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Oświadczenie za oświadczenie

Przypominamy że od 1 stycznia 2018 r. weszła w ży-
cie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), wprowadzająca istot-
ne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowa-
nia wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowa-
dzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji tere-
nowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany 
z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniej-
szeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obo-
wiązek dokonywania opłat za zmniejszenie natural-
nej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszcze-
nia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej 
retencji terenowej na skutek wykonywania na nieru-
chomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub 
obiektów budowlanych trwale związanych z grun-
tem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji 
przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nie-
ruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na 
obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwar-
tej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, 
wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpo-
wiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, ro-
zumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona 
z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania 
kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za 

tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy 
ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jed-
nostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości 
utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz cza-
su wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni po-
wyżej 3500 m2, która została zabudowana w co naj-
mniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych 
dotyczących wielkości utraconej powierzchni biolo-
gicznie czynnej w m2, dostarcza do Wójta Gminy Żary 
wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektro-
nicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Żary 
oraz w BIP Gminy Żary, a także w formie papierowej 
w siedzibie Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Żary realizując obowiązek ustawowy  
w formie informacji, przekaże podmiotom obowiąza-
nym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość 
przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób ob-
liczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastą-
pić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono in-
formację. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne 
w kasie Urzędu Gminy Żary lub na rachunek banko-
wy urzędu gminy PKO BP: 

75 1020 5402 0000 0602 0351 3405.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za 
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 
2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usłu-
gi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody 
z powierzchni uszczelnionych trwale 
związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody 
z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni 
uszczelnionych trwale związanych z gruntem 
– 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego 
z obszarów uszczelnionych trwale 
związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 
na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego 
z powierzchni uszczelnionych trwale 
związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 
na 1 rok.

Bliższe informacje można uzyskać osobiście w Urzę-
dzie Gminy Żary - pok. 208, tel. 68 470 73 09.

    Wójt Gminy Żary 
       Leszek Mrożek

GMINA ŻARY PRZYPOMINA 
o opłacie za zmniejszenie naturalnej 
retencji terenowej

OGŁOSZENIE

ŻARY Reakcja żarskiej 
fi rmy Swiss Krono na 
oświadczenie marszałek 
województwa lubuskiego, 
opublikowane 
w poprzednim numerze 
Mojej Gazety.
- 13 stycznia br. otrzymaliśmy ofi cjalne posta-
nowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji, 
w którym Pani Marszałek postanawia 
wstrzymać w okresie 6 miesięcy od wydania 
niniejszego postanowienia wykonanie decy-
zji z dnia 31.12.2018 r.

Potwierdzam, że skorzystamy z przysłu-
gującego nam zażalenia do Ministra Środowi-
ska i takie zażalenie złożymy w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania postanowienia.

Nasza fi rma stoi na stanowisku, że pyły 
wytwarzane w naszym zakładzie, w trakcie 
procesu produkcyjnego płyt drewnopochod-
nych, nie stanowią zagrożenia dla środowiska 
i zdrowia ludzi. W SWISS KRONO pył spa-
lany jest w specjalistycznych instalacjach 

zgodnych z prawem europejskim (konklu-
zjami BAT, z ang. Najlepsze Dostępne Roz-
wiązania), a gazy odlotowe oczyszczane są za 
pomocą najnowocześniejszych elektrofi ltrów. 
Pyły te spalane są całkowicie (dosłownie do-
szczętnie) w naszych specjalistycznych insta-
lacjach na odpowiednich palnikach suszar-
niczych, w temperaturze około 1000 stopni 
Celsjusza (temperatura płomienia sięga 1200 
st. C). Produkty ich spalania to: para wodna, 
dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu 
i niewielkie ilości popiołów (ok. 1%). Podczas 
spalania uzyskujemy gorące gazy służące do 
suszenia drewna, które następnie przed opusz-
czeniem instalacji produkcyjnych oczyszcza-
ne są w nowoczesnych elektrofi ltrach.

W urządzenia do ochrony powietrza 
w ostatnich latach zainwestowaliśmy ponad 
100 mln zł. W trosce o środowisko, istotne 
jest to, co jest emitowane z instalacji, a nasza 
technologia spalania pyłu jak wspomniałem 
gwarantuje pełne bezpieczeństwo procesu.

