA, 1978, reż. Allen 
Irwin, wyk. Chamberlain 
Richard

 Entomolog Brad 
obserwuje coraz liczniej 
pojawiające się na połud-
niu Stanów Zjednoczonych 
śmiertelnie jadowite 
pszczoły z Ameryki 
Południowej. Jest pewien, 
że tempo w jakim się 
namnażają, w połączeniu 
z ich agresywnym zachow-
aniem, doprowadzi do 
katastrofy.

00:10 Trampolina
- program rozrywkowy

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

obyczajowy, prod. Turcja
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:50 Natura w Jedynce

- Dzika Tajlandia 2. 
Środkowa część kraju

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

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

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

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Mroczny sekret niani 

- fi lm fabularny, 
prod. USA, 2018

22:35 Na własne oczy 
- Szaleństwo na pustyni

23:40 Bez tożsamości - serial
00:35 Weterani. Wyrwani 

śmierci - reportaż

06:05 M jak miłość - serial TVP
06:55 Chleb święty, chleb 

powszedni
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Nadzieja i miłość 

- serial obyczajowy
14:10 Dla niesłyszących

- M jak miłość - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - nowy rozdział 
- serial, prod. Niemcy

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

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:55 Na dobre i na złe 
- serial TVP

21:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks 
- Eks mojego życia
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2013, reż. 
Dorothee Sebbagh

00:05 Za marzenia - serial 
TVP, reż. Olga Chajdas, 
Olga Chajdas, wyk. Maja 
Bohosiewicz

01:50 Świat bez tajemnic
- Mój syn dżihadysta

02:45 Codzienna 2 m. 3
- serial komediowy TVP

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

20:55 Milionerzy 
21:35 Intruz 

- fi lm S-F, USA, 2013, 
reż. Andrew Niccol, wyk. 
Saoirse Ronan, Jake Abel, 
Max Irons, Diane Kruger, 
William Hurt

00:05 Noc oczyszczenia: 
Anarchia 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Francja, 2014, reż. 
James DeMonaco, wyk. 
Frank Grillo, Carmen 
Ejogo, Zach Gilford, Kiele 
Sanchez

02:15 Uprowadzona 
- serial, Francja, USA

03:15 Uwaga! 
- magazyn

03:35 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

- serial komediowy

20:40 Faceci w czerni 3
 - komedia sci-fi 
 Agenci J i K tym razem 

wracają do przeszłości. 
J widział już wiele 
niewytłumaczalnych i 
zagadkowych zjawisk w 
swojej 15-letniej karierze 
Faceta w Czerni, ale nic 
i nikt, nawet obcy, nie 
wprawiają go w zakłopot-
anie tak bardzo, jak jego 
sarkastyczny, małomówny 
partner. 

22:55 Ślad
23:55 Nagi peryskop
01:55 Żona na niby
 - komedia romantyczna
04:15 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje 
kulturalne 
- informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
- Rozmowy - Artur 
Wróblewski

08:35 Kobiela na plaży 
- fi lm TVP
reż. Andrzej Kondratiuk, 
wyk. Bogumił Kobiela

09:20 Horror w Wesołych 
Bagniskach 
- fi lm TVP
reż. Andrzej Barański, 
wyk. Joanna Szczepkows-
ka, Jan Frycz, Krzysztof 
Kowalewski, Krystyna 
Feldman, Roman
Kłosowski, Alosza 
Awdiejew, Grzegorz 
Damięcki, Nina Andrycz

11:00 Dom - Jedenaste:
nie wychylaj się 
- serial obyczajowy 

12:45 Chłopiec na 
galopującym koniu 
- fi lm obyczajowy

14:10 Wesoła noc smutnego 
biznesmena - fi lm TVP

14:55 Legendy Rocka 
16:00 Faustyna - fi lm 

biografi czny
17:25 Zmruż oczy

- fi lm obyczajowy
19:05 Powidoki fi lozofi czne
19:25 Dezerterzy
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Na wschód 

od Hollywood 
- Chevalier

22:10 Ziemia, planeta ludzi 
- Kraina Oświeconych 

23:50 Ennio Morricone 
w Krakowie 
- koncert

00:35 Lekkie obyczaje - Fusi

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

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

Biuro Śledcze 
15:00 112: na każde 

wezwanie 
W bazie operacyjnej 112 
współdziałają policjanci, 
sanitariusze, lekarze i 
strażacy. Udowadniają, 
że dzięki współpracy 
wykonują swoje obowiązki 
skuteczniej. Kiedy zdarzy 
się wypadek, liczy się 
tylko jedno: ratowanie 
ludzkiego życia, nawet 
jeśli równoznaczne 
jest to z narażaniem 
własnego. Barwny zespół 
“niebieskich”, “białych” i 
“czerwonych” przezwy-
cięża różnice i doskonale 
się uzupełnia w akcjach 
ratowniczych.

20:00 Kod 211 
- fi lm akcji
Funkcjonariusz Mike 
Chandler i nastoletni cywil 
nie są gotowi, kiedy los st-
awia ich na drodze napadu 
na bank, którego dokonuje 
nieustraszona grupa 
dobrze wyszkolonych 
i uzbrojonych mężczyzn.

21:50 Mechanik: 
Czas zemsty 
- fi lm akcji
Żona i syn Nikołaja giną 
w walce gangów. Bohater 
zabija ludzi odpowiedzial-
nych za ich śmierć.

23:45 Code Black: Stan 
krytyczny 

00:40 Flash 
05:00 Niesamowite!

- program obyczajowy

05:15 Ukryta prawda 
06:15 Sąd rodzinny 

- program sądowy
07:15 Szpital - program 

obyczajowy
08:15 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
09:15 Gotowe na wszystko 

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

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko
- serial, USA

16:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda

20:00 Chłopaki z Jersey 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2014, reż. Clint 
Eastwood, wyk. John 
Lloyd Young, Erich Bergen, 
Michael Lomenda, Vincent 
Piazza, Christopher 
Walken
Historia czwórki młodych 
chłopców z robotniczej 
dzielnicy New Jersey, 
którzy podbili muzyczny 
świat jako zespół The Four 
Seasons.

22:50 Ognista miłość III 
- fi lm komedia, 
USA, 2014, reż. Ken 
MarinoPaul Rudd, wyk. 
June Diane Raphael, Ken 
Marino, Michael Ian Black, 
Leslie Bibb

02:40 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

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

wampirów
13:00 Detektywi 

w akcji 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Escobar: Historia 
nieznana

 Dla młodego surfera 
z Kanady, Nicka, wyjazd 
do brata w Kolumbii to 
spełnienie marzeń o 
beztroskim życiu pośród 
rajskich plaży. 

23:35 Próba sił
 Nowym Jorkiem 

wstrząsa seria brutal-
nych morderstw dokony-
wanych na dzieciach, 
co doprowadza miesz-
kańców do zbiorowej 
histerii. Pielęgniarka Mag-
gie O’Connor samotnie 
wychowuje sześcioletnią 
Cody córkę swojej siostry, 
narkomanki. 

01:50 Trampolina
- program rozrywkowy
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość - serial
07:00 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
11:25 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Bo ja wybieram 

zdrowie - magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

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

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

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 Ojciec Mateusz s.XVII 

- Odkupienie - serial 
kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Tanie Dranie 
01:40 Bez tożsamości - serial
02:30 Sprawa dla reportera

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

- serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie!

- magazyn medyczny
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Nadzieja i miłość 
14:10 Na dobre i na złe 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Na sygnale - serial

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:45 The Good Doctor 
- serial obyczajowy, 
prod. USA, 2017

21:40 Sądny dzień - komedia, 
prod. USA, 2001, reż. Sam 
Weisman, wyk. Martin 
Lawrence, Danny De Vito, 
John Leguizamo, Larry 
Miller, Nora Dunn

23:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

23:50 Eks mojego życia 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2013, 
reż. Dorothee Sebbagh

01:20 Szpieg D’83 - fi lm 
obyczajowy, prod. Niemcy

02:15 Art Noc - “Wśród nocnej 
ciszy” - koncert

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital 
13:00 Szkoła
14:00 19 + 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła
17:00 Szpital - program 

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

- Spaghetti z krewetkami 
i chorizo 

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy 

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

22:30 Błękitna fala 
- fi lm obyczajowy, 
USA, Niemcy, 2002, 
reż. John Stockwell, 
wyk. Kate Bosworth, 
Matthew Davis, Michelle 
Rodriguez, Sanoe Lake, 
Mika Boorem
Anne Marie rozpoczyna 
przygotowania do 
wymagających zawodów 
surfi ngowych. Sprawy 
komplikują się, gdy spoty-
ka przystojnego futbolistę.

00:35 MasterChef 
- program rozrywkowy

02:15 Uwaga! 
- magazyn

02:35 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

- serial komediowy

20:10 Żona na niby
 - komedia romantyczna

Danny Maccabee 
spotyka dziewczynę 
swoich marzeń. 
By zakamufl ować pow-
iedziane jej lekkomyślnie 
kłamstwo, mężczyzna 
zmusza swoją lojalną 
asystentkę Katherine 
do udawania jego 
wkrótce-byłej-żony. 

22:40 Dziewczyny 
z kalendarza

 - komedia 
 Chris i Annie 

przyjaźnią się od lat, mimo 
odmiennych charakterów 
i temperamentów. Zawsze 
mogą na siebie liczyć.

01:00 Zakończenie 
programu

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny

08:15 Studio Kultura - Roz-
mowy - Karolina Cicha

08:35 Nocleg - fi lm TVP, reż. 
Feliks Falk, wyk. Marek 
Walczewski, Zbigniew 
Zapasiewicz, Zbigniew 
Bielski, Edward Kusztal

09:20 Zmruż oczy - fi lm oby-
czajowy, reż. Andrzej Jaki-
mowski, wyk. Zbigniew 
Zamachowski, Ola 
Prószyńska, Małgorzata 
Foremniak, Andrzej Chyra, 
Andrzej Mastalerz, Rafał 
Guźniczak, Jerzy Rogalski, 
Krzysztof Ławniczak, 
Ryszard Orlik, Rafał 
Walentowicz

11:00 Dom - Kto dziś tak umie 
kochać - serial TVP

12:55 Przyjaciel - fi lm TVP, 
reż. Marek Nowicki

13:30 Parę osób, mały czas 
- dramat, reż. Andrzej 
Barański

15:25 Constans - dramat, 
reż. Krzysztof Zanussi, 
wyk. Tadeusz Bradecki

17:20 Drogi wolności - serial
19:25 Polskie wiersze
19:40 Herbert 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Sensacyjna zima 

- Kierowca - fi lm fabularny, 
prod. Wielka Brytania

22:05 Portrety
- Gintrowski 

23:05 Muzyka pod 
Liberatorem

23:35 Na wschód od Holly-
wood - Chevalier

01:25 Informacje kulturalne 
01:40 Kino nocne - Egoiści 

- dramat

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 

- telenowela
09:00 JAG - Wojskowe 

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

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

15:00 112: na każde 
wezwanie 

20:00 Straszny fi lm 3 
- komedia
Cindy Campbell jest 
dziennikarką tropiącą 
zjawiska nadprzyrodzone. 
Postanawia zbadać zaga-
dkę tajemniczej kasety, 
która sprowadza śmierć na 
każdego, kto ją obejrzy.

21:25 Aniołki Charliego: 
Zawrotna szybkość 
- komedia sensacyjna
Aniołki Charliego 
otrzymują zadanie 
powstrzymania złoczyńcy, 
który chce wejść w 
posiadanie danych osób 
objętych programem 
ochrony świadków.

23:45 W krzywym 
zwierciadle: 
Poszukiwacze złota 
Calvin Menhoff er 
i Leonard Smallwood 
są dwoma pełnymi 
marzeń o lepszym życiu 
nieudacznikami chcącymi 
się szybko i bez zbytniego 
wysiłku wzbogacić.

01:15 Kuchnia na Maksa
- program kulinarny

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:15 Szpital - program 
obyczajowy

08:15 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

09:15 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

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

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

16:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda

20:00 Pierwsza piątka 
- fi lm komedia, USA, 2014, 
reż. Chris Rock, wyk. Chris 
Rock, Rosario DawsonGa-
brielle UnionKevin Hart

22:10 Oszuści - serial, USA
23:10 Peacemaker 

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1997, 
reż. Mimi Leder, 
wyk. George Clooney
Agent wojskowego wywi-
adu oraz specjalistka od 
broni nuklearnej łączą siły, 
aby odnaleźć skradzione 
rosyjskie głowice, zanim 
te zostaną użyte przez 
terrorystów.

01:45 Moc Magii
03:55 Druga strona 

medalu
- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

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

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Mściciel z Wall Street
- fi lm sensacyjny

  Jim mieszka w Nowym 
Jorku z ukochaną, 
ciężko chorą żoną. Kiedy 
nadchodzi światowy 
kryzys fi nansowy, Jim, 
jak wielu zwykłych 
ludzi, pada ofi arą systemu 
podszytego bezwzględną 
zachłannością wielkiej 
fi nansjery - nie tylko 
traci oszczędności całego 
życia, ale nie może 
wyegzekwować od 
fi rmy ubezpieczeniowej 
środków na leczenie żony. 
Przepełniony rozpaczą 
i gniewem postanawia 
dokonać zemsty na 
winnych tej sytuacji.

23:00 Tuż przed tragedią

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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11.01

12.01

13.01

14.01

15.01

16.01

17.01

Mechtyldy, Honoraty, Krzesimira

Arkadiusza, Bernarda, Grety
Dzień Całowania Złotowłosych

Weroniki, Bogumiły, Leoncjusza
Dzień Wzajemnej Adoracji

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

Pawła, Arnolda
Dzień Wikipedii

Marcelego, Włodzimierza
Dzień Pikantnych Potraw

Antoniego, Rozalindy
Dzień Dialogu z Judaizmem

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

AUTOREKLAMA

INFORMATOR

ŻARY MARSZ PO ZIELNYM 
LESIE
Organizatorzy, Koło Turystyki Aktywnej 
„RYŚ” Oddział PTTK Powiatu Żarskiego 
zaprasza w niedzielę 13 stycznia na 
Marsz po Zielonym Lesie, w ramach: „27 
Finału WOŚP”
Start o godz. 12.00 - Kąpielisko 
Miejskie, ul. Źródlana. W programie: 
godz. 12.00 - Początek marszu ( przy 
kąpielisku), godz. 13.00 - Bieg Tyłem 
z nagrodami, na dystansie 30-80 m. 
(przy siłowni w Zielonym Lesie), Sędzia 
Gł. - Piotr Olszewski, godz. 13.30 – 
14.00 - Realizacja zadania: „Policz się 
z cukrzycą” (pomiaru poziomu cukru 
dokonają pracownicy 105 Szpitala 
Wojskowego w Żarach), godz.14.00 - 
Ciepły posiłek. 
Marsz prowadzi i wszelkich informacji 
udziela Elżbieta Łobacz-Bącal, tel. 602-
777-969

ŻARY FERIE Z ŻDK. PROGRAM 
ZAJĘĆ I WYDARZEŃ
Sala widowiskowa „Luna” ŻDK, 
ul. Okrzei 35 

I Tydzień
15-18.01 – godz. 11.00- 14.00 Warsztaty 
tańca współczesnego, teatru , filmu 
i scenografii– praca nad spektaklem 
„Czarownica i stara szafa”– prowadzenie 
B. Wróbel, B. Chudy i G. Kowalczuk
18.01 - piątek, godz. 18.00 
„CZAROWNICA I STARA SZAFA” - 

powarsztatowy spektakl tańca, teatru 
i filmu
II Tydzień
21.01 - poniedziałek, godz. 10.00 
„CALINECZKA” spektakl Teatru Rozrywki 
„Trójkąt” z Zielonej Góry
22.01 - wtorek, godz. 10.00-13.00 
Warsztaty lalkarskie – prowadzenie W. 
Jureczko
24.01 - czwartek, godz.10.00-13.00 
Gry i zabawy taneczno-teatralne
25.01 - piątek, godz. 17.00 - 19.00 
Bal karnawałowy u Baby Jagi
21-24.01 – godz. 14.00-18.00 Warsztaty 
muzyczne Miejskiej Orkiestry Dętej ŻDK 

ŻDK filia „Kunice”, ul. Grunwaldzka 3, 
„W krainie baśni” 
I Tydzień
14.01 - poniedziałek, godz.10:00 
zajęcia z programowania
zimowe warsztaty taneczne - 
prowadzenie A. Jodłowska
warsztaty wokalne i ukulele - 
prowadzenie R. Żurawiński
15.01 - wtorek, godz. 10.00 - zajęcia 
z programowania godz. 11.30 
poznajemy baśnie - zabawy ruchowe, 
quizy - prowadzenie I. Łazar i A. Osek 
16.01 - środa, godz. 10.00 
zajęcia z programowania
zimowe warsztaty taneczne - 
prowadzenie A. Jodłowska
17.01 - czwartek, godz. 10:00 
warsztaty lalkarskie - prowadzenie W. 
Jureczko

warsztaty wokalne i ukulele - 
prowadzenie R. Żurawiński
18.01 - piątek, godz. 10:00 
Poznajemy baśnie - zabawy ruchowe, 
quizy - prowadzenie I. Łazar i A. Osek 

II Tydzień
21.01 poniedziałek, godz. 10.00 „MAGIA 
NA WESOŁO” - spektakl w wykonaniu 
Iluzjonisty Apollino
godz. 11.30
Poznajemy baśnie - zabawy edukacyjne, 
koszulkowy billboard - prowadzenie I. 
Łazar i A. Osek.
warsztaty wokalne i ukulele - 
prowadzenie R. Żurawiński
22.01 wtorek, godz. 10:00 Teatr Cieni - 
prowadzenie I. Łazar i A. Osek
Warsztaty plastyczne-scenografia - B. 
Chudy
23.01 środa, godz. 10:00 
Układanki, zagadki, kalambury - 
prowadzenie I. Łazar i A. Osek
Warsztaty plastyczne- kostiumy 
karnawałowe - B. Chudy
24.01 czwartek, godz. 10:00 Gry 
i zabawy taneczno-teatralne
warsztaty wokalne i ukulele - 
prowadzenie R. Żurawiński
25.01 piątek, godz. 10:00 Baśniowy bal 
karnawałowy

Salon Wystaw Artystycznych ŻDK, 
ul. Rynek 17.
14-18.01 i 21-25.01 – godz. 12.00 - 
14.00 Klub Młodych Programistów

Pływanie z Fundacją Pięknolesie

POWIAT ŻARSKI Kolejny nabór na naukę pływania organizowany przez Fundację Pięknolesie z Sieniawy Żarskiej potrwa do końca stycznia. 
Kurs rozpocznie się z  końcem lutego lub w marcu. Mogą w nim wziąć udział dzieci z gminy Żary. Koszt kursu to jedyne 100 zł od uczestnika. 
Zapisy za pomocą formularza umieszczonego na stronie facebookowej fundacji. PAS fot. Fundacja Pięknolesie
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KRZYŻÓWKA

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

ZABAWA, ZABAWA
OD 11.01 DO 14.01 ORAZ 16.01 I 17.01 – GODZ. 18:00; 15.01 – GODZ. 17:00
SEKRETNY ŚWIAT KOTÓW (animowany)
OD 11.01 DO 14.01 ORAZ 16.01 I 17.01 – GODZ. 16:00; 15.01 – GODZ. 15:00
PECH TO NIE GRZECH
OD 11.01 DO 14.01 ORAZ 16.01 I 17.01 – GODZ. 20:00; 15.01 – GODZ. 21:00
DKF - POWRÓT BENA
15.01 – GODZ. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
SAMOBÓJCA
11.01 I 12.01 – GODZ. 19:00, 13.01 – GODZ. 18:00 
TRZY ŚWINKI (dla dzieci)
12.01 – GODZ. 16:00, 13.01 – GODZ. 12:00, 15.01 I 16.01 – GODZ. 10:00
KWARTET
18.01 – GODZ. 19:00
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