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Może ktoś straszy panią 
burmistrz, że będzie 

musiała zajmować się 
rurami i ściekami gminy. 12° 15°
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wójt gminy Żary Leszek Mrożek

AKTUALNOŚCI

ŻARY Miasto już 
niedługo może 
mieć kolejnego 
Honorowego 
Obywatela. 
Członkowie 
Towarzystwa 
Upiększania Miasta 
chcą, żeby ten tytuł 
otrzymał prof. 
Tomasz Jaworski. 
Złożyli w tej sprawie 
wniosek do Rady 
Miejskiej.
O złożeniu wniosku poinformowa-
li członkowie zarządu TUM: pre-
zes Paweł Skrzypczyński i sekre-
tarz dr Rafał Szymczak. Ogłosili to 
publicznie w Muzeum Pogranicza 
Śląsko-Łużyckiego, podczas spo-
tkania autorskiego z profesorem To-
maszem Jaworskim, który prezen-
tował swoją książkę, zatytułowa-
ną „Reemigracja Polaków z Cze-
chosłowacji do powiatu żarskiego 
w 1948 r.”. 

We wniosku czytamy: „My 
członkowie Towarzystwa Upięk-

szania Miasta, dostrzegając zasłu-
gi i wybitne osiągnięcia w dziedzi-
nie popularyzacji, dorobku, wiedzy 
i badań nad przeszłością Żar oraz 
pracy na rzecz rozwoju kulturalne-
go miasta, zwracamy się z wnio-
skiem o nadanie tytułu Honorowe-

go Obywatela Miasta Żary profeso-
rowi zwyczajnemu Tomaszowi Ja-
worskiemu, który w tym roku od-
chodzić będzie 75. rocznicę uro-
dzin.

W uzasadnieniu wniosku 
czytamy: „Profesor Tomasz Jawor-

ski w sposób znaczący przyczynia 
się do promocji miasta i badań nad 
jego historyczna przeszłością – jest 
autorem fundamentalnej pracy pt. 
„Żary w dziejach pogranicza Ślą-
sko-Łużyckiego”, która została wy-
dana w Żarach w 1993 r. i stanowi 

do dziś najważniejsze dzieło pol-
skiej historiografi i miasta. Jest tak-
że autorem licznych artykułów na-
ukowych i prasowych. Zainicjował 
serię wydawniczą Zielonogórskie 
Studia Łużyckie, dotychczas ukaza-
ło się osiem tomów, w których czę-
sto jest poruszana tematyka związa-
na z Żarami i Ziemią Żarską.

W Żarach pracował jako na-
uczyciel w szkołach średnich i dy-
rektor szkoły podstawowej, a przez 
wiele lat przyczyniał się do rozwoju 
kulturalnego miasta, piastując funk-
cję prezesa Żarskiego Towarzystwa 
Kultury.

Profesor Tomasz Jaworski 
często bywa w Żarach, uświetnia-
jąc prelekcjami różne konferencje 
i spotkania – jest cenionym history-
kiem, postacią znaną i szanowaną.”

Wniosek, który został złożo-
ny 6 lutego w biurze podawczym 
urzędu miejskiego w Żarach, za-
wiera jeszcze życiorys i spis waż-
niejszych publikacji, autorstwa i re-
dakcji profesora. O nadaniu tytułu 
zadecydują radni miejscy podczas 
sesji, której termin wyznaczy prze-
wodniczący rady miejskiej. RED

Honorowe Obywatelstwo Miasta Żary 
dla profesora Tomasza Jaworskiego

ŻAGAŃ 
W żagańskim 
Pałacu 
Książęcym 
miała miejsce 
ceremonia 
przekazania 
dowodzenia 
pomiędzy 3. a 4. 
rotacją Pancernej 
Brygadowej 
Grupy Bojowej 
Armii Stanów 
Zjednoczonych.
Od kilkunastu dni w kie-
runku pancernej stolicy 
Polski, zarówno transpor-
tami kolejowym jak i dro-
gowymi zmierzało kilka 
tysięcy żołnierzy amery-
kańskich oraz setki jedno-
stek sprzętu wojskowego. 

Stacjonujący na co dzień 
w Fort Riley w stanie Kan-
sas żołnierze z 1 Dywizji 
Piechoty, znanej jako „De-
vil Brigade”, po zakończo-
nym przerzucie sił rozpo-
czynają swój dyżur bojowy 
w Żaganiu, Świętoszowie, 
Skwierzynie i Bolesławcu. 

Wydarzenie prze-
prowadzone zostało zgod-
nie z ceremoniałem woj-
skowym armii amerykań-
skiej. Podczas uroczysto-
ści żołnierze trzeciej zmia-
ny ABCT ( (ang. Armo-
red Brigade Combat Team 
- ABCT)), znanej jako „Iron 
Horse Brigade”, na znak za-
kończenia swojej misji do-
konali zwinięcia sztandarów 
jednostki. Tuż po tym bar-
wy swoich pododdziałów 
na znak gotowości do wy-

konywania zadań rozwinę-
li żołnierze czwartej zmiany 
z 1. Dywizji Piechoty, której 
motto brzmi „Duty fi rst”.

- Być tu dzisiaj z wa-
mi, to dla mnie wielki za-
szczyt i zarazem powód do 
dumy. Tym bardziej, że kie-
dy po raz pierwszy w 2017 
roku w Żaganiu odbyła się 
ceremonia rozwinięcia pro-
porców Pancernej Bryga-
dowej Grupy Bojowej, by-
łem wówczas dowódcą 
Czarnej Dywizji. Nie jest 
łatwo służyć tak daleko od 
rodzinnego kraju, od bli-
skich, ale to część służby 
każdego żołnierza – zwró-
cił się do amerykańskich 
żołnierzy generał broni Ja-
rosław Mika, Dowódca 
Generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych. PAS

Diabły zastąpiły Żelazne Konie

Geneza ceremonii rozwinięcia i zwinięcia sztandarów sięga powstania wojsk lądowych ame-
rykańskiej armii, czyli drugiej połowy osiemnastego wieku. Sztandary symbolizują ducha 
wojsk Stanów Zjednoczonych. Stanowią dla żołnierzy relikty będące świadkami chwalebnych 
chwil przeszłości. Są także symbolem lojalności, obowiązku i celebrowanego z wielkim piety-
zmem patriotyzmu fot.st.chor.sztab. Rafał Mniedło

Członkowie Towarzystwa Upiększania Miasta wyszli z inicjatywą nadania tytułu profesorowi Tomaszowi Jawor-
skiemu już dwa lata temu. Czekali na konkretną okoliczność, nie chcieli składać wniosku w roku wyborczym. 
Uznali, że 75. rocznica urodzin profesora to dobry moment fot.HG

Może ktoś straszy panią 
burmistrz, że będzie 

musiała zajmować się 
rurami i ściekami gminy.
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GMINA JASIEŃ 
Mieszkanka Jasienia 
poszła do urzędu gminy 
na spotkanie burmistrza 
z przedstawicielami 
organizacji 
pozarządowych. Tam 
przeżyła szok. Przez kilka 
dni nie mogła ochłonąć po 
tym, jak miał potraktować 
ją burmistrz Andrzej 
Kamyszek.
Bogumiła Sierańska, skarbnik powołanego 
dwa lata temu stowarzyszenia „Kościelnia-
cy”, zrzeszającego mieszkańców ulicy Ko-
ścielnej, udała się do urzędu na spotkanie 
w sprawie podziału dotacji dla organizacji 
pozarządowych. Podczas spotkania doszło 
do pytań i wymiany zdań z burmistrzem Ka-
myszkiem, który na pytania kobiety miał od-
powiadać krótko i arogancko. Miał też mó-
wić o stowarzyszeniu „Kościelniacy” w tonie 
lekceważącym. To spowodowało, że kobie-
ta poczuła się potraktowana przez włodarza 
gminy w sposób obraźliwy.

- Ja, rdzenny mieszkaniec Jasienia, że-
by on mnie tak potratował w urzędzie gmi-
ny? Mieszkam tu 57 lat. Poszłam tam jako 
gość, a on do mnie tak? Żeby tak się do czło-
wieka odzywał? Z taką agresją? Nie rozu-
miem tego. To jest burmistrz czy jakiś cham? 

- nie kryje oburzenia Bogumiła Sierańska.

Pytania i odpowiedzi
Poszło o podział dotacji i remont ulicy Ko-
ścielnej. Na słowa burmistrza o wzroście 
dotacji dla stowarzyszeń Sierańska miała 
odpowiedzieć, że nie widzi takiego wzro-
stu, bo stowarzyszenie „Kościelniacy” 
otrzymało zaledwie 500 zł. Burmistrz miał 
odpowiedzieć, że się nie rozumiemy i za-
rzucił, że stowarzyszenie robi jeden pik-

nik. Sierańska nie dawała za wygraną, ar-
gumentując, że członkowie stowarzyszenia 
np. sami wykonali ławkę dla seniorów, któ-
rą burmistrz im obiecywał. Włodarz gminy 
miał stwierdzić, że niczego nie obiecywał, 
że to kłamstwo, a ławka została postawio-
na bez pozwolenia.

Na pytanie o termin remontu ulicy 
Kościelnej, burmistrz miał odpowiedzieć, 
że skąd on może to wiedzieć. Kiedy Sie-
rańska przypomniała, że w czerwcu prze-

chodzi ulicą procesja Bożego Ciała, wło-
darz gminy miał odpowiedzieć, że co go to 
obchodzi i niech ksiądz zmieni trasę. 

Pochwały przed wyborami
Kobiecie zrobiło się słabo. Wstała i powie-
dział, że źle się czuje. Wyszła z sali. Ledwo 
doszła „po ścianie” do toalety. Tam „zawi-
sła na umywalce”, ochłodziła twarz wodą, 
ochłonęła i po kilku minutach była w sta-
nie iść o własnych siłach. Na salę już jed-
nak nie wróciła. Po powrocie do domu nie 
mogła dojść do siebie, źle się czuła, wzięła 
tabletki na uspokojenie. 

Bogumiła Sierańska podejrzewa, że 
zachowanie burmistrza, to zemsta. Za co?

- To taka zemsta, bo startowałam na 
radną z listy komitetu Jadwigi Gotfryd. 
Wiadomo jak to jest w kampanii wybor-
czej, ale ja z burmistrzem nigdy się nie kłó-
ciłam i nigdzie nie obrażałam - podkreśla.

Mieszkanka Jasienia przypomina, że 
rok temu burmistrz był na zaproszenie, na 
dorocznym spotkaniu sąsiadów z ulicy Ko-
ścielnej. Chwalił wówczas stowarzyszenie 
za inicjatywę i działanie na rzecz integra-
cji. Potem przyszły wybory.

Wysłaliśmy e-maila do urzędu z za-
pytaniem i prośbą o komentarz burmistrza 
Kamyszka do zaistniałej sprawy. Odpo-
wiedź nie nadeszła.

Paweł Skrzypczyński

Zemsta burmistrza?

ŻARY Kolęd 
po słowacku, 
wspomnień 
reemigrantów 
i prelekcji można 
było wysłuchać 
w muzeum 
Pogranicza 
Śląsko-
Łużyckiego 
na spotkaniu 
autorskim 
z profesorem 
Tomaszem 
Jaworskim.

Profesor Tomasz Jaworski 
przyjechał jako dziecko do 
powiatu żarskiego w gru-
pie reemigrantów z Cze-
chosłowacji w 1948 r. Ro-
dzina osiedliła się w Prze-
wozie, ale na początku lat 
50. przeniosła się do Żar. 
Nieprzypadkowo więc pro-
fesor zebrał materiały hi-
storyczne i napisał książkę 
zatytułowaną „Reemi-
gracja Polaków z Cze-
chosłowacji do powia-
tu żarskiego w 1948 r.” 

. Zainteresowanych spotka-
niem nie brakowało, sala 
muzeum pękała w szwach. 
Na spotkaniu pojawili się 
także reemigranci - Maria 
Szewczyk śpiewała kolędy 
po słowacku, a Emilia Ko-
niuszko wspominała daw-

ne czasy, podkreślając jak 
trudno było podjąć decyzję 
o wyjeździe do Polski. Spo-
tkanie odbyło się w ciepłej 
i miłej atmosferze. a chęt-
nych do zdobycia autogra-
fu profesora w nowej książ-
ce nie brakowało. PAS

Przyjechali ze Słowacji

LUBSKO Wrzucanie 
chusteczek nawilżanych 
do kanalizacji stanowi 
duży problem. Mnożą 
się awarie. Szefostwo 
Lubskich Wodociągów 
i Kanalizacji zaapelowało 
do klientów, żeby 
zaprzestali wrzucania 
chusteczek do sedesów.

Co czytamy w apelu? Otóż: „Pilnie ape-
lujemy do użytkowników sieci kanali-
zacyjnej o niewrzucanie do swych ubi-
kacji chusteczek nawilżanych. Stano-
wią one bardzo duży problem eksploata-
cyjny dla całej infrastruktury ściekowej, 
poczynając od zapychających się kolek-
torów ściekowych i studzienek, poprzez 
pompy w przepompowniach ścieków aż 
po urządzenia wchodzące w skład cią-
gu technologicznego oczyszczania ście-
ków komunalnych w zakładzie (kraty, 
pompy, przenośniki ślimakowe skratek). 
Skala problemu przyczynia się do ge-
nerowania bardzo dużych nakładów fi-
nansowych na usuwanie skutków awa-

rii wywołanych przez ten odpad. Wie-
lokrotnie interweniujemy przy odtyka-
niu zapchanych pomp lub ich naprawia-
niu, co zmusza naszych pracowników 
do wykonywania prac szczególnie nie-
bezpiecznych w bezpośrednim kontak-
cie z wiadomymi nieczystościami oraz 
gazami niebezpiecznymi jak siarkowo-
dór i metan. Dla zobrazowania proble-
mu załączamy kilka zdjęć z „akcji ratun-
kowych” mających na celu niedopusz-
czenie do wstrzymania dopływu ście-
ków do oczyszczalni i tym samym wyle-
wania się ich na ulice lub do rzeki.” PAS

Chusteczki zapychają 
kanalizę

Chusteczki nawilżane zapychają pompy
fot.LWiK Lubsko

Emila Koniuszko (w białej bluzce) mieszka w Żarach, ma 89 
lat. Do Przewozu przyjechała ze Słowacji jak miała 19 lat. 
Maria Szewczyk mieszka obecnie w Żarach, ma 82 lata. Przy-
jechała do Polski ze Słowacji jak miała 12 lat. Mieszkała w Bro-
dach i w Jasieniu fot.ARMG

Bogumiła Sierańska podejrzewa, że chyba burmistrz zapomniał, że jest dla mieszkańców a nie 
odwrotnie fot.Paweł Skrzypczyński
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Zamek 
wróci do 
miasta?

ŻARY Wielce 
prawdopodobne, 
że zwieńczony 
wieżą zamek, 
stanowiący 
część kompleksu 
pałacowo-
zamkowego, 
przejdzie na 
własność miasta. 
Na 7. marca
w ratuszu 
zaplanowano 
publiczną debatę 
w tej sprawie.

- Właściciele złożyli stosow-
ny wniosek, z którego wyni-
ka, że chętnie oddaliby za-
mek miastu - mówi Irene-
usz Brzeziński, naczelnik 
wydziału polityki gospodar-
czej i promocji w żarskim 
ratuszu.

W pewnym sensie jest 
to logiczne rozwiązanie, po-
nieważ w planie zagospo-
darowania przestrzenne-
go widnieje zapis mówiący 
o tym, że zamek powinien 
służyć celom publicznym. 
Natomiast sąsiadujący z nim 
pałac można wykorzystać 
na cele komercyjne. Można 
w nim urządzić na przykład 

hotel, restaurację, czy małą 
galerię handlową.

Co oznacza wyko-
rzystanie do celów publicz-
nych? W przypadku Żar, na 
przeszło dwóch tysiącach 
metrów kwadratowych zam-
ku mógłby się tam znaleźć 
na przykład urząd stanu cy-
wilnego, czy muzeum regio-
nalne. Mógłby zostać tam 
przeniesiony jakiś wydział 
urzędu miejskiego. 

Jeśli dojdzie do prze-
jęcia zamku, miasto będzie 
mogło sukcesywnie, krok po 
kroku, zająć się wieloetapo-
wym remontem tego obiek-
tu. Trzeba sobie zdawać 
sprawę, że nie zakończy się 
to jednak w rok, czy dwa. 
Według ostrożnych szacun-
ków trzeba mówić raczej 
o perspektywie dziesięcio-, 
a nawet piętnastoletniej. 

Żary, choć fi nansowo 
stoją coraz lepiej, to jednak 
nie mogą sobie pozwolić na 
jednorazowe przekazanie na 
ten cel kilkudziesięciu mi-
lionów. Na pewno urzędnicy 
będą starali się pozyskiwać 
środki zewnętrzne. Są na to 
duże szanse, ale przygotowa-
nie dokumentacji oraz złoże-
nie odpowiednich wniosków 
też wymaga czasu.

Decyzja o przejęciu 
zabytku jeszcze nie zapadła. 
O tym będzie można rozma-
wiać podczas organizowanej 
debaty.

Zamek jest wizytów-
ką miasta i bez wątpienia 
doprowadzony do porządku 
byłby ozdobą Żar. Ale z dru-
giej strony zawsze ktoś mo-
że powiedzieć, że lepiej wy-
dawać publiczne środki na 
drogi i chodniki.

- Urząd chce debato-
wać i rozmawiać na ten te-
mat z mieszkańcami - mó-
wi naczelnik Brzeziński. - 
Musimy sobie jasno powie-
dzieć, jaki ten obiekt mo-
że mieć wpływ na budżet, 
a z drugiej strony na rozwój 
miasta.