Wykorzystanie pyłów pochodzących 
z produkcji płyt drewnopochodnych jako 

biopaliwa w Europie (również w naszych za-
kładach m.in. w Niemczech i Szwajcarii) jest 
powszechną praktyką. Wykorzystanie biopa-
liw nie wpływa na podwyższenie emisji CO2 
– co pokrywa się z europejskimi i światowymi 
dążeniami do ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych.

W SWISS KRONO Sp. z o.o. działają 
dwa elektrofi ltry. Pierwszy elektrofi ltr SEKA 
32 (zbudowany w 2008 roku) oczyszcza gazy 
z suszarń wiórów ciągów produkujących płyt 
wiórowych oraz płyt OSB. Drugi Bio Elek-
trofi ltr fi rmy EWK oczyszcza gazy z suszar-
ni ciągu wytwarzającego płyty MDF. Jest to 
największe i najnowocześniejsze tego typu 
urządzenie w Europie i jak do tej pory jedyne 
w Polsce. Bardzo skutecznie oczyszczają gazy 
odlotowe, przede wszystkim z pyłu i związ-
ków organicznych, w tym również formalde-
hydu. Są one redukowane w instalacji dzięki 
wykorzystaniu zjawiska jonizacji oraz spe-
cjalnych mikroorganizmów, dla których po-
żywkę stanowią związki organiczne. Oczysz-
czone gazy wraz z parą wodną powstającą 

podczas suszenia drewna odprowadzane są do 
atmosfery. Monitoring emisji zgodnie z obo-
wiązującym prawem prowadzony jest przez 
niezależne akredytowane laboratoria.

Do produkcji płyt w SWISS KRONO 
stosowane są żywice aminowe (formaldehy-
dowo-mocznikowe, formaldechydowo-me-
laminowe) oraz żywice PMDI. Żywice te 
nie zawierają metali ciężkich, ani związków 
chlorowcopochodnych. Składają się z tych sa-
mych pierwiastków z jakich zbudowane jest 
drewno czyli z: węgla, azotu, wodoru i tlenu. 
Podczas produkcji dodawane są również nie-
wielkie ilości emulsji parafi nowej oraz utwar-
dzaczy (ok. 1%). W ich skład również wcho-
dzą tylko podstawowe pierwiastki tj. węgiel, 
azot, wodór i tlen. 

Warto jednocześnie podkreślić, że rze-
czywistą przyczyną złego stanu powietrza 
w Polsce jest emisja pochodząca z domowych 
pieców, tzw. niska emisja!!! 

Jarosław Masina
kierownik działu marketingu 

Swiss Krono Sp. z o.o. w Żarach
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Zamek znów 
w rękach miasta

Narkotyki  
i list gończy
POWIAT ŻARSKI Blisko 
pół kilograma narkotyków 
zabezpieczyli policjanci  
w mieszkaniu poszukiwanego 
listem gończym 35-latka.
W poniedziałek (13.01) policjanci z Komisaria-
tu Policji w Lubsku zatrzymali mężczyznę, który 
był poszukiwany listem gończym. 35-latek prze-
bywał w swoim miejscu zamieszkania i nie spo-
dziewał się wizyty funkcjonariuszy. Od maja ubie-
głego roku ukrywał się m.in. na terenie Niemiec. 
Podczas przeszukania, w mieszkaniu policjanci 
znaleźli narkotyki. To blisko pół kilograma mari-
huany. Część zabronionych środków spakowana 
była w plastikowe pudełka, część ukryta w sejfie, 
który znajdował się na ścianie. 35-letni mieszka-
niec pow. żarskiego nie chciał go otworzyć, dopie-
ro kiedy policjanci chcieli ingerować siłą, poszu-
kiwany otworzył. Mężczyzna został zatrzymany  
i trafił do policyjnego aresztu. We wtorek (14.01) 
został przesłuchany i usłyszał zarzut posiadania 
narkotyków. Tłumaczył, że środki te posiadał na 
własny użytek. 35-latek trafił za kraty, za popeł-
nione wcześniej przestępstwa, spędzi tam co naj-
mniej 5 lat. Za posiadanie narkotyków może mu 
grozić dodatkowo do 3 lat pozbawienia wolności.

kom. Aneta Berestecka

ŻARY Jerzy 
Pietrak i Marin 
Kwiatkowski - 
dotychczasowi 
właściciele 
zamku - podpisali 
16 stycznia 2020 
roku umowę  
z burmistrz 
Danutą Madej. 
Zabytek po 
latach znów 
jest własnością 
miasta.

Podpisana została umowa 
darowizny zamku Biber-
steinów, będącego częścią 
kompleksu zamkowo-pa-
łacowego wraz z działką 
nr 332/1 o powierzchni  
5.502 m2, pomiędzy wła-
ścicielami zamku a mia-
stem Żary. W budżecie 

miejskim na 2020 r. jest 
250 tysięcy złotych i środ-
ki te mają być w pierwszej 
kolejności przeznaczone 
na zabezpieczenie obiektu, 
wyczyszczenie fosy, moni-
toring, oświetlenie i rozpo-
częcie projektów związa-
nych z renowacją. 

Miasto poniosło wy-
łącznie koszty sądowe  

w wysokości ok. 400 zło-
tych, mimo że wartość całej 
nieruchomości właściciele 
oszacowali na 2,5 miliona 
złotych. Notariusz spisał 
umowę nieodpłatnie. 

18 stycznia 1992 r. 
miasto sprzedało kompleks 
zamkowo-pałacowy Rober-
towi Hamerlikowi za kwo-
tę równowartości ok. 100 

tysięcy dolarów. Wówczas 
była to kwota 1 miliarda 
złotych. Ostatni właściciele 
kupili kompleks zamkowo-
-pałacowy od komornika 
sądowego po bankructwie 
poprzedniego właściciela, 
w 2006 r. za kwotę 419 ty-
sięcy złotych.

ATB (źródło UM Żary)

fot. UM Żary
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GMINA ŻARY Noworoczne plany i problemy

Życie prawie bez długów
O planach gminy na  
2020 rok, inwestycjach  
i finansach z wójtem gminy 
wiejskiej Żary Leszkiem 
Mrożkiem rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Nowy budżet uchwalony?
- Uchwała budżetowa na 2020 rok zo-
stała podjęta 19 grudnia. Określono  
w niej, że budżet gminy na ten rok wyno-
si 60.971.302 złote i jest on największy  
z dotychczasowych, jakie miała gmina Ża-
ry. Przed nami mnóstwo zadań do wyko-
nania, ale najwięcej środków pochłania 
nam oświata. Prawdopodobnie będą ko-
lejne podwyżki dla nauczycieli, a to może 
również dotknąć naszego budżetu. Dziś 
nie znamy odpowiedzi na pytanie, czy ko-
lejne podwyżki znów odbywać się będą 
kosztem samorządów. Czy będzie kolejny 
gest rządu na zasadzie - my daliśmy roz-
porządzenie, a wy znajdźcie na to pienią-
dze. Mam nadzieję, że to się zmieni.

Jakie będą inwestycje w tym roku?
- Mamy do zakończenia zadania rozpo-
częte w ubiegłym roku. W ramach Żar-
sko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalne-
go są to inwestycje związane z komuni-
kacją. Zaplanowaliśmy w budżecie 860 
tysięcy złotych, jako wsparcie dla powia-
tu żarskiego w realizacji budowy trzecie-
go etapu drogi powiatowej w Złotniku. 
Koszt tej inwestycji to prawie 4,5 miliona. 
Mamy również pieniądze przeznaczone 
na drogę w Siodle, na różnego typu mo-
dernizacje dróg w Lubomyślu i Olbrachto-
wie. Zaplanowaliśmy środki na rozpoczę-
tą już termomodernizację budynku świe-
tlicy wiejskiej w Olbrachtowie. W tym ro-
ku chcemy dokończyć świetlicę wiejską 
w Lubomyślu - ta inwestycja zamknie się 
kwotą prawie trzech milionów złotych.

A poza drogami?
- Jeśli chodzi o sprawy bieżące, nadal bę-
dziemy wymieniać liczniki wody na przy-
stosowane do odczytu radiowego. W tym 
roku na wymianę wodomierzy w Drożko-
wie, Łukawach i Lubanicach przeznacza-
my około 150 tysięcy. Jeśli chodzi o go-
spodarkę wodną na terenie gminy, zło-
żyliśmy wniosek na 1,8 miliona do Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po-
winniśmy w tym roku otrzymać dodatko-
we środki na ten cel. Dużo inwestujemy 
w wodę i cały czas modernizujemy nasze 
studnie i infrastrukturę.

Będzie w tym roku fundusz sołecki?
- Tak. Mieszkańcy cały czas starają się  
z tych środków poprawiać infrastruktu-
rę w swoich miejscowościach. Pienią-
dze wydawane są więc nie tylko na im-
prezy, ale na przykład na solary, dodatko-
we punkty świetlne, czy też modernizacje 
placów zabaw. Tegoroczny fundusz sołec-

ki, działający na zasadach budżetu oby-
watelskiego, to ponad pół miliona.

W poprzednich latach gmina mocno 
wspierała jednostki ochotniczych 
straży pożarnych.
- Będziemy się starać zakupić lekki lub 
średni samochód dla OSP Marszów. To 
już ostatnia, szósta jednostka na tere-
nie naszej gminy bez nowego wozu. Mam 
nadzieję, że w tym roku uda nam się ku-
pić takie auto przy wsparciu środków ze-
wnętrznych. Koszt to około 800 tysięcy.

Będą jakieś inwestycje dla 
środowiska?
- Mamy 350 tysięcy przeznaczonych na 
wymianę starych pieców oraz na budo-
wę przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Mieszkańcy mogą się zwracać o dotacje, 
jeśli ich domy mają minimum 5 lat. Wcze-
śniej było to 10 lat. Dopłaty do wymiany 
pieca wynoszą do 6 tysięcy, a do oczysz-
czalni przydomowych - do 4 tysięcy zło-
tych. Mam nadzieję, że zmienią się prze-
pisy i wymiana pieca nie będzie wymaga-
ła pozwolenia na budowę, a tylko zgło-
szenia. Te dodatkowe koszty trochę lu-
dzi zniechęcają. Projekt budowlany, kie-
rownik budowy... Niby wszyscy chcą wal-
czyć ze smogiem, ale jakoś ciężko to idzie 
od strony przepisów. Mimo to, zachęcamy 
mieszkańców, bo wszystko to ma wpływ 
na nasze środowisko.

A co ze śmieciami?
- Mamy w Marszowie piękny Zakład Zago-
spodarowania Odpadów. Uważam, że se-
gregacja powinna się odbywać właśnie 
tam i nigdzie więcej. A wprowadza się 
przepisy i opłaty, przez które mieszkańcy 

muszą płacić więcej. Odpowiedzialny jest 
za to samorząd, na który łatwo narzucić 
karę. Na razie, do końca sierpnia, opłaty 
dla mieszkańców si nie zmienią.

Potrzeb zawsze jest więcej, niż 
środków możliwych do wydania.
- Lista potrzeb naszych jednostek i so-
łectw jest bardzo długa. Żeby je zaspoko-
ić, potrzebowalibyśmy w budżecie dodat-
kowych 8 milionów, a nie jesteśmy w sta-
nie zapewnić takich pieniędzy. Zmniej-
szyły się dochody gminy ze względu na 
obniżenie podatku oraz likwidację podat-
ku dla osób do 26 roku życia. Do tego pod-
niesienie minimalnego wynagrodzenia. 
Wiele gmin musi więc przeznaczać środ-
ki na zadania narzucone odgórnie, a tym 
samym zmniejszać kwoty na inwestycje. 
Jak tak dalej pójdzie, to zamiast inwesty-
cji, będziemy mieć tylko wydatki bieżące.

Wspomniał pan już o dużych 
wydatkach na oświatę.
- O tym co ma być w szkołach decydu-
je kto inny, a pieniądze musi wykładać 
kto inny. Kiedyś decydowało kuratorium  
i miało na to środki. Dzisiaj ministerstwo 
decyduje, a samorząd musi znaleźć na to 
pieniądze. Cały czas nam się tłumaczy, 
że to my źle gospodarujemy budżetem. 
Ale jeśli chcemy podjąć kroki oszczęd-
nościowe, to musimy pytać o zgodę ku-
ratorium lub ministra i zazwyczaj takiej 
zgody nie ma. Przykładem jest ilość osób  
w klasach. Jeśli chcą, abyśmy utrzymy-
wali małe szkoły i małe klasy, to pie-
niądze powinny iść na oddział, a nie na 
ucznia. Wtedy obojętne by było, czy  
w klasie jest ośmiu czy dwudziestu pię-
ciu uczniów. Nauczyciel zarabiać musi ty-
le samo - bez znaczenia, ilu uczniów ma 
w klasie. Najlepiej, jakby pensje nauczy-
cielskie wypłacało państwo, a nam zosta-
wiło utrzymanie budynków. Gmina otrzy-
muje 7 milionów subwencji oświatowej, 
a prawie 6 milionów musi dołożyć z wła-
snych środków. Prawie drugie tyle. Tylko 
do ostatniej podwyżki nauczycieli i tylko 
za 4 miesiące musieliśmy dołożyć 140 ty-
sięcy. Nie zrobimy jakiejś drogi, bo trze-
ba dać nauczycielom. Uważam, że należą 
się im te pieniądze, ale powinny być za-
pewnione przez państwo. Niektórzy wój-
towie i burmistrzowie już teraz sygnali-
zują, że w 2021 roku będą mieć problemy  
z uchwaleniem budżetu. 

Martwi się pan, czy budżet 
wytrzyma wszelkie 
niespodziewane wydatki do końca 
tego roku?
- Na dzień dzisiejszy nasz budżet jest bar-
dzo bezpieczny. Nie widzę zagrożenia, że-
byśmy byli zmuszeni w tym roku do wyko-
nywania drastycznych ruchów oszczęd-
nościowych. Niemniej jednak życzyłbym 
sobie, aby ten budżet był jeszcze lepszy, 
abym mógł wykonać więcej inwestycji  

i nie bać się, że w którymś momencie po-
jawi się jakaś ustawa, po której będzie-
my musieli wydawać pieniądze na coś 
innego, niż planowaliśmy. Na inwesty-
cje mamy zabezpieczonych 10 milionów 
i to wszystko chciałbym zrealizować. Je-
śli pojawią się możliwości pozyskania do-
datkowych środków, na pewno będziemy 
starać się z tego skorzystać.

Jak wygląda obecne zadłużenie 
gminy Żary?
- Zadłużenie jest bardzo małe. Wynosi za-
ledwie 2,3 procenta. Z tego się bardzo 
cieszę. Jeżeli będzie potrzeba wzięcia 
kredytu, to przy naszej kondycji finanso-
wej żaden bank nam nie odmówi. Być mo-
że będzie potrzeba większych inwestycji, 
jeśli chodzi o gaz na terenie naszej gminy. 
Ale spokojnie sobie z tym poradzimy. Bę-
dziemy chcieli pozyskać środki zewnętrz-
ne na ścieżki rowerowe. Moją polityką by-
ło niezadłużanie gminy. Po to, aby być go-
towym do wzięcia kredytu na wkład wła-
sny do projektów dofinansowywanych ze 
środków unijnych. I to na każdą inwesty-
cję, jaką będziemy potrzebowali.

Radni mieli zastrzeżenia, co do 
projektu tegorocznego budżetu?
- Projekt był przedstawiany i omawiany 
na poszczególnych komisjach. Na dzień 
dzisiejszy w naszej radzie prawie wszyscy 
są jednomyślni. Zdarzają się pojedyncze 
przypadki osób, które mają wątpliwości 
co do drogi, którą obraliśmy. Przy głoso-
waniu nad budżetem na ten rok tylko jed-
na osoba wstrzymała się od głosu. Reszta 
radnych projekt poparła. 

Jak wygląda współpraca z radnymi 
na co dzień?
- Jestem bardzo zadowolony z tej współ-
pracy. Radni przychodzą i wskazują pro-
blemy, jakie trzeba rozwiązać w poszcze-
gólnych miejscowościach. I co muszę 
podkreślić - nie jest tak, że każdego inte-
resuje tylko jego wioska. Starają się zro-
zumieć wszystkie potrzeby. Jeśli dziś jest 
konieczność postawienia jakiegoś odcin-
ka lamp przy danej drodze i jest to me-
rytorycznie uzasadnione, nie ma żadne-
go problemu z akceptacją. Nie ma czegoś 
takiego, że „nie, bo nie”. Są bardzo wyro-
zumiali, za co im dziękuję. Naprawdę mi-
ło się pracuje z taką radą. Zgoda buduje, 
niezgoda rujnuje. To mądre powiedzenie 
ma zastosowanie także i tutaj. 

Gmina to wiele miejscowości i nie 
da się wszędzie robić wszystkiego 
na raz.
- Staram się, aby rozwój gminy był na 
całym jej obszarze. Gdy obejmowałem 
funkcję wójta mówiono, że będę dbał tyl-
ko o duże wioski. Ale mam inną politykę. 
Każda miejscowość jest dla mnie ważna. 
A że nie wystarcza na wszystko pieniędzy, 
robimy po kolei to, na co nas stać. 

fot. ARMG
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ŻARY Tylko  
w przeciągu trzech 
ostatnich lat Szpital 
na Wyspie otrzymał 
nowoczesny 
sprzęt medyczny 
o wartości blisko 
miliona złotych. To 
dary od Fundacji 
„Wielka Orkiestra 
Świątecznej 
Pomocy”.

Sprzęt medyczny trafił między na 
oddział geriatryczny, do zakładu 
opiekuńczo-leczniczego, na od-
dział ginekologiczno-położniczy 
oraz przede wszystkim na oddział 
noworodkowy. 

- Oddział noworodkowy 
otrzymał najwięcej sprzętu - 
mówi prezes Szpitala na Wyspie 
Jolanta Dankiewicz. - Z wnio-
skiem do Fundacji WOŚP zwró-
ciliśmy się pod koniec 2017 roku.

Szpital otrzymał między in-
nymi inkubatory, w tym inkubator 
transportowy, aparat USG, lampy 
do fototerapii, stanowiska do re-
suscytacji i pielęgnacji noworod-
ka, pompy infuzyjne, urządzenie 
do badania poziomu bilirubiny  
u noworodka, respirator, urządze-
nie do badania słuchu, pulsoksy-
metry, kardiomonitory, aparaty 
do mierzenia tętna płodu i sporo 
innego sprzętu. Na oddziale geria-
trycznym pojawiły się nowe wóz-
ki inwalidzkie, materace przeci-
wodleżynowe, czy inhalatory.

Kiedyś pracownia USG 
była w innym budynku i trzeba 

było przetransportować noworod-
ka na badanie. Dziś wprawdzie 
diagnostyka jest w tym samym 
obiekcie, ale dzięki dodatkowe-
mu aparatowi USG, noworodek 
nie opuszcza nawet oddziału.  
W dodatku urządzenie jest spe-
cjalnie przystosowane do badań 
najmłodszych pacjentów.

- To przede wszystkim 
większe bezpieczeństwo naszych 
pacjentów - podkreśla prezes 
Dankiewicz. - Lekarz może wy-
konać potrzebne badanie natych-
miast, gdy jest taka potrzeba.

Bez tych darów szpital też 
działał, ale sprzętu było znacznie 
mniej. W dodatku starszej gene-

racji. Dziś na przykład stanowi-
ska do resuscytacji noworodka są 
sterowane elektronicznie - urzą-
dzenie jakby samo określa, jaką 
temperaturą trzeba dziecko ogrze-
wać. Na jednym stanowisku moż-
na dziecko zarówno zważyć, jak  
i podłączyć pod kardiomonitor. 
Nie ma potrzeby przenoszenia 

dziecka pomiędzy urządzeniami.
- Złożyliśmy do Fundacji 

WOŚP kolejny wniosek o sprzęt 
medyczny i czekamy na decyzje - 
mówi Jolanta Dankiewicz.

W żarskim szpitalu widać 
wyraźnie efekty Finałów WOŚP.

Andrzej Buczyński

AKTUALNOŚCI

Sprzęt za milion

Powyżej standardów

Nowoczesna aparatura medyczna to większe bezpieczeństwo i komfort maluszków na oddziale noworodkowym fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Szpital  
na Wyspie jest  
drugą placówką  
w województwie,  
w której realizowany 
jest specjalny 
program skierowany 
do mam.
Pacjentki ciężarne oraz te, które 
urodziły w Szpitalu na Wyspie, 
są objęte dodatkową opieką diete-
tyka. Otrzymują też pięć specjal-
nie dobranych posiłków dzien-
nie - śniadanie, drugie śniadanie, 
obiad, podwieczorek i kolacja. 
Standardem są trzy posiłki dzien-

nie dla każdego pacjenta szpitala.
- Nasze pacjentki są ob-

jęte opieką dietetyka nie tylko 
podczas pobytu w szpitalu, ale 
też przez osiem tygodni po wy-
pisaniu ze szpitala po porodzie - 
mówi prezes Szpitala na Wyspie 
Jolanta Dankiewicz.

Program pod nazwą „Stan-
dard szpitalnego żywienia kobiet 
w ciąży i w okresie poporodo-
wym - Dieta Mamy” jest prowa-
dzony w Zielonej Górze, a także 
od 1 grudnia w Żarach. Koszty 
jego wdrożenia i realizacji finan-
suje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dzięki temu pacjentki mogą 

przede wszystkim - jakby przy 
okazji pobytu w szpitalu - zapo-
znać się z zasadami zdrowego 
żywienia. Wiedza ta na pewno się 
przyda, a za konsultacje nie trze-
ba dodatkowo płacić.

Spotkania z dietetykiem od-
bywają się dwa razy w tygodniu 
na oddziale ginekologiczno-po-
łożniczym.

Dietetyk nie tylko przepro-
wadzi edukację żywieniową, ale 
też odpowie na wszelkie nurtu-
jące pytania, które w trakcie spo-
tkań mogą się nasunąć.

Andrzej Buczyński

W Szpitalu na Wyspie w Żarach rodzi się prawie tysiąc dzieci rocznie 
fot. Andrzej Buczyński
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REKLAMAREKLAMA

ŻARY Kilka osób otrzymało 
pisma z warszawskiej kancelarii 
prawnej, reprezentującej 
interesy żarskiej firmy Swiss 
Krono.
Pismami „pochwalili” się między innymi na swo-
ich profilach społecznościowych radny miejski 
Tadeusz Płóciennik, czy też Remigiusz Krajniak 
- między innymi organizator pikiet w sprawie po-
wietrza w Żarach.

Pisma dotyczą rozpowszechniania niepraw-
dziwych i nierzetelnych informacji i tym samym są 
wezwaniem do zaniechania naruszeń dóbr osobi-
stych. Prawnicy wskazali konkretnie, o jakie wy-
powiedzi chodzi. Między innymi: „Swiss Krono 
nielegalnie spala pył produkcyjny”, „Swiss Krono 
spala związki niebezpieczne i toksyczne”, „sytu-
acja w Swiss Krono jest porównywalna do sytuacji 
w Kronospamie w Szczecinku”, „Swiss Krono ma 
spalarnię, która nie jest przystosowana do spala-
nia odpadów, które generuje”, „Swiss Krono dys-
ponuje filtrami, co do których istnieją duże wąt-
pliwości”, „Swiss Krono działa w sposób wątpliwy 
moralnie”.

Żarska firma domagała się w ten sposób 
przeprosin na piśmie oraz wpłaty kwoty 5000 zło-
tych na konto Powiatowego Domu Dziecka w Ża-
rach.

- Od dłuższego czasu przez wąską grupę 
kilku prywatnych osób prowadzone są działania 
szkodzące wizerunkowi naszej firmy. Niejasne są 
dla nas faktyczne motywy tej działalności. Ich ce-
lem jest zdyskredytowanie naszej firmy w oczach 
pracowników, klientów i mieszkańców Żar, pod-
ważenie zaufania i renomy. Od tych osób oczeku-
jemy zaniechania tego typu działań, przeprosin 
i sprostowań - wyjaśnia Jarosław Masina z firmy 
Swiss Krono.

Nie dziwi fakt, że firma dba o swój wizeru-
nek. Warto więc mieć na uwadze, że lepiej po-
siadać dowody na poparcie wygłaszanych opinii. 
Niektóre osoby mówią oraz piszą bez żadnych za-
hamowań, szczególnie na portalach społeczno-
ściowych. Nie dotyczy to wyłącznie jednej firmy, 
a praktycznie wszystkich dziedzin życia. Oskarże-
nie rzucić łatwo. Trzeba się jednak liczyć z możli-
wymi konsekwencjami. ATB

Uważaj na 
słowa

ŻARY Jakiś czas temu 
opłaty za ścieki były 
równe. Do momentu, 
gdy prezes żarskiego 
Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji podniósł 
trzykrotnie ceny 
mieszkańcom wsi, 
w stosunku do tego, ile 
płaci się za ścieki 
w mieście. Od tamtej 
pory trwa spór.
Przypomnijmy, że chodzi o mieszkań-
ców Grabika i Mirostowic Dolnych. 
Kanalizacja w tych miejscowościach 
oraz w części miasta Żary była bu-
dowana w ramach tego samego pro-
jektu, dofinansowanego z pieniędzy 
unijnych, w ramach tak zwanej aglo-
meracji. Wójt wraz z mieszkańcami 
wsi stoją na stanowisku, że waśnie  

z tego powodu ceny za odbiór ście-
ków powinny być zbliżone.

Prezes ZWiK z kolei twierdzi, 
że nie mogą i w mieście zastosował 
stawki taryfowe, a na terenie gminy 
wiejskiej odbiór hurtowy ścieków.

Taryfy ściekowe na wniosek 
ZWiK zatwierdza Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie, które 
pod koniec roku unieważniło jednak 
zatwierdzoną wcześniej taryfę dla 
miasta Żary.

- To było do przewidzenia, po-
nieważ Wody Polskie zostały wpro-
wadzone  zostały w błąd - mówi wójt 
Leszek Mrożek. - Do taryf wskazano 
tylko miasto Żary, zamiast aglome-
racji. Następnym krokiem podjętym 
przez prezesa ZWiK powinno być po-
nowne złożenie wniosku o ustalenie 
taryf, ale z uwzględnieniem aglome-
racji, a więc też mieszkańców Grabi-
ka i Mirostowic - dodaje.

Wójt jest zadowolony z takiego 
obrotu sprawy, gdyż jest to niewąt-
pliwie w interesie mieszkańców jego 
gminy.

Wcześniej gmina miała umowy 
z mieszkańcami, a ZWiK z gminą.  
W międzyczasie mieszkańcy wypo-
wiedzieli umowy gminie chcąc już 
bezpośrednio zawrzeć takowe ze 
spółką wodno-ściekową. Gmina nie 
przedłużyła więc umowy ze ZWiK-
-iem i od tej pory w opinii wójta nie 
jest już stroną konfliktu.

- Czekam na to, aby pan pre-
zes Czekalski podał gminę do sądu, 
bo tylko o tym mówi i jakoś tego nie 
robi - mówi wójt Mrożek. - Wtedy sąd 
ostatecznie by ustalił, kto miał rację, 
a aglomeracja jest, czy się to komuś 
podoba, czy nie.

Do sprawy wrócimy.

Andrzej Buczyński

Wody Polskie 
unieważniły

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zainteresował się sprawą osobiście i przyjechał do Żar bliżej przyjrzeć się problemowi 
pod koniec czerwca ubiegłego roku fot. Andrzej Buczyński
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28. Finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyńskifot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Olaf Napiórkowski, 
wiceburmistrz Żar
- Nasze dwa miejskie 
sztaby w Żarskim 
Domu Kultury oraz  
w Przedszkolu Wiel-
kiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy pod-
czas 28. Finału pobiły 
dotychczasowe rekor-
dy w ilości zebranych 
pieniędzy. W tym roku 
to około 131 tysięcy 
złotych, czyli prawie  
o 43 tysiące więcej, niż 
rok temu. To zasługa 
osób które zaangażo-
wały się w organizację 
imprez, wolontariuszy, 
kwestujących, biorą-
cych udział w licyta-
cjach oraz wszystkich, 
którzy okazali wielkie 
serce i wrzucali pie-
niądze do puszek.
Mieliśmy wiele bar-
dzo ciekawych imprez  
w mieście, było sporo 
atrakcji, w tym kon-
certy na naszej nowej 
scenie w parku, byli 
motocykliści, można 
było przejechać się 
zabytkowymi pojazda-
mi. Osobiście brałem 
udział w charytatyw-
nym meczu koszyków-
ki pomiędzy drużyną 
ratusza a trenerami 
klubu BC Swiss Krono. 
Można powiedzieć, że 
całe miasto pracowało 
na ten sukces.

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. ARMG
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Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 9)
POWIAT ŻARSKI 
Materiał 
przedstawiony  
w poniższym 
odcinku może zostać 
potraktowany jako 
sprawa niemożliwa, 
wręcz czysta 
abstrakcja – mając na 
uwadze jak wygląda 
dzisiaj kolejowy 
krajobraz w Lubsku.
Zakres przedwojennych połączeń 
kolejowych oraz lista miast, do któ-
rych można było bezpośrednio doje-
chać z Lubska były olbrzymie, jed-
nakowoż prawdziwe. Decydował  
o tym przede wszystkim magistral-
ny charakter linii kolejowej z Berlina 
do Wrocławia, która w Jasieniu roz-
dzielała się na dwie odnogi; starsza  
z 1846 r. biegła przez Żary i Węgli-
niec, młodsza wybudowana w 1875 r. 
była krótsza o około 30 km i prowa-
dziła praktycznie w prostej linii przez 
Żagań i Małomice. Wystarczy jedy-
nie popatrzