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Czasem osoby 
prowadzące spotkanie 

ubrane są w białe kitle, by 
sprawiać wrażenie lekarzy.

Grzegorz Chmielewski
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Żarach

ŻARY Przed wejściem 
do żarskiego ratusza 
dwa razy zbierali się 
mieszkańcy, którzy chcieli 
wyrazić swój sprzeciw 
wobec przemocy, oddać 
hołd i symbolicznie 
wziąć udział 
w ostatnim pożegnaniu 
zamordowanego 
Prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza.
Kilkadziesiąt osób, pomimo padającego 
deszczu, przyszło wieczorem w piątek, 
18 stycznia, pod ratusz w Żarach, żeby 
zapalić znicze pod portretem zamordo-
wanego samorządowca. Ułożyli znicze 
w kształt serca. Z głośników popłynę-
ła muzyka – znany utwór „The Sound of 
silence” duetu Simon i Garfunkel w wy-
konaniu Davida Draimana stał się hym-
nem pożegnalnym, granym w całej Pol-
sce. 

Organizatorzy włączyli się w ten 

sposób w ogólnopolski, milczący pro-
test.

– Chciałbym podziękować miesz-
kańcom za ten dar serca i postawę. Wy-
razili w ten sposób swój sprzeciw wo-
bec nienawiści i pokazali swoją solidar-
ność z rodziną prezydenta Adamowicza 
– podsumował spotkanie Dariusz No-
cek, jeden z organizatorów milczącego 
protestu.

Kolejnego dnia, w sobotę, spotka-
nie przed ratuszem rozpoczęło się w sa-
mo południe, kiedy w gdańskiej bazyli-
ce Mariackiej rozpoczęła się msza ża-
łobna. Zgromadzeni wysłuchali wier-
sza Wisławy Szymborskiej pt. „Niena-
wiść”. Głos zabrali też żarscy samorzą-
dowcy: przewodniczący Rady Miasta 
Marian Popławski oraz były burmistrz 
i poseł, obecny radny powiatowy Fran-
ciszek Wołowicz. Zgromadzeni wysłu-
chali jeszcze raz utworu „The Sound of 
Silence”, a następnie w holu głównym 
ratusza wszyscy zainteresowani wpisy-
wali się do księgi kondolencyjnej, którą 
wyłożyły władze miejskie. PAS

Pożegnanie zamordowanego prezydenta

Żagań żegna Marka Koptę
ŻAGAŃ W dniu 19 stycznia 2019 roku 
zmarł ś.p. Marek Kopta wieloletni sa-
morządowiec. W latach 1994-2001 peł-
nił funkcję z-cy burmistrza a w 2002 ro-
ku był burmistrzem Żagania. Od 2002 ro-
ku związany z Powiatem Żagańskim ja-
ko radny, członek zarządu i wicestarosta. 

Był osobą życzliwą dla ludzi 
i otwartą na ich problemy. Jako samorzą-

dowiec aktywnie wspierał działania rzecz 
rozwoju gospodarczego i kulturalnego 
miasta oraz powiatu. 

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Mar-
ka Kopty odbędą się w piątek, 25 stycznia 
o godzinie 14:00 na cmentarzu komunal-
nym w Żaganiu. 

Na zawsze pozostanie w naszej pa-
mięci. JM

Znicze paliły się przed wejściem do żarskiego ratusza fot.Andrzej Buczyński
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KRAJ Policja wspólnie 
z PKO Bankiem Polskim 
przypominają w jaki 
sposób ustrzec się przed 
oszustami.
Policjanci przestrzegają obywateli przed 
oszustami wyłudzającymi od starszych 
osób pieniądze metodą na tzw. wnuczka 
czy policjanta. Sprawcy tego typu prze-
stępstw często są zatrzymywani dzięki 
pomocy i informacji od osób, które mają 
świadomość tego, że mogą zostać oszuka-
ne. Niestety wciąż do policjantów docie-
rają informacje o kolejnych pokrzywdzo-
nych. 

Oszustwo metodą „na wnuczka”
Przestępcy do oszustw często wykorzystu-
ją książki telefoniczne, z których wybiera-
ją osoby o imionach często występujących 
u osób starszych. 

Rozmowa prowadzona jest w taki 
sposób, aby oszukiwana osoba uwierzy-
ła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny 
i sama wymieniła jego imię oraz inne dane, 
pozwalające przestępcom wiarygodnie po-
kierować dalszą rozmową.

W rozmowie dzwoniący prosi 
o udzielenie pilnej pożyczki, stosując róż-
norodne „legendy”.

Zdarza się, że dzwoniący nie wska-
zuje żadnego celu, na który potrzebuje pie-
niędzy. Niemal zawsze prosi o dyskrecję 
wobec innych członków rodziny. Zapew-
nia także o bardzo szybkim i osobistym 
zwrocie gotówki.

Często oprócz gotówki sprawcy na-
kłaniają osobę oszukiwaną do wydania im 
również wartościowej biżuterii oraz innych 
wartościowych rzeczy.

Kiedy oszustowi udaje się nakłonić 
osobę pokrzywdzoną do „udzielenia po-
życzki” informuje, że nie będzie mógł oso-
biście odebrać pieniędzy i podaje sposób 
przekazania pieniędzy. Przestępcom cho-
dzi o to, aby skłonić ofiarę do przekazania 
pieniędzy obcej osobie.

Z danych Policji wynika, że osoba 
oszukiwana najczęściej przekazuje pienią-
dze obcej osobie, która odgrywa rolę tzw. 
odbiorcy. Sprawca ten podaje się za dobre-
go znajomego rzekomego „wnuczka” lub 
inną zaufaną osobę, np. maklera giełdowe-
go, pracownika banku czy sklepu.

„Odbiorca” po przybyciu do oszu-
kiwanej osoby, przekazuje telefon komór-
kowy, umożliwiając w ten sposób ponow-
ną rozmowę z rzekomym „wnuczkiem”, co 
ma dodatkowo uwiarygodnić konieczność 
przekazania pieniędzy. Pamiętaj nie dzwoń 
z telefonu „odbiorcy”. To kolejny sygnał, 
że właśnie może dochodzić do oszustwa 
i należy natychmiast powiadomić Policję.

Gotówka i kosztowności przekazy-
wane są w miejscu zamieszkania oszuki-
wanej osoby lub w innym umówionym 
miejscu, a nawet w placówkach banko-
wych. Zdarza się, że sprawcy przyjeżdża-
ją po swoje ofiary taksówkami, z którymi 
razem jadą np. do banku w celu dokonania 
przelewu lub pobrania gotówki.

Oszuści wykonują do swoich ofiar 
bardzo dużo połączeń telefonicznych, 
w krótkich odstępach czasu w celu wywar-
cia presji psychologicznej i nakłonienia do 
szybkiego przekazania pieniędzy. Takie 

częste telefony mają, także utrudnić osobie 
oszukiwanej nawiązanie kontaktu z człon-
kami rodziny, rzekomo proszącymi o po-
moc finansową.

Gdy osoba oszukiwana ma wątpliwo-
ści, co do tożsamości dzwoniącego, oszu-
ści bardzo często stosują szantaż emocjo-
nalny: płaczą, błagają o pomoc lub pozo-
rują torturowanie po rzekomym porwaniu. 

Oszustwo na policjanta
Tak jak na początku dzwoniąc na numer 
stacjonarny i nawiązując rozmowę ze star-
szą osobą przestępcy podszywają się pod 
któregoś z członków rodziny, po chwi-
li jednak przerywają połączenie. Bardzo 
szybko telefon dzwoni ponownie. Tym ra-
zem przestępca podaje się za policjanta, 
funkcjonariusza CBŚP lub CBA.

Oszust przekonuje starszą osobę, że 
rozpracowuje zorganizowaną grupę prze-
stępczą i prosi, aby mu w tym pomóc. Ta 
pomoc ma polegać na przekazaniu gotów-
ki. Dzięki temu będzie można zatrzymać 
prawdziwych przestępców oszukujących 
starsze osoby na tzw. „wnuczka”.

- Drodzy seniorzy! Apelujemy 
o czujność i ostrożność! Kiedy odbieramy 
telefon nigdy nie wiemy z kim naprawdę 

rozmawiamy, a tym bardziej nie wiemy, ja-
kie intencje ma osoba po drugiej stronie. 
Policjanci nigdy nie dzwonią i nie infor-
mują o swoich działaniach, nigdy też nie 
proszą o przekazanie pieniędzy - tłumaczy 
mówi st. asp. Wioletta Szubska z Komendy 
Głównej Policji.

Oszuści informują starsze osoby, 
aby udając się do banku w celu 
wypłaty pieniędzy, nie mówili 
kasjerom i obsłudze placówek 
bankowych, w jakim celu to robią. 
Oszuści starają się przekonać 
starsze osoby, że pracownicy 
banków również należą do grupy 
przestępczej i dlatego nie wolno ich 
o niczym informować. 
- Tego rodzaju oszustwa to od kilku lat po-
ważny problem również dla nas bankow-
ców gdyż zagrażają oszczędnościom na-
szych klientów. Dlatego apelujemy ich 
o ostrożność. W sytuacjach gdy mają wąt-
pliwości zachęcamy do rozmowy z pra-
cownikami. Jesteśmy w stanie szybko po-
móc i dyskretnie skontaktować się z poli-
cją – mówi Katarzyna Ornatowska, dyrek-
tor oddziału PKO BP w Warszawie.

Pracownicy dzięki szkoleniom 
w banku ale też Policji są wyczuleni na te-
go typu sytuacje. Zwracają uwagę na nie-
typowe zachowanie klientów, szczegól-
nie osoby starsze, które chcą wypłacić du-
żą gotówkę z konta, są przy tym zdenerwo-
wani i trzymają w ręku włączony telefon 
przez który kontaktuje się z nimi przestęp-
ca. Wtedy dyskretnie dopytują, rozmawia-
ją, a jeśli jest potrzeba powiadamiają Poli-
cję. oprac. PAS

Babciu i dziadku, 
nie dajcie się oszukać!

KRAJ Od 26 stycznia 
nowy „Płatnik” na 
dobre zastąpi starą 
wersję programu. 
Pracodawcy, którzy 
aktualizują program 
„Płatnik”, powinni 
pamiętać o zapisaniu 
haseł.

Od 1 stycznia obowiązują przepi-
sy związane ze skróceniem okre-
su przechowywania akt pracow-
niczych z 50 do 10 lat oraz ich 
elektronizacją. Korzystanie z te-
go rozwiązania wymaga uży-
cia nowej wersji programu „Płat-
nik” do rozliczania się z ZUS. 
Z pierwszym dniem nowego roku 
zmienił się m. in. dokument ZUS 
ZWUA. Oznacza to, że przy wy-

rejestrowywaniu pracowników 
konieczne będzie uzupełnienie 
kodu przyczyny wyrejestrowania 
oraz podanie podstawy prawnej 
rozwiązania stosunku pracy.

Do piątku, 25 stycznia funk-
cjonują równocześnie dwie wersje 
programu „Płatnik” – stara i no-
wa. Osoby, które rozliczają skład-
ki za grudzień 2018 r. mogą to ro-
bić w starym programie. Z nowe-

go muszą natomiast skorzystać Ci, 
którzy zamierzają wyrejestrować 
pracownika. Pozostali spokojnie 
mogą czekać do 26 stycznia. 

Aby skorzystać z nowego 
„Płatnika” nie trzeba go same-
mu instalować. Wystarczy wejść 
do aplikacji, kliknąć zakładkę 
„administracja” oraz „aktuali-
zuj komponenty programu i da-
ne płatnika” a aktualizacja doko-

na się automatycznie. 
- Przed pobraniem nowej 

wersji programu Płatnik war-
to wykonać kopię bazy danych, 
a wcześniej upewnić się, co do 
znajomości hasła oraz ścieżki do-
stępu do bazy danych. Hasła nie 
są przechowywane przez ZUS - 
informuje Agata Muchowska, re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa lubuskiego. PAS

ZUS ostrzega: O hasłach należy pamiętać!

Pamiętajmy!
Policja nigdy nie informuje osób 
postronnych o podejmowanych 
działaniach. Nigdy też funkcjona-
riusze nie odbierają i nie przeka-
zują pieniędzy!

Oszuści metodami „na wnuczka” i „na policjanta” wykorzystując zaufanie oraz chęć niesienia po-
mocy, nadal oszukują osoby starsze, które często tracą dorobek swojego życia fot.Lubuska Policja
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BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
W POWIECIE ŻARSKIM

ŻARY
Starostwo Powiatowe
Al. Jana Pawła II 5
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, 
ŚRODA, CZWARTEK
godz. 7.00 - 11.00
PIĄTEK
godz.10.00-14.00
 
TUPLICE
Urząd Gminy, 
ul. Mickiewicza 27
pok. 5
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 
godz. 8.00 - 12.00

LUBSKO
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 1
PONIEDZIAŁEK
godz. 08.00-12.00
WTOREK, ŚRODA
godz. 07.30 - 11.30
CZWARTEK
 godz. 08.00 - 12.00
PIĄTEK
godz. 07.30 - 11.30
 
JASIEŃ
Urząd Miasta ul. XX-lecia 20, 
pok. 317
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
godz. 8.00 - 12.00

68 479 06 39 Agnieszka 
Domaradzka, 
sekretarz 
powiatu 
żarskiego

- Od tego roku usta-
wa nałożyła na staro-
stę obowiązek podania 
do publicznej wiadomo-
ści nowego numeru te-
lefonu, pod który mogą 
dzwonić osoby chcące 
skorzystać z porad.

Jeszcze w ubiegłym 
roku były pewne ograni-
czenia, co do osób, któ-
re mogły korzystać z po-
rad, takie jak wiek, czy 
posiadanie karty du-
żej rodziny. Od tego ro-
ku każdy może sko-
rzystać z takich porad, 
jeśli nie jest w stanie po-
nieść kosztów związa-

nych z podobną usługą 
świadczoną przez adwo-
katów lub radców praw-
nych. Wystarczy złożyć 
stosowne oświadczenie. 

Od tego roku usta-
wa wprowadza wspar-
cie świadczone przez 
profesjonalnych dorad-
ców osobom potrzebu-
jącym pomocy w rozwią-
zywaniu ich problemów 
w zakresie między in-
nymi zadłużenia, spraw 
mieszkaniowych lub za-
bezpieczenia społeczne-
go. Jest to tak zwane po-
radnictwo obywatelskie. 
W ramach tego można 
otrzymać w zrozumiałej 
i przystępnej formie po-
moc dotyczącą na przy-
kład w załatwieniu czyn-
ności urzędowych, w za-
kresie kredytów i umów 
bankowych. 

Pomoc prawna dla 
osób ze znaczną niepeł-
nosprawnością ruchową 
może być udzielana poza 
wyznaczonymi punktami,
w tym pocztą elektronicz-
ną lub telefonicznie.

Kolejna nowość, to
sporządzanie projektów 
pism, za wyłączeniem 
pism procesowych w to-
czących się postępowa-
niach.
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REGION Z takich zakupów można się wycofać

Niewolnicy promocji, 
okazji i gratisów
Pokazy, darmowe badania, 
wycieczki, a w rezultacie 
sprzedaż różnych towarów 
za kwoty stosunkowo 
wysokie, bo sięgające kilku 
tysięcy złotych. Nawet 
najtwardsi ulegają pokusie, 
później nie zdając sobie 
nawet sprawy z tego, jak to 
się stało. Do Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów 
cały czas przychodzą osoby, 
które chcą się wycofać  
z nieprzemyślanych 
zakupów.

Kołdry i poduszki, które mają wręcz leczni-
cze właściwości. Garnki, które niemalże sa-
me gotują, albo odkurzacze, które odkurza-
ją najlepiej na świecie. Okazuje się, że ła-
two ulec agresywnemu marketingowi i magii 
niezwykłej okazji. Nie ma się co oszukiwać. 
Każdy sprzedawca, czegokolwiek, jest nasta-
wiony na zysk. Po to pracuje, żeby zarabiać. 
To nie instytucja charytatywna, która rozdaje 
coś za darmo. Warto się zastanowić, czy prze-
cena z 1000 złotych na 500 złotych oznacza 
stratę dla sprzedawcy? Czy sprzedawca do-
łoży do tego 500 złotych z własnej kieszeni?

Magia okazji
Jeśli ktoś nam wmówi, że dany produkt kosz-
tuje kilkanaście tysięcy, ale możemy go ku-
pić okazyjnie za kilka tysięcy, to może nam 
się wydawać, że robimy wręcz interes ży-
cia. Jak nie skorzystać z takiej okazji? I wiele 
osób “korzysta”. Jednak po “szale” takich za-
kupów warto się zastanowić. Sprawdzić ce-
ny. Jeśli na tak zwanych pokazach kupiliśmy 

coś drożej, niż gdzie indziej, zawsze można 
się z tego wycofać. Są na to dwa tygodnie 
gwarantowane przez polskie prawo. 

Dają prezenty
O działalności firm, które sprzedają na po-
kazach, czy wycieczkach, mówiło i mó-
wi się wiele. O takim rodzaju handlu pi-
saliśmy też na łamach Mojej Gazety. Prze-

strzegamy przed pochopnymi decyzja-
mi podejmowanymi pod wpływem impul-
su, emocji. Chyba najczęściej takim emo-
cjom ulegają osoby starsze, których czuj-
ność wydaje się nieco uśpiona. Ale nie tyl-
ko. Młodsi też dają się skusić.

Wystarczy pójść na pokaz, żeby do-
stać coś za darmo. Jakiś prezent. A kto nie 
lubi prezentów? Dwustukilometrowa wy-
cieczka, w dodatku z obiadem, a wszyst-
ko za niecałe 20 złotych. Normalnie grzech 
nie skorzystać. Co ciekawe, osoby, które 
dały się raz skusić tym zakupowym “oka-
zjom”, niejednokrotnie dają się skusić po 
raz kolejny. Niektórzy nawet nie żałują, że 
przepłaciły za towar, który można gdzieś 
kupić dużo taniej. Część z tych osób nie 
ma nawet takiej świadomości. To z ko-
lei magia profesjonalnie przygotowanych 
sprzedawców. Robią to naprawdę zawodo-
wo. Jak w każdym innym przypadku, tu też 
warto kierować się rozsądkiem. Nikt niko-
mu nie zabroni wydawać własnych pienię-
dzy na rzeczy, na które ma się ochotę, choć 
niekoniecznie są mu potrzebne. O ile jest to 
świadomy zakup, to nie ma problemu. Jed-
nak życie i szukanie porad u rzecznika kon-
sumentów pokazują, że niekoniecznie jest 
to do końca przemyślane.

Andrzej Buczyński

Grzegorz Chmielewski, 
Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów w Żarach
- Forma zaproszenia na pokaz 
ma różną formę. Albo jest to te-
lefon, albo zaproszenie w skrzyn-
ce pocztowej. Raczej nie mó-
wi się o sprzedaży, czy pokazie.  
W tej chwili mówi się na przykład 
o bezpłatnych badaniach stanu 
zdrowia. Konsumenci opowiada-
ją, że odbywa się to poprzez zało-
żenie pierścienia na palec, który 
jest podłączony do jakiegoś urzą-
dzenia. Bo lekarza tam nie ma. 

Skutek takiego badania jest ta-
ki, że wszyscy są chorzy. Szcze-
gólnie osoby starsze są informo-
wane, że grozi im zawał, wylew, 
nadciśnienie, czy cukrzyca. Na 
takiej podstawie przechodzi się 
do procesu sprzedaży produktów 
pseudozdrowotnych.

Scenariusz każdego takie-
go spotkania jest z góry ustalony. 
Nie wpuszcza się osób bez dowo-
dów osobistych, bo dzięki temu 
dokumentowi można na miejscu 
wziąć kredyt. A towary są zazwy-
czaj dużej wartości. 

Często kusi się gratisami - 
dla wszystkich tablet. Osoby star-
sze z góry są zadowolone - su-
per, dam wnuczkowi. Ale okazało 
się, że “tablet” był deską z ołów-
kiem, a nie urządzeniem elektro-
nicznym. 

Podczas takich spotkań sto-
sowane są techniki manipulacyj-
ne wywołujące poczucie wyjątko-
wości. Produkty nie są dla wszyst-
kich, ich liczba jest ograniczona. 
Żeby było “sprawiedliwie”, pro-
wadzone są losowania. Wystar-

czy wrzucić do miseczki dowód 
osobisty, a dzięki temu wiadomo, 
że osoba z dowodem będzie mo-
gła na miejscu podpisać umowę  
o przyznaniu kredytu na zakup te-
go towaru. Taka osoba czuje się 
wybrańcem. Do tego dostaje się 
gratisy, czyli ręczniczki, mikserki, 
lokóweczki, miniżelazka. 

Czasem osoby prowadzące 
spotkanie ubrane są w białe ki-
tle, by sprawiać wrażenie lekarzy. 
Na jednym był człowiek mówiący 
po niemiecku, co miało sprawiać 
wrażenie, że produkty pochodzą 
z Niemiec, a więc z założenia są 
dobre. 

Ostatnio przyszedł do mnie 
konsument, który wydał 8,5 tysią-
ca i w dodatku zapłacił gotówką. 
Standardowo każdy ma 14 dni na 
odstąpienie od takiej umowy bez 
podawania przyczyny. On też to 
zrobił. Towar odesłał, ale sprze-
dawca nie oddał od razu zapła-
conej kwoty. Wysłał jedno pismo, 
potem drugie. W imieniu konsu-
menta wystąpiłem również z we-
zwaniem przedsądowym. Fir-

ma zobowiązała się, że zapłaci, 
ale szło to jakoś opornie. W spra-
wę włączył się też inspekcja han-
dlowa. Po tym firma oddała poło-
wę kwoty, a po kolejnym monicie,  
w końcu całość. 

To powinno być przestrogą 
dla wszystkich konsumentów. Pa-
trząc na teren powiatu, takie po-
kazy są organizowane notorycz-
nie. W przypadku miast, na ten cel 
wynajmowane są różne lokale.  
W mniejszych miejscowościach 
najczęściej są to domy kultury.  
Z tego co słyszę, cały czas cieszą 
się sporym zainteresowaniem. 

Jest to specyfika działa-
nia tych firm. Trzeba powiedzieć 
uczciwie, że działają legalnie. 
Prowadzą handel właśnie w taki, 
a nie inny sposób. Ale trzeba mieć 
świadomość, że w przeciwień-
stwie do zakupów w sklepach sta-
cjonarnych, w których zwrot to-
waru jest tylko dobrą wolą sprze-
dawcy, w tym wypadku konsu-
ment ma jeszcze dwa tygodnie 
na podjęcie ostatecznej decyzji 
i odstąpić od umowy. W dodatku 

oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy automatycznie skutku-
je rozwiązaniem umowy kredyto-
wej, jeśli taka została zawarta. 

Niedawno komplet garn-
ków oferowanych na pokazie miał 
cenę wyjściową 16 tys. 200 zło-
tych. Potem przechodzi się do 
technik marketingowych - dzisiaj 
jest promocja, dzisiaj jest taniej, 
w międzyczasie zadzwonił prezes 
i cena jeszcze maleje. Przy szo-
kującej kwocie ponad 16 tysięcy, 
ostateczne kilka tysięcy do zapła-
ty wydaje się okazją. 

Często zdarza się, że to 
młodsze pokolenie - dzieci, wnu-
kowie - znajdują zakupiony pro-
dukt w jakimś serwisie interne-
towym i pokazują babci, że towar 
kosztuje nawet 10 razy mniej. Nie 
wszyscy jednak rezygnują z moż-
liwości odstąpienia od umowy. 
Część ludzi spłaca zaciągnięte 
kredyty przez kolejne lata. 

Zawsze zalecam, aby ta-
ki zakup skonsultować z rodzi-
ną, przyjacielem. Dwa tygodnie to 
sporo czasu.

Zaproszenia na pokazy są bardzo atrakcyjne fot. Andrzej Buczyński
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KRAJ Wszyscy 
zainteresowani 
mogą liczyć na pracę 
w Straży Granicznej. 
W lutym szansę na 
założenie munduru 
będzie miało 10 osób. 
Natomiast w czerwcu 
i październiku tego 
roku na nowych 
funkcjonariuszy 
czeka 70 wolnych 
miejsc.
Każdy kandydat na funkcjonariu-
sza Straży Granicznej musi przejść 
dwuetapowe postępowanie kwali-
fikacyjne. Pierwszy etap to formal-
ności związane ze złożeniem doku-
mentów, zaświadczeń i ich weryfi-
kacją. Później odbywa się wstęp-
na rozmowa kwalifikacyjna, bada-
nia psychologiczne i badanie psy-
chofizjologiczne. Drugi etap obej-
muje egzamin w ośrodku szkole-
nia Straży Granicznej, składają-
cy się z testu pisemnego z zakre-
su wiedzy ogólnej, ze znajomości 
języka obcego, sprawności fizycz-
nej. Na końcu przeprowadzona jest 
rozmowa kwalifikacyjnej. Proce-

dura kwalifikacyjna kończy się ba-
daniami lekarskimi określającymi 
zdolność kandydata do służby.

Po zakwalifikowaniu się do 
służby, nowy funkcjonariusz SG 
kierowany jest na 3,5 miesięcz-

ne szkolenie podstawowe, jedno-
miesięczną praktykę w macierzy-
stej jednostce, a następnie 3,5 mie-
sięczne szkolenie podoficerskie. 
Kursant ma zapewnione wyżywie-
nie oraz pobyt w jednym z ośrod-

ków szkolenia oraz podstawowe 
wynagrodzenie. Po ukończeniu 
szkolenia uposażenie wzrasta do 
około 2500 zł. netto. Ponadto od 
dnia 1 stycznia 2019 r. planowa-
ny jest wzrost miesięcznego upo-

sażenia nie mniej niż 655 zł brut-
to a od 1 stycznia 2020 r. kolejny 
wzrost miesięcznego uposażenia 
nie mniej niż 500 zł brutto. PAS

ROZMAITOŚCI

Być funkcjonariuszem 
Straży Granicznej

ŻARY W ramach 
akcji „Bezpieczne 
Ferie 2019” żarscy 
policjanci wraz 
z pracownikami 
Powiatowej 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Żarach, 
Powiatowej 
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej 
w Żarach, 
Terenowego Zespołu 
Wizytatorów 
Kuratorium 
Oświaty w Żarach 
kontrolowali 
wypoczynki zimowe 
dzieci i młodzieży.

W pierwszym tygodniu ferii 
skontrolowano półkolonie zorga-
nizowane przez Fundację Pomo-
cy Dzieciom „Si-gma”, Chorą-
giew Ziemi Lubuskiej ZHP Hu-
fiec Żary ZHP i Miejską Biblio-

tekę Publiczną w Żarach oraz po-
zostałe wypoczynki dzieci i mło-
dzieży m.in. zajęcia na strzelni-
cy przy ul. Czerwonego Krzy-
ża w Żarach organizowane przez 
Zarząd Rejonowy Ligi Obrony 
Kraju w Żarach. Przedstawicie-
le służb sprawdzali obiekty pod 
względem bezpieczeństwa oraz 
sprawowania właściwej opieki 
nad dziećmi. W tym czasie rów-
nież pracownicy sanepidu doko-
nali sprawdzenia obiektów w za-
kresie warunków sanitarno-epi-
demiologicznych. Z uczestnikami 
zimowych wypoczynków funk-
cjonariusze przeprowadzili spo-
tkanie profilaktyczne dotyczące 
bezpiecznych zachowań w okre-
sie ferii zimowych oraz w ramach 
akcji „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo na stoku”. Przekazano in-
formację na temat konkursu foto-
graficzno-plastycznego pn. „Stok 
nie dla bałwanów”. Dodatkowo 
przedstawiciele Straży Pożarnej 
w Żarach przypominali jak prak-
tycznie udzielić osobie poszkodo-
wanej pierwszej pomocy przed-

medycznej. Wszystkim rozdano 
upominki pozyskane z dotacji na 
program profilaktyczny Urzędu 
Gminy Żary o statusie miejskim.

Przy okazji wszystkich kon-

troli uczestnicy półkolonii mie-
li możliwość spotkania się z żar-
ską Policją i przybliżenia sobie 
tematyki związanej z bezpieczeń-
stwem. Policjanci mówili m.in. 

o bezpiecznym zachowaniu w do-
mu i na podwórku, na drodze, na 
zamarzniętych obszarach wod-
nych oraz o bezpiecznym zacho-
wania w Sieci. PAS

Kontrola zimowego wypoczynku

Kontrola zimowego wypoczynku jest okazją do prowadzenia pogadanek o charakterze edukacyjnym fot.KPP Żary

Straż Graniczna oferuje:
- stabilne, stałe zatrudnienie,
- ciekawą, satysfakcjonują-
cą służbę nie tylko na tery-
torium Polski, ale również 
w trakcie trwających misji za-
granicznych
- prawa emerytalne po 25 la-
tach służby
- wyjątkową rolę społeczną - 
służbę w organizacji zaufania 
społecznego
- nagrody roczne, motywacyj-
ne, jubileuszowe
- wysoki poziom nauczania 
w ośrodkach szkolenia Stra-
ży Granicznej
- możliwość ciągłego dosko-
nalenia zawodowego oraz 
perspektywę rozwoju zawo-
dowego i uzyskanie stopnia 
oficerskiego dla osób z wyż-
szym wykształceniem
- bardzo szeroki katalog spe-
cjalizacji

Służba w Straży Granicznej nie jest dla każdego. Kandydat musi spełnić określone warunki fot.Nadodrzański Oddział SG



Moja Gazeta       25 stycznia 2019 11WYPADKI PRZYPADKI

ŻAGAŃ Żagańscy 
policjanci 
prowadzili 
wzmożone 
działania na 
terenie powiatu 
żagańskiego. 
Współpraca ze 
Służbą Celną 
zakończyła się 
zamknięciem 
czterech lokali 
z automatami do 
gier.
Żagańscy policjanci 
wszystkich wydziałów 
prowadzili skoordynowa-
ne działania we współpra-
cy z funkcjonariuszami 
Służby Celnej. Skontrolo-
wali lokale działające nie-
zgodnie z obowiązującą 

ustawą o grach hazardo-
wych, znajdujące się na te-
renie Żagania. Dzięki do-
bremu rozpoznaniu i zaan-
gażowaniu żagańskich po-
licjantów udało się zorga-
nizować wspólne działa-
nia, których efektem by-
ło zabezpieczenie 16 auto-
matów do gier, a przy tym 
wyeliminowanie czterech 
lokali, w których odby-
wał się nielegalny hazard. 
W toku prowadzonych 
czynności wobec osób, 
które zajmowały się ob-
sługą automatów, u jednej 
z nich policjanci ujawnili 
tytoń bez polskich znaków 
akcyzy, który zostanie 
przekazany do urzędu cel-
nego. Pracownicy zostali 
przesłuchani. Funkcjona-
riusze służby celnej prze-

prowadzili eksperymenty 
procesowe na maszynach, 
a następnie zabezpieczy-
li szesnaście działających 
automatów, które doce-
lowo trafią do Lubuskie-
go Urzędu Celno-Skarbo-
wego w Gorzowie Wlkp., 
który będzie prowadził po-
stępowanie w sprawie.

Właściciele automa-
tów do gier mogą się li-
czyć z wysokimi karami 
pieniężnymi, kara za po-
siadanie jednego automa-
tu może wynieść nawet 
100 tys. złotych. Szacun-
kowo daje to łączną kwo-
tę ponad 1,5 mln złotych. 
Ponadto Za organizowa-
nie gier hazardowych po-
za wysoką grzywną grozi 
również kara pozbawienia 
wolności do lat 3 lat. PAS

Nalot na jaskinie 
hazardu

ŻAGAŃ 
Mężczyzna 
wyskoczył 
przez okno na 
pierwszym 
piętrze i zniknął. 
Był w letniej 
odzieży 
i bez butów. 
Zaalarmowani 
policjanci 
rozpoczęli 
natychmiastowe 
poszukiwania.
Dyżurny żagańskiej jed-
nostki, który przyjął zgło-

szenie, uzyskał informa-
cję, że mężczyzna miał ja-
kieś urojenia, co najpraw-
dopodobniej było przyczy-
ną tego, że wyskoczył przez 
okno. 

Komendant żagań-
skiej jednostki ogłosił w ta-
kiej sytuacji alarm. Oczy-
wiste było, że życie i zdro-
wie mężczyzny może być 
zagrożone. Policjanci za-
angażowani w działania 
sprawdzali wszystkie moż-
liwe miejsca, zaułki, par-
ki, rozpytywali sąsiadów 
i znajomych. Wykorzysta-
ny do poszukiwań został 

także pies tropiący. Z po-
licjantami współdziałali 
strażacy. Wszyscy szukali 
mężczyzny do godzin po-
rannych następnego dnia, 
bezskutecznie. Po jakimś 
czasie dyżurny dostał in-
formację, że 30-latek wró-
cił do swojego miejsca za-
mieszkania. Policjanci uda-
li się pod wskazany adres, 
aby sprawdzić czy mężczy-
zna nie potrzebuje jakiej-
kolwiek pomocy, wówczas 
okazało się, że jest on po-
szukiwany do odbycia ka-
ry pozbawienia wolności. 
PAS

Uciekinier bez butów

ŻAGAŃ Żagańscy 
patrolowcy 
zatrzymali 
do kontroli 
drogowej 
samochód. 
Dziwne 
zachowanie 
kierowcy 
wzbudziło 
zainteresowanie 
funkcjonariuszy.
Zatrzymanym do kontro-
li samochodem, kierował 

22-latek, który w jej trakcie 
nerwowo się zachowywał 
i był bardzo pobudzony. 
Badanie stanu trzeźwości 
kierowcy nie wykazało al-
koholu w jego organizmie. 
Wobec czego od mężczy-
zny pobrano krew do szcze-
gółowych badań na zawar-
tość środków odurzających 
w organizmie. W trakcie 
czynności policjanci ujaw-
nili przy mężczyźnie nar-
kotyki. Jak wskazują do tej 
pory wykonane badania, 
była to marihuana i metam-

fetamina. Spostrzegawczo-
ści policjantów nie ucie-
kło zachowanie 19-letniej 
pasażerki, która w pewnej 
chwili wyrzuciła coś na tra-
wę. Wyrzucona przez ko-
bietę torebka foliowa z za-
wartością suszu roślinnego 
została wraz z pozostałymi 
narkotykami zabezpieczo-
na do sprawy. Oboje miesz-
kańcy Żagania zostali prze-
słuchani przez śledczych. 
Za posiadanie narkotyków 
grozi im kara do 3 lat po-
zbawienia wolności. PAS

Jazda na haju

Kara finansowa za jeden automat może wynieść nawet 100 tys. zł fot.Lubuska Policja Kontrole przeprowadzają wspólnie funkcjonariusze różnych służb fot.Nadodrzański Oddział SG

Funkcjonariusze systematycznie eliminują z rynku nielegalne automaty do gier hazardo-
wych fot.Lubuska Policja
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ŻAGAŃ  
W holu Miejskiej 
Biblioteki 
Publicznej 
im. Papuszy 
miał miejsce 
uroczysty 
wernisaż 
wystawy prac 
Heleny Urbaniak.

Na wernisażu można było 
obejrzeć akwarele, rysunki 
malowane tuszem i paste-
lami oraz ekslibrisy. Aktu-
alnie pani Helena projektu-
je ekslibrisy i współpracu-
je z magazynem społecz-
no-kulturalnym „Na Win-
nicy”, przygotowując ilu-
stracje do wybranych arty-
kułów. Wernisaż uświetnił 
występ Amatorskiego Ze-
społu Artystycznego „Pod 
Różą”. Nie zbrakło przyja-
ciół, znajomych i zaproszo-
nych gości. Wystawa bę-
dzie czynna do końca lute-
go. JM

Artystyczny wieczór 
w bibliotece

Zespół „Pod Różą” znakomicie wpasował się w klimat spotkania fot.Jan Mazur

Radość na twarzy Heleny Urbaniak była najlepszym podsumowaniem wernisażu
fot.Jan Mazur

Na wernisażu stawiło się liczne grono gości fot.Jan Mazur

Dobry humor i sympatyczny nastrój udzielał się wszystkim uczest-
nikom fot.Jan Mazur
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ŻAGAŃ Członkowie 
i sympatycy 
Stowarzyszenia 3.Pcz 
spotkali się, jak co 
roku, aby wspólnie 
porozmawiać 
o starych czasach 
i planach na 
przyszłość 
oraz wręczyć 
stowarzyszeniowe 
odznaczenia 
i wyróżnienia. Przede 
wszystkim chodziło 
jednak o integrację, 
połączoną z dobrą 
zabawą.
Na spotkanie, w gościnnych pro-

gach Hotelu „Willa Park” państwa 
Haliny i Jana Okapców, przybyło 
osiemdziesięcioro dwoje uczest-
ników, w tym czterdziestu jeden 
członków stowarzyszenia. Gość-
mi honorowymi byli: członkowie 
stowarzyszenia, Burmistrz Żaga-
nia Andrzej Katarzyniec z Ewą 
Ziętek, Major Zdzisław Kubisztal 
z żoną Anną - zastępca dowódcy 
11. batalionu remontowego, Le-
szek Maćkowiak z małżonką Ali-
ną – prezes Zarządu Związku In-
walidów Wojennych RP w Żaga-
niu. Po raz pierwszy gościliśmy 
sympatyków z Niemiec i Czech 
oraz koleżanki i kolegów przy-
byłych z: Jeleniej Góry, Legni-
cy, Głogowa, Zielonej Góry, No-
wej Soli, Krosna Odrzańskiego, 
Żagania, Świętoszowa. Spotkanie 

rozpoczął prezes Stefan Kozak, 
który powitał zebranych i złożył 
życzenia noworoczne. Przekaza-
nia także najlepszych życzeń no-
worocznych od: dowódcy 3. puł-
ku - pułkownika Mariana Kapa-
ły, Vice prezesa Ogólnopolskiego 
Klubu Kombatantów 1. Drezdeń-
skiego Korpusu Pancernego WP 
pułkownika Eugeniusza Praczu-
ka, prezesa Koła Kombatantów 3. 
Brygady Pancernej - pana Edwar-
da Szyłaka, dowódcy 11. bata-
lionu dowodzenia ppłk. Dariu-
sza Lesiuka oraz nowego członka 
stowarzyszenia, mieszkającego 
aż nad Bugiem Kolegi Stanisława 
Karpińskiego, byłego żołnierza 1. 
kcz służącego w pułku od kwiet-
nia 1968 r. do października 1969 
r. Następnie uczestnikom spotka-

nia złożył życzenia Burmistrz An-
drzej Katarzyniec. 

Prezes Stefan Kozak pod-
sumował działalność naszej or-
ganizacji za 2018 r. Intensywność 
różnego rodzaju przedsięwzięć 
świadczy o dużym potencjale 
stowarzyszenia. Bardzo dużo za-
dań stowarzyszenie organizowało 
samo bądź było współorganiza-
torem. W społeczności, nie tylko 
żagańskiej, ma już ustaloną re-
nomę i jest najbardziej rozpozna-
walnym stowarzyszeniem. Prezes 
przedstawił także zadania, które 
będą realizowane w bieżącym 
roku. Zarząd stowarzyszenia, 
na wniosek Kapituły, wyróżnił 
kol. kol. Tadeusza Prościńskie-
go, Kazimierza Gołębiewskiego 
i Andrzeja Chorążego, odznaką 

„Za zasługi dla Stowarzyszenia 
3. pcz”. Kolejnym punktem było 
wręczenie miniaturek nowo przy-
jętym członkom – Annie Woło-
szyn i Ryszardowi Kundermano-
wi. Styczniowym jubilatom kol. 
Stefan złożył życzenia – Geno-
wefa Bednarkiewicz-Miernicka, 
Kazimierz Gołębiewski, Sylwe-
ster Halat i Jan Pindral. Wielu 
członkom zostały wręczone wy-
różnienia. Kol. Stefan Kozak 
i kol. Jan Rzepka podziękowali 
za pracę w Zarządzie kol. An-
drzejowi Miernickiemu, któremu 
w prezencie wręczono model Ro-
somaka. Wspaniała zabawa, przy 
muzyce pana Janka, trwała do 
późnych godzin. 

Andrzej Miernicki

Noworoczne spotkanie 
integracyjne

AUTOREKLAMA

fot.nadesłane
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ŻARY W Oddziale 
dla Dzieci Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
uczestnicy zajęć 
feryjnych świętowali 
Dzień Babci i Dziadka
Uczestnicy zajęć pod hasłem „Zi-
mowe hece w Bibliotece” uczy-
li się piosenki „Orkiestry dęte”, 
starego, nie do zdarcia przeboju 
w wykonaniu Haliny Kunickiej. 
W piosence mowa jest o bab-
ci stojącej na balkonie i dziadku 
idącym w defiladzie. Dzieci za-
poznały się z obsługą profesjo-
nalnego mikrofonu - tu niezbędne 
były porady Piotra Pużaka, pra-

cownika biblioteki, który posia-
da ogromne doświadczenie, po-
nieważ uświetnia występami wo-
kalnymi różne imprezy okolicz-
nościowe i często występuje na 
scenie. 

Dzieci, po uprzednim ucha-
rakteryzowaniu się na postaci 
babć i dziadków, śpiewały zna-
ną piosenkę. Musiały wykazać się 
odwagą i przełamać tremę. 

- Zajęcia, oprócz waloru po-
znawczego i edukacyjnego, wy-
magały od uczestników wykaza-
nia się olbrzymią kreatywnością, 
co się znakomicie udało - podkre-
śla Edyta Lachowska z żarskiej 
biblioteki. PAS

Dzień Babci i Dziadka w bibliotece

Śpiewać do mikrofonu nie jest łatwo. Trzeba to wytrenować. Najlepiej pod okiem profesjonalisty Piotra Pużaka fot.MBP Żary

Dziadek z babcią jak prawdziwi fot.MBP ŻaryDziadek obowiązkowo musi być wąsaty fot.MBP Żary

ŻAGAŃ W czasie ferii 
zimowych żagańscy 
harcerze odwiedzili 
siedzibę koła nr 9 
Związku Sybiraków.
Wizyta była znakomitą okazją 
do zapoznania się z historią ze-
słańców na Sybir. Swoje osobi-
ste przeżycia związane z zsyłką 
i pobytem na Syberii, przekaza-
ła pani Maria Jastrzębska, prezes 
miejscowego koła Związku Sy-
biraków. Młodzi ludzie z zacieka-
wieniem słuchali opowieści o tra-
gicznych przeżyciach, których 
doświadczyła prezes.

W 2019 roku sybiracy ob-
chodzą 30-lecie powstania swojej 
organizacji. W dniu 8 lutego o o 
godzinie 12:00 w Pałacu Książę-
cym uczczą, podczas uroczystej 
akademii, 79 rocznicę zsyłki na 
Sybir. JM

Harcerze z wizytą u Sybiraków

Żywa lekcja historii i spotkanie ze świadkiem tragicznych wydarzeń, to znakomita forma edukacji fot.Jan Mazur
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ŻARY Zimowe 
ferie dobiegają 
końca. Dzieci 
i młodzież 
mogli w tym 
czasie, jak co 
roku, korzystać 
z bogatej 
oferty zajęć, 
przygotowanych 
przez 
pracowników 
Żarskiego Domu 
Kultury.
W sali widowiskowej Lu-
na, warsztaty tańca, filmu, 
teatru i scenografii pro-
wadzili instruktorzy: Bo-
żena Wróbel, Beata Chu-
dy i Grzegorz Kowalczuk. 
W warsztatach wzięło 
udział 45. dzieci i młodzie-
ży. Na zakończenie uczest-
nicy przygotowali spek-
takl zatytułowany „Cza-
rownica, stara szafa i pięć 
światów”. Spektakl gra-
ny był w pięciu miejscach 
Luny, widzowie podziele-
ni na dwie grupy, prowa-
dzeni przez przewodników 
zmieniali lokacje. W każ-
dej z nich grupy uczestni-
ków warsztatów przesta-
wiały swoje etiudy – każda 
w innej konwencji - od ro-
mansu starej wiedźmy i pa-
na Pająka do antyutopij-
nej wizji przyszłości zdo-
minowanej przez roboty. 
W filii ŻDK, w Kunicach 
prowadzone były zajęcia 
z programowania, zaba-
wy ruchowe i edukacyjne 
oraz warsztaty lalkarskie. 
W trakcie drugiego tygo-

dnia ferii dzieci i młodzież 
mogli obejrzeć spektakl 
„Calineczka” Teatru Roz-
rywki „Trójkąt” z Zielonej 
Góry, uczestniczyć w spo-
tkaniu z iluzjonistą Apolli-
no, warsztatach lalkarskich 
przeprowadzonych przez 
Wiktorię Jureczko, warszta-
tach plastycznych, zajęciach 
z programowania oraz zaję-
ciach w pracowni multime-
dialnej „Strefa e-kultury”. 
Na zakończenie, w piątek 
(25 stycznia), organizatorzy 
przygotowali karnawałowe 
bale. Już o godzinie 10:00 
w kunickiej filii ruszy „Ba-
śniowy Bal Karnawałowy”,  
a o godz. 17:00 w sali Luna, 
dwugodzinny „Bal karna-
wałowy u Baby Jagi”. Kto 
jeszcze ma ochotę, to mo-
że wziąć w nich udział, bo 
przygotowane przez ŻDK 
imprezy mają charakter 
otwarty. PAS

Bal na zakończenie ferii

Warsztaty lalkarskie prowadziła Wiktoria Jureczko fot.ŻDK Żary Zajęcia plastyczne zawsze cieszą się powodzeniem fot.ŻDK Żary

Uczestnicy warsztatów przygotowali spektakl, na który składały się etiudy pokazywane w kilku różnych miejscach obiektu, w którym mieści się sala widowiskowa „Luna” fot.ŻDK Żary

Dzieci mogły się nauczyć, jak wygląda przygotowanie pokazu teatru cieni fot.ŻDK Żary
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Akcja 
w Żarach

#MuremZaOwsiakiem

fot. Andrzej Buczyńskifot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński
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Akcja 
w Żarach

#MuremZaOwsiakiem
fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński



25 stycznia 2019       Moja Gazeta18 SPORT

SPORTY WALKI Dawid 
Polok, trener Żarskiego 
Klubu Sportów Walki, 
ponownie prowadzi kadrę 
Polski dzieci i kadetów 
w muaythai. 
Polski Związek Muaythai ogłosił wyniki kon-
kursu na trenerów reprezentacji Polski dzieci 
i kadetów. Wraz z Rafałem Królem z Tarno-
wa kadrę poprowadzi żaranin Dawid Polok. 
I to nie po raz pierwszy. Będzie to już dla nie-
go czwarty rok sprawowania tej funkcji ze 
sporymi sukcesami rangi europejskiej i świa-
towej. 

W skład kadry wchodzą dzieci młodsze 
w wieku 10-11 lat, starsze w wieku 12-13 lat 
oraz kadeci 14-15 lat.

- To wielki zaszczyt ale i ogromna od-
powiedzialność pracy z najmłodszymi - mówi 
Dawid Polok. - Już w ten weekend rozpocznę 
pracę trenera kadry od udziału w Międzynaro-
dowych Mistrzostwach Niemiec Wschodnich 
Muaythai. ATB

Polok trenerem kadry Polski

Trener Polok w barwach narodowych fot. nadesłane Ubiegłoroczny Puchar Europy w Turcji fot. nadesłane

ZAPASY Reprezentacja 
żarskiego klubu  
MLKS Agros, wraz  
z trenerem Ryszardem 
Dynowskim, zaliczyła 
udany występ na 
międzynarodowym 
turnieju w zapasach 
w stylu klasycznym 
i zapasach kobiet 
Kolding Cup.
Dwudniowe zawody rozpoczęły się 
od szkoleniowych meczy druży-
nowych pomiędzy juniorami i ka-
detami Agrosu, a ekipami trene-
rów Mariusza Gicewicza z Holandii  
i Szymona Koguta z Danii.
Lokaty zapaśników Agrosu wywal-

czone 19 stycznia na turnieju w Danii::
KADECI:
IV miejsce - GR 55 Leń Mikołaj
V miejsce - GR 65 Zakrzewski Hubert
JUNIOR / SENIOR:
I miejsce - GR 67 Nowak Kamil
III miejsce - GR 67 Łyskawinski Kac-
per
V miejsce - GR 72 Krasowski Igor
III miejsce - GR 77 Płatek Jakub
II miejsce - GR 82 Płatek Aleksander
DZIEWCZĘTA:
I miejsce - WW 39 Majdańska Maja 
I miejsce - WW 39 Martyna Gabryl
KOBIETY:
I miejsce - WW 46 Drozdek Nikola
IV miejsce - WW 46 Niewrzędowska. 
Wiktoria
III miejsce - WW 51 Charchalis Oli-
wia. ATB

Przywieźli medale z Danii

Z powodzeniem powalczyli o medale fot. Agros Żary

Turniej w Danii to oprócz sukcesów także nowe doświadczenia fot. Agros Żary



Moja Gazeta       25 stycznia 2019 19SPORT

KOSZYKÓWKA Żarska 
Chroma ma za sobą już 
szesnaście spotkań 
rozegranych w ramach 
rundy zasadniczej II ligi 
koszykówki. Z dorobkiem 
czternastu zwycięstw 
zajmuje pierwsze miejsce  
w tabeli grupy D.

Dwa ostatnie mecze to konfrontacja z nie-
zbyt wymagającymi przeciwnikami, choć 
nigdy przed meczem nie można powiedzieć, 
że wygraną ma się w kieszeni. 

W sobotę, 19 stycznia, do Żar przyje-
chali koszykarze RKKS Rawia Rawag Ra-
wicz. Tego dnia wyjątkowo cicho było na 
trybunach, które słyną z głośnego i wspo-
maganego instrumentami dopingu. To za 
sprawą ogłoszonej w Polsce żałoby naro-

dowej. Podopieczni Łukasza Rubczyńskie-
go i Tomasza Sobczaka bardzo dobrze pora-
dzili sobie z rywalami. Wprawdzie pierwszą 
kwartę dwupunktową przewagą wygrali go-
ście, jednak trzy kolejne bezapelacyjnie na-
leżały już do Chromy, która ostatecznie wy-
grała mecz z wynikiem 74:58.

Kilka dni później, w środę, mecz wy-
jazdowy do pobliskiej Zielonej Góry. Go-
spodarzem tego spotkania była drużyna In-
termarche II Zielona Góra, która w ligowej 
tabeli zajmuje przedostatnią pozycję.

I jak można było się spodziewać, zie-
lonogórzanie ten mecz przegrali. Faworyci  
z Żar do przerwy prowadzili 48:43, zaś wy-
nik końcowy to 82:73.

Kolejny mecz Chromy zaplanowano 
na 27 stycznia. W roli gospodarza wystąpi 
KS Sudety Jelenia Góra.

Drugoligowa koszykówka znów poja-
wi się na żarskim parkiecie 9 lutego. ATB

Trzynastka padła w Żarach, 
czternastka w Zielonej Górze

Mecz w Żarach wyjtkowo bez głośnego dopingu fot. Andrzej Buczyński

Zwycięska Chroma fot. Andrzej Buczyński Koszykarzom z Rawicza nie udało się wygrać w Żarach fot. Andrzej Buczyński
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PIŁKA NOŻNA 
MVP turnieju 
Victoria-Cup dla 
Kornelii Gawlak, 
zaś UKS Promień 
Żary zakończył 
rywalizację 
na czwartym 
miejscu.

Była to czwarta edycja tur-
nieju organizowanego przez 
PUKS Victoria Wałbrzych. 
W tym roku w rywalizacji 
wzięło udział siedem zespo-
łów. 

Pierwsze miejsce zaję-
ła ekipa z Jeleniej Góry, dru-
gie z Wałbrzycha, a trzecie z 
Dzierżoniowa.  ATB

Młodzicy grali w Wałbrzychu

PIŁKA NOŻNA 
Gospodarzem 
halowego turnieju 
żaków był MKS Tęcza 
Krosno Odrzańskie. 
Najlepszym 
zespołem okazał się 
MUKS Hat-Trick  
z Lubska.

Osiem drużyn, które przystąpiły 
do turnieju, podzielonych zostało 
na dwie grupy. W pierwszej zna-

leźli się Budowlani Lubsko, MKS 
Tęcza II Krosno Odrzańskie, Bóbr 
Bobrowice, ISF Mundial II Żary. 
W drugiej  - MKS Tęcza I Kro-
sno Odrzańskie, MUKS Hat-Trick 
Lubsko, LUKS Dwójka Gubini  
ISF Mundial I Żary.

Już po rozgrywkach gru-
powych, w półfinale spotkały się 
dwa zespoły z Lubska - Budowla-
ni i Hat-Trick. Druga z nich wy-
grała to spotkanie 2:0 i tym sa-
mym utorowała sobie drogę do 
zwycięstwa w całym turnieju. Mi-

chalina Wiśniewska z Hat-Trick 
otrzymała wyróżnienie dla najlep-
szej zawodniczki.

Klasyfikacja końcowa:
1. MUKS Hatt-rick Lubsko
2. MKS Tęcza I Krosno Odrzań-
skie
3. „Bóbr” Bobrowice 
4. MLKS „Budowlani” Lubsko
5. ISF”Mundial I Żary.
6. MKS „Tęcza” II Krosno Od-
rzańskie 
7. LUKS Dwójka Gubin
8. ISF „Mundial” II Żary ATB

Lubsko wysoko w Krośnie

Czwarte miejsce na turnieju w Wałbrzychu fot. UKS Promień Żary Wyróżnienie dla Kornelii Gawlak fot. UKS Promień Żary

Budowlani na czwartym miejscu fot. Budowlani Lubsko

Hat-Trick Lubsko wygrywa turniej w Krośnie Odrzańskim fot. Hat-Trick Lubsko
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FUTSAL Zakończyła się 
czwarta kolejka Żarskiej 
Ligi Futsalu na drugim 
etapie rozgrywek,  
w ramach „Ligi Mistrzów”  
i „Pucharu UEFA”.
W czwartej kolejce rozegrano jeden mecz 
„towarzyski”. Magikom nie udało się ze-
brać pełnego składu na to spotkanie. Ci, 
którzy się stawili w Powiatowym Centrum 
Sportu, pograli sobie o nic, ponieważ druży-
na zaliczyła walkowera wraz ze stosunkiem 
bramkowym 0:5 w komplecie.

Emocjonująco zapowiadało się starcie 
dwóch drużyn - Hooligans i Red Devils Ka-
talonia, tym bardziej, że obydwa zespoły mo-
gą powalczyć o zwycięstwo w lidze. Rzeczy-
wiście, mecz był bardzo dynamiczny i mógł 
się podobać, a piłkarze trzymali kibiców w 
napięciu do ostatniej chwili. 
Wyniki spotkań 4. kolejki
Saint Gobain – Sunds Textiles 11:2
Magicy – Libero 0:5 vo. 

Viesmann Team – Mirostowiczanka 4:6
Granica Żarki – Hart Szkło 3:10
Hooligans – Red Devils Katalonia 4:5
MMAlu – Zieloni Drożków 4:9
ŻKSW – Hasztasz 4:2
Wynik zaległego meczu:
Mirostowicznka - Hooligans 4:4

Terminarz 5. kolejki LM i PU (27.01.2019)
10:40 ŻKSW – Zieloni Drożków
11:30 ZZO Marszów – Saint Gobain
13:00 2. Liga Futsalu: Mundial Żary - AZS 
Zielona Góra
14:30 Hart Szkło – Libero
15:20 Red Devils Katalonia – Mirostowiczanka
16:10 Granica Żarki – Hooligans
17:00 Sunds Textiles – MMAlu
17:50 Hasztasz – Lellum Polelum
18:40 Viesmann Team – Magicy.

Jak widać, nadchodząca niedziela rów-
nież będzie obfitowała w sportowe emocje.   
Oprócz spotkań w ramach ŻLF, po raz ko-
lejny w Żarach zagra drugoligowa drużyna 
Mundialu Żary. ATB

ŻLF co niedzielę

Im ciekawszy pojedynek, tym więcej kibiców na trybunach fot. Andrzej Buczyński

Granica Żarki – Hart Szkło 3:10 fot. Andrzej Buczyński Libero wygrywa walkowerem fot. Andrzej Buczyński MMAlu – Zieloni Drożków 4:9 fot. Andrzej Buczyński

Hooligans – Red Devils Katalonia 4:5 fot. Andrzej Buczyński
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Parkrun bez muzyki
BIEGI Uczestnikom 
żarskiego cotygodniowego 
parkrunu zawsze przed 
startem i podczas 
rozgrzewki towarzyszy 
muzyka. Tym razem jednak 
było inaczej, ponieważ 277. 
edycja biegu po Zielonym 
Lesie zbiegła się z żałobą 
narodową po śmierci 
prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza.
19 stycznia na mecie żarskiego parkrunu 
stawiło się przeszło pięćdziesięciu biega-
czy, w tym także goście z Anglii.

Zwycięzcą tej edycji został Marcin 
Piotrowski, który uzyskał rezultat 19:56.  
Był to dla niego już 163. parkrun. Kolej-
no na metę przybiegali: Mirosław Wolak 
(20:09), Marcin Potocki (20:26), Bartosz 
Grzegorczyk (21:09), Mariusz Ficygowski 
(21:16). ATB Zimowy chłód w bieganiu nie przeszkadza fot. Andrzej Buczyński

Bieg na początek weekendu. Robią to, bo lubią fot. Andrzej Buczyński

Marcin Piotrowski fot. Andrzej Buczyński Mirosław Wolak fot. Andrzej Buczyński Marcin Potocki fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

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

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

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

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

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

 u Sprzedam radioodtwarzacz 
samochodowy  tel. 53 052 10 33

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

KUPIĘ

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

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

MOTORYZACJA

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

 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 Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe w kamienicy, pierw-
sze piętro, 52 m, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, Jasień tel. 691 409 
833

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

REKLAMA

AUTOREKLAMA
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 u Kawalerka, 40 m po kapitalnym 
remoncie, do wynajęcia, Żary. tel. 
501 557 017

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

 u Zamienię mieszkanie socjalne 
na komunalne takie samo lub więk-
sze, może być do małego remontu, 
2 pokojowe z aneksem kuchennym 
z łazienkami, o pow. 35 m2, ogrze-
wanie piec kaflowy tel. 723 903 732

 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.; Grabik – 550 
m2 – 30 tys. Partner Nieruchomo-
ści, 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 kamienicy 
– cena do negocjacji. Partner Nie-
ruchomości 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 150 tys. 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. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 606 705 480

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

ZIEMNIAKI PO 
ROSYJSKU
Składniki
• 1 kg ziemniaków 
• 4 duże kiszone ogórki 
• 3 średnie cebule 
• szklanka startego ostrego żółtego sera 
• łyżka masła 
• łyżka oleju
• słoiczek przecieru pomidorowego
• 1/4 kostki masła 
• sól
• pieprz

Wykonanie
Ziemniaki gotujemy w łupinach, obieramy i kroimy w grube  
plastry. Tak samo kroimy ogórki. Cebulę kroję w kostkę. 
Cebulę podsmażamy na oleju , cały mieszając, aż stanie się 
lekko brązowa.
Naczynie do zapiekania grubo smarujemy masłem, układa-
my warstwę ziemniaków, posypujemy zrumienioną  cebulą, 
solą, pieprzem i na to układamy warstwę ogórków. Na ogórki 
znowu układamy ziemniaki, solimy, pieprzymy i zalewamy 
przecierem pomidorowym. Na koniec posypujemy serem.  
Zapiekamy około 30 minut w temp. 180 stopni.

ZIEMNIAKI SEROWO-
ŚMIETANKOWE
Składniki
• szklanka tartego sera np. Gouda
• szklanka gęstej śmietany
• sól, ostra papryka

Wykonanie
Piekarnik rozgrzewamy do 200 C. Śmietanę ubijamy na sztywno,  
dodajemy utarty ser, sól i ostrą paprykę. Wszystko dokładnie i 
delikatnie mieszamy. Do rondla z grubym dnem wrzucamy ziem-
niaki, a na wierzch ubitą śmietanę z serem. 

Wkładamy rondel bez przykrycia do piekarnika i pieczemy 
15 - 20 minut, aż ser się przyrumieni. Posypujemy posiekanym 
szczypiorkiem. 

ZIEMNIAKI 
ZAPIEKANE W SOSIE 
MUSZTARDOWYM
Składniki
• 1 i 1/2 kg ziemniaków nie rozpadających się podczas 

gotowania 
• cała główka czosnku 
• około 3 szklanek mleka 
• 2 łyżki masła 
• 2 łyżki oleju do wysmarowania formy 
• 3 łyżeczki dobrej musztardy z całymi ziarnami gorczycy 
• sól 
• świeżo zmielony czarny pieprz

Wykonanie
Ziemniaki obierz, umyj, osusz, pokrój na cienkie plasterki. 
Obrane ząbki czosnku pokrój na cienkie plasterki. W dużym 
garnki rozgrzej masło, dodaj czosnek i cały czas mieszając 
smaż przez minutę, wlej mleko, dodaj ziemniaki - powinny 
być nim przykryte, dopraw solą i pieprzem wymieszaj, dopro-
wadź do wrzenia na średnim ogniu. Gotuj przez 5-8 minut, 
często mieszając (łatwo się przypalają), aż ziemniaki zaczną 
mięknąć. Dodaj musztardę, wymieszaj. Ziemniaki przełóż do 
formy wysmarowanej olejem i wstaw do piekarnika nagrza-
nego do 180 stopni. Zapiekaj przez 20-30 minut, aż sos od-
paruje, a brzegi ziemniaków na wierzchu zaczną się mocno 
rumienić.

ZIEMNIAKI 
FASZEROWANE
Składniki
• 8 średnich ziemniaków 
• 1/2 kg mięsa mielonego drobiowego lub wieprzowego
• 10 dag startego żółtego sera 
• 2 pomidory 
• 1 papryka żółta 
• 1 papryka czerwona 
• 1 czerwona cebula 
• 2 łyżki oleju 
• 1 łyżka przyprawy uniwersalnej do drobiu 
• sól 
• świeżo mielony czarny pieprz 
• do podania posiekany szczypior

Wykonanie
Piekarnik rozgrzej do 200 stopni. Ziemniaki dokładnie wyszoruj. 
Ugotuj na parze ok. 10 minut lub w wodzie ok. 12 minut. Przekrój 
na połówki i wydrąż środki. Cebulę pokrój w piórka. Obie papryki 
pokrój w drobną kostkę. Pomidory sparz i obierz ze skórki. Usuń 
gniazda nasienne i pokrój w kostkę. Na patelni rozgrzej olej smaż 
na nim cebulę, aż się zeszkli. Dodaj obie papryki i smaż kolejną 
minutę. Dodaj mięso mielone i smaż, aż całkowicie zmieni ko-
lor. Dopraw przyprawą do drobiu, solą i pieprzem. Dodaj pomi-
dory i smaż, aż odparuje cały sok. Wydrążone ziemniaki faszeruj 
mięsem z warzywami. Układaj na blasze wyłożonej papierem 
do pieczenia. Piecz ok. 50 minut. Pod koniec pieczenia każdego 
ziemniaka posyp serem żółtym. Trzymaj w piekarniku, aż ser ape-
tycznie się rozpuści. Podawaj z posiekanym szczypiorem.

fot. ARMG
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 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

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

RÓŻNE

 u LOTNISKA - zawiozę - przywio-
zę. tel. 601 691 569

 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

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

TOWARZYSKIE

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

PRACA

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

OGŁOSZENIA

• Referendarz sądowy Żary 2
• Nauczyciel języka angielskiego Żary 

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

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

Lubsko 1
• Krojczy – cięcie elementów urządze-

niami elektronicznymi Lubsko 1
• Referent Żary 1
• Policjant Żary/Lubsko 10
• Fryzjer damsko-męski Łęknica 1
• Pakowacz Żary 2
• Robotnik gospodarczy Żary 2
• Pracownik transportu (karetka) Żary 2

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

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

nia Żary 2
• Pracownik do obsługi maszyn kamie-

niarskich Żary 2
• Spawacz Lutol 3
• Spawacz Łaz 2
• Monter stolarki budowlanej Gubin 1
• Monter wyrobów z drewna Lubsko 1
• Ślusarz-mechanik Lubsko 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

Delegacje do krajów UE 1 

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

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

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

ski i żarski) 2
• Kierowca ciągnika (teren powiatu) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Gozdnica) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Żagań) 2
• Kierownik brygady (Żagań) 1
• Kierownik budowy (Żagań) 1
• Konserwator (Wiechlice) 1
• Tokarz/frezer (Małomice) 1
• Magazynier (Nowy Kisielin-Zielona 

Góra) 20
• MAGAZYNIER (Wiechlice) 4
• Magazynier (Wiechlice) 1
• Magazynier (Żagań) 1
• Menedżer klienta biznesowego (Ża-

gań) 1
• Monter, konserwator urządzeń wodno 

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

przedszkolu (Szprotawa) 1
• Nauczyciel wychowania przedszkol-

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

zów (Wiechlice) 2
• Operator urządzeń mieszalni pasz/

sprzedawca (Wrzesiny) 1
• Opertator Wypalarki CNC (Wiechlice) 1
• Pakowacz ręczny (Szprotawa) 20
• Piekarz (Żagań) 1
• Pielęgniarka (Żagań) 1
• Policjant (Żagań, Iłowa, Szprotawa) 14
• Pomoc kuchenna (Żagań) 1
• Pomocnik magazyniera (Żagań) 1
• Pracownik biurowy (Szprotawa) 1
• Pracownik fizyczny (Tomaszowo) 2
• Referent (Żagań) 1
• Sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Technik ds. wytwarzania (Żagań) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Asystent ds organizacji imprez 

plenerowych- uzupełnienie RefDo30 
(Żagań, teren kraju) 1

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

• Cukiernik - prace interwencyjne FP 
(Jabłonów) 1

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

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

• Kierowca samochodu osobowego- PI 
EFS RPO (Żagań) 1

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

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

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

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

bliczne) 7
• Robotnik gospodarczy (roboty publicz-

ne - teren Gminy Iłowa) 10

REKLAMA

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

REKLAMA
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Frank był agentem specjalnym CIA i przez 
trzydzieści lat wykonywał zadania, których nikt 
inny nie śmiałby się podjąć. Teraz doświadcza 
uroków emerytury, wiodąc spokojne życie na 
przedmieściach Cleveland. Jego jedyną rozrywką są 
regularne rozmowy telefoniczne z Sarah Ross, która 
odpowiada za przesyłanie mu czeków. Pewnego 
dnia w jego domu zjawia się grupa zawodowych 
zabójców. Frank, który nie zapomniał umiejęt-
ności przydatnych w szpiegowskim fachu, szybko 
rozprawia się z uzbrojonymi intruzami. 

TVN fi lm sensacyjny, USA, 2010

Red 20:00

Piątek

TVP1

22:30

Sobota

Seattle. W domu bliźniaczek, Janie (Tammy 
Hui) i Joanie (Vicky Huang) Cates dochodzi 
do włamania. Sprawca poddaje wymyślnym 
torturom jedną z sióstr, a następnie morduje ją 
w brutalny sposób. Policja przesłuchuje ocalałą 
dziewczynę, która widziała oprawcę tylko przez 
moment i w dodatku w ciemnościach. Mimo to 
sąd uznaje podejrzanego Jona Forstera (Neal 
McDonough) winnym zabójstwa z preme-
dytacją. Do jego skazania przyczynia się jednak 
głównie opinia doktora Jacka Gramma.

Nastoletni Jason Tripitikas (Michael Angarano) 
mieszka w Bostonie. Jest miłośnikiem wschod-
nich sztuk walki i prawdziwym fanem fi lmów 
kung-fu. Przyjaźni się ze starcem imieniem 
Hope (Jackie Chan), imigrantem z Państwa 
Środka, który prowadzi sklep z chińskimi fi l-
mami. Pewnego dnia sprzedawca zostaje ranny 
podczas napadu. W ostatniej chwili stary Hope 
przekazuje Jasonowi tajemniczą laskę i nakazuje 
mu odnaleźć jej właściciela. Nastolatek w mag-
iczny sposób przenosi się do Chin. 

POLSAT thriller, Niemcy, USA, 2007fi lm przygodowy, Chiny, USA, 2008

88 minutZakazane królestwo 23:35

Niedziela

Oparta na faktach historia dowódcy amerykańsk-
iego statku. U wybrzeży Somalii przestępca 
Muse i jego kompani przejmują kontrolę nad 
nieuzbrojoną jednostką MV “Maersk Alabama”, 
odbywającą rejs do Mombasy. Jej kapitan Richard 
Phillips naraża własne życie, aby ratować swoich 
podwładnych. Deklaruje, że odda się w ręce 
herszta napastników jako zakładnik. Między Rich-
ardem i Muse’em rozpoczyna się pełna napięcia 
rozgrywka, której stawką jest życie. Przywódca 
piratów, zamierza uwolnić zakładnika...

POLSAT dramat biografi czny, USA, 2013

Kapitan Phillips20:10

Poniedziałek

Czwarta część przygód najsławniejszego agenta 
na świecie dostała Oscara za zdumiewające, jak 
na tamte czasy, efekty specjalne. Podwodne po-
jedynki, pomysłowe gadżety oraz typowe “bon-
dowskie” akcja, humor i intryga sprawiły, że fi lm 
zarobił 141 mln dolarów, stając się tym samym 
jedną z 50 najbardziej dochodowych produkcji 
tamtych czasów. Członkowie międzynarodowej 
organizacji przestępczej Spectra, której szefem 
jest Emilio Largo (Adolfo Celi), kradną z arsenałów 
NATO dwie bomby atomowe. 

TVP1 fi lm sensacyjny, Wielka Brytania, 1965

Operacja Piorun23:55

Wtorek

Michael jest architektem, który wszystkie siły 
i całą uwagę skupia na pracy. Niestety, zupełnie 
oddany zawodowym obowiązkom zaniedbuje 
swoją rodzinę - kochającą żonę Donnę oraz 
dwoje dzieci. Mężczyzna żyje w ciągłym stresie. 
Wciąż jednak liczy, że jego poświęcenie się 
opłaci i wkrótce otrzyma za nie wynagrodzenie. 
Newman ma bowiem nadzieję, że szef Ammer 
w końcu zaproponuje mu spółkę. Niebawem życie 
pracoholika rzeczywiście się zmienia. Dzieje się to 
jednak w zupełnie nieoczekiwany sposób. 

POLSAT komedia, USA, 2006 

Klik: i robisz, co chcesz20:40

Środa

Czy niewierność może być podstawą udanego 
małżeństwa? Uroczy bon vivant Rudolf (Bolek 
Polívka) wyznaje zasadę: kobieta powinna 
wiedzieć, że musi walczyć o mężczyznę, musi 
starać się go utrzymać, a co najważniejsze, nie 
może się nudzić! Rudolf z powodzeniem stosuje 
swoje teorie w codziennej praktyce i to z wiel-
kim entuzjazmem, godnym pozazdroszczenia 
jak na sześćdziesięciolatka. Tym bardziej nie 
rozumie naiwności swojego zawsze poprawne-
go zięcia Ondřeja.

TVP2 komedia, Czechy, 2011

Faceci przy nadziei21:40

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ FILM SENSACYJNY KOMEDIA FILM SF THRILLER KOMEDIA HORROR

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

piątek 25 stycznia

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

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

- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

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

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

- Lisie opowieści 
- fi lm dokumentalny

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

Gargas - magazyn

16:05 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy

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

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

- taka historia... 
- telenowela

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

marzenia - teleturniej
21:30 Wiktoria - serial 

kostiumowy
22:35 Helenka - fi lm 

dokumentalny
23:30 ŚDM Panama 
01:15 El Principe

 - dzielnica zła - serial

05:15 Koło fortuny 
05:55 Egzamin z życia - serial
06:50 Podróże z historią 

- cykl dokumentalny
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki

- serial obyczajowy
14:00 Coś dla Ciebie 
14:30 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - nowy rozdział 
- serial, prod. Niemcy

16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada 
- teleturniej

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

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:00 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
20:45 Śniadanie do łóżka 

- komedia, prod. Polska
22:15 La La Poland 
22:45 Maigret zastawia sidła 

- fi lm fabularny
00:30 Wychodne mamusiek 

- komedia
02:15 Dobrzy ludzie 

- thriller
03:50 Zakończenie dnia

05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku - Zupa 
krem z białej fasoli z salsa 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn

11:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

12:00 Szpital - program 
obyczajowy

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 Szpital - program 

obyczajowy
17:30 Ukryta prawda 

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

20:00 Red 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2010, reż. Robert 
Schwentke, wyk. Bruce 
Willis, Morgan Freeman, 
John Malkovich, Helen 
Mirren

22:15 Matrix Rewolucje
- fi lm S-F, USA, 2003, 
reż. Lana Wachowski, 
Andy Wachowski, wyk. 
Keanu Reeves, Carrie-Anne 
Moss, Laurence Fishburne, 
Hugo Weaving, Jada 
Pinkett Smith, Harold 
Perrineau Jr., Nathaniel 
Lees, Clayton Watson, 
Mary Alice

01:00 Życie bez wstydu 
- reality show

02:00 Kuba Wojewódzki 
03:00 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 SuperPies
09:30 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

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

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

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

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

20:10 Sami Swoi
 -  komedia, Polska, 

1967, reż. Sylwester 
Chęciński, wyk. Wacław 
Kowalski, Hańcza 
Władysław, Karczewski 
Zdzisław, Ilona 
Kuśmierska

21:55 G.I. Joe: Odwet
 - fi lm akcji
 Elitarny oddział 

komandosów G. I. Joe 
wpada w pułapkę. Zartan, 
który potrafi  wcielić się 
w dowolną postać, nadal 
udaje prezydenta USA. 

00:15 Babilon MMA
01:10 Egzorcyzmy Molly 

Hartley
 - horror
03:25 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

07:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:30 Głosy - dokumentalny
08:50 Statyści 

- komedia
11:00 Dom - Trzecie kłamstwo 

- serial TVP
12:40 Jutro będzie niebo

- fi lm obyczajowy
14:10 XV Konkurs skrzypcowy 

im. H. Wieniawskiego
15:20 Prognoza pogody - fi lm
17:00 Odyseja fi lmowa

- 1957 - 1964: Nowoczesne 
kino w Europie Zachodniej 
- cykl dokumentalny

18:15 Odyseja fi lmowa 
- 1965 - 1969: Nowe fale 
omywają cały świat 
- cykl dokumentalny

19:25 Pojedynki stulecia
- Marek Nowakowski

20:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

20:20 Mistrzowskie kino 
- Lobster - fi lm science 
fi ction, prod. Irlandia, 
Wielka Brytania, Grecja, 
Francja, Holandia, 2015

22:30 Świat w piosence 
- Mur Berliński i upadek 
komunizmu 

23:25 Tygodnik Kulturalny
00:10 Wiersze na 100-lecie 

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

00:30 Sensacyjna zima 
- Dzień Szakala 
- fi lm fabularny

02:55 Informacje kulturalne 
03:15 Derrick Carter at Sonar 

Festival 2017 
- koncert

04:30 Kino nocne - Ziggy Dust 
- fi lm dokumentalny

06:00 Niewolnica Victoria 
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. Inaczej 
sprawa ma się z jego 
życiem osobistym - ma 
dwie ex-żony i 16 letnia 
córkę - która wymaga 
szczególnej w tym wieku 
uwagi, i starego ojca.

13:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:05 Urojenie 
- thriller

20:00 Transporter 3 
- fi lm akcji
Transporter Frank 
dostaje kolejne zadanie; 
musi przewieźć córkę 
urzędnika z Marsylii 
do Odessy.

22:00 Ryzykanci 
- fi lm sensacyjny
Tajny agent zesłany przez 
swych mocodawców na 
“przymusową emeryturę” 
ucieka z niewoli, by ra-
tować swoją rodzinę przed 
zemstą śmiertelnego 
wroga.

23:55 Bez Litości 
- fi lm akcji

05:00 Niesamowite!
- program rozrywkowy

04:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

05:50 Sąd rodzinny 
06:50 Szpital - program 

obyczajowy
07:50 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
08:50 Gotowe na wszystko 

- serial, USA
09:45 Zakochani po uszy 
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

16:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

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

20:00 Kawaler 
- fi lm komedia, 
USA, 1999, reż. Gary 
Sinyor, wyk. Chris O’Don-
nell, Renée Zellweger, 
Artie Lange, Edward 
Asner, Hal Holbrook, 
James Cromwell, Marley 
Shelton, Peter Ustinov

22:10 Beowulf 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2007, reż. Robert 
Zemeckis, wyk. Ray 
Winstone, Anthony 
Hopkins, John Malkovich, 
Robin Wright Penn, 
Brendan Gleeson, Crispin 
Glover, Alison Lohman, 
Angelina Jolie

00:30 W garniturach - serial
01:30 Oszuści - serial, USA
02:30 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów
- serial przygodowy

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

- Piekielna Kuchnia
11:30 Benny Hill

- serial komediowy
12:00 Buff y, postrach 

wampirów
13:00 Galileo
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Paulina
17:00 Światło twoich oczu

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

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

Kryminalny

23:00 Klątwa Jessabelle
 - horror, USA, 2014, 

reż. Greutert Kevin, 
wyk. Carter Joelle

 Po tragicznym wypadku 
samochodowym 
Jessabelle wraca do rodz-
innego domu w odludnej 
Luizjanie. W mistycznym 
świecie, który tworzą mie-
jscowe legendy, wyczuwa 
obecność niepokojącej, 
paranormalnej energii. 
Wkrótce odkrywa tajem-
nicze taśmy zostawione jej 
przez nieżyjącą matkę. 

00:55 STOP Drogówka
01:55 Dragons Den - Jak 

zostać milionerem
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska
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05:35 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata - Sapporo 
- konkurs indywidualny, 
prod. Szwajcaria, 2019

10:20 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

12:30 Podmuch energii 
- cykl reportaży

12:50 Jak to działa - Wiem, 
że nie wiem - magazyn

13:15 Spis treści - Tadeusz 
Dołęga - Mostowicz
- felieton

13:25 Okrasa łamie przepisy 
- W kaszubskim garnku 
- magazyn kulinarny

14:05 Blondynka - serial TVP
15:00 Sanatorium miłości 

- reality show
16:00 Fascynujący świat 

- Luksus na pokładzie 
- tajemnice budowy

17:00 Teleexpress

17:30 Big Music Quiz 
- teleturniej muzyczny

18:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Sport
20:30 Komisarz Alex - serial 

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

- Zakazane królestwo 
- fi lm akcji, prod. USA, 
Chiny, 2008

00:20 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny

01:40 Skoki Narciarskie 
- Puchar Świata 
- Sapporo 

04:10 Spis treści 
04:15 Zakończenie dnia

05:20 Koło fortuny
- teleturniej

05:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:50 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
12:25 Śniadanie do łóżka 

- komedia, prod. Polska, 
2010, reż. Krzysztof Lang, 
wyk. Tomasz Karolak, 
Małgorzata Socha, Piotr 
Adamczyk, Izabela Kuna, 
Iwona Bielska, Wojciech 
Solarz

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny - teleturniej
15:15 Kabaret w samo 

południe - program 
rozrywkowy

16:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

16:25 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 

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

muzyczne
22:20 Dobrzy ludzie 

- thriller, prod. Wielka 
Brytania, Dania, USA, 
2014, reż. Henrik Ruben 
Genz

24:00 The Good Doctor 
- serial obyczajowy

00:55 La La Poland 
01:30 Maigret zastawia sidła 

- fi lm fabularny
03:05 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango 

- telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
12:50 Domowe rewolucje 
13:50 Ameryka Express 
15:25 Zakochani po uszy 
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

- poznaj kolory powietrza
19:45 Uwaga! 

- magazyn
20:00 Wpadka 

- fi lm komedia, USA, 2007, 
reż. Judd Apatow, wyk. 
Katherine Heigl, Seth 
Rogen, Paul Rudd, Leslie 
Mann, Jason Segel

22:45 Zanim odejdą wody 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2010, 
reż. Todd Phillips, 
wyk. Robert Downey Jr., 
Zach Galifi anakis, Michelle 
Monaghan, Jamie Foxx, 
Juliette Lewis, Danny 
McBride
Peter ma zostać ojcem
i chce zdążyć na poród 
żony. Zrządzenie losu 
skaże go na towarzystwo 
nieznośnego początku-
jącego aktora.

00:50 Sygnał 
- fi lm S-F, USA, 2014, 
reż. William Eubank, 
wyk. Brenton Thwaites, 
Laurence Fishburne

02:50 Uwaga! - magazyn
03:10 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Kubuś i Hefalumpy
10:15 Ewa gotuje
10:45 K-9: Pies, który 

uratował święta
12:40 Juno
 - komedia
 Szesnastoletnia Juno jest 

pewną siebie i zaskakująco 
rezolutną jak na swój wiek 
dziewczyną. Pewnego 
popołudnia, kierując się 
impulsem, postanawia 
przeżyć swój pierwszy 
raz z kolegą, nieśmiałym 
Bleekerem . Seksualna 
inicjacja kończy się ciążą. 
Juno nie traci jednak 
zimnej krwi i podchodzi 
do sprawy z wrodzonym 
pragmatyzmem. 

14:45 Świętokrzyska Gala 
Kabaretowa 2017

17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia

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

20:10 Garfi eld 2
 - komedia familijna

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

22:00 Ojciec chrzestny III
01:40 Gliniarze z Brooklynu
04:20 Kabaretowa 

Ekstraklasa
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy

07:00 Szlakiem Kolberga 
- Nanook of the North 
- reportaż

07:35 Teledyski
08:15 Informacje kulturalne 
08:35 Animama 

- Na krakowskim trakcie 
- fi lm animowany

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

10:00 Którędy po sztukę 
- Łukasz Korolkiewicz 

10:15 Miłość Ci wszystko 
wybaczy - widowisko 
muzyczne

11:30 Dokument tygodnia 
- Wizyta - fi lm

13:05 Pułkownik Kwiat-
kowski - komediodramat

15:15 wydarzenie aktualne
15:40 Wiersze na 100 lecie 

niepodległości 
16:00 Miasto bezprawia 

- western, prod. USA
17:50 Tygodnik Kulturalny
18:40 Diabelski instrument 

20:20 Bilet do kina - Trishna. 
Pragnienie miłości
- dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
2011, reż. Michael Winter-
bottom, wyk. Freida Pinto, 
Riz Ahmed, Roshan Seth, 
Kalki Koechlin

22:20 INXS: Mystify - Live at 
Rockpalast - koncert

23:55 Seans kultowy 
- Wściekły Byk 
- dramat, prod. USA, 
1980, reż. Martin Scorsese, 
wyk. Robert De Niro, 
Cathy Moriarty

02:05 Taśmy Kultury - Owoce 
sukcesu - widowisko

02:40 Mistrzowskie kino
- Lobster - fi lm science 
fi ction

04:50 Ikony muzyki

06:00 Pan wzywał, 
Milordzie? 
Akcja tej przezabawnej 
komedii rozgrywa sie w 
rezydencji Lorda Melde-
uma w Londynie, w 1927 
roku. Głową rodziny jest 
Lord Meldrum - wdowiec, 
poszukujący przygód 
miłosnych w ramionach 
Lady Agaty Shawcross.

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Co ludzie powiedzą? 
- fabularny

08:25 13 Posterunek 2 
10:30 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:15 XIX Mazurska Noc 
Kabaretowa

15:55 Ratatuj 
18:05 7 krasnoludków

- Las to za mało! 
20:00 Tokarev: zabójca 

z przeszłości 

21:55 Koliber 
- dramat sensacyjny
Na skutek zrządzenia losu 
bezdomny były żołnierz 
sił specjalnych przejmuje 
tożsamość innej osoby. 
Nowe możliwości otwier-
ają mężczyźnie drogę do 
dokonania zemsty.

23:55 Uciekinier 
Uciekający przed 
wymiarem sprawiedli-
wości Mud trafi a na 
dwóch chłopców, którzy 
postanawiają mu pomóc.

02:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

02:35 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:05 Menu na miarę 
- fabularny

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

obyczajowy, Polska
13:00 Dziewczyny 

z Hollywood 2 
- Jane Fonda 

13:25 Nowy Jork, nowa 
miłość - fi lm komedia, 
USA, 2004, reż. Dennie 
Gordon, wyk. Ashley 
Olsen, Mary-Kate Olsen, 
Eugene Levy, Andy Richter

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

17:00 Babe: Świnka w mieście 
- fi lm rodzinny, Australia, 
USA, 1998, reż. George 
Miller, wyk. James Crom-
well, Magda Szubanski, 
Mary Stein

19:00 Dzika lokatorka 
- fi lm komedia, USA, 1992, 
reż. Frank Oz, wyk. Steve 
Martin, Goldie Hawn, 
Dana Delany, Julie Harris, 
Donald Moff at, Peter 
MacNicol

21:10 Gra dla dwojga 
- fi lm komedia, USA, 
Niemcy, 2009, reż. Tony 
Gilroy, wyk. Clive Owen, 
Julia Roberts, Tom 
Wilkinson, Paul Giamatti, 
Wayne Duvall

23:45 Ninja II: Cień łzy 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Tajlandia, 2013, 
reż. Isaac Florentine, 
wyk. Scott Adkins, 
Mika Hijii

01:45 Moc Magii 
03:55 Druga strona medalu

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

końcu świata - serial
08:05 Flintstonowie
09:15 Karzeł Długonos
 Jakob, piękny młody 

chłopiec, zostaje porwany 
przez złą wiedźmę, która 
zamienia go w karła o 
długim nosie i zmusza 
go do pracy w swoim 
gospodarstwie. Jakobowi 
w końcu udaje się uciec, 
ale przekonuje się, że to 
nie wystarczy, by odzyskać 
dawne życie - zostaje 
odrzucony przez własnych 
rodziców, którzy w sz-
petnym karle nie poznają 
swojego pięknego syna. 

11:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

14:00 STOP Drogówka
15:00 Mythica: Czarownica
17:00 Spadkobiercy
19:00 Galileo

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

22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

00:00 Wilki
 Dorastający Cayden jest 

rozgrywającym szkolnej 
drużyny futbolowej 
w małym miasteczku. 
Ostatnio prześladują 
go straszne koszmary a 
pewnego dnia na randce 
po meczu dzieje się z nim 
coś dziwnego. Kiedy wraca 
do domu odkrywa, że jego 
rodzice nie żyją. 

01:55 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

03:00 Disco Polo Life
- program rozrywkowy
prod. Polska
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04:50 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

- talk - show
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Helenka - fi lm 
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Pałac w Wilanowie 
09:05 Ziarno - Zgoda buduje 
09:35 Las bliżej nas 
10:05 Goryle we mgle
12:25 BBC w Jedynce 

- Kamery wśród zwierząt
13:20 Spis treści - Tadeusz 

Dołęga - Mostowicz 
- felieton

13:35 ŚDM Panama 
- Msza Święta

16:05 Komisarz Alex - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Blondynka - serial TVP

21:15 Sanatorium miłości 
- reality show

22:15 Zakochana Jedynka 
- Miłosne rozgrywki 
- komedia, prod. USA, 
2016, reż. Terry Ingram, 
wyk. Emily Kinney, John 
Reardon, Hayley Sales

23:50 Zakazane 
królestwo 
- fi lm akcji, 
prod. USA, Chiny, 2008, 
reż. Rob Minkoff , wyk. Jet 
Li, Jackie Chan, Michael 
Angarano

01:45 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny

02:40 Goryle we mgle
04:50 Spis treści - Tadeusz 

Dołęga - Mostowicz 
- felieton

04:55 Zakończenie dnia

05:10 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę 
- Żuraw, grzybiarz i inni

05:20 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

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

- w tym Pogoda
10:40 Rodzinne oglądanie 

- Śpiochy na Sumatrze 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Francja, 2016

11:40 Gwiazdy w południe 
- Chartum - dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
1966, reż. Basil Dearden, 
Eliot Elisofon, wyk. Richard 
Johnson

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Bake off  - Ale ciacho! 
16:10 Bake off  - Ale przepis
16:25 Voice Kids
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 Człowiek w żelaznej 
masce - fi lm przy-
godowo-historyczny, 
prod. USA, Wielka 
Brytania, 1998

22:25 Kino bez granic 
- Labirynt kłamstw 
- dramat, prod. Niemcy, 
2014

00:35 Mapy gwiazd 
- dramat, prod. Kanada, 
Niemcy, Francja, USA, 
2014, reż. David 
Cronenberg

02:35 Człowiek w żelaznej 
masce - fi lm przy-
godowo-historyczny

04:50 Zakończenie dnia

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

- magazyn
11:00 Domowe rewolucje 

- program
12:00 Co za tydzień 

- magazyn
12:40 Drzewo marzeń 

- program
13:35 Martyna na krańcu 

świata - program
14:45 Madagaskar - fi lm 

komedia, USA, 2005, reż. 
Eric Darnell, Tom McGrath, 
wyk. Ben Stiller, Chris 
Rock, David Schwimmer, 
Jada Pinkett Smith, Sacha 
Baron Cohen

16:40 Rodzinne rewolucje
- fi lm komedia, USA, 2014, 
reż. Frank Coraci

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

20:05 Zbuntowana 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2015, reż. Robert 
Schwentke, wyk. Shailene 
Woodley, Theo James, 
Kate Winslet, Naomi 
Watts, Octavia Spencer, 
Jai Courtney, Miles Teller, 
Ashley Judd

22:30 Pamięć absolutna
 - fi lm S-F, USA, 
prod. 1990, reż. Paul 
Verhoeven, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, Rachel 
Ticotin, Sharon Stone, 
Ronny Cox, Michael 
Ironside

00:55 MasterChef 
- program rozrywkowy

03:50 Uwaga! 
- magazyn

04:10 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Piotruś Pan
 Wspaniały świat przygód 

ożywa w fi lmie Piotruś 
Pan - doskonałej adaptacji 
ponadczasowej opowieści 
J. .M. Barriego. Wyrusza-
jcie więc do niezwykłej 
krainy Nibylandii gdzie 
nikt nigdy nie dorasta, 
nie panują żadne prawa 
dorosłych, trwa wieczna 
zabawa i radość. Beztroska 
tego miejsca zostaje 
jednak zakłócona przez 
złego Kapitana Hooka i 
bandę jego piratów. 

11:10 Karate Kid 4: Mistrz i 
uczennica

  Miyagi bierze pod swoją 
opiekę 17-letnią, zbun-
towaną nastolatkę, Julie. 
Dziewczyna początkowo 
traktuje starego mistrza 
opryskliwie.

13:40 Garfi eld 2
 - komedia familijna

Tym razem Garfi eld 
rusza na podbój Wielkiej 
Brytanii. 

15:25 G.I. Joe: Odwet
 Elitarny oddział 

komandosów G. I. Joe 
wpada w pułapkę. Zartan, 
który potrafi  wcielić się 
w dowolną postać, nadal 
udaje prezydenta USA. 

17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:05 XI Płocka Noc 

Kabaretowa 
- Kobieta pracująca

23:35 88 minut
02:00 Kapitan Phillips
04:55 Disco gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Szlakiem Kolberga 
- Mika Urbaniak - reportaż

07:30 Teledyski
08:15 Rzecz Polska - Hodowla 

Zwierzątek Karola Borsuka 
- cykl dokumentalny

08:35 Animama - Warzywa 
- fi lm animowany

08:40 Animama - Cztery słonie 
- fi lm animowany

08:45 Animama - Fortepian 
- fi lm animowany

09:00 Angielskie śniadanie 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

10:05 Mieczysław Karłowicz 
- samotna wędrówka 

11:05 Trzeci punkt widzenia 
11:40 Pobocze - fi lm 

dokumentalny
12:10 Papusza - dramat
14:25 Chuligan Literacki 
15:00 Bregenz Festival 2017: 

Carmen - opera
17:15 Niedziela z... Grażyną 

Błęcką - Kolską

18:10 Niedziela z...Grażyną 
Błęcką - Kolską 
- Jańcio Wodnik 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1993, 
reż. Jan Jakub Kolski, 
wyk. Franciszek Pieczka, 
Grażyna Błęcka Kolska, 
Bogusław Linda, 
Katarzyna Aleksandrowicz

20:05 Panorama kina
polskiego - Układ 
zamknięty - thriller, 
prod. Polska, 2013, 
reż. Ryszard Bugajski

22:10 Trzeci punkt widzenia 
22:45 Dokument.pl 

- Dwa Światy
23:50 Scena alternatywna
00:30 Kino nocne - Trishna
02:30 Taśmy Kultury
03:05 Świat w piosence

04:40 Z archiwum policji 
05:00 Niesamowite!
06:00 Flash 
08:55 Przygody Merlina 

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

10:50 Mafi a!
12:40 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: O soli 
cenniejszej niż złoto 

13:50 Żelazny Jan 
Książę uwalnia ducha zwa-
nego Żelaznym Janem. 
W zamian za pomoc, 
widmo uczy go sztuki 
przetrwania.

15:40 Trzej muszkieterowie 
D’Artagnan zaprzyjaźnia 
się z trójką legendarnych 
muszkieterów. Razem 
muszą zapobiec wojnie 
w Europie.

17:50 Ratatuj 
Szczur Remy marzy 
o karierze kucharza. 
Pewnego dnia trafi a do 
ekskluzywnej paryskiej 
restauracji.

20:00 Stratton
Agent brytyjskich sił spec-
jalnych dostaje zadanie 
wytropienia globalnej 
organizacji celem 
zapobieżenia atakowi 
terrorystycznemu.

22:00 Czas zabijania 
01:00 Skorpion 

- fabularny
01:55 Menu na miarę 

- fabularny
02:20 Z archiwum policji 
03:00 Taki jest świat 
03:50 Menu na miarę 

- fabularny

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

obyczajowy, Polska
10:35 Zakochani po uszy 
13:10 Beethoven V 

- fi lm rodzinny, USA, 2003, 
reż. Mark Griffi  ths, wyk. 
Dave Thomas, Daveigh 
Chase, Tom Poston, 
Katherine Helmond

15:10 Kawaler - fi lm komedia, 
USA, 1999, reż. Gary 
Sinyor, wyk. Chris O’Don-
nell, Renée Zellweger, 
Artie Lange, Edward 
Asner, Hal Holbrook, 
James Cromwell, Marley 
Shelton, Peter Ustinov, 
Katherine Towne, Mariah 
Carey, Jennifer Esposito, 
Brooke Shields

17:25 Blues Brothers 
- fi lm komedia, USA, 1980, 
reż. John Landis

20:00 Mission: Impossible II
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2000, reż. John 
Woo, wyk. Tom Cruise, 
Dougray Scott, Thandie 
Newton, Ving Rhames, 
Richard Roxburg, Anthony 
Hopkins

22:40 Psy - fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 1992, 
reż. Władysław 
Pasikowski, 
wyk. Bogusław Linda, 
Marek Kondrat, Cezary 
Pazura, Agnieszka 
Jaskółka, Janusz Gajos, 
Zbigniew Zapasiewicz, 
Zbigniew Bielski

00:55 Agentka 
o stu twarzach 
- serial, USA

02:50 Moc Magii

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

na końcu świata 
- serial przygodowy

08:05 Flintstonowie
09:15 Scooby Doo podbija 

Hollywood
10:15 Jaś Fasola - komedia

Wielka Brytania, 1995, 
wyk. Atkinson Rowan 

 Jaś Fasola odwiedza 
fryzjera i w wyniku fatal-
nego zbiegu okoliczności 
sam zostaje fryzjerem. 
Strzeżcie się klienci: 
mały chłopiec, młody 
elegant i biznesmen w 
średnim wieku nawet nie 
podejrzewają, na co się 
odważyli. Tylko chłopiec 
jest zadowolony ze 
swojego ekscentrycznego 
wyglądu, ale jego mama 
znacznie mniej. 

10:50 Galileo
12:50 Ona to on

15:00 Patriota
 - thriller
 Kiedy samozwańczy 

oddział milicji ludowej pod 
wodzą Floyda Chisuma 
rozpuszcza błyskawicznie 
mutujący śmiertelny 
wirus, całej Ameryce grozi 
biologiczny kataklizm. 

17:00 Spadkobiercy
19:00 Galileo
20:00 Na szlaku
21:55 Nawrót depresji 

gangstera
- komediodramat

00:00 Tuż przed tragedią
02:05 Polityka na ostro
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje

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

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

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

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów - taka 

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

- Sięgnij po wołowinę
12:55 BBC w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

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

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

nowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji 

- Posprzątane - spektakl
22:30 Sława i chwała 

- Warszawa - serial TVP
23:35 Łowcy trolli - fi lm
00:45 Sanatorium miłości 
01:45 Miłosne rozgrywki 

- komedia
03:20 Sprawa Kozalczyka 

- fi lm dokumentalny

05:20 Koło fortuny 
06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Coś dla Ciebie 
07:20 Na sygnale - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

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

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

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

obyczajowy, prod. Turcja
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Na sygnale 
- serial fabularyzowany 
prod. TVP

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP

20:40 Kulisy - Postaw na milion
20:55 M jak miłość - serial TVP
22:00 Rozbite marzenia. 

1918 - 1939 
- dokument 
fabularyzowany, 
prod. Niemcy, 2017

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

23:55 Sfora
01:00 Labirynt kłamstw 

- dramat, prod. Niemcy, 
2014, reż. Giulio 
Ricciarelli

03:10 Mapy gwiazd - dramat
05:05 Zakończenie

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

- magazyn ogrodniczy
07:55 Akademia ogrodnika 
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 Szpital - program 

obyczajowy
17:30 Ukryta prawda 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

20:55 Milionerzy 
21:30 Życie bez wstydu 

- reality show
22:31 Martyna na krańcu 

świata 
23:35 Zbuntowana 

- fi lm przygodowy, 
USA, 2015, reż. Robert 
Schwentke, wyk. Shailene 
Woodley, Theo James, 
Kate Winslet, Naomi 
Watts, Octavia Spencer, 
Jai Courtney, Miles Teller, 
Ashley Judd

02:00 Co za tydzień 
- magazyn

02:35 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

02:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

- serial komediowy

20:10 MEGA HIT - Kapitan 
Phillips - dramat

 Maersk Alabama, 
amerykański statek 
handlowy dowodzony 
przez kapitana Richarda 
Phillipsa, został w 2009 
roku porwany przez 
somalijskich piratów. 

22:55 Ślad
23:55 Lot Feniksa
 Frank Towos i jego 

współpracownik AJ 
wyruszają do Tan sag 
Basin w Mongolii, by 
ewakuować załogę 
zlikwidowanego szybu 
naftowego.

02:15 Wojna światów
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Wiersze na 100-lecie 
niepodległości
- Szczęśliwy naród, który 
ma poetę... - widowisko 
poetyckie

08:15 Studio Kultura - Roz-
mowy - Paweł Romańczuk

08:35 Śmierć w środkowym 
pokoju - fi lm TVP

09:15 Prognoza pogody 
- fi lm TVP

11:00 Dom - serial TVP
12:40 Śnić we śnie - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1979, reż. 
Janusz Nasfeter, wyk. Ewa 
Lejczak, Iga Mayr, Wanda 
Łuczycka, Mieczysław 
Voit, Jerzy Schejbal

14:00 Lekcje pana Kuki - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska

15:50 Śladami wielkich kom-
pozytorów - Śladami 
Bizeta -  dokumentalny

16:55 Przeraźliwe łoże - fi lm 
TVP, prod. Polska, 1967, 
reż. Witold Lesiewicz

17:30 Złote runo
- komedia
prod. Polska, 1996, 
reż. Janusz Kondratiuk

19:05 Rzecz Polska - Hodowla 
Zwierzątek Karola Borsuka 
- cykl dokumentalny

19:15 Którędy po sztukę 
- Aleksander Gierymski 

19:25 Zbigniew Makowski
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Słowo na A - serial
21:30 Więcej niż fi kcja
22:50 Powidoki
23:20 Panorama kina 

polskiego - Układ 
zamknięty - thriller, 
prod. Polska, 2013

01:25 Informacje kulturalne 
01:40 Kino nocne - Irina Palm 

- dramat
03:30 Scena alternatywna

04:15 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!
06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 

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

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 JAG - Wojskowe Biuro 

Śledcze 
Rabb, były pilot mary-
narki wojennej Stanów 
Zjednoczonych, zostaje 
przeniesiony do JAG, gdzie 
prowadzi kolejne sprawy 
jako adwokat.

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Śmiertelne odliczanie 
21:35 Życzenie śmierci 5 
23:30 Lasko - pociąg śmierci 
02:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
02:50 Na jedwabnym szlaku 

- serial dokumentalny
04:40 Z archiwum 

policji 
05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

04:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

05:50 Sąd rodzinny
06:50 Szpital - program 

obyczajowy
07:50 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
08:50 Gotowe na wszystko

- serial, USA
09:45 Zakochani po uszy 
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko
16:55 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
17:55 Brzydula - serial 

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

20:00 Płonąca pułapka 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2004, 
reż. Jay Russell, 
wyk. Joaquin Phoenix, 
John TravoltaJacinda 
Barrett, Robert Patrick, 
Morris Chestnut

22:25 W garniturach
- serial, USA

23:25 Mama 
- fi lm horror, Hiszpania, 
Kanada, 2013, reż. 
Andy Muschietti, wyk. 
Jessica Chastain, Nikolaj 
Coster-Waldau, Megan 
Charpentier, Isabelle 
Nelisse, Daniel Kash

01:30 Agentka 
o stu twarzach 
- serial, USA

02:35 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

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

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Paulina
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Śmierć na 1000

sposobów

21:30 Włatcy móch
- serial animowany

22:00 Galileo
00:00 Zombiebobry
 Trzy przyjaciółki 

z college’u wyjeżdżają za 
miasto, gdzie zatrzymują 
się w domku położonym 
nad rzeką. Wkrótce 
dołączają do nich ich 
koledzy, mając nadzieję 
na rozrywkowy weekend. 
Nie wiedzą, że w okolicy 
doszło do skażenia tajem-
niczymi chemikaliami, 
które przeobraziły żyjące 
w pobliżu bobry w hordy 
niebezpiecznych zombie.

01:40 Graffi  ti
01:55 Polityka na ostro
02:45 Interwencja

- magazym
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05:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:15 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015

07:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
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 

- Dzika Nowa Zelandia. 
Wyspy na skraju świata 

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

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

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

śmierci - reportaż
23:55 Operacja Piorun 

- fi lm sensacyjny
02:15 Cudowne miejsce - fi lm
04:00 W poszukiwaniu Boga 

z Morganem Freema-
nem - Cuda - serial

05:25 Koło fortuny - teleturniej
06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Spod znaku Orła 

Białego - reportaż
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

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

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

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

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

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

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

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

Reporterów
23:05 Świat bez fi kcji - Mów mi 

Marianna - fi lm
00:25 Rodzinka.pl - “Francuski 

z winobrania” - serial
00:55 Rozbite marzenia
01:55 Godziny grozy - serial
02:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
- Grillowany ser kozi

08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 Szpital - program 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

20:55 Milionerzy
21:35 Gliniarz z metropolii 

- fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. Thomas 
Carter, wyk. Eddie 
Murphy, Kim Miyori, 
Art Evans

23:55 Superwizjer 
- magazyn reporterów
prod. Polska

00:30 Tu się gotuje! 
- magazyn

00:35 Kuba Wojewódzki 
- talk show

01:35 Drzewo marzeń 
02:30 Strzelec 

- serial, USA
03:25 Uwaga! 

- magazyn
03:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:10 Wojna światów
 - thriller 
 Uciekając przed poza-

ziemską armią zabójczych 
Trójnogów, które niszczą 
wszelkie oznaki życia na 
swojej drodze, Ray Ferrier 
ściga się ze śmiercią, by 
ocalić własne dzieci. 

22:40 Ślad
23:45 Wyspa tajemnic
 Ofi cer policji Teddy 

Daniels przyjeżdża 
do znajdującego się 
na wyspie szpitala 
psychiatrycznego dla 
kryminalistów. 

02:30 Klik: i robisz, 
co chcesz

 - komedia 
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny

08:15 Studio Kultura - Roz-
mowy - Agata Wąsowska 
- Pawlik

08:35 Nos - fi lm TVP, prod. Pols-
ka, 1971, reż. Stanisław Le-
nartowicz, wyk. Zdzisław 
Maklakiewicz, Elżbieta 
Góralczyk, Kalina Jędrusik, 
Ryszard Kotys, Ferdynand 
Matysiak, Paweł Galia, 
Igor Przegrodzki

09:20 Złote runo - komedia, 
prod. Polska, 1996, reż. 
Janusz Kondratiuk, wyk. 
Zbigniew Buczkowski, 
Zbigniew Mazurek, Sylwia 
Ross, Monika Bolly

11:00 Dom - Powrót z dalekiej 
podróży - serial TVP

12:40 Mysz - fi lm TVP, prod. 
Polska, 1979, reż. Wiktor 
Skrzynecki

13:35 Ucieczka z kina 
“Wolność” - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 1990, 
reż. Wojciech Marczewski, 
wyk. Janusz Gajos, 
Zbigniew Zamachowski

15:15 Spirala - dramat
16:55 Bodo - biografi czny
19:10 Locus - fi lm animowany
19:30 Chuligan Literacki -
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wesoła wdówka
22:55 Lekkie obyczaje

- Nieulotne - fi lm 
obyczajowy

00:40 Nocny dokument 
- Kiedy będę ptakiem 

01:25 Kino nocne - Pozycja 
dziecka - obyczajowy

03:20 Informacje kulturalne 
03:40 “Halka” w Operze 

Wrocławskiej

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

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 JAG - Wojskowe 

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

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Czas zabijania 
Czarnoskóry Carl Lee zabi-
ja gwałcicieli swojej córki. 
Staje przed białą ławą 
przysięgłych na głębokim 
Południu USA, gdzie nadal 
działa Ku Klux Klan.

23:00 Gra 
01:30 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

02:50 Biesiada na cztery
pory roku - serial 
obyczajowy

04:40 Z archiwum
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

04:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

05:50 Sąd rodzinny 
- program sądowy

06:50 Szpital - program 
obyczajowy

07:50 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

08:50 Gotowe na wszystko 
09:45 Zakochani po uszy 
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko
16:55 Przyjaciele - serial 

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

20:00 Alive: Dramat 
w Andach 
- fi lm katastrofi czny, USA, 
1992, reż. Frank Marshall, 
wyk. Ethan Hawke, 
Vincent Spano, Josh 
Hamilton, Bruce Ramsay, 
John Haymes Newton

22:45 Na żywo 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1995, reż. John 
Badham, wyk. Johnny 
Depp, Marsha Mason, 
Peter Strauss, Roma Ma-
ffi  a, Christopher Walken, 
Charles S. Dutton

00:30 Agentka o stu
twarzach 
- serial, USA

01:30 Moc Magii 
03:40 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz nowy dom
- magazyn

09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

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

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Zombiebobry
 Trzy przyjaciółki 

z college’u wyjeżdżają za 
miasto, gdzie zatrzymują 
się w domku położonym 
nad rzeką. Wkrótce 
dołączają do nich ich 
koledzy, mając nadzieję 
na rozrywkowy weekend. 
Nie wiedzą, że w okolicy 
doszło do skażenia tajem-
niczymi chemikaliami, 
które przeobraziły żyjące 
w pobliżu bobry w hordy 
niebezpiecznych zombie.

22:35 Trampolina
00:35 STOP Drogówka

- magazyn
01:40 Graffi  ti
01:55 Polityka na ostro
02:45 Interwencja
03:25 Magazyn Atleci Polsat

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:40 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość - serial 

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

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

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

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

obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress

17:25 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

- telenowela historyczna 
prod. TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka - 
21:00 Wielki Test o Górach
22:25 Na własne oczy - Nasza 

Królowa Elżbieta cz. 1 
- serial dokumentalny

23:30 Bez tożsamości - serial
00:20 Warto rozmawiać 
01:20 Weterani. Wyrwani 

śmierci - reportaż
01:45 Wojsko - polskie.pl
02:20 Operacja Piorun 

- fi lm sensacyjny

05:20 Koło fortuny - teleturniej
06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl 

- magazyn
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
15:00 Koło Fortuny 
15:10 Doktor z alpejskiej 

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

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

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

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:55 Na dobre i na złe 

- serial TVP
21:55 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks - Piżama 

Party - komedia
00:15 Za marzenia - serial TVP
01:55 Świat bez tajemnic 

- Odzież pod kontrolą 
03:00 Codzienna 2 m. 3

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 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 Szpital - program 

obyczajowy
17:30 Ukryta prawda 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Przetrwanie 

- fi lm sensacyjny, USA, 
2011, reż. Joe Carnahan, 
wyk. Liam Neeson, Frank 
Grillo, Dermot Mulroney, 
Dallas Roberts

23:55 Red 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2010, reż. Robert 
Schwentke, wyk. Bruce 
Willis, Morgan Freeman, 
John Malkovich, Helen 
Mirren

02:10 Uprowadzona 
- serial, Francja, USA

03:10 Uwaga! 
- magazyn

03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:40 Klik: i robisz,
co chcesz

 - komedia
 Wielki przebój kinowy. 

Architekt Michael 
Newman skupia się przede 
wszystkim na pracy. 
Zaniedbuje swoją rodzinę: 
piękną i kochającą żonę 
Donnę oraz dwoje dzieci. 
Jednak zestresowany 
mężczyzna liczy na to, że 
jego szef Ammer w końcu 
go doceni i zaproponuje 
mu spółkę. 

22:55 Ślad
23:55 Boski żigolo
01:50 To tylko seks
04:20 Kabaretowa 

Ekstraklasa
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:20 Studio Kultura 
- Rozmowy - Bolesław 
Stelmach

08:35 Mistrz tańca - fi lm TVP
09:20 Spirala - dramat
11:00 Dom - Naiwne pytania 

- serial TVP
12:40 Cyrograf dojrzałości 

- fi lm TVP
13:50 Rysa - dramat
15:25 Legendy Rocka - Janis 

Joplin - cykl dokumental-
ny, prod. Wielka Brytania

15:50 Wenus z Ille - fi lm TVP
16:25 Legendy Rocka - Jethro 

Tull - cykl dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2016

16:55 Poznań 56 - dramat
19:00 Powidoki - program 

publicystyczny
19:25 Dezerterzy - Karolina 

Cicha - rozmowa
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Na wschód od Holly-
wood - Cuda - dramat

22:20 Ziemia, planeta ludzi 
- Perłowy guzik - fi lm 
dokumentalny

23:50 Koncert muzyki 
Krzysztofa Komedy

01:00 Lekkie obyczaje
- Nieulotne 
- fi lm obyczajowy

02:35 Informacje kulturalne 
03:05 Kino nocne - Dobra 

żona - fi lm prod. Bośnia 
i Hercegowina, Serbia, 
Chorwacja, 2016, reż. 
Mirjana Karanović, wyk. 
Mirjana Karanović, Boris 
Isaković, Jasna Djuricic, 
Bojan Navojec

04:50 Teledysk
05:30 Afi sz kulturalny
05:45 Zakończenie dnia

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

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

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział

specjalny - fabularny
13:00 JAG - Wojskowe Biuro 

Śledcze 
14:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
15:00 112: na każde 

wezwanie 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Ice soldiers
22:00 Tokarev: zabójca z 

przeszłości 
23:55 Code Black: Stan 

krytyczny 
00:50 Flash 
01:45 Biesiada na cztery

pory roku - serial 
obyczajowy

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku - serial

04:40 Z archiwum policji
- magazyn 

05:00 Dyżur

04:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

05:50 Sąd rodzinny 
- program sądowy

06:50 Szpital 
07:50 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
08:50 Gotowe na wszystko

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

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
16:55 Przyjaciele - serial 

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

20:00 Wszystko stracone 
- fi lm katastrofi czny, 
prod. USA, 2013, 
reż. J.C. Chandor, 
wyk. Robert Redford

22:15 Chop shop 
- fi lm obyczajowy, 
2007, reż. Ramin Bahrani, 
wyk. Alejandro Polanco, 
Isamar Gonzales, 
Ahmad Razvi
Alejandro, nastoletni 
latynoski sierota, pracuje 
w warsztacie samocho-
dowym na przedmieściach 
Nowego Jorku. Próbuje 
dorobić się lepszego życia 
dla siebie i siostry.

00:25 Moc Magii 
02:35 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów
- serial przygodowy

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

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

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Ostatnie zlecenie
 Joe ma cztery zasady: nie 

zadaje pytań, nie uznaje 
dobra ani zła, nie spotyka 
się z ludźmi spoza interesu 
i zawsze wie kiedy się 
wycofać. „Ostatnie 
zlecenie” to opowieść o 
bezwzględnym płatnym 
mordercy, który wykonu-
jąc zlecenie w Bangkoku, 
napotyka niespodziewane 
przeszkody i po raz 
pierwszy odstępuje od 
swoich żelaznych reguł. 

23:05 Gatunek
01:25 Trampolina
02:25 Interwencja
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
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05:00 Telezakupy
05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość - serial 

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

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
11:25 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 Nowa Zelandia
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

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

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial 

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

Gargas - magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Tanie Dranie 
01:35 Bez tożsamości - serial
02:25 Kompania X - serial

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

- serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie!

- magazyn medyczny
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra8
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:10 Na dobre i na złe 

- serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej 

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

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

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

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:45 The Good Doctor

- serial obyczajowy
21:40 Faceci przy nadziei 

- komedia, prod. Czechy, 
2011, reż. Jiri Vejdelek

23:40 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

00:20 Tygrys - komedia
02:00 Szpieg D’83 

- fi lm obyczajowy

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 Szpital 
17:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
18:30 Zakochani po uszy 
19:00 Fakty
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! 

- magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:35 Uwierz w ducha 
- fi lm sensacyjny,
prod. USA, 1990, 
reż. Jerry Zucker, 
wyk. Patrick Swayze, 
Demi Moore, Whoopi 
Goldberg, Tony Goldwyn, 
Stanley Lawrence
Zastrzelony na ulicy Sam 
wraca do swojej ukochanej 
jako duch, by ostrzec ją 
przed zagrożeniem.

01:10 MasterChef 
- program rozrywkowy

04:00 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:10 To tylko seks
 - komedia romantyczna

Jamie to młoda, żyjąca 
pełnią życia specjalistka 
od rekrutacji. Dzięki 
swojej pracy poznaje 
Dylana, dyrektora arty-
stycznego z Los Angeles 
i namawia go na zmianę 
pracy i przeprowadzkę 
do Nowego Jorku, gdzie 
sama mieszka. 

22:25 Ślad
23:25 Ostatnie wakacje
 - komedia
 Georgie Byrd odkąd 

pamięta, żyje rozsądnie 
i higienicznie. Zarabia 
gotując publicznie.

01:50 Chirurdzy
- serial obyczajowy

03:50 Tajemnice losu

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
- Rozmowy - Włodzimierz 
Bolecki

08:35 Ostatni numer
- fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Marcin Nowak

08:55 Poznań 56 - dramat, 
prod. Polska, 1996, reż. 
Filip Bajon, wyk. Daniel 
Olbrychski, Jerzy Radzi-
wiłowicz, Piotr Prońko, 
Marta Stanisławska, 
Mariusz Puchlowski, 
Bogdan Kupisiewicz, 
Jan Nowicki, Maciej 
Talaga, Stefan Sendecki, 
Robert Siwak

11:00 Dom - Miłość to tylko 
obietnica - serial TVP

12:45 Czarna suknia - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1967

13:40 Sztuczki 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2007, 
reż. Andrzej Jakimowski

15:25 Spokój - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1976

17:00 Wiersze na 100 lecie 
niepodległości 

17:20 Drogi wolności 
19:25 Kamienica - fi lm
19:40 Herbert 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Sensacyjna zima - Igła 

- fi lm sensacyjny
22:20 Portrety - La Chana

- królowa fl amenco - fi lm
24:00 Scena Klasyczna 
00:45 Na wschód od Holly-

wood - Cuda - dramat
02:45 Informacje kulturalne 
03:05 Kino nocne - Kawalerskie 

życie na obczyźnie

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

pod zastaw - serial
09:00 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
14:00 Lombard. Życie 

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

15:00 112: na każde 
wezwanie 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

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

20:00 Wściekle szybcy 
- fi lm sensacyjny

22:00 Zemsta frajerów: 
następne pokolenie 
- komedia

23:55 Gra 
02:25 Kuchnia na Maksa 
03:50 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

04:30 Menu na miarę 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

- program rozrywkowy

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

obyczajowy
07:50 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
08:50 Gotowe na wszystko

- serial, USA
09:45 Zakochani po uszy 
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

16:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 19 +
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Czarna owca 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 1996, 
reż. Penelope Spheeris, 
wyk. Chris Farley, David 
Spade, Tim Matheson, 
Christine Ebersole, 
Gary Busey

21:50 Oszuści 
- serial, USA

22:50 Dzień dobry TV 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2010, 
reż. Roger Michell, 
wyk. Rachel McAdams, 
Harrison Ford, Diane 
Keaton, Patrick Wilson, 
Jeff  Goldblum

01:00 Moc Magii 
03:10 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów
- serial przygodowy

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

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

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny

21:00 Far Cry
 Carver, były żołnierz 

sił specjalnych, żyje 
teraz z pracy przewoźnika. 
Pewnego dnia zjawia się u 
niego Valerie, dziennikar-
ka, którą ma zabrać swoją 
łodzią na pobliską wyspę, 
gdzie mieści się tajny 
ośrodek badawczy i gdzie 
przebywa jej wuj Max. 
Kurs kończy się atakiem 
oddziału najemników, 
a Valerie i Max zostają 
uwięzieni przez szefa 
ośrodka, Doktora Kriegera. 

23:00 Tuż przed tragedią
01:05 Trampolina

- program rozrywkowy
02:05 Polityka na ostro
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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25.01

26.01

27.01

28.01

29.01

30.01

31.01

Pawła, Tatiany, Miłosza
Dzień Sekretarki i Asystentki

Pauli, Tytusa
Dzień Transplantacji

Witaliana, Jerzego
Międzynarodowy Dzień Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu

Tomasza, Karola
Europejski Dzień Ochrony Danych 
Osobowych

Anieli, Bolesławy, Franciszka, 
Zdzisława
Dzień Składanki i Łamigłówki

Martyny, Macieja, Marcina
Dzień Głupkowatych Powitań na 
Poczcie Głosowej

Ludwiki, Marceli, Jana
Międzynarodowy Dzień Przytulania, 
Dzień Iluzjonistów

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

SIENIAWA ŻARSKA BĘDĄ LICZYĆ PTAKI
Krystyna Adamenko, prezes Fundacji Pieknolesie zachęca do 
udziału w ogólnopolskiej akcji OTOP (Ogólnopolskie Towarzy-
stwo Ochrony Ptaków) pod hasłem: Zimowe Ptakoliczenie. 
Prezes zaprasza wszystkich zainteresowanych w niedzielę, 27 
stycznia o godz 15:00 do Sieniawy Żarskiej na wspólny spacer. 
Start spaceru: parking obok remizy strażackiej, przewidywany 
czas 1 godzina, trasa łatwa - około1,5 km.

ŻARY OTWARCIE WYSTAWY 
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA 
RYSUNEK SATYRYCZNY
Dyrektor Żarskiego Domu Kultury Roman Krzywotulski, zaprasza 
na wernisaż wystawy pokonkursowej XX Otwartego Międzynaro-
dowego Konkursu na Rysunek Satyryczny. Wernisaż zaplanowa-
ny jest w sobotę, 26 stycznia o godzinie 12:00 w Salonie Wystaw 
Artystycznych, ul. Rynek 35. Wstęp wolny.

ŻARY LUBUSKI KONKURS RECYTATORSKI
Żarski Dom Kultury po raz kolejny jest organizatorem eliminacji 
miejskich oraz powiatowych Lubuskiego Konkursu Recytator-
skiego. Szkoły oraz placówki kultury powiatu żarskiego orga-
nizują na swoim terenie eliminacje na szczeblu podstawowym 
(szkoła lub placówka kultury) i typują po czterech recytatorów 
do eliminacji środowiskowych (gminnych lub miejskich) z każdej 
grupy wiekowej.
Dziecięcym prezentacjom przysłuchiwać się będzie profesjonal-
ne jury, które po ogłoszeniu wyników spotka się z recytatorami 
i ich opiekunami, by omówić ich prezentacje. 
Eliminacje miejskie odbędą się w dniach 7 i 8 lutego w sali wido-
wiskowej ŻDK „Luna”, ul. Okrzei 35. 

7. lutego
godz.10.00 – I grupa (klasy I-III szkoły podstawowej)
godz.13.00 – III grupa (klasy VII i VIII szkoły podstawowej i gim-
nazja)
8. lutego
godz.10.00 – II grupa (klasy IV-VI szkoły podstawowej)
Ogłoszenie wyników po prezentacjach kolejnych grup wiekowych
Eliminacje powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 
będą miały miejsce 1 marca również w sali widowiskowej ŻDK „ 
Luna”. Impreza przebiegać będzie zgodnie z następującym pro-
gramem:
godz. 9.00 – I grupa (klasy I-III szkoły podstawowej)
godz. 11.30 – II grupa (klasy IV-VI szkoły podstawowej)
godz. 14.30 – III grupa ((klasy VII I VII szkoły podstawowej i gim-
nazja)
Organizatorzy eliminacji środowiskowych (gminnych lub miej-
skich) kwalifikują po 4 recytatorów w każdej kategorii do elimi-
nacji powiatowych. Ogłoszenie wyników po prezentacjach ko-
lejnych grup wiekowych. Organizatorzy proszą o przestrzeganie 
terminów zgłoszeń, które należy składać do Żarskiego Domu Kul-
tury przy ul. Wrocławskiej 7.
Termin zgłoszenia do eliminacji miejskich upływa 4 lutego. Ter-
min zgłoszenia do eliminacji powiatowych upływa 22 lutego. 
Jeżeli chcieliby Państwo wyjaśnić jakiekolwiek wątpliwości 
związane z przebiegiem Lubuskiego Konkursu Recytatorskie-
go, to proszę kontaktować się z Żarskim Domem Kultury (tel. 
683742413)
Wszystkie informacje oraz karty zgłoszeń znajdą Państwo na 
stronach internetowych Regionalnego Centrum Animacji Kultu-
ry: www.rcak.pl oraz Żarskiego Domu Kultury: www.dkzary.pl
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KRZYŻÓWKA

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

ASTERIKS I OBELIKS. TAJEMNICA MAGICZNEGO 
WYWARU
OD 25.01 DO 28.01 ORAZ 30.01 I 31.01 – GODZ. 16:00; 29.01 – GODZ. 15:30
MISZMASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3
OD 25.01 DO 28.01 ORAZ 30.01 I 31.01 – GODZ. 18:00 I 20:00; 29.01 – GODZ. 
17:00 I 21:15
DKF - SNY WĘDROWNYCH PTAKÓW
29.01 – GODZ. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
ZWIĄZEK OTWARTY
25.01 – GODZ. 19:00; 26.01 I 27.01 - GODZ. 16:00 
GDY PRZYJDZIE SEN
26.01 I 27.01 - GODZ. 19:00 
DYSKUSYJNY KLUB TEATRALNY DO SPEKTAKLU 
„GDY PRZYJDZIE SEN”
29.01 – GODZ. 12:00
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