Przed laty, gdy upa-
dał żarski przemysł, nie było 
mowy o tym, aby zajmować 
się zabytkiem. Były waż-
niejsze problemy. Dziś sytu-
acja jest zupełnie inna.

- Moim zdaniem po-
winniśmy się tym zająć, na-
wet jeśli miałoby to trwać 
kilkanaście lat - mówi Irene-
usz Brzeziński. - Ten proces 
trzeba zacząć, a jeśli nie te-
raz, to kiedy?

Andrzej Buczyński

WÓJT GMINY ŻARY
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z póz. Zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2018r. poz. 2204 z póz. Zm. ), w związku z Za-
rządzeniem Wójta Gminy Żary Nr 22/2019 z dnia 5 lutego 2019r. podaje się do publicz-
nej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprze-
daży, położonych w obrębie Kadłubia Gmina Żary oznaczonych w rejestrze ewiden-
cji gruntów i budynków nr 319/57, 319/58, 319/60, 319/61, 319/63, 319/64, 319/65, 
319/66, 319/67, 319/68, 319/69 objętych obowiązującym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego wsi Kadłubia, uchwała nr XIX/116/05 Rady Gminy Żary 
z dnia 24 lutego 2005 r. z przeznaczeniem pod zabudowę techniczno-produkcyjną. 
Nieruchomości położone są pomiędzy drogą krajową nr 27 Żary – Zielona Góra a dro-
gą powiatową nr 1076F, z bliskim dostępem do drogi krajowej nr 12 Łęknica (grani-
ca państwa) - Żary – Żagań – Leszno. Szczegółowy Wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży został podany na stronie internetowej Urzędu Gminy Żary www.gmi-
nazary.pl oraz został wywieszony na tablicy ogłoszeń II piętro Urzędu Gminy Żary, Al. Ja-
na Pawła nr 6, 68-200 Żary. Dodatkowych Informacji udziela Kierownik Referatu Gospo-
darki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy w Żarach, al. Jana Pawła II nr 6, 
68–200 Żary, pok. nr 209, tel. 68/4707328, adres email: gminazary@gminazary.pl

Lp. Położenie, nr KW, 
nr działki Powierzchnia Cena brutto Uwagi

1.
Gmina Żary, obręb Kadłubia

KW NR ZG1R/0025825/8
nr 319/57

3. 0617 ha 2 073 780,00 zł

Tryb przetargu 
ograniczonego 
wyłącznie do 
podmiotów 

spełniających 
kryteria dla mikro, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

2.
Gmina Żary, obręb Kadłubia

KW NR ZG1R/0025825/8
nr 319/58

2,4057 ha 1 630 980,00 zł

3.
Gmina Żary, obręb Kadłubia

KW NR ZG1R/0025825/8
nr 319/60

2,5842 ha 1 751 520,00 zł

4.
Gmina Żary, obręb Kadłubia

KW NR ZG1R/0025825/8
nr 319/61

3,7703 ha 2 553 480,00 zł

5.
Gmina Żary, obręb Kadłubia

KW NR ZG1R/0025825/8
nr 319/63

1,1339 ha 840 090,00 zł

6.
Gmina Żary, obręb Kadłubia

KW NR ZG1R/0025825/8
nr 319/64

0,8763 ha 649 440,00 zł

7.

Gmina Żary, obręb Kadłubia
KW NR ZG1R/0025825/8

nr 319/65 oraz udział 50/100 
w działce niezabudowanej 

nr 319/66

0,4423 ha
0,0755 ha 

udział
50/100

356 331,00 zł

8.

Gmina Żary, obręb Kadłubia
KW NR ZG1R/0025825/8

nr 319/67 oraz udział 24/100 
w działce niezabudowanej 

nr 319/66

0,2104 ha
0,0755 ha 

udział
24/100

202 335,00 zł

9.

Gmina Żary, obręb Kadłubia
KW NR ZG1R/0025825/8

nr 319/68 oraz udział 26/100 
w działce niezabudowanej 

nr 319/66

0,2311 ha
0,0755 ha 

udział
26/100

221 769,00 zł

10.
Gmina Żary, obręb Kadłubia

KW NR ZG1R/0025825/8
nr 319/69

0,4211 ha 376 380,00 zł

Wójt Gminy Żary
Leszek Mrożek

AUTOREKLAMA

REKLAMA

Już niebawem okaże się, czy po latach zamek znów będzie własnością miasta fot. Andrzej Buczyński
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GMINA ŻARY W Warszawie też uznali, że za drogo

Stawki z kapelusza?
Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie po raz 
kolejny miało 
zastrzeżenia 
co do stawek za 
ścieki z terenu 
gminy wiejskiej 
Żary, jakie 
wykalkulował 
sobie żarski 
Zakład 
Wodociągów  
i Kanalizacji.

Do urzędu gminy dotarła in-
formacja od prezesa Wód 
Polskich z Warszawy. Wy-
nika z niej, że decyzja wro-
cławskiego Regionalne-
go Zarządu Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie  
o ustaleniu stawek za ścieki 

dla gminy wiejskiej Żary zo-
stała uchylona. Oznacza to, 
że w tej chwili gmina nie ma 
ściekowej stawki zatwier-
dzonej przez Wody Polskie. 
To efekt odwołania, jakie 
gminni urzędnicy wystoso-
wali do Warszawy, po otrzy-
maniu decyzji z Wrocławia.

Zdaniem wójta Lesz-
ka Mrożka stawka nadal 
jest zawyżona i Warszawa 
potwierdziła tę opinię. Do 
kwot za wodę wójt zastrze-
żeń nie ma. Wszystko rozbi-
ja się o cenę ścieków. 

- Na podstawie kalku-
lacji prezesa Czekalskiego, 
który kieruje spółką odbiera-
jącą od nas ścieki, otrzyma-
liśmy stawkę 28,80 zł brut-
to i nie mogliśmy się z tym 
zgodzić, ponieważ kwotę 
ustala zakład wykonujący 
dla nas usługę - mówi wójt 
Leszek Mrożek. - Nie mo-

Leszek Mrożek, wójt gminy Żary
- Miasto nie chce przejąć obsługiwania i od-
bioru ścieków z terenu gminy Żary. W 2010 
roku powstała wspólna aglomeracja, na 
którą otrzymaliśmy duże środki zewnętrz-
ne i projekt obowiązuje do 2020 roku. Ce-
ny wskazane w studium uwarunkowań te-
go projektu miały być takie same dla miasta, 
jak i gminy. Dotacja została wzięta, zrobiło 
się za to Kunice, Zatorze, Mirostowice Dolne 
i Grabik. Potem w taki dość perfidny sposób 
odcięto gminę, jakby gmina i miasto, to by-
ły dwa różne zadania. Tylko, że wielomilio-
nowa dotacja została przydzielona na jedną 
aglomerację, na wspólne zadanie polegają-
ce na budowie kanalizacji i później odbiorze 
ścieków. Obserwuję takie zjawisko, że jeśli 
coś jest korzystne dla ZWiK-u, czy miasta, 
to jest akceptowane, a jeśli dla gminy, to już 
niekoniecznie. Takie podejście jest dla nas 
bardzo krzywdzące. 

ZWiK jest spółką komunalną. Jej pod-
stawowym zadaniem nie jest generowanie 
zysków, tylko zaspokajanie potrzeb miesz-
kańców. ZWiK nie ma problemów finanso-

wych, wykazuje zyski, a mimo to próbuje 
szczypać gminę, aby wyrwać więcej pienię-
dzy. W dodatku od swojego współudziałow-
ca. Mamy wprawdzie tylko 20 procent udzia-
łów, ale częściowo jest to też nasza spółka. 
Miasto ma 80 procent i samodzielnie może 
decydować o wszystkim, o odwołaniu pre-
zesa, o nagradzaniu prezesa. Ale chciałbym, 
żebyśmy w końcu usiedli i wspólnie mery-
torycznie porozmawiali, w którym kierunku 
mamy iść. 

Za kilka lat może się okazać, że mia-
sto Żary będzie miało już wszystko zrobione. 
I co dalej z takim ZWiK-iem? Ja z chęcią da-
lej przyłączałbym kolejne miejscowości, je-
śli tylko będziemy mieli porozumienie, że ce-
na ścieków w mieście i gminie będzie zbli-
żona. Nie musi być taka sama, ale porówny-
walna. Jeśli w mieście będzie 8 złotych, to 
na terenie gminy na przykład 10 złotych ze 
względu na jakieś dodatkowe koszty. Ale nie 
może być tak, że w ramach jednej aglomera-
cji ceny są aż tak różne. 

Jeżeli od 2015 do 2018 roku cena za 
ścieki w gminie była taka sama, jak w mie-
ście, i były zyski w spółce, to co się raptow-
nie stało? Dla mnie to ewidentna chęć za-
robienia na gminie, czyli na swoim udzia-
łowcu. To jest dla mnie niepokojące. Nawet 
podczas rozmów z włodarzami innych gmin 
wszyscy się dziwią, że własna spółka robi ta-
kie problemy swojemu udziałowcowi. To nie 
jest normalne, ale tak jak już wspomniałem 
- ja nie mogę decydować o tym, co się dzie-
je w spółce. To może tylko burmistrz miasta 
Żary.

Może ktoś straszy panią burmistrz, że 
będzie musiała zajmować się rurami i ście-
kami gminy. Nie będzie musiała. Tak jak nie 

zajmuje się ściekami miasta. Od tego jest 
ZWiK, spółka powołana właśnie do tych za-
dań. Przecież ZWiK robi to cały czas, to dzia-
ła, funkcjonuje tak nie od dziś, a spółka wy-
kazuje zyski. 

Sytuacja jest dla nas przykra. Kiedy 
gmina była potrzebna do pozyskania pie-
niędzy na kanalizację, to przychodziło się na 
zebrania wiejskie, na sesje rady gminy. Był 
pan prezes, ówczesny burmistrz, mówiono 
o wspólnym przedsięwzięciu z korzyścią dla 
miasta i gminy. I pomysł rzeczywiście był do-
bry. Ale nie wiem, co się dzieje teraz?

Mamy projekt dla wsi Łaz. Mogliby-
śmy zainwestować i robić następną kanali-
zację. Ale nie zgodzę się na to, bo jest mnó-
stwo głosów mieszkańców, że jeśli będzie 
taka cena, to nie będą się podłączać. To sa-
mo Kadłubia, która jest bardzo blisko istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej. A są jeszcze ko-
lejne miejscowości, takie jak Sieniawa Żar-
ska, czy Olbrachtów. Sieć położona w Miro-
stowicach Dolnych przewiduje nawet moż-
liwość podłączenia Stawnika i Mirostowic 
Górnych. Wtedy ZWiK miałby następne pie-
niądze, a oczyszczalnia Złota Struga praco-
wałaby pełną parą, bo możliwości takie ma. 
Teraz brakuje ścieków, aby je w pełni wyko-
rzystać. Z miasta ścieków więcej nie będzie. 
Miasto też się nie rozrośnie, bo wokół są te-
reny gminy. Bez współpracy dalej nie zaj-
dziemy.

Przykład Zielonej Góry. Podobna spe-
cyfika projektu. Samorząd gminny, który 
otaczał miasto, dogadał się z samorządem 
miejskim i dostali potężne pieniądze. Zie-
lona Góra przejęła zadanie odbioru ście-
ków i nie było problemu, cena była taka sa-
ma jeszcze przed połączeniem gmin. Nie ro-

zumiem co tu się stało, że zamiast wspólnie 
rozwijać nasz region, dwa samorządy zaczy-
nają się niepotrzebnie przepychać. 

Moi radni zaczynają coraz częściej 
podkreślać, że trzeba chyba zacząć rozglą-
dać się za firmami, które zbudują nam na-
sze własne oczyszczalnie ścieków. Dzisiaj 
są takie możliwości, że do sprawnego i efek-
tywnego funkcjonowania takiej oczyszczal-
ni wystarczy na przykład 900 osób i nie trze-
ba się podłączać do wielkich sieci, jakie ma 
ZWiK. W dodatku te nowoczesne oczysz-
czalnie są praktycznie bezobsługowe. Taka 
technologia to wydatek rzędu 3,5 miliona 
dla miejscowości wielkości Kadłubii. Może-
my robić swoje oczyszczalnie, tylko czy jest 
to potrzebne? Ale takie sygnały dostaję od 
radnych coraz częściej, ostatnio nawet na 
komisji środowiska. 

Nie ma co się oszukiwać, jeśli jeden 
samorząd nie będzie działał wspólnie z dru-
gim, to wcześniej czy później u kogoś pojawi 
się problem. Może przyjść taki moment, że 
nie przystąpimy z miastem do żadnego in-
nego projektu - też już takie głosy do mnie 
dochodzą. Jeżeli tak nas potraktowano przy 
kanalizacyjnej aglomeracji, gdzie czujemy 
się naciągani przez ZWiK, to zachodzi oba-
wa, że przy innych sprawach może być po-
dobnie. 

Osobiście uważam, że współpraca 
jest nam wszystkim potrzebna. Chcę dalej 
współpracować, bo wszystko dotychczas 
układało się bardzo dobrze, poza tym pro-
blemem, który już dawno powinien być roz-
wiązany. Nie wiem, w jakim kierunku chce 
iść prezes ZWiK-u. 

Siedem lat temu obiecano gminie 
gruszki na wierzbie. Teraz się mówi, że to by-

Mieszkańcy gminy nie chcą kanalizacji z tak wysokimi cenami fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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gliśmy sami tego zmienić  
i wysłaliśmy otrzymaną kal-
kulację do Wód Polskich do 
Wrocławia.

Za drogo
W Zarządzie Regionalnym we 
Wrocławiu stwierdzono jed-
noznacznie, że kwoty za od-
biór ścieków, zaproponowa-
ne przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji, są nie do przyję-
cia. Ustalono tam, że zamiast 
28,80, powinno być raczej 
17,27 zł. Gminie nadal to nie 
odpowiadało, tym bardziej, że 
poprzednia stawka nie prze-
kraczała nawet 10 złotych. 
Stąd też skarga do prezesa 
Wód Polskich w Warszawie. 

- 21 stycznia otrzy-
maliśmy decyzję prezesa 
Wód Polskich o uchyleniu 
w całości decyzji wrocław-
skich Wód Polskich - mówi 
wójt Mrożek. - W Warsza-
wie stwierdzono, że cena za 
ścieki jest za wysoka, więc 
tak naprawdę teraz gmina 
nie ma żadnej zatwierdzonej 
taryfy za ścieki i wodę.

W związku z tym po-
winno obowiązywać to, co by-
ło przed nową taryfą, a miano-
wicie stawka 7,27 zł netto za 
ścieki i 3,55 zł netto za wodę. 
Ostatnią fakturę z takimi wła-
śnie stawkami gmina płaciła 

jeszcze w październiku ubie-
głego roku. 

- Zgodnie z prawem po-
winna obowiązywać nas staw-
ka ubiegłoroczna, skoro no-
wa nie jest zatwierdzona - ka-
tegorycznie stwierdza wójt. 
- Niemniej jednak gmina ma 
obecnie podpisaną umowę ze 
ZWiK-iem na kwotę 17,27 zł 
za ścieki, co wynikało z de-
cyzji wrocławskich Wód Pol-
skich, jeszcze przed odwoła-
niem do Warszawy.

Umowa podpisana obo-
wiązuje do końca kwietnia te-
go roku. Z tego wynika, że 
gmina płaci więcej, niż po-
winna. Dlaczego? Bo takie są 
procedury. Póki co gmina cze-
ka teraz na ponowną decy-
zję Wód Polskich we Wrocła-
wiu, która ustali nowe stawki  
przy uwzględnieniu zastrzeżeń  
z Warszawy. Na razie nie wia-
domo, jakie tym razem będą to 
stawki i kiedy w ogóle pojawi 
się nowa decyzja. 

- Podejrzewam, że ce-
na za ścieki zostanie zmniej-
szona, ale nie wiemy do ja-
kiego poziomu - mówi Leszek 
Mrożek. - Dopiero po otrzy-
maniu nowej decyzji będzie-
my mogli stwierdzić, czy bę-
dzie to dla nas do zaakcepto-
wania, czy nadal będziemy się 
odwoływać.

Dziwna kalkulacja
Wójt ma nadzieję, że ZWiK 
dostosuje się do niższych 
stawek, choć nie może zro-
zumieć, dlaczego spółka,  
w której gmina ma 20 pro-
cent udziałów i częściowo 
jest jej właścicielem, narzuca 
gminie tak wysokie stawki.

Żeby było dziw-
niej, decyzja Wód Polskich  
o stawkach jest wiążąca dla 
gminy i jej mieszkańców, 
natomiast nie zmusza jakby 
ZWiK-u do stosowania aku-
rat takich stawek. 

Jak podkreśla wójt, gdy 
obowiązywała niespełna dzie-
sięciozłotowa stawka, to spół-
ka nie wykazywała strat. Skąd 
się wzięła zatem nagle kwo-
ta blisko trzydziestozłotowa?  
I w końcu za prawie dwadzie-
ścia złotych też ścieki moż-
na odbierać? Rozbieżności są 
bardzo duże i na pewno nie 
wynikają jedynie z inflacji.

Andrzej Buczyński

AKTUALNOŚCI

ła tylko koncepcja. Ale po co wmawiano 
mieszkańcom gminy, że cena będzie taka 
sama? Mówi o tym każdy protokół z każde-
go spotkania. To przekonało mieszkańców 
gminy. Gdyby wtedy powiedziano, że cena 
będzie dwa lub trzy razy wyższa, to nikt by 
się do tego projektu nie przyłączył. A zo-
bowiązania i obietnice deklarowane przez 
poprzedniego burmistrza, powinny być re-
alizowane. 

ZWiK do kalkulacji na poziomie  
28 złotych wsadził chyba wszystko, co by-
ło możliwe. Nawet kredyt na budowę ka-
nalizacji, tyle że gmina za swoją część sieci 
zapłaciła w całości prawie 9 milionów, ty-
le ile było potrzeba. To miastu brakowało 
pieniędzy na swoją część projektu i ZWiK 
wziął na to kredyt. Zgodnie z zapisami, każ-
dy taki ruch finansowy powinien być zaak-
ceptowany również przez gminę wiejską, 
a na kredyt ZWiK-u gmina zgody nie wy-
dawała. I co jest najśmieszniejsze? Spłatę 
tego kredytu wliczono nam w stawkę ście-
ków. Nie mam więc pewności, czy kalkula-
cje prezesa są w ogóle wiarygodne. Na ca-
łą aglomerację prezes wykazuje pięć eta-
tów, z tego dwóch pracowników na teren 
miasta, gdzie jest większa sieć, a trzech na 
dwie nasze wioski. Pytałem mieszkańców, 
czy widzieli pracowników ZWiK-u - bardzo 
rzadko, albo w ogóle. Coś tu jest nie tak. 
Jak ZWiK kupi sobie samochód za milion 
złotych, to też dołoży się to do ceny ście-
ków w gminie? Jest tu wiele niejasności. 

Jeśli nie będzie porozumienia, to 
mieszkańcy wezmą sprawy w swoje ręce  
i coraz częściej słyszę, że skończy się to w 
sądzie. Mieszkańcy Mirostowic już myślą 
o pozwie zbiorowym na podstawie tego, 

że prezes po prostu ich oszukał, bo mówił 
wyraźnie na spotkaniach, że cena będzie  
w granicach 9 złotych. 

Tłumaczenie teraz, że to było daw-
no, że kalkulacja była źle zrobiona, to nie 
problem mieszkańców, tylko ZWiK-u i pre-
zesa. No chyba, że te zapewnienia były tyl-
ko po to, żeby dostać dofinansowanie. Tyl-
ko przypominam, że trwałość projektu po-
winna być do 2020 roku. Jeśli ZWiK nie wy-
każe wtedy odpowiedniego wskaźnika ilo-
ści osób podłączonych do wybudowanej 
kanalizacji, to trzeba będzie oddać ogrom-
ne pieniądze i to z odsetkami. Może być ta-
ka sytuacja, bo nie wiem, co zrobią miesz-
kańcy. Decyzje mogą być różne. Zgodnie  
z prawem nie mogą się odłączyć, ale może 
zaczną robić sobie własne oczyszczalnie. 

I co jeszcze jest dziwne? Kanalizacja 
należy do ZWiK-u, a ja mam za nią odpo-
wiadać i się o nią troszczyć. Jeśli ktoś chce 
się do niej przyłączyć, to ja mam podejmo-
wać o tym decyzję. O przyłączeniu do cze-
goś, co nie jest moje. Tego też nie rozu-
miem. Zarządcy innych zakładów wodno-
-kanalizacyjnych wyraźnie mówią, że to 
absurd. Jak wójt może decydować o przyłą-
czaniu do nie swojej sieci? Ale tak to u nas 
funkcjonuje i uważa się, że wszystko jest w 
porządku. Dla mnie to nie jest w porządku. 

Teraz czekamy na decyzję Wód Pol-
skich z Wrocławia o nowych tymczaso-
wych taryfach. Potem wystąpię do ZWiK-u 
o ponowną kalkulację kosztów. Jak ZWiK 
znowu wymyśli stawkę z kosmosu, to znów 
się odwołamy i będziemy się tak “bawić”  
w nieskończoność. Aż w końcu może przy-
jedzie tu jakaś kontrola i sprawdzi, co się 
dzieje w tej spółce komunalnej.

Prezes żarskiego Zakła-
du Wodociągów i Kana-
lizacji Zdzisław Czekal-
ski nie wyraził zgody na 

spotkanie i rozmowę  
z dziennikarzem.

GMINA ŻARY Radni chcą odstąpić od realizacji 
wspólnego projektu z miastem Żary. Liczą się z tym, 
że przepadnie unijne dofinansowanie na ścieżki 
rowerowe, ale chcą przede wszystkim zająć się 
problemem odbioru ścieków od mieszkańców gminy, 
chcą budować własne oczyszczalnie, bo nikt nie 
zgadza się na  stawki narzucone przez żarski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji.

Chyba nikt już w gminie wiejskiej Żary nie chce przyłączać się do sieci kanalizacyjnej 
ZWiK-u, po tym, jak ceny z około 8 złotych wzrosły do proponowanego poziomu po-
nad 28 zł. Przyłączeni wcześniej mieszkańcy gminy płacą jeszcze starą stawkę, ponie-
waż nowa taryfa nie jest ustalona. To jednak już długo nie potrwa. Póki co, gmina płaci 
jeszcze ponad 17 złotych, a różnicę wynikającą z tego, co płacą mieszkańcy, pokrywa 
z własnego budżetu, czyli tak naprawdę z podatków. W opinii urzędników to pieniądze 
stracone, które możnaby przeznaczyć na inne cele.

Już wcześniej radni z komisji ochrony środowiska i rolnictwa wskazali na ko-
nieczność szukania innych rozwiązań i sposobów odbioru ścieków. Coraz głośniej mó-
wi się o małych, biologicznych oczyszczalniach, na przykład takich na jedną wieś.

Ten problem poruszali także radni na ostatniej komisji polityki gospodarczej i bu-
dżetu. Radni zgodnie twierdzą, że sprawą trzeba zająć się na poważnie i jak najszyb-
ciej. Przegłosowali koncepcję wycofania się gminy, jako partnera miasta Żary, z pro-
jektu unijnego, a zaoszczędzony w ten sposób wkład własny w wysokości prawie 440 
tysięcy złotych postanowili przeznaczyć na dokumentacje oczyszczalni ścieków. Rad-
ni uznali, że w tej sytuacji ścieżki rowerowe mogą poczekać nawet jeszcze kilka lat,  
a ścieki to sprawa pilna.

- Już raz byliśmy partnerami i czy to nas czegoś nie nauczyło? - mówi radna Ka-
tarzyna Bagińska. - Jak zostaniemy z czasem potraktowani tak samo jak przy kanali-
zacji, to może zastanówmy się - mamy problem z kanalizacją, gdzie mieszkańcy będą 
musieli płacić niemałe pieniądze i nikt tu nie traktuje nas poważnie.

Sugestia komisji nie przesądza jeszcze o całej sprawie. Niewątpliwie jednak te-
mat ten wróci pojawi się podczas najbliższych obrad rady gminy. ATB

Zrezygnują 
z unijnych 
pieniędzy?

- Nikt tu nie traktuje nas poważnie - mówi radna Katarzyna Bagińska fot. Andrzej Buczyński

O małych gminnych oczyszczalniach mówił między innymi radny Kazimierz Domaradzki 
fot. Andrzej Buczyński
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REKLAMA

Bezpieczeństwo dzieci 
jest najważniejsze
ŻARY Ważna 
akcja w Szkole 
Podstawowej nr 2.

- Działania profilaktyczne po-
dejmujemy przez cały rok, ale 
szczególnie zintensyfikowa-
ne są one w lutym, kiedy to 
obchodzimy Dzień Bezpiecz-
nego Internetu - mówi koor-
dynator DBI, nauczyciel in-
formatyki Tomasz Chmielew-
ski. - Tego dnia uczniowie do 
szkoły przybyli ubrani na nie-
biesko - kolor ten miał na celu 
zwrócenie uwagi na problemy 
związane z cyberprzemocą.

W holu głównym pro-
wadzone były multimedialne 
pokazy. Można było też obej-
rzeć wystawę prac uczniów 
wszystkich klas, która zwią-
zana była z bezpiecznym do-
stępem dzieci i młodzieży   do 
zasobów internetowych. ATB 5 lutego uczniowie „dwójki”spotkali się między innymi z pracownikiem Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością fot. nadesłane
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REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH 
W ŻARACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych  
w Żarach na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły do 12.03.2019 r., do godz. 15.00

2. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 19.03.2019 r., godz.13.00

3. Podpisywanie woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia. do 21.03.2019 r. do godz. 15.00

4. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 25.03.2019r., godz. 15.00

Przyjmowanie dzieci do przedszkoli dokonuje się przez stronę internetową:
www.zary.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy miejskie przedszkola, w porządku od najbardziej 
do najmniej preferowanej przez siebie kolejności. Zachęcamy do zaznaczania na wniosku 3 przedszkoli.
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:
• otworzyć stronę internetową – www.zary.przedszkola.vnabor.pl
• otworzyć i wypełnić wniosek ze swoją listą wyborów,
• wydrukować wypełniony wniosek i go podpisać,
• zanieść wniosek wraz z załącznikami do przedszkola „pierwszego wyboru”.
Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną zostanie automatycznie wygenerowany login, dzięki któremu będą 
mogli Państwo sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym przedszkolu. Rodzice będą mogli również 
sprawdzić wyniki rekrutacji na liście, która wywieszona zostanie w przedszkolu „pierwszego wyboru”.

• 11–18 lutego 2019 r.   Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 
• 5 marca – 26 marca 2019 r.  Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola
• 16 kwietnia 2019 r. godz. 9:00 Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
• do 23  kwietnia 2019 r.  Podpisywanie zobowiązań przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych  

     do uczęszczania do przedszkola
• 29 kwietnia 2019 r. godz. 15:00 Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych 

KRYTERIA NABORU:

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA KRYTERIÓW (do wniosku dołącza się):
• oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
• kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, 
• kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie  

o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka  wspólnie z jego rodzicem;
• kopię dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą;
• oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żarach jako osoby za-

mieszkałej w Żarach;
• oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej;
• oświadczenie dot. deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;
• oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola, do którego przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

Kryterium Punkty
Kryteria ustawowe

Dziecko z rodziny wielodzietnej 100

Dziecko niepełnosprawne 100

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego 100

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych 100

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo 100

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego 100

Dziecko objęte pieczą zastępczą 100

Kryteria lokalne

Dziecko rodzica/ów pracującego/pracujących, prowadzącego/prowadzących działalność gospodarczą 
lub studiującego/studiujących w systemie stacjonarnym z udokumentowanym zatrudnieniem/prowa-
dzeniem działalności gospodarczej/ studiowaniem

10

Czas pobytu dziecka w przedszkolu 7 godzin i więcej 10

Dziecko, którego rodzic/-e rozlicza/-ją podatek dochodowy od osób fizycznych jako osoba/-y zamiesz-
kała/-e w Żarach w Urzędzie Skarbowym w Żarach albo ma/mają zgłoszone miejsce zamieszkania do 
celów podatkowych na terenie miasta Żary

60

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, do którego przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne

10

fot. ARMG
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ŻARY Złe towarzystwo, 
alkohol, kradzieże 
i pobicia. Nastolatek, 
który ma za sobą trudny 
okres życia, postanowił 
się zmienić. Chce robić 
coś dla siebie i innych.
Kacper Król, osiemnastolatek z Żar, 
a jednocześnie raper o pseudonimie 
artystycznym Koala, postanowił zor-
ganizować koncert charytatywny, że-
by zebrać pieniądze na rehabilitację 
dla małej Oli. Właściciele klubu „Ce-
gła” przychylnie odnieśli się do ini-
cjatywy i nieodpłatnie udostępnili lo-
kal. 

Kacper występuje charyta-
tywnie w całej Polsce, ale w rodzin-
nym mieście miał się pokazać po raz 
pierwszy. Do występu zaprosił kole-
gę, siedemnastoletniego ucznia żar-
skiego CKZiU Adriana, który przy-
brał pseudonim artystyczny Kaczor 
RHS.

- Chcemy pokazać, że nas, mło-
dych artystów stać na to, żeby zagrać 
za darmo i pomóc. Chcemy zadziałać 
i pomóc, bo dobro wraca. Pokażemy, 
że dobrym sercem otworzymy inne 
serca. Pokażemy, że na koncercie hip-
-hopowym, w prosty sposób można 
komuś pomóc - tłumaczył przed wy-
stępem Kacper, a wtórował mu Ad-
rian.

Na złej drodze
Kacper miał skomplikowane życie 
pomimo młodego wieku. Mając 13-
14 lat przechodził trudny okres bun-
tu. Zaczęły się kradzieże, pobicia, 
wymuszenia, przekręty. Do tego do-
szedł problem z alkoholem. Niewła-
ściwe towarzystwo zrobiło swoje. Po-
stanowił coś zmienić, poszukać in-
nych znajomych. Problemy jednak 
nie ustawały, chociaż było ich mniej. 
Skończyło się źle - w wieku 16 lat tra-
fił do zakładu poprawczego w Pozna-
niu. Prowadzona w poprawczaku re-
socjalizacja przyniosła efekt. Kac-
per postanowił, że chce zmienić swo-
je życie. Postanowił zająć się rapowa-
niem. Mówi, że kiedyś go to kręciło. 
Oprócz muzyki pojawiła się też chęć 
pomocy innym. Zaplanował serię od-
wiedzin w domach dziecka, w całej 
Polsce. Odwiedził już Dom Dziec-
ka w Żarach. Spotyka się z młodzieżą 
w szkołach. Prezentuje się - jak sam 
to nazywa - w koncercie profilaktycz-
nym. Porusza tematy związane z nar-
kotykami, przemocą i tolerancją. Po 
występie rozmawia. - Daję wsparcie. 
Pokazuję, że kiedyś, gdzieś w życiu 
zboczyłem na złą drogę. Dużo czasu 
mnie kosztowało zanim się wyprosto-

wałem. Nie było to łatwe. Myślę, że 
teraz zaszedłem dość wysoko i pnę się 
w górę - podkreśla. - Mój przekaz jest 
prosty. Zachęcam, żeby nie wdawać 
się w jakieś szare towarzystwo, odra-
dzam narkotyki i mówię, że warto po-
magać innym ludziom - tłumaczy.W 
poznańskim zakładzie poprawczym 
Kacper powinien przebywać do 21 
roku życia. Ma jednak szansę na za-
kończenie kary wcześniej, jeżeli sąd 
wyrazi zgodę na warunkowe zwol-
nienie. Może uda się to latem tego ro-
ku. Wówczas chciałby wrócić do Żar, 
pomóc mamie i rodzinie. Nie ukrywa 
jednak, że myśli też o rozwoju arty-
stycznym. Chciałby spróbować swo-
ich możliwości w większym mieście, 
zorganizować kapelę, ale także nadal 
jeździć i pomagać innym. 

Trzeba być sobą
Kacper uważa, że muzyka rap jest 
ciągle na topie. Zauważa jednak, że 
spora liczba raperów tworzy mono-
tonną muzykę, obracającą się wokół 
tych samych tematów.- Inni śpiewa-
ją o dziewczynach i pieniądzach. Ja 
nie chcę uderzać w to samo. Staram 
się pokazywać drogę i przestrzegać. 
Mówić o tym, co jest ważne, a nie na-
mawiać do złego. W tekstach, które 
sam piszę, nie używam wulgaryzmów 
i przekleństw - opowiada. Koncert 
w klubie „Cegła” był bardzo udany. 
Dopisała publiczność. Udało się ze-
brać ponad 700 zł. Kacper Król - ra-
per Koala zrobił kolejny krok w do-
brą stronę.

Paweł Skrzypczyński

Nie namawiać 
do złegoŻAGAŃ W Pałacu Książęcym 

zainaugurowano wojewódzkie 
obchody reaktywowania Związku 
Sybiraków.

Organizatorem uroczystości było Koło nr 9 Związku Sy-
biraków w Żaganiu z przewodniczącą Marią Jastrzęb-
ską. W uroczystościach wzięli udział członkowie koła, 
prezes Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze 
Wacław Mandryk, władze samorządowe miasta, po-
wiatu i gminy, przedstawiciele instytucji kultury, du-
chowieństwo i harcerze. W części artystycznej wystą-
piły dzieci z  Szkoły Podstawowej nr 3 w tańcach i krót-
kich inscenizacjach teatralnych. Następnie młodzież 
w prezentowanej poezji przypomniała tragiczne wy-
darzenia zsyłki i pobytu Polaków na nieludzkiej ziemi. 
W drugiej części Maria Jastrzębska przypomniała po-
czątki działalności koła i dokonania w okresie 30 lat 
istnienia. Swoimi wspomnieniami z pobytu rodziny na 
Syberii podzielił się z zebranymi Piotr Gubernator. Za-
służeni Sybiracy otrzymali listy gratulacyjne. Uroczy-
stości 30-lecia zakończyła wspólna fotografia i zwie-
dzanie wystawy zdjęć żagańskich Sybiraków. JM

XXX-lecie Związku 
Sybiraków

79. Rocznica zsyłki 
Polaków na Sybir

ŻAGAŃ Członkowie koła nr 9 Związku Sybiraków uczcili 
pamięć 79. rocznicy zsyłki Polaków na Sybir. W dniu 10 
lutego uczestniczyli w uroczystej mszy św. w kościele 
Wniebowzięcia NMP poświęconej zmarłym z głodu 
i pomordowanym ofiarom stalinizmu w latach 1940-1956. 
Po mszy św. uczestnicy zapalili znicze przy pamiątko-
wej tablicy w kościele i złożyli wiązanki kwiatów pod 
krzyżem na cmentarzu komunalnym oraz przy pomniku 
Zesłańców Sybiru na skwerze Sybiraków. fot.Jan Mazur

Sybiracy pielęgnują pamięć o tragicznej przeszłości
fot.Jan Mazur

Młodzi raperzy: Koala (w czapce) i Kaczor RHS wykonali pozytywną pracę
fot.Paweł Skrzypczyński

Publiczność w klubie „Cegła” doceniła i wsparła zbiórkę na rehabilitację małej Oli
fot.nadesłane
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JASIEŃ Policjanci 
z Posterunku 
Policji w Jasieniu 
ustalili 
i zatrzymali 
22-latka, który 
podejrzany jest 
o kradzież 117 
sztuk czekolad.

Do zdarzenia doszło w środę 

(6 lutego) po południu w jed-
nym z marketów. O kradzie-
ży kolejnego dnia poinfor-
mował kierownik sklepu. 
Policjanci z Posterunku po-
licji w Jasieniu przyjęli zgło-
szenie i natychmiast rozpo-
częli działania mające na 
celu ustalenie i zatrzyma-
nie sprawcy. Tego samego 
dnia zatrzymali 22-letnie-
go mieszkańca pow. żarskie-

go. Mężczyzna trafił do po-
licyjnego aresztu i usłyszał 
zarzuty kradzieży 117 sztuk 
czekolad. Ich łączna wartość 
to blisko 900 złotych. Przy-
znał się do kradzieży. 

- Za tego typu prze-
stępstwo może grozić do 5 
lat pozbawienia wolności - 
informuje kom. Aneta Bere-
stecka, oficer prasowy KPP 
w Żarach. PAS

Zatrzymanie 
smakosza czekolady

ŻARY Dyżurny żarskiej 
komendy otrzymał 
informację o młodym 
mężczyźnie, który przebywa 
w rejonie stacji paliw 
w miejscowości Kadłubia, 
jego zachowanie jest dziwne, 
wskazujące na spożycie 
narkotyków.

Na miejsce zgłoszenia udali się policjan-
ci z żarskiej jednostki. Opisaną osobę spo-
tkali niewielkiej odległości od wskazane-
go miejsca. Mężczyzna posiadał przy sobie 
woreczki strunowe z białymi kryształkami 
oraz suszem roślinnym. Po wykonaniu te-
stu narkotykowego okazało się, że znajdo-
wała się w nich metamfetamina oraz mari-
huana. 20-latek trafił do policyjnego aresz-
tu, a narkotyki zostały zabezpieczone do 
dalszych badań laboratoryjnych. Następne-
go dnia mężczyzna został przesłuchany. Za 
posiadanie nielegalnych substancji może mu 
grozić do 3 lat pozbawienia wolności. PAS

Metamfetamina 
i marihuana ŻAGAŃ 

Mężczyzna, 
który 
postanowił 
przejechać 
przez tory, 
zginął na 
miejscu 
pod kołami 
szynobusa.

Prokurator Rejonowy 
w Żaganiu poinformo-
wał o zaistniałym na li-
nii kolejowej numer 275 
wypadku drogowym. Do 
wypadku doszło w Żaga-
niu na ul. Wiejskiej. Męż-
czyzna w wieku 41 lat po-
stanowił przejechać qu-
adem przez tory w miej-
scu, gdzie nie ma wyzna-
czonego przejazdu. Naj-
prawdopodobniej zawie-
sił się na torach. Próbo-
wał przepchnąć pojazd, 

ale w tym momencie nad-
jechał szynobus relacji 
Wrocław Główny - Ża-
ry. Mężczyzna nie zdążył 
uciec, zginął na miejscu. 
Obsługa pociągu próbo-
wała reanimować ofia-
rę wypadku. Niestety, nie 
przyniosło to skutku.

Tego samego dnia 
odbyła się sekcja proku-
ratorska. Wydano także 
postanowienie o powo-
łaniu biegłego do udzia-
łu w oględzinach quada 
oraz o powołaniu bie-
głego celem przebadania 
próbek krwi na zawartość 
alkoholu i środków odu-
rzających. 

Pasażerowie po-
ciągu kontynuowali po-
dróż podstawionymi au-
tobusami. Ruch na trasie 
został przywrócony ok. 
trzy godziny po zdarze-
niu. PAS

Śmierć 
na torach

REGION Złodziej wjechał 
w naczepę i ... rozpłynął się 
w powietrzu

Policjanci ruchu drogowego żagańskiej jed-
nostki zostali skierowani przez dyżurnego 
na zdarzenie drogowe, do którego doszło 
na drodze krajowej nr 18 w kierunku Wro-
cławia. Na miejscu okazało się, że kierują-
cy pojazdem BMW wjechał w naczepę po-
jazdu Volvo, którego kierujący natychmiast 
zatrzymał się i wysiadł z pojazdu, aby zo-
baczyć co się stało. Na poboczu stało oso-

bowe BMW, jednak nikogo w pojeździe ani 
jego pobliżu nie było. Policjanci sprawdzili 
pojazd w systemach, wówczas okazało się, 
że został utracony na terenie Niemiec, a je-
go szacunkowa wartość to ponad 50 tysię-
cy złotych. Na miejsce przyjechali policjan-
ci wydziału dochodzeniowo-śledczego, aby 
wykonać czynności oraz technik krymina-
listyki, który zabezpieczył ślady. Zebrany 
materiał ma pomóc w ustaleniu osoby, która 
dokonała kradzieży pojazdu. Samochód tra-
fił na policyjny parking i po czynnościach 
zostanie zwrócony jego właścicielowi. PAS

Odzyskana 
beemka

Młodego mężczyznę zgubiło dziwne zachowanie fot.KPP Żary

Wart przeszło 50 tys. samochód trafi do właściciela fot.Lubuska Policja

Amator czekolady został zatrzymany fot.KPP Żary
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Dobre wyniki na 
mistrzostwach

Pojedynki młodych zapaśników

Ekonomik powtórzył 
swój sukces

KOSZYKÓWKA  
Rozegrano 
finały piłki 
koszykowej 
chłopców 
w ramach 
Powiatowej 
Olimpiady 
Młodzieży.

W wyniku przeprowa-
dzonych eliminacji, do fi-

nałowego turnieju zakwa-
lifikowały się reprezen-
tacje czterech żarskich 
szkół - Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Usta-
wicznego, Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, Zespołu 
Szkół Budowlanych oraz 
Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących.

W półfinałach ZSE 
pokonał ZSB 82:31.  
W drugim meczu CKZiU 

pokonuje ZSO 60:27.
Pojedynek o trze-

cie miejsce zakończył się 
zwycięstwem Budow-
lanki nad Ogólniakiem  
74:51. Wielki finał z prze-
wagą zaledwie jednego 
punktu należał do Ekono-
mika. CKZiU przegrywa 
to spotkanie 60:61.

Obydwa zespoły 
zagrają w rozgrywkach 
rejonowych. ATB

LEKKOATLETYKA  
W Toruniu odbyły się 
Halowe Mistrzostwa Polski 
w lekkoatletyce w których 
wystąpiło pięciu
zawodników Agrosu Żary.
Rewelacyjnie zaprezentował się w tych za-
wodach Mateusz Murias, który wśród junio-
rów młodszych w siedmioboju wywalczył 
Wicemistrzostwo Polski. Mateusz ustanowił
rekordy życiowe aż w czterech konkuren-
cjach: w biegu na 60 m - 7,40 s., w skoku 
o tyczce - 3,60 m (rekord klubu), w skoku 
wzwyż - 1,92 m (rekord klubu) i w biegu na 
1000 m - 2,56,16 s. W pozostałych konkuren-
cjach był blisko swoich najlepszych rezulta-
tów: w biegu na 60 m.p.pł.- 8,74 s, w skoku 
w dal - 6,39 m i w pchnięciu kulą 11,75 m.

W pięcioboju juniorek młodszych bar-
dzo dzielnie o medale walczyły dwie żar-
skie zawodniczki. Zuzanna Mistoń zajęła  

5. miejsce z nowym rekordem klubu 3111 pkt. 
Natalia Czech była szósta osiągając 3010 pkt. 
Zuzanna w pchnięciu kulą i w biegu na  
60 m.p.pł. była na drugich miejscach wśród 
wieloboistek z wynikami 60 m.p.pł. - 9,05 s, 
skok w dal - 4,95 m, pchnięcie kulą - 10,86 
m, bieg na 800 m - 2,41,50 s. i pechowe 1,41 
m. w skoku wzwyż, co głównie przyczyniło 
się do powrotu do domu bez medalu. Nata-
lia okazała się najlepszą wieloboistką w kraju  
w skoku wzwyż osiągając 1,62 m, na  
60 m.p.pł. - 9,66 s, w skoku w dal - 4,85 m,  
w biegu na 800 m - 2,44,71 s. i w pchnięciu 
kulą 8,85 m. Jedną z faworytek w pchnięciu 
kulą była Ala Dudkiewicz. W trakcie rzutów 
próbnych było rewelacyjnie, ale w konkursie 
już ponad metr krócej - 12,05 m co ostatecz-
nie dało Ali 9. miejsce. 

Do swojej dobrej formy wraca Mi-
łosz Bielak, który w biegu na 3000 m był  
11. wśród juniorów osiągając bardzo dobry 
wynik 9,08,43 s. nadesłane

Mateusz Murias wicemistrzem Polski fot. nadesłane

ZAPASY 8 lutego w Szkole 
Podstawowej Nr 8  
im. Bolesława Chrobrego 
w Żarach swoje tegoroczne 
zmagania zainaugurowali 
najmłodsi adepci sportu 
zapaśniczego z żarskiego 
Agrosu i lubskiego UKS ZST.

Dziewczęta i chłopcy rywalizowali  
w cyklicznych zawodach Powiatowej 
Ligi Zapaśniczej dzieci i młodzików. 
Liczna grupa 96. najmłodszych za-
paśników z Żar i Lubska pokazała, że  
w tym sezonie ligowe zmagania stać 
będą na wysokim sportowym poziomie.

Szczególnie podobały się walki 
dziewcząt z medalistkami Mistrzostw 
Polski Młodziczek na czele - Marty-
ną Gabryl, Nikolą Drozdek i Mają Maj-
dańską. Podopieczne trenera Ryszarda 
Dynowskiego pokazały, że są dobrze 
przygotowanie do sezonu, a ich walki  
charakteryzowały się bardzo bogatym 
repertuarem technik. 

Równolegle z zawodami Powia-
towej Ligi Zapaśniczej dzieci i młodzi-
czek rozgrywano zawody „Pierwszego 
Kroku Zapaśniczego”. Swoje pierwsze 
walki stoczyli uczniowie grup naboro-
wych żarskiego MLKS Agros i lubskie-
go UKS ZST. Pojedynki pełne sportowej 
ambicji, woli walki i dziecięcej radości 
uświetniły pierwsze tegoroczne zapa-
śnicze zmagania w Żarach. 

 Indywidualnie pierwsze miejsca 
w swoich kategoriach wagowych zaję-
li: Maja Majdańska, Martyna Żuk, Alek-
sandra Buławska, Nikola Drozdek, To-
masz Maślanka, Wojciech Kuźmiak, 
Gracjan Jedut, Kacper Cymbalik, Igor 
Dueski, Julia Jurkiw, Julia Śpiewak, 
Karolina Siewko, Ernesta Głogowska, 
Martyna Pudło, Vanessa Baziukiewicz, 
Kacper Nowakowski, Mateusz Siwak, 
Kacper Pecyna , Krystian Pecyna, Kasz-
kur Mateusz, Sebastian Piegoński, Se-
bastian Siwak, Kajetan Spurek, Filip 
Bąkowski, Stanisław Troczyński, Ma-
riusz Szczepański, Bruno Radwański, 
Hubert Siera i Michał Karczyński. DKMaja Majdańsja i Martyna Gabryl w walce pokazowej fot. Andrzej Buczyński

Misstrzowie powiatu żarskiego fot. Andrzej Buczyński
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PIŁKA NOŻNA 
Rozegrano 
kolejne mecze 
kontrolne.

Swój pierwszy sparing roze-
grała Delta Sieniawa Żarska, 
która zakończyła mecz z Czar-
nymi Jelenin wynikiem 2:2. Na 
żarskim okrąglaku Budowla-
ni Lubsko zremisowali z Gra-
nicą Żarki Wielkie 1:1. Nato-
miast żarski Promień przegrał  
z TS Przylep 2:6.

W sobotę i niedzielę, 
16-17 lutego, na sztucznym 
boisku przy ul. Zwycięzców 
w Żarach rozegrane zosta-
ną kolejne mecze. Promień 
zmierzy się z czwartoligową 
Syreną Zbąszynek, prowa-
dzoną obecnie przez Sylwe-
stra Buczyńskiego, z którym 
Carina Gubin w decydują-
cym meczu ubiegłego sezonu 
pokonała żarski Promień. Ca-
rina z kolei zagra mecz z Bu-
dowlanymi.  ATB

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

O puchar przewodniczącego

W X. Halowym Turnieju Piki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jasieniu, rozegranym w hali sportowej gimnazjum, wzięło udział pięć drużyn fot. Stanisław Buczyński

Pierwsze mecze i pierwsi obserwatorzy fot. Andrzej Buczyński

Promień przegrał z TS Przylep fot. Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA Juniorzy 
powalczyli o puchar 
przewodniczącego rady 
miejskiej w Jasieniu.

Po dziesięciu meczach tryumfatorem tur-
nieju była drużyna Relax Grabice. Dru-
gie miejsce zajęli Budowlani z Lubska. 
Kolejne pozycje to Stal I oraz Stal II Ja-
sień. Na piątej pozycji zakończyli roz-
grywki reprezentanci Tęczy Krosno Od-
rzańskie.

Wyróżnienie dla najlepszego 
bramkarza zdobył Jakub Butowicz. 
Królem strzelców turnieju został Seba-
stian Szymański. ATB Na turniej złożyło się dziesięć pojedynków fot. Andrzej BuczyńskiPuchary wręczał przewodniczący rady miejskiej 

Zbigniew Walczak fot. Andrzej Buczyński
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Parkrun 
ciągle 
zimowy
BIEGI O tym, że śnieg w lesie 
leży dłużej, przekonali się 
po raz kolejny uczestnicy 
cotygodniowego żarskiego 
parkrunu po Zielonym Lesie.
Podczas ostatniej, sobotniej edycji biegu, na mecie 
zameldowało się 57. uczestników. Pomimo nieco nie-
sprzyjających warunków, pierwszy na mecie Miłosz 
Popko zanotował rezultat 19:43. Do dziś niepobity re-
kord trasy padł podczas pierwszej edycji żarskiego par-
krunu 14 września 2013 roku. Wtedy to Marek Skoru-
pa zakończył pięciokilometrowy bieg z czasem 15:38. 
To tylko ciekawostka, bo parkrun to niekoniecznie wy-
ścigi. Najdłuższy czas ostatniego biegu wyniósł 46:59.

Biegowy jubileusz obchodził tym razem Raj-
mund Kondratowicz, dla którego był to już setny 
parkrun. 

Pierwsza dziesiątka wyglądała następująco:  
1. Miłosz Popko (19.43), 2. Marek Włudarski (20:15), 
3. Marcin Piotrowski (20:53), 4. Jerzy Warszaw-
ski (23:15), 5. Artur Miemczyk (23:25), 6. Krzysz-
tof Skałacki (23:28), 7. Daniel Piotrowicz (23:41),  
8. Rajmund Kondratowicz (23:46), 9. Artur Stężycki 
(23:59), 10. Mariusz Ficygowski (23:59). ATB

Zamiana miejsc
na szczycie

KOSZYKÓWKA Mecz 
drugoligowej Chromy 
Żary z Weegee AZS 
Politechnika Opolska 
rozstrzygnął się  
w ostatnich sekundach. 
Goście z Opola chcieli 
rewanżu i to im się 
udało.

Przed tym spotkaniem opolanie zaj-
mowali drugie miejsce w tabeli gru-
py D, tuż za Chromą. Pierwsza kwar-
ta należała do gości 13:17. Dru-

ga, to dwupunktowa przewaga Chro-
my. Rezultat połowy meczu to 32:34.  
W trzeciej kwarcie opolanie powiększyli 
przewagę o kolejnych 6 punktów. Chro-
ma zaczęła gonić. Na tyle skutecznie, że 
przed samą końcówką meczu wyszła na 
prowadzenie. To jednak nie był jeszcze 
czas na świętowanie zwycięstwa, ponie-
waż 4 sekundy przed końcem tego po-
jedynku dotychczasowy wicelider zdo-
bywa dodatkowe punkty. Tego niestety 
podopiecznym Łukasza Rubczyńskie-
go i Tomasza Sobczaka nie udało się już 
zmienić na swoją korzyść.

Chroma przegrała czwarte spotka-

nie w tym sezonie 71:73 i tym samym 
spadła na drugie miejsce w tabeli. Po-
dobnie jak nowy lider, ma obecnie na 
koncie 4 porażki i 15 zwycięstw.

Przebieg meczu był dość drama-
tyczny, szczególnie końcówka, ale dru-
ga liga przyzwyczaiła już żarskich kibi-
ców do tego typu rozstrzygnięć. Gdyby 
rzut za trzy punkty w ostatniej sekun-
dzie okazał się celny, kto inny cieszyłby 
się z wygranej.

Bardzo dobre spotkanie rozegrał 
Mariusz Małachowski, zdobywając  
33 punkty.

Andrzej Buczyński

Towarzysko z Gliwicami

KOSZYKÓWKA To była niespodzianka dla miłośników koszykówki w Żarach. Energa Basket Liga to ekstraklasowe rozgrywki,  
w których na co dzień gra reprezentacja GTK Gliwice. Tym razem jednak zawodnicy z Gliwic przyjechali do Żar, aby rozegrać 
mecz towarzyski z miejscową drugoligową Chromą. Nie była to walka o każdy centymetr parkietu, a raczej ciekawe widowisko 
sportowe, obfitujące zarówno w widowiskowe akcje, jak i błędy, które zdarzały się zawodnikom obydwu zespołów. Wynik spo-
tkania nie był tu najważniejszy. Trener Łukasz Rubczyński dał pograć nawet kilku młodym koszykarzom, których raczej nie wi-
dać na parkiecie podczas starć ligowych. Mecz zakończył się wygraną gości 107:63 fot. Andrzej Buczyński

W tym meczu na pewno wyróżnił się Mariusz Małachowski, który zdobył 33 punkty dla Chromy fot. Andrzej Buczyński

Ślisko na trasie fot. Andrzej Buczyński

Miłosz Popko przybiegł pierwszy fot. Andrzej Buczyński
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Półfinaliści żarskiej ligi

UKS Prus w fazie 
Play Off ekstraligi

FUTSAL Zakończyła się druga 
faza rozgrywek Żarskiej Ligi 
Futsalu. Znamy już cztery 
najlepsze drużyny Ligi Mistrzów 
oraz cztery grające w Pucharze 
UEFA, które powalczą  
o zwycięstwo w tych dwóch 
kategoriach rozgrywek.

Do obecnego sezonu ŻLF przystąpiło 16 zespołów. 
Po wstępnym etapie, połowa przeszła do wyższej Li-
gi Mistrzów. Pozostała ósemka rywalizowała nadal 
w ramach Pucharu UEFA. Oprócz jednego zaległego 
spotkania, który i tak nie ma wpływu na układ tabeli, 
wszystkie pozostałe mecze są już rozegrane. 

W pierwszej czwórce Ligi Mistrzów znala-
zły się drużyny: 1. Red Devils Katalonia (17 pkt.),  
2. Hooligans (16 pkt.), 3. Hart Szkło (14 pkt.), 4. Li-
bero (14 pkt.). Najlepsza czwórka Pucharu UEFA -  
1. Saint Gobain (19 pkt.), 2. Zieloni Drożków (19 
pkt.), 3. MMAlu (13 pkt.), Sunds Textiles (10 pkt.).

Mecze półfinałowe zaplanowano na sobotę, 
16 lutego, natomiast finały odbędą się tydzień póź-
niej, również w sobotę, 23 lutego. Wszystkie pozo-
stałe jeszcze spotkania ŻLF można będzie obejrzeć 
w hali Powiatowego Centrum Sportu przy ul. Pod-
wale w Żarach.
Wyniki ostatniej kolejki: 
Saint Gobain - Lellum Polelum 6:1
Red Devils Katalonia - Magicy 12:2
Viesmann Team - Granica Żarki 5:0
ZZO Marszów - Zieloni Drożków 0:5
Sunds Textiles - Hasztasz 5:9
MMAlu - ŻKSW 10:3
Hart Szkło - Hooligans 2:3
Libero - Mirostowiczanka 5:0 
Terminarz następnych spotkań ŻLF
sobota, 16 lutego:
16:00 ZZO Marszów - Lellum Polelum (zaległy mecz)
16:50 MMAlu - Zieloni Drożków (półfinał PU)
17:40 Sunds Textiles - Saint Gobain (półfinał PU)
18:20 Hooligans - Hart Szkło (półfinał LM)
19:10 Red Devils Katalonia - Libero (półfinał LM) ATB

UNIHOKEJ Rozpoczęły 
się rozgrywki 1/8 finału 
Slaming Ekstraliga 
Unihokeja Mężczyzn.

W pierwszym meczu tej rundy UKS Prus 

Żary podejmował reprezentację AZS Po-
litechnika Łódzka.

Żarskim unihokeistom udało się 
wygrać to spotkanie z wynikiem 8:7.

Następny mecz rozegrany zosta-
nie w Łodzi, w sobotę 16 lutego. ATB

Kolejny mecz zagrają w Łodzi fot. Andrzej Buczyński

Żaki na czwartym

PIŁKA NOŻNA Drużyna żaków rocznika 2011, reprezentująca UKS Promień Żary, zajęła czwarte 
miejsce na halowym turnieju w Nowej Soli fot. UKS Promień Żary

Red Devils pokonali Magików 12:2 fot. Andrzej Buczyński

Hart Szkło - Hooligans 2:3 fot. Andrzej Buczyński MMAlu - ŻKSW 10:3 fot. Andrzej Buczyński ZZO Marszów - Zieloni Drożków 0:5 fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 u Garnek na parę, tefal, stan ide-
alny, cena 120 zł tel. 601 691 569

 u Pojemnik na śmieci 200 litrowy 
na 2 kółkach, cena 120 zł tel. 601 
691 569

 u Meble młodzieżowe z biurkiem 
pod komputer , kolor Olcha miodo-
wa- sprzedam. Żary tel.663972100

 u Sprzedam pianino marki Czaj-
kowski w bardzo dobrym stanie z 
metalową płytą. Instrument ide-
alny do nauki gry,wymaga jedynie 
strojenia. Kolor czarny. Kontakt 
Żary 663972100

KUPIĘ

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

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

PRACA

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

MOTORYZACJA

 u Sprzedam Opel Zafira A 2003r. 
diesel 2.0 granatowa perła. Zadba-
ne, bez wkładu finansowego, wer-
sja limitowana. Zarejestrowane i 
ubezpieczone, w kraju od 2011r. 
jeden właściciel. Tel. 663972100

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

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

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

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

 u ŻARY - sprzedam kawalerkę w 
bloku, (21 m), I piętro, kuchnia, ła-
zienka, balkon. Czynsz 240 zł. Bar-
dzo dobra lokalizacja. tel.510532741

 u Wynajmę lokal 60 m na dzia-
łalność handlowa/usługową, ścisłe 
centrum Żar, ul. Podchorążych tel. 
502 166 491

 u Mieszkanie do wynajęcia, 46 
m, umeblowane, ul. Gnieźnieńska, 
Żary tel. 513 179 667

 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 Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
ZAPIEKANKA 
MAKARONOWA  
Z INDYKIEM
Składniki
• 100 g makaronu penne (np. 

kukurydziany) 
• 400 g mięsa mielonego z indyka 
• 20 g oliwy z oliwek 
• 100 g mozzarelli 
• 400 g pomidorów (można użyć 

przecieru pomidorowego.) 
• 1 cebula 
• 3 ząbki czosnku 
• 1 łyżeczka oregano 
• 1 łyżeczka słodkiej papryki 

• sól, świeżo mielony pieprz 
• bazylia

Wykonanie
Makaron gotujemy chwilę krócej niż 
al dente. Piekarnik nagrzewamy do 
180 stopni. Na patelni rozgrzewamy 
oliwę. Dodajemy pokrojoną cebulę 
i posiekany czosnek. Podsmażamy  
mieszając. Dodajemy mięso i krót-
ko podsmażamy. Dodajemy obrane 
ze skórki i pokrojone w kosteczkę 
pomidory. Całość mieszamy. Do 
naczynia żaroodpornego wykłada-
my makaron i zawartość  patelni. 
Całość mieszamy i wstawiamy do 
piekarnika na 20 minut. Układa-
my kawałki mozzarelli i zapiekamy 
jeszcze kilka minut.

SEROMAKOWIEC 
NA ZIMNO - BEZ 
PIECZENIA

Składniki
kruchy spód: 
• 20 dag herbatników 
• 50 dag masła 
masa serowo-makowa: 
• 50 dag sera twarogowego na 

sernik 
• 2/3 szklanki cukru 
• 1/2 szklanki białego maku 
• 3 łyżki zmielonego niebieskiego 

maku 
• 3 łyżki śmietany 18% 
• 3 łyżki żelatyny + 4 łyżki wrząt-

ku

Wykonanie
Herbatniki pokrusz i zmiksuj na 
proszek (np. za pomocą rozdrabnia-
cza lub malaksera). Masło rozpuść  
w rondelku. Dodaj do pokruszonych 
herbatników i dokładnie wymieszaj. 
Masą herbatnikową wyłóż spód tor-
townicy (21 cm). Wstaw do zamra-
żarki na 15 minut. Twaróg zmiksuj  
z cukrem. Dodaj śmietanę. Miksuj 
2-3 minuty. Żelatynę rozpuść we 
wrzątku do dodaj do masy serowej. 
Miksuj 3-4 minuty.  Do masy serowej 
dodaj 3 łyżki niebieskiego i 3 łyżki 
białego maku. Wymieszaj. Na kruchy 
spód wylej równomiernie masę sero-
wo-makową. Wierzch posyp pozosta-
łym białym makiem. Seromakowiec 
wstaw do lodówki na 3-4 godziny.

REKLAMA

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

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

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

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

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

 u Okolice Żar - ładny dom na 
sprzedaż, do wprowadzenia, usy-
tuowany na dużej działce, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 u 10 km od Żar - dom na sprze-
daż – cena 295.000zł. Partner 
Nieruchomości, nr tel:606 705 480

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

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

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

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

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

 u Żary - mieszkanie na sprzedaż, 
68 m2, I piętro w cenie 178 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

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

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

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

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

 u Żary – mieszkanie do wyna-
jęcia na Oś. Muzyków, 3 pokoje, 
w cenie 1200 zł + opłaty. Partner 
Nieruchomości 513017811

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

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

USŁUGI

 u Posprzątam garaż, plac, piwnice 
i.t.p. wywiozę własnym transpor-
tem tel. 783 979 997

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

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

RÓŻNE

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

 u Lotniska - zawiozę, przywiozę 
tel. 697 846 739

ROLNICTWO

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

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

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

 u Sprzedam tuczniki tel. 505 570 323

 u Sprzedam tucznika tel. 668 038 257

OGŁOSZENIA

• Główna księgowa Żary 1
• Stanowisko do spraw opracowania 

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

• Specjalista do spraw sprzedaży zagra-
nicznej Lubsko 1

• Koordynator do spraw eksportu Lub-
sko 1

• Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
Lipinki Łużyckie 1

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

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

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

riat Lubsko 1
• Inżynier jakości ze znajomością ISO 

Lubsko 1
• Krojczy – cięcie elementów urządze-

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

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

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

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

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

nia Żary 2
• Pracownik do obsługi maszyn kamie-

niarskich Żary 2
• Monter/ Elektryk/ Elektrotechnik 

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

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

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

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

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

(Żagań) 2
• Kierowca samochodu ciężarowego 

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

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

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

gań) 1
• Monter, konserwator urządzeń wodno 

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

zów (Wiechlice) 2
• Operator urządzeń mieszalni pasz/

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

na) 1
• Operator wózka widłowego UDT 

(Trzebień) 3
• Opertator Wypalarki CNC (Wiechlice) 

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

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

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

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

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

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

REKLAMA

W Żarach w okolicach 
ulic Podhalańskiej, Po-
morskiej i Tatrzańskiej 
zaginęła kotka o imie-
niu Cleo. Bardzo pro-

simy o pomoc w odna-
lezieniu kotki. Jeżeli 

ktokolwiek ją zobaczy 
lub zna miejsce poby-
tu zwierzaka prosimy 

o szybki kontakt z wła-
ścicielami. Tel. 696 589 

732 lub 535 541 039
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Rok 1935. W nocnym klubie w Szanghaju Indiana 
Jones (Harrison Ford) przeprowadza transakcję 
z Lao Che (Roy Chiao), szefem chińskiego gangu. 
Przestępca do podanego na zgodę kieliszka 
szampana wrzuca truciznę. Dzięki pomocy 
amerykańskiej piosenkarki Willie Scott (Kate 
Capshaw) archeologowi udaje się zdobyć 
antidotum i uciec przed bandytami. Wkrótce wraz 
z nią i sprytnym Chińczykiem Shortem Roundem 
(Jonathan Ke Quan) Jones dociera na lotnisko 
i dostaje się na pokład samolotu lecącego do Indii.

POLSAT fi lm przygodowy, USA, 1984

Indiana Jones i Świątynia Zagłady22:20

Piątek

TVP1

22:30

Sobota

Do obowiązków agenta rządowego Billa 
Marksa należy czuwanie nad bezpieczeństwem 
pasażerów linii lotniczych. Paradoksalnie - nie 
znosi on latania, a swoją pracę traktuje jako 
zło konieczne. Gdy w Nowym Jorku wchodzi 
na pokład maszyny zmierzającej do Londynu, 
nie spodziewa się, że czeka go największe 
wyzwanie w karierze. Miejsce obok Marksa 
zajmuje sympatyczna Jen Summers. Chwilę po 
starcie na zaszyfrowany numer telefonu agenta 
przychodzi wiadomość tekstowa.

Billy Hope stoczył na bokserskim ringu ponad 
czterdzieści zwycięskich walk, co zapewniło mu 
tytuł mistrza i majątek. W życiu sportowca liczą 
się jednak przede wszystkim żona Maureen, 
z którą połączyła go trudna przeszłość, i córka 
Leila. Ryzykowna technika walki sprawia, że 
Hope w każdym ze starć odnosi dużo obrażeń. 
Podczas pojedynku, którego stawką jest obrona 
tytułu mistrza, doznaje urazu oka. Za namową 
żony jest gotów wycofać się z brutalne-
go sportu.

TVN thriller, Francja, Kanada, Wielka Brytania, USA, 2014dramat obyczajowy, Hongkong, USA, 2015 

Non stopDo utraty sił 20:05

Niedziela

Set, władca ciemności, brutalnie oślepia, 
a następnie wypędza swojego bratanka Horusa 
- szlachetnego boga nieba, który ma odzied-
ziczyć tron po ojcu, Ozyrysie. Okrutnik planuje 
teraz siłą przejąć panowanie nad starożytnym 
Egiptem. Żądny władzy absolutnej pozbawia 
życia faraona. Pod jego rządami potężny dotąd 
kraj pogrąża w chaosie, przemocy, a także 
biedzie. Niestety, kapłani są bezradni wobec 
potężnej mocy ciemiężcy, a wszyscy poddani 
przemieniają się w niewolników. 

POLSAT fi lm przygodowy, Australia, USA, 2016

Bogowie Egiptu20:10

Poniedziałek

Eddie Morra pogrąża się w nałogu i marazmie. 
Nie jest w stanie nawet zacząć zamówionej 
przez wydawnictwo książki. Jego dziewczyna 
Lindy ma tego dość i odchodzi. Gdy życie literata 
obraca się w gruzy, nieoczekiwanie pojawia 
się ratunek. Do Eddiego trafi a nowy narkotyk 
o nazwie NZT. Po połknięciu tabletki Morra staje 
się intelektualnym tytanem i wulkanem energii. 
Błyskotliwy i charyzmatyczny kończy powieść 
w kilka dni. Chce zająć się czymś, co pozwoli mu 
zarobić wielkie pieniądze. 

POLSAT thriller, USA, 2011

Jestem Bogiem20:10

Wtorek

Basia pracuje jako podkomisarz w Centralnym 
Biurze Śledczym. Jest szaleńczo zakochana 
w swoim przełożonym inspektorze Janie Kępskim 
(Tomasz Kot), który jest jednym z największych 
autorytetów w polskiej policji. Niebawem docho-
dzi do napadu na transport kokainy. Podczas akcji 
ceniony ofi cer ujawnia swoje prawdziwe oblicze. 
Towarzysząca mu zdezorientowana Basia zostaje 
aresztowana pod zarzutem współpracy z grupą 
przestępczą oraz zabójstwa dwóch gangsterów 
i policjanta na służbie. 

POLSAT komedia, Polska, 2010

Ciacho20:40

Środa

Zośka jest atrakcyjną, wykształconą i ambitną 
kobietą, która dokładnie wie, czego chce od 
życia. Jakiś czas temu wyprowadziła się z rodz-
innego miasteczka do Warszawy, by realizować 
marzenia o błyskotliwej karierze. Niestety 
okazuje się, że czeka ją jeszcze długa droga 
do wyznaczonego celu. Zamiast luksusowego 
apartamentu dziewczyna musi zadowolić się 
ciasną, kupioną na kredyt kawalerką, zamiast 
eksponowanego stanowiska w korporacji 
wykonuje podrzędne zadania. 

POLSAT komedia, Polska, 2015

Słaba płeć?20:10

Czwartek

TELENOWELA SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY KOMEDIA FILM OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY

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

piątek 15 lutego

05:00 Telezakupy
05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w zagrodzie 
12:50 Natura w Jedynce 

- Zakochani są wśród 
zwierząt. W lesie - serial

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Skoki Narciarskie
16:45 Teleexpress
16:50 Skoki Narciarskie 
18:00 Klan - telenowela TVP

18:30 Korona królów 
- telenowela historyczna

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

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

marzenia - teleturniej
21:35 Rodzina Kennedych. 

Zmierzch legendy 
- serial, prod. USA,
2016, reż. Jon Cassar,
Katie Holmes, 
wyk. Katie Holmes

23:15 El Principe 
- dzielnica zła - serial

00:55 Gorzki smak cukru
- serial, prod. Holandia

02:45 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn

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
11:10 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 

- magazyn
14:35 Operacja Zdrowie!

- magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej 

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

17:15 Łzy Cennet 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2017

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 U Pana Boga za 

miedzą - komedia
22:45 La La Poland 

- program rozrywkowy
23:20 Sherlock - serial
01:00 Stacja 

- fi lm fabularny
02:50 Opiekun 

- thriller
05:00 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! 
- magazyn

05:35 Mango 
- telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
- Tatar z pstrąga 
tęczowego

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

20:00 Battleship: Bitwa 
o Ziemię
- fi lm przygodowy,
USA, 2012, reż. Peter 
Berg, wyk. Taylor Kitsch, 
Alexander Skarsgard, 
Rihanna
Ekranizacja popularnej gry 
w statki. Floty okrętów 
Ziemian starają się od-
naleźć i zniszczyć wrogie 
jednostki z kosmosu.

22:45 Shaft 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2000, 
reż. John Singleton, 
wyk. Samuel L. Jackson, 
Vanessa Williams, 
Jeff rey Wright

00:45 Życie bez wstydu 
01:45 Kuba Wojewódzki 
02:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:05 Kogel - Mogel
 - komedia
 Po emocjach związanych 

z egzaminami wstępnymi 
na wydział pedagogiki, 
Katarzyna Solska wraca 
do rodzinnej wsi. I tu 
czeka ją niespodzianka 
- rodzina bez jej wiedzy 
rozpoczęła przygotowania 
do zaręczyn z bogatym 
sąsiadem Kolasą. 

22:20 Indiana Jones 
i Świątynia Zagłady
- fi lm przygodowy

01:00 UFO
 - komedia
03:25 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura
08:30 5/4 - fi lm animowany, reż. 

Hieronim Neumann
08:40 Czerwony papiero-

wy stateczek - fi lm 
krótkometrażowy, prod. 
Niemcy, Polska, 2013, reż. 
Aleksandra Zaręba

08:55 Marsjanie - Kobieta 
09:35 Czy jest tu panna na 

wydaniu? - fi lm TVP, reż. 
Janusz Kondratiuk, wyk. 
Roman Kłosowski, Jan 
Wrona, Beata Andrze-
jewska, Henryk Hunko, 
Krzysztof Kowalewski, 
Helena Norowicz

11:00 Komediantka - serial
13:05 Casting - fi lm 

dokumentalny,
reż. Kacper Zamarło

13:25 Jadwiga Jankowska 
- Cieślak. Dotknięcie 

13:55 Last Night of The Proms 

15:35 Dzień wielkiej ryby 
- fi lm obyczajowy, reż. 
Andrzej Barański, wyk. Jan 
Peszek, Joanna Brodzik, 
Jan Wieczorkiewicz

17:00 Odyseja fi lmowa 
- 1990 - 1998: Ostatnie 
dni celuloidu 

18:15 Odyseja fi lmowa 
- Lata 90.: Początek 
epoki cyfrowej - cykl 
dokumentalny

19:25 Pojedynki stulecia
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Mistrzowskie kino 

- Blue Jasmine
- komediodramat

22:05 Świat w piosence 
22:55 Tygodnik Kulturalny
23:50 Wiersze na 100-lecie 

niepodległości
00:15 Sensacyjna zima

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

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

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

14:00 Zaklinaczka duchów 
16:00 Sekret z przeszłości 
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Skok życia 
23:00 Dredd 
01:00 Bez Litości 
02:50 Dyżur
03:30 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

04:00 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

04:45 Gotowe na wszystko 
05:40 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
06:45 Sąd rodzinny

 - program sądowy
07:45 Szpital - program 

obyczajowy 
08:45 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
09:45 Zakochani po uszy 
10:15 Mango

Telezakupy
11:55 19 + 
12:25 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

15:25 Szpital - program 
obyczajowy 

16:25 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

17:25 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

18:25 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Miłość bez końca 

- fi lm obyczajowy, 
USA, 2014, reż. Shana 
Feste, wyk. Alex Pettyfer, 
Gabriella Wilde, Bruce 
Greenwood, Joely Richard-
son, Robert Patrick, Rhys 
Wakefi eld

22:15 Mission: Impossible IV
- Protokół duchów 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Czechy, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, 2011, 
reż. Brad Bird, wyk. Tom 
Cruise, Jeremy Renner, 
Paula Patton

01:00 W garniturach - serial
01:55 Oszuści - serial, USA
02:50 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska

09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

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

wampirów
- serial przygodowy

13:00 Galileo
15:00 Policjantki i Policjanci 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

23:05 Drzewo Jozuego
 Santee, były kierowca 

wyścigowy, zostaje 
wrobiony w morderstwo 
popełnione przez 
ofi cera policji, Franka 
Severance’a i skazany na 
25 lat więzienia. Kiedy 
eskortowany jest do 
zakładu, gdzie ma ods-
iedzieć wyrok, Severance 
próbuje go zabić. Santee 
ucieka i kradnie przypad-
kowy samochód, biorąc 
za zakłądniczkę jego 
właścicielkę, Ritę Marrick 
nieświadomy, że piękna 
Rita jest policjantką.

01:20 STOP Drogówka
02:20 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 16 lutego

05:15 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
08:00 Pełnosprawni - magazyn 

dla niepełnosprawnych
08:25 Natura w Jedynce 

- Planeta lasów. Mroczne 
serce Afryki - fi lm 
dokumentalny, 
prod. Hiszpania, 2017

08:55 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres 
09:55 Korona królów

- telenowela 
historyczna TVP

10:30 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

12:30 Podmuch energii - cykl 
reportaży

12:50 Jak to działa - Biodegra-
dacja - magazyn

13:15 Spis treści - felieton
13:25 Okrasa łamie przepisy 
13:55 Blondynka - serial TVP

14:55 Sanatorium miłości 
- reality show

15:50 Skoki Narciarskie 
- Puchar Świata 
- Willingen - konkurs 
indywidualny

17:00 Teleexpress
17:05 Skoki Narciarskie
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Komisarz Alex - serial 

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

- Do utraty sił - dramat
00:40 Następcy parszywej 

dwunastki 
- fi lm akcji

02:20 Jaka to melodia? 
03:15 Rodzina Kennedych. 

Zmierzch legendy

05:15 Koło fortuny 
05:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:20 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny

11:50 U Pana Boga za miedzą 
- komedia, reż. Jacek 
Bromski, wyk. Andrzej Za-
borski, Krzysztof Dzierma, 
Agnieszka Kotlarska, Grze-
gorz Heromiński, Emilian 
Kamiński, Wojciech Solarz, 
Ryszard Doliński

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:10 Herbatka z kabaretem

- program rozrywkowy
15:55 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę
16:05 Kevin sam w Irlandii 

- reality show

16:40 Alternatywy 4 
- serial komediowy 
prod. TVP

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

muzyczne
22:20 Bądźmy razem wiosną 
22:55 Opiekun - thriller, 

prod. Niemcy, 2012
01:10 La La Poland 

- program rozrywkowy
01:40 Sherlock - serial
03:20 Świątek piątek

- walentynki - komedia 
romantyczna, prod. USA, 
2017, reż. Steven Monroe, 
wyk. Nicky Whelan

04:45 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango 

- telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Na Wspólnej

- serial obyczajowy, Polska
12:30 Obsesja 

doskonałości 
- dokument

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
19:40 Raport smogowy 

- poznaj kolory powietrza 
- informacje 

19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Czas na miłość - fi lm 

komedia, Wielka Brytania, 
2013, reż. Richard Curtis, 
wyk. Domhnall Gleeson

22:30 Bezpieczna 
przystań 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2013, reż. Lasse Hallström, 
wyk. Julianne Hough, Josh 
Duhamel, David Lyons, 
Mimi Kirkland, Cobie 
Smulders

01:00 Battleship: 
Bitwa o Ziemię 
- fi lm przygodowy, 
prod. USA, 2012, 
reż. Peter Berg, 
wyk. Taylor Kitsch, 
Alexander Skarsgard, 
Rihanna, Brooklyn 
Decker, Tadanobu 
Asano, Liam 
Neeson

03:35 Uwaga! 
- magazyn

03:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:35 Księga dżungli
10:15 Ewa gotuje
10:50 Finn sam w domu: 

Świąteczny skok
 Finn jest przerażony 

faktem, że jego rodzina 
przeprowadza się ze 
słonecznej Kalifornii do 
strasznego domu w Maine. 

12:50 Książę i ja
 Paige, studentka med-

ycyny z Wisconsin, jest 
na najlepszej drodze do 
realizacji celów swojego 
życia. Edward, książę 
Danii, próbuje uciec od 
stylu życia, które wybrano 
za niego. 

15:15 Jaś Fasola
15:45 Kabaret na żywo
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial

20:10 Noc w muzeum 2
 - komedia familijna
 Larry Daley porzucił słabo 

płatną posadę nocnego 
stróża w nowojorskim 
Muzeum Historii 
Naturalnej. Jako właściciel 
doskonale prosperującej 
fi rmy, produkującej 
pomysłowe przedmioty 
domowego użytku, 
wiedzie dostatni żywot 
biznesmena. 

22:30 Speed 2: wyścig 
z czasem
- fi lm akcji

01:05 Grace księżna 
Monako

03:25 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Szlakiem Kolberga 
- reportaż

07:30 Teledyski
08:15 Informacje kulturalne 
08:30 Animama - Cuda i dziwy 

- fi lm animowany, 
reż. Maciej Ćwiek

08:40 Animama - Super N 
- Most - fi lm animowany

08:45 Animama - Wspinaczka 
09:00 Serialowa nostalgia 

- Karino - serial TVP
10:10 Zaśpiewajmy to jeszcze 

raz - Jabłonie
10:50 Dokument tygodnia 

- Kino przyszłości 
13:10 Kieszonkowiec - fi lm 

fabularny, prod. Francja
14:35 I blisko i daleko
15:40 Wiersze na 100 -lecie

niepodległości 
15:55 Skradzione pocałunki -

 fi lm fabularny
17:35 Tygodnik Kulturalny
18:30 The Stone Roses: 

Made of Stone

20:20 Bilet do kina 
- Whisky dla aniołów 
- komediodramat, 
prod. Wielka Brytania, 
Francja, Włochy, 2012, 
reż. Ken Loach

22:10 Faith No More live 
at Hellfest 2015

23:40 Seans kultowy 
- Jeżeli - dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
1968, reż. Lindsay 
Anderson

01:45 Taśmy Kultury 
02:25 Mistrzowskie kino 

- Blue Jasmine 
- komediodramat, 
prod. USA, 2013, 
reż. Woody Allen

04:10 Za młodzi na śmierć 
- Judy Garland - fi lm 
dokumentalny

06:00 Pan wzywał, 
Milordzie? 

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Tajemnice medyczne 
- fi lm akcji

08:55 13 Posterunek 2 
10:10 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

15:00 XX Mazurska Noc 
Kabaretowa
- program rozrywkowy

16:00 Kochany urwis 2 
Ben razem z Juniorem 
przeprowadza się do mias-
teczka Mortville. Samotny 
ojciec szybko zostaje 
głównym obiektem 
zainteresowania ze strony 
sąsiadek.

17:55 Kadet Kelly 
Po rozwodzie rodziców 
młoda Kelly przenosi się 
do szkoły wojskowej.

20:00 Terrorysta 
- thriller
Ewan dostaje zlecenie 
rozpracowania siatki 
terrorystycznej.

21:50 Nieobliczalny 
Jack Foster, były agent 
CIA, zostaje uwikłany 
w intrygę szpiegowską. 
Nieznani sprawcy chcą 
wykorzystać mężczyznę 
do zdobycia śmiercionoś-
nego wirusa.

23:50 Podziemny krąg 
02:25 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:05 Biesiada na cztery
pory roku - serial 
obyczajowy

04:25 Taki jest świat 
05:00 Niesamowite!

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

komediowy, USA
09:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
13:15 RRRrrrr!!! - fi lm komedia, 

Francja, 2004, reż. Alain 
Chabat, wyk. Gerard 
Dépardieu, Maurice 
Barthelemy, Pef Martin 
Laval, Marina Fois, Elise 
Larnicol, Alain Chabat

15:25 Liceum Avalon - fi lm 
przygodowy, USA, 2010, 
reż. Stuart Gillard, wyk. 
Britt Robertson, Gregg 
SulkinDevon Graye, Chris 
Tavarez, Joel Pollari

17:10 Nie cierpię Walentynek 
- fi lm komedia, USA, 2009, 
reż. Nia Vardalos, wyk. Nia 
Vardalos, John Corbett, 
Stephen Guarino, Amir 
Arison

19:00 Złote dziecko 
- fi lm komedia, 
USA, 1986, reż. Michael 
Ritchie, wyk. Eddie 
Murphy, Charles Dance, 
Charlotte Lewis, J.L. Reate, 
Victor Wong, Randall 
‘Tex’ Cobb

21:05 Pora na miłość 
- fi lm komedia, USA, 2013, 
reż. Paul Weitz, wyk. Paul 
Rudd, Tina Fey, Michael 
Sheen, Nat Wolff , Michael 
Genadry, Wallace Shawn

23:20 Pretty Woman 
- fi lm komedia, USA, 
1990, reż. Garry Marshall, 
wyk. Richard Gere, Julia 
Roberts, Ralph Bellamy

01:50 Moc Magii 
04:10 Druga strona medalu 

- talk show

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

na końcu świata
- serial przygodowy

08:05 Flintstonowie
08:35 Dzielna Mysz
08:50 Pup Star: Razem raźniej
 Dalsze losy utalentowanej 

Tiny, psiej gwiazdy 
rasy York, która po 
wygraniu telewizyjnego 
konkursu muzycznego, 
znów staje naprzeciw 
wielkich wyzwań i 
wielkiej przygody, kiedy 
dochodzi do nieoczeki-
wanej zamiany miejsc 
między nią, a łudząco do 
niej podobną bezpańską 
Srappy, mieszkającą na 
ulicy i śpiewającą rapp. 

10:55 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy

13:55 STOP Drogówka
15:00 Miesiąc miodowy 

w Las Vegas

17:00 Szklane piekło
 Historia kobiety ratującej 

swoich najbliższych 
w ogarniętym pożarem 
drapaczu chmur. 
W kancelarii adwokackiej 
na 60. piętrze nowocz-
esnego wieżowca Brianna 
i Tom Bronsonowie mają 
właśnie podpisać papiery 
rozwodowe. Tymczasem 
na 20. piętrze budynku, 
gdzie znajduje się dwójka 
ich nastoletnich dzieci, 
wybucha pożar. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

00:00 Dom woskowych ciał

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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niedziela 17 lutego

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

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce

- Dolina Biebrzy 
09:05 Ziarno - Dbamy 

o zwierzaki - magazyn
09:35 Rzymskie wakacje

- komedia romantyczna, 
prod. USA, 1953, 
reż. William Wyler

11:45 Między ziemią
a niebem - magazyn

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:40 Misja w Afryce
13:00 Spis treści - felieton
13:10 BBC w Jedynce - Kamery 

wśród zwierząt

14:10 Komisarz Alex
- serial kryminalny 
prod. TVP

15:05 Skoki Narciarskie
17:15 Teleexpress 
17:20 Skoki Narciarskie 
17:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Blondynka - serial TVP
21:15 Sanatorium miłości 
22:15 Zakochana Jedynka 

- Gry małżeńskie 
- komedia romantyczna

23:55 Do utraty sił - dramat, 
prod. USA, 2015

02:00 Jaka to melodia? 
02:50 Następcy parszywej 

dwunastki - fi lm akcji
04:25 Spis treści - felieton
04:30 Zakończenie dnia

05:10 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Srebrna rybka

05:20 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:35 Rodzinne oglądanie - W 

krainie żyraf - fi lm doku-
mentalny, prod. Wielka 
Brytania, 2012, reż. Anton 
Munster

11:35 Gwiazdy w południe 
- Prawdziwe męstwo - 
western, prod. USA, 1969, 
reż. Henry Hathaway, 
wyk. John Wayne, Glen 
Campbell, Darby Kim, 
Jeremy Slate, Robert 
Duvall, Strother Slate, 
Dennis Hopper

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny - teleturniej
15:15 Bake off  - Ale ciacho! - 

widowisko
16:15 Bake off  - Ale przepis

16:30 Voice Kids 
- widowisko muzyczne

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:30 Kevin sam w Irlandii 

- reality show
20:05 Rozgrywka - fi lm 

fabularny, prod. Niemcy, 
USA, 2001, reż. Frank Oz, 
wyk. Robert De Niro

22:15 Kino bez granic
- Kapitał ludzki - dramat

00:15 Stulatek, który 
wyskoczył przez 
okno i zniknął 
- komedia

02:20 Rozgrywka 
- fi lm fabularny

04:25 Zakończenie dnia

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

- magazyn
11:00 Co za tydzień 

- magazyn
11:45 Potop - fi lm przygodowy, 

ZSRR, Polska, 1974, reż. 
Jerzy Hoff man, wyk. Dan-
iel Olbrychski, Małgorzata 
Braunek, Tadeusz Łom-
nicki, Kazimierz Wichniarz

14:45 Johnny English - fi lm 
komedia, Francja, Wielka 
Brytania, USA, 2003, reż. 
Peter Howitt, wyk. Rowan 
Atkinson

16:40 Pamiętnik księżniczki 
- fi lm komedia, USA, 
2001, reż. Garry Marshall, 
wyk. Julie Andrews, Anne 
Hathaway

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

20:05 Non stop 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, Francja, 
Kanada, 2014, reż. Jaume 
Collet-Serra, wyk. Liam 
Neeson, Julianne Moore, 
Scott McNairy, Michelle 
Dockery, Nate Parker

22:25 Nagła śmierć 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1995, reż. Peter Hyams, 
wyk. Jean-Claude Van 
Damme

00:35 Kolekcjoner 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Gary Fleder, 
wyk. Morgan Freeman, 
Ashley Judd, Cary Elwes, 
Alex McArthur, Tony 
Goldwyn

02:55 Uwaga! - magazyn
03:15 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:55 Herkules
10:55 Noc w muzeum 2
 Larry Daley porzucił słabo 

płatną posadę nocnego 
stróża w nowojorskim 
Muzeum Historii 
Naturalnej. Jako właściciel 
doskonale prosperującej 
fi rmy, produkującej 
pomysłowe przedmioty 
domowego użytku, 
wiedzie dostatni żywot 
biznesmena. 

13:15 Indiana Jones 
i Świątynia Zagłady

 Indiana Jones przeprow-
adza transakcję z Lao Che, 
chińskim gangsterem. 

15:50 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 

17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:05 Kabaret Skeczów 

Męczących

23:05 48 godzin
 - komedia sensacyjna
 Jack Cates jest jedynym 

policjantem, który ocalał 
ze strzelaniny z poszuki-
wanym mordercą. Cates 
ma 48 godzin, żeby złapać 
przestępcę. Do pomocy 
“wypożycza” z więzienia 
Reggie Hammonda, 
czarnoskórego złodzieja, 
który ukradł mordercy 
pieniądze i teraz obawia 
się o swoje życie, ma 
zatem solidną motywację, 
żeby pomóc policji. 

01:10 Bogowie Egiptu
03:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Szlakiem Kolberga 
- Stanisław Soyka 
- reportaż

07:30 Teledyski
08:15 Rzecz Polska - Fotel 366 

Józefa Chierowskiego
08:30 Animama - Legenda 

Krakowska - fi lm 
animowany

09:00 Angielskie śniadanie 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Przygotowa-
nia sezon III - serial

10:10 Breakdance w rytmie 
Bacha - fi lm dokumen-
talny, prod. Niemcy, 2015, 
reż. Jochen Schmoll

11:10 Trzeci punkt widzenia 
11:45 Kareta - fi lm TVP
12:30 Chce się żyć - fi lm 

obyczajowy
14:25 Chuligan Literacki 
15:05 Mata Hari - fi lm bale-

towy, prod. Francja
17:15 Niedziela z... 

Kazimierzem Kutzem

18:15 Niedziela z...Kazimier-
zem Kutzem - Pułkown-
ik Kwiatkowski 
- komediodramat

20:30 Panorama kina 
polskiego - Perła 
w koronie 
- dramat

22:35 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

23:15 Filmy Bartosza Konopki 
- Nowa Warszawa 
- fi lm muzyczny

00:30 Scena alternatywna 
- Drekoty

01:00 Bilet do kina - Whisky 
dla aniołów - komedi-
odramat, prod. Wielka 
Brytania, Francja, Włochy

02:55 Taśmy Kultury 
03:30 Świat w piosence 

- Wojna płci

08:50 Przygody Merlina 
10:50 Garbi: szybki 

jak błyskawica 
12:45 Kochany urwis 2 
14:40 Najpiękniejsze 

baśnie braci Grimm: 
O rybaku i jego żonie 

15:50 Dwa miliony 
dolarów napiwku 
Nowojorski policjant, 
nie mając pieniędzy na 
napiwek dla kelnerki, 
obiecuje oddać jej połowę 
wygranej, jeśli jego 
loteryjny los okaże się 
szczęśliwy.

17:55 Dirty Dancing
Szesnastoletnia Frances 
poznaje na wakacjach w 
ekskluzywnym ośrodku 
wypoczynkowym przys-
tojnego instruktora tańca. 
Mimo wielu różnic łączy 
ich wspólna pasja.

20:00 Con Air: Lot skazańców 
22:15 W akcie desperacji 

00:20 Skorpion 
- fabularny
Ekscentryczny geniusz 
komputerowy, Walter 
O’Brien, oraz jego 
niezwykle uzdolnieni 
przyjaciele tworzą grupę 
stanowiącą ostatnią linię 
obrony przed zagroże-
niami współczesnego 
świata.

01:10 Z archiwum policji 
01:50 Na jedwabnym szlaku 

- serial dokumentalny
02:25 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:00 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

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

05:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska
11:15 Zakochani po uszy
14:00 Hop - fi lm komedia, 

USA, 2011, reż. Tim Hill, 
wyk. James Marsden, 
Russell Brand, Kaley 
Cuoco, Hank Azaria

16:00 Czarna kawaleria 
- fi lm western, 
USA, 1998, reż. Charles 
Haid, wyk. Danny Glover, 
Lamont Bently, Tom 
Bower, Timothy Busfi eld, 
Gabriel Casseus, Bob 
Gunton

18:00 Złote dziecko - fi lm 
komedia, USA, 1986, reż. 
Michael Ritchie, wyk. 
Eddie Murphy, Charles 
Dance, Charlotte Lewis, 
J.L. Reate, Victor Wong, 
Randall ‘Tex’ Cobb

20:00 Pretty Woman 
- fi lm komedia, 
USA, 1990, reż. Garry 
Marshall, wyk. Richard 
Gere, Julia Roberts, Ralph 
Bellamy, Jason Alexander, 
Laura San Giacomo, Hector 
Elizondo
Biznesmen Edward płaci 
Vivian za tydzień spędzony 
w jej towarzystwie.

22:35 Terminal 
- fi lm komedia, 
USA, 2004, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Tom 
Hanks, Catherine Ze-
ta-Jones, Stanley Tucci, 
Chi McBride, Diego Luna

01:15 Moc Magii 
03:30 Druga strona 

medalu 
- talk show

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

na końcu świata 
- serial przygodowy

08:05 Flintstonowie
08:40 Scooby-Doo! 

Na Dzikim Zachodzie
10:20 Galileo
12:25 Nasza niania jest 

agentem
 Bob Ho, szpieg CIA, pracu-

jąc pod przykrywką nad 
ujęciem niebezpiecznego 
terrorysty, zakochuje się w 
mieszkającej w okolicy Gil-
lian, samotnej matce trójki 
dzieci. Po wypełnieniu 
misji odchodzi ze służby 
i pragnie się związać 
z ukochaną, choć jej 
pociechy nie wydają się 
tym zachwycone. 

14:25 Nie można pocałować 
panny młodej

 Bryan Lighthouse, przeży-
je przygodę życia.

16:30 Siła i honor 
- dramat

 Historia Carla Brasheara, 
który jako pierwszy 
Afromaerykanin został 
przyjęty do elitarnego 
oddziału nurków 
amerykańskiej marynarki 
wojennej. Breashear, 
pochodzący z biednej 
rodziny z Kentucky, marzy, 
by wyrwać się z prowincji i 
wstąpić do szkoły nurków. 

19:00 Galileo
20:00 Gangi Nowego Jorku

- fi lm akcji
23:35 Pociąg strachu
01:25 Tuż przed tragedią
03:30 Graffi  ti
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:30 Crusoe - fi lm przygodowy, 
prod. USA, 1988, reż. Caleb 
Deschanel, wyk. Aidan 
Quinn, Timothy Spall, 
Jimmy Nail

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

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów

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

- Kamery wśród zwierząt, 
prod. Wielka Brytania

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

15:35 Okrasa łamie przepisy 
- Zielona kuchnia 

16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 

- telenowela 
historyczna TVP

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

- Chory z urojenia 
- spektakl teatralny

22:55 Sława i chwała - serial
00:05 Granica: Życie 

w cieniu muru 
01:05 Sanatorium miłości 
01:55 Gry małżeńskie

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Coś dla Ciebie - magazyn
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:05 Bake off  - Ale ciacho! 

- widowisko
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, prod. 
Niemcy, 2008

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
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Rozbite marzenia. 1918 

- 1939 - dokument
23:05 Godziny grozy - serial
23:55 Sfora
01:00 Kapitał ludzki

- dramat
03:00 Stulatek, który 

wyskoczył przez okno 
i zniknął 
- komedia

04:55 Zakończenie

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

- magazyn ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

- program obyczajowy
12:00 Szpital 
13:00 Szkoła 
14:00 Zakochani po uszy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpital 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Dług - fi lm sensacyjny, 

Węgry, Wielka Brytania, 
USA, Izrael, 2010, reż. 
John Madden, wyk. Helen 
Mirren, Jessica Chastain, 
Ciaran Hinds

23:55 Non stop 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Wielka Brytania, 
Francja, Kanada, 2014,
reż. Jaume Collet-Serra, 
wyk. Liam Neeson, 
Julianne Moore, Scott 
McNairy, Michelle 
Dockery, Nate Parker

02:10 Co za tydzień 
02:50 Uwaga! - magazyn
03:10 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 - Bogowie 
Egiptu

 Kapłani są bezradni 
wobec jego mocy, a 
zwykli śmiertelnicy stają 
się podczas jego rządów 
niewolnikami. Tylko niew-
ielka grupa buntowników 
postanawia sprzeciwić 
się tyranowi. Śmiałkom 
przewodzi bohaterski 
Bek, któremu sprzyja 
miłosierny bóg Horus. 

22:55 Ślad
23:55 Bad Ass: Twardziele 2
01:55 Jestem Bogiem
04:10 Kabaretowa 

Ekstraklasa
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

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

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

08:15 Studio Kultura 
08:25 Linie życia - fi lm ani-

mowany, prod. USA, 2016
08:45 Wielkanoc - fi lm TVP
09:35 Dzień wielkiej ryby 

- fi lm obyczajowy
11:00 Komediantka 

- serial TVP
13:20 Trzy młyny - Młyn nad 

Utratą - serial TVP
14:35 Kramarz - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 1990, 
reż. Andrzej Barański

16:20 Śladami wielkich 
kompozytorów 
- Śladami Mahlera - fi lm

17:25 Prowokator - dramat
19:05 Rzecz Polska
19:15 Którędy po sztukę
19:25 Aleksandra Jachtoma 
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Rozumiemy się bez 
słów - komedia, 
prod. Belgia, Francja, 
2014, reż. Eric Lartigau

22:10 Więcej niż fi kcja - Nie 
jestem twoim murzynem 

23:55 Powidoki 7 - program 
publicystyczny

00:25 Panorama kina 
polskiego 
- Perła w koronie 
- dramat, prod. Polska, 
1972, reż. Kazimierz Kutz

02:25 Informacje kulturalne 
02:45 Kino nocne - Ostatni 

kat - dramat, prod. Wielka 
Brytania, 2005, reż. Adrian 
Shergold

04:25 Scena alternatywna 
04:50 Teledysk
05:25 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 

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

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

11:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

14:00 Zaklinaczka duchów 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

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

20:00 Odrzut 
21:55 Podziemny krąg 

Dwóch mężczyzn 
znudzonych rutyną 
zakłada klub, w którym 
co tydzień odbywają się 
walki na gołe pięści.

00:45 Miami Vice
03:30 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

04:35 Z archiwum policji
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

04:45 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny
07:45 Szpital - program 

obyczajowy 
08:45 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
09:45 Zakochani po uszy 
10:15 Mango telezakupy
11:55 19 + 
12:25 Ukryta prawda 
13:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

15:25 Szpital - program 
obyczajowy 

16:25 Gotowe na wszystko 
17:25 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
18:25 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Zakochani 
- fi lm komedia, 
Polska, 2000, reż. Piotr 
Wereśniak, wyk. Mag-
dalena Cielecka, Bartosz 
Opania, Katarzyna Figura, 
Jan Frycz, Beata Tyszkie-
wicz, Cezary Pazura, Olaf 
Lubaszenko

22:20 W garniturach
- serial, USA

23:25 Paranormal Activity: 
Naznaczeni 
- fi lm horror, USA, 2013, 
reż. Christopher Landon, 
wyk. Andrew Jacobs, Jorge 
Diaz, Gabrielle Walsh, 
Renee Victor

01:15 Moc Magii 
03:30 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
- magazyn

15:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Włatcy móch
- serial animowany

21:35 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
- popularno-naukowy

00:05 Afera w Strefi e 51
 Mieszkańcy innej planety 

przybywają na Ziemię, by 
odnaleźć ukrytą tu przed 
wiekami broń. Jest to je-
dyny sposób, by urchronić 
ich gatunek przed zagładą.

02:05 Interwencja
- magazyn

02:30 Cafe Futbol
- magazyn

04:05 Magazyn Atleci
04:40 Trans World Sport

- program sportowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER

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

wtorek 19 lutego

05:00 Telezakupy
05:35 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość - serial, 

prod. Turcja, 2015
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 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce 

- Amur. Amazonka Azji. 
Daleki Wschód - serial

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

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

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

Stulecia Sejmu Ust-
awodawczego z Teatru 
Wielkiego 
- koncert

00:20 Diamenty są wieczne 
- fi lm sensacyjny

02:25 Egzorcyzmy Dorothy 
Mills - thriller

04:15 Notacje

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 M jak miłość - serial TVP
06:55 Wszyscy jesteśmy 

dziećmi tego samego 
Boga - reportaż

07:25 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

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

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

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Na sygnale - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Świat bez fi kcji 

- Biegacze - fi lm 
dokumentalny

00:20 Rodzinka.pl - serial
00:55 Rozbite marzenia. 

1918 - 1939
02:00 Godziny grozy - serial
02:50 Magazyn Ekspresu 

Reporterów

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 
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpital - program 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Kolekcjoner 

- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Gary Fleder, 
wyk. Morgan Freeman, 
Ashley Judd, Cary Elwes, 
Alex McArthur, Tony 
Goldwyn, Jay O. Sanders, 
Bill Nunn, Brian Cox, Roma 
Maffi  a

23:55 Superwizjer 
- magazyn reporterów

00:30 Tu się gotuje! 
- magazyn

00:35 Kuba Wojewódzki 
- talk show

01:35 Strzelec - serial, USA
02:35 Uwaga! - magazyn
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 Jestem Bogiem
 - thriller
 Wyobraź sobie narkotyk, 

który czyni Twój mózg 
niezwykle wydajnym 
i sprawia, że chłoniesz 
ogromną wiedzę. 
Narkotyk, który czyni cię 
nadzwyczaj skupionym, 
szybkim, sprawnym, 
a nawet atrakcyjnym. 
Narkotyk, dzięki któremu 
pokonujesz wszystkie 
ograniczenia. 

22:25 Ślad
23:35 Polowanie na łowcę
01:50 Ciacho
 - komedia
04:15 “Kabaretowa 

Ekstraklasa”
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny
08:15 Studio Kultura 

- Rozmowy
08:35 Bardzo starzy oboje 

- fi lm krótkometrażowy
09:15 Prowokator - dramat
11:00 Parada oszustów 

- serial TVP, prod. Polska, 
1977, reż. Grzegorz Lasota, 
wyk. Stanisław Igar, 
Bronisław Pawlik, Wo-
jciech Pszoniak, Piotr Fron-
czewski, Roman Wilhelmi, 
Grażyna Szapołowska, 
Juliusz Berger

13:05 Trzy młyny - Młyn nad 
Lutynią - serial TVP

14:10 Ostatnie okrążenie
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1977, reż. Krzysztof Rogul-
ski, wyk. Mariusz Benoit, 
Irena Laskowska, Joanna 
Szczepkowska, Alfred 
Freudenheim

15:20 Bez końca - dramat, 
prod. Polska, 1985, 
reż. Krzysztof Kieślowski, 
wyk. Grażyna Szapołows-
ka, Maria Pakulnis

17:20 Bodo - serial 
biografi czny

18:25 Przyjęcie na dziesięć 
osób plus trzy - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1973

19:30 Chuligan Literacki 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Złota setka Teatru 

Telewizji - Opowieści 
Hollywoodu - spektakl 
teatralny

22:50 Lekkie obyczaje 
- Wielki chłód 
- komedia

00:45 Nocny dokument 
01:45 Kino nocne - Zazdrość 

i medycyna - dramat

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 

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny
Każdy kolejny odcinek 
to odrębna tematyka. 
W każdym z nich nie bra-
kuje “zabójczej prędkości”, 
efektów specjalnych, 
napięcia, niebezpiecznych 
pościgów i komizmu, 
przedstawianego przez 
bohaterów. Chcą, aby 
zawsze na pierwszym mie-
jscu stała sprawiedliwość.

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

14:00 Zaklinaczka duchów 
- serial przygodowy

16:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

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

20:00 Skok życia 
23:00 Plan bez skazy 
01:05 Wichry namiętności 
03:55 Niesamowite!
04:40 Z archiwum 

policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

04:45 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:45 Szpital - program 
obyczajowy 

08:45 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

09:45 Zakochani po uszy 
- program

10:15 Mango telezakupy
11:55 19 + 
12:25 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

15:25 Szpital - program 
obyczajowy 

16:25 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

17:25 Przyjaciele - serial

18:25 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Tłumaczka 

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

22:45 Windykatorzy 
- fi lm S-F, USA, Kanada, 
2010, reż. Miguel Sapoch-
nik, wyk. Jude Law, Forest 
Whitaker, Alice Braga, 
Liev Schreiber, Carice van 
Houten

01:00 Moc Magii 
03:10 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

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

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy,
 prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial obyczajowy

21:00 4.3.2.1
- thriller

 Cztery dziewczyny 
w dwóch różnych miastach 
- na skutek przypadkowe-
go spotkania złodziei 
diamentów - przeżywają 
najbardziej niesamowite 
trzy dni w swoim życiu, 
których z pewnością nigdy 
nie zapomną, pod warunk-
iem oczywiście, że wyjdą 
cało z tej niebezpiecznej 
przygody...

23:30 Trampolina
01:30 STOP Drogówka

- magazyn
02:30 Interwencja
02:50 Graffi  ti
03:00 Magazyn Atleci
03:40 Trans World Sport
04:35 SuperLudzie
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środa 20 lutego

05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość - serial
07:00 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 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
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce 

- Amur. Amazonka Azji. 
Rzeka Czarnego Smoka 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress

17:25 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka
20:55 Liga Mistrzów 
00:25 Warto rozmawiać 

- program publicystyczny
01:20 Głębia ostrości 
01:50 Wojsko - polskie.pl
02:25 Diamenty są wieczne 

- fi lm sensacyjny
04:25 Notacje
04:40 Zakończenie dnia

05:25 Koło fortuny - teleturniej
06:05 M jak miłość - serial TVP
06:55 Program gminy 

żydowskiej
07:25 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
11:55 Barwy szczęścia 
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:10 Dla niesłyszących 

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

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:50 Na dobre i na złe 
- serial TVP

21:50 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks - Eve i Alex 
- komedia obyczajowa, 
prod. Australia, 2015, 
reż. Peter Andrikidis

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

- Jak zatrzymać młodość 
- fi lm dokumentalny,
prod. Wielka Brytania, 
2016, reż. Nat Sharman

02:55 Codzienna 2 m. 3 
- serial komediowy 
prod. TVP

04:00 Zakończenie dnia

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

wieprzowy z sałatką 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

obyczajowy 
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpital - program 

obyczajowy 
18:00 Ukryta prawda 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Ścigany 

- fi lm sensacyjny, USA, 
1993, reż. Andrew 
Davis, wyk. Harrison 
Ford, Tommy Lee Jones, 
Jeroen Krabbe, Sela Ward, 
Joe Pantoliano, Julianne 
Moore

00:10 Obsesja 
doskonałości 
- dokument

01:25 American Horror 
Story I: Murder 
House 
- serial, USA

02:25 Uwaga! 
- magazyn

02:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:40 Ciacho
 - komedia
 Kiedy Basia wpadnie 

w tarapaty, a jej narzec-
zony Jan ujawni swoje 
prawdziwe oblicze, niepo-
radni, ale zdeterminowani 
bracia zrobią wszystko, 
żeby uratować ukochaną 
siostrę. 

23:05 Ślad
00:05 Klub Dzikich Kotek
 Spence i Hogan

ukończyli college. 
Są stażystami w tej 
samej kancelarii adwok-
ackiej. Praca jest nudna 
i słabo płatna. Przyjaciele 
wpadają więc na pomysł, 
by rozkręcić własny 
biznes. 

02:10 Słaba płeć?

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:15 Studio Kultura
08:30 Esterhazy - fi lm 

animowany, prod. Polska, 
Niemcy, 2009

09:00 Bez końca - dramat
11:00 Parada oszustów 

- serial TVP
13:00 Neonowa fraszka 

- fi lm animowany
13:10 Kulig - program rozry-

wkowy, prod. Polska, 1968
13:55 Trzy młyny - Młyn nad 

Kamionną - serial TVP
15:00 We dwoje - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 1977, 
reż. Kazimierz Karabasz, 
wyk. Hanna Giza, Zofi a 
Saretok, Piotr Grabowski

16:15 Legendy Rocka
 - Roy Orbison 

16:40 Legendy Rocka
- Stevie Wonder 

17:10 Łagodna 
- dramat, prod. Polska, 
1995, reż. Mariusz Tre-
liński, wyk. Janusz Gajos, 
Dominika Ostałowska

19:00 Powidoki 7 - program 
publicystyczny

19:25 Dezerterzy - Lech 
Majewski - rozmowa

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Na wschód od Holly-

wood - W objęciach 
węża - dokumentalny

22:30 Ziemia, planeta ludzi 
00:15 Festive Gala from the 

Semperoper Dresden 
- 100th Anniversary 
of UFA - koncert

02:00 Lekkie obyczaje 
- Wielki chłód 
- komedia

03:55 Informacje kulturalne

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

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

14:00 Zaklinaczka duchów
Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę. 

16:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 S.W.A.T. Jednostka 
Specjalna
Handlarz narkotyków 
oferuje pokaźną sumę 
każdemu, kto pomoże 
mu w ucieczce z aresztu. 
Tymczasem do jego 
eskortowania zostaje 
wyznaczony specjalny 
oddział policji. 

22:15 W akcie desperacji 
00:20 Code Black: Stan 

krytyczny 
01:15 Flash 
02:05 Na jedwabnym szlaku 

- serial dokumentalny
03:25 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:00 Na jedwabnym 

szlaku
04:40 Z archiwum policji 
05:00 Dyżur

04:45 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:45 Szpital - program 
obyczajowy 

08:45 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

09:45 Zakochani 
po uszy 

10:15 Mango telezakupy
11:55 19 + 
12:25 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

15:25 Szpital - program 
obyczajowy 

16:25 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

17:25 Przyjaciele - serial

18:25 Brzydula
- serial obyczajowy, 
Polska

19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Pożegnanie z Afryką 

- fi lm obyczajowy, 
USA, 1985, reż. Sydney 
Pollack, wyk. Meryl 
Streep, Robert Redford, 
Klaus Maria Brandauer, 
Michael Kitchen, Malick 
Bowens, Joseph Thiaka, 
Michael Gough

23:30 Sęp - fi lm sensacyjny, 
Polska, 2012, reż. 
Eugeniusz Korin, wyk. 
Michał Żebrowski, 
Daniel Olbrychski, Andrzej 
Seweryn, Anna Przybylska, 
Paweł Małaszyński, Piotr 
Fronczewski

02:15 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

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

wampirów
- serial przygodowy

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

14:00 STOP Drogówka
15:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny - serial

21:00 Blow - fi lm sensacyjny
 Oparta na faktach historia 

jednego z największych 
przemytników i handlarzy 
narkotyków lat 70. i 80. 
George Jung nie chce 
jak jego ojciec ciężko 
pracować za niewielkie 
pieniądze, które nigdy 
nie wystarczały matce. 
Wyjeżdża do Kalifornii, 
będącej wówczas mekką 
hippisów, gdzie handel 
marihuaną staje się dla 
niego źródłem łatwego i 
szybkiego zarobku. 

23:45 Dom woskowych ciał
02:05 Włatcy móch
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
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czwartek 21 lutego

05:00 Telezakupy
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów - tele-

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

zdrowie - magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Amur. Amazonka Azji
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress

17:25 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

nowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Tanie Dranie 
01:40 Dzień kobiet 

- dramat
03:25 Sprawa dla reportera
04:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
04:50 Zakończenie dnia

05:55 Na dobre i na złe - serial
06:50 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
07:25 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 
14:10 Na dobre i na złe 

- serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej 

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

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 The Good Doctor 

- serial obyczajowy, 
prod. USA, 2017

21:40 Mickey Niebieskie 
Oko - komedia, 
prod. USA, Wielka 
Brytania, 1999

23:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

23:55 Eve i Alex 
- komedia obyczajowa, 
prod. Australia, 2015, 
reż. Peter Andrikidis, 
wyk. Richard Brancatisano

01:35 Szpieg D’83 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Niemcy

02:35 Art Noc 
03:35 Zakończenie dnia

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

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

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

obyczajowy 
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpital - program 

obyczajowy 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:10 Doradca smaku 
- Wegetariański smalec 
z suszonymi śliwkami 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:30 Tammy - fi lm komedia, 
USA, 2014, reż. Ben 
Falcone, wyk. Melissa 
McCarthy, Susan Saran-
don, Kathy Bates, Allison 
Janney, Dan Aykroyd, Toni 
Collette, Sandra Oh

00:35 Kuba Wojewódzki 
- talk show

01:40 Uwaga! 
- magazyn

02:00 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 Słaba płeć?
 - komedia romantyczna

Zośka jest atrakcyjna, 
wykształcona i wie, 
czego chce. Rodzinne 
miasteczko zamieniła na 
warszawską korporację 
i pnie się po drabinie 
sukcesu, choć do raju 
jeszcze droga daleka. 

22:20 Ślad
23:20 88 minut
 Do Jacka Gramma, 

profesora i psychologa 
pracującego na usługach 
FBI, dzwoni nieznajomy 
mężczyzna, informując go, 
że już niedługo zginie. 

01:50 Chirurdzy
- serial obyczajowy

03:45 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
- Rozmowy

08:40 Kemping - fi lm 
obyczajowy

09:15 Łagodna - dramat
11:00 Przedwiośnie 

- serial TVP, prod. Polska, 
2002, reż. Filip Bajon, 
wyk. Mateusz Damięcki, 
Krystyna Janda, Janusz 
Gajos, Daniel Olbrychski, 
Karolina Gruszka

13:10 Opowieści weeken-
dowe: Urok wszeteczny 
- fi lm TVP, prod. Polska

14:20 Krótki dzień pracy 
- fi lm TVP, prod. Polska

15:50 Cwał - komediodramat, 
prod. Polska, 1995, 
reż. Krzysztof Zanussi

17:45 Wiersze na 100 lecie 
niepodległości 

18:00 Hogo Fogo Homolka
- komedia
prod. Czechosłowacja, 
1970, reż. Jaroslav 
Papousek, wyk. Josef 
Sebanek, Marie Motlova, 
Frantisek Husak, Petr 
Forman, Matej Forman, 
Helena Ruzickova

19:40 Herbert - mosty 
20:00 Informacje 

kulturalne 
20:20 Sensacyjna zima 

- Borsalino - dramat, 
prod. Włochy, Francja, 
1970, reż. Jacques Deray

22:35 Portrety
00:05 Scena Klasyczna 
00:55 Na wschód 

od Hollywood 
- W objęciach węża

03:00 Informacje kulturalne

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 

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

14:00 Zaklinaczka duchów 
16:00 Kobra - oddział

specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Jaś Fasola: Nadciąga 
totalny kataklizm 

21:55 Komedia mało 
romantyczna 
Julia nie jest urodziwą 
dziewczyną, lecz chciałaby 
mieć już chłopaka. Udaje 
się więc do doradcy od 
spraw miłosnych, Hitcha.

23:20 Żyleta 
01:20 Kuchnia na Maksa 
02:35 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy
prod. Polska

03:00 Niesamowite!
03:40 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

04:20 Z archiwum
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

04:45 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:45 Szpital - program 
obyczajowy 

08:45 Przyjaciele 
- serial komediowy, 
prod. USA

09:45 Zakochani 
po uszy 

10:15 Mango
 telezakupy

11:55 19 + 
12:25 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

15:25 Szpital - program 
obyczajowy 

16:25 Gotowe na wszystko 

17:25 Przyjaciele 
- serial komediowy, 
prod. USA

18:25 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Terminal - fi lm komedia, 

USA, 2004, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Tom 
Hanks, Catherine 
Zeta-Jones, Stanley Tucci, 
Chi McBride, Diego Luna

22:40 Miłość bez końca - fi lm 
obyczajowy, USA, 2014, 
reż. Shana Feste, wyk. 
Alex Pettyfer, Gabriella 
Wilde, Bruce Greenwood, 
Joely Richardson, Robert 
Patrick, Rhys Wakefi eld

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

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

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

wampirów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial obyczajowy

21:00 Zaginiony w akcji 3
 Pułkownik Braddock, po 

12 latach od zakończenia 
wojny w Wietnamie, dowi-
aduje się, że jego żona, 
Wietnamka, która miała 
zginąć podczas ewakuacji 
Sajgonu, w rzeczywistości 
przeżyła ostrzał i wkrótce 
potem urodziła jego syna. 
Braddock postanawia za 
wszelką ceną odnaleźć 
utraconą rodzinę i wyrusza 
w samotną misję do 
sterroryzowanego przez 
komunistów kraju.

23:20 Tuż przed tragedią
01:20 Włatcy móch
01:50 Polityka na ostro
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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ŻAGAŃ 
Towarzystwo 
Przyjaciół 
Żagania zaprosiło 
mieszkańców 
w niedzielne 
popołudnie 
do Pałacu 
Książęcego 
na uroczysty 
koncert z okazji 
imienin księżnej 
Doroty.
Na powitanie zabrzmiała 
muzyka z epoki Kongre-
su Wiedeńskiego. Hali-
na Dobrakowska - prezes 
Towarzystwa przedstawi-
ła historyczny rys żagań-
skich Talleyrandów i syl-
wetkę syna księżnej Do-
roty - Księcia Ludwika 
Napoleona Talleyrand-Pe-
rigord. Prezentację mul-
timedialną przygotowała 
Urszula Sitarz z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. 

Papuszy. W klimat Kon-
gresu Wiedeńskiego i ro-
lę księżnej Doroty wpro-
wadziła zebranych Maja 
Piątek. W drugiej części 
koncertu zabrzmiała mu-
zyka współczesna i kla-
syczna Straussa, Montie-
go w wykonaniu Orkie-
stry Wojskowej z Żaga-
nia pod dyr. Adama Du-
dzika i Artura Roguskie-
go. Utwory na skrzyp-
cach wykonała Weronika 
Ogrodniczak a Artur Żar-
neta zachwycił publicz-
ność grą na ksylofonie. 
Przeboje polskich i za-
granicznych gwiazd es-
trady zaprezentowali soli-
ści: Karolina Osuch, Szy-
mon Rzeszowski i Bar-
tosz Janowski .Publicz-
ność podziękowała arty-
stom owacjami na stoją-
co a panie o imieniu Do-
rota otrzymały wraz z ży-
czeniami okolicznościowe 
karty imieninowe. JM

Doroczne imieniny u księżnej Doroty

Karnawał z „Wrocławską”

REGION Ogólnopolski Festiwal Form 
Teatralnych, Literackich, Filmowych 
i Malarskich „100 lat Policji”

Konkurs pn. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Li-
terackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji” jest 
jednym z elementów działań promocyjno-edukacyjnych 
Policji w ramach obchodów 100. rocznicy powołania Po-
licji Państwowej, która przypada w 2019 roku. Cele kon-
kursu, to: upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o za-
daniach, misji i etosie polskiej Policji, -kształtowanie po-
zytywnych postaw niezbędnych w integracji społeczności 
policyjnej poprzez uczestnictwo w wydarzeniach o cha-
rakterze artystycznym. 

Organizatorem ogólnopolskim jest Komenda Głów-
na Policji, organizatorem wojewódzkim: Komenda Woje-
wódzka Policji w Gorzowie Wlkp., 

Prace konkursowe, wraz z załącznikami, można zło-
żyć osobiście w siedzibie organizatora wojewódzkiego 
pod adresem:Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie 
Wlkp., Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Kwiatowa 
10, 66-400 Gorzów Wlkp., przesłać pocztą tradycyjną na 
powyższy adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
sekretariat.wks@go.policja.gov.pl w terminie do 29 mar-
ca 2019 r. 

Przegląd zgłoszonych prac konkursowych jest zapla-
nowany 4 i 5 kwietnia 2019 r. w Wydziale Komunikacji 
Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp.,

Wyniki zostaną ogłoszone 10 kwietnia 2019 r. na 
stronie internetowej lubuskiej Policji: www.lubuska.poli-
cja.gov.pl w aktualnościach oraz w banerze: Ogłoszenie 
Konkursowe. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, 
Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”  
(w sekcji banerowej po prawej stronie), 

Nagrodą główną dla zwycięzcy eliminacji woje-
wódzkich w każdej kategorii konkursowej jest uzyskanie 
kwalifikacji do ogólnopolskiego finału konkursu. 

 Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regu-
laminie Konkursu, który jest dostępny na stronie: www.lu-
buska.policja.gov.pl PAS

Uwaga, konkurs! ŻARY BAL 
PRZEBIERAŃCÓW
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ser-
decznie zaprasza dzieci w wieku  
6 - 12 lat na bal przebierańców, który 
odbędzie się 18 lutego w godzinach 
16.00 - 18.00 w świetlicy Promyk  
ul. Podchorążych 4a. Oferujemy do-
brą zabawę, witaminowe przekąski 
i napoje. Wstęp 5 zł.

ŻARY OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS RECYTATORSKI - 
PRZEGLĄD POWIATOWY
Żarski Dom Kultury uprzejmie in-
formuje, że Powiatowy Przegląd 
64. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego odbędzie się dnia 
23 marca 2019 r. o godz. 12.00 
w sali widowiskowej „LUNA” ŻDK, 
ul. Okrzei 35. Termin składania 

kart zgłoszenia na adres Żarskiego 
Domu Kultury, ul. Wrocławska 7, 
68-200 Żary, upływa dnia 15 mar-
ca 2019 r. Wszelkich informacji 
udziela Żarski Dom Kultury: tel. 
683742431.

Dokumenty są do pobrania na 
stronie internetowej ŻDK: www.
dkzary.pl

fot.Jan Mazur
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KRZYŻÓWKA

15.02

16.02

17.02

18.02

19.02

20.02

21.02

Zygfryda, Faustyna, Jowity
Dzień Singla

Samuela, Daniela, Danuty
Dzień Poczty Polskiej

Łukasza, Zbigniewa, Aleksego
Dzień Kota

Konstancji, Sylwana
Dzień Baterii

Konrady, Marcelego

Leona, Zenobiusza
Międzynarodowy Dzień Palących 
Fajkę

Feliksa, Roberta, Leny
Międzynarodowy Dzień Przewodnika 
Turystycznego

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ROZRYWKA

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

PLANETA SINGLI 3
od 15.02 do 18.02 oraz 20.02 i 21.02 – godz. 18:00 i 20:00; 19.02 – godz. 
17:00 i 21:45
LEGO PRZYGODA 2 (animowany)
(2D): 15.02 i 18.02 oraz 20.02 i 21.02 – godz. 16:00; 16.02 i 17.02– godz. 
14:00; 19.02 – godz. 15:00; (3D): 16.02 i 17.02 – godz. 16:00
DKF - DOM, KTÓRY ZBUDOWAŁ JACK
19.02 – godz. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w.63,51,35)

MAŁA RZECZ A CIESZY (Spektakl Teatru IMKA)
15.02 – godz. 19:00
DAMSKI BIZNES (spektakl Wrocławskiego Teatru Komedia)
16.02 - godz. 17:00 i 20:00
W KOPALNI U KRASNOLUDKÓW
16.02 – godz. 13:00 i 15:00; 17.02 – godz. 12:00 i 16:00
ZWIĄZEK OTWARTY
17.02 – godz. 18:00
PIAF
22.01 – godz. 19:00
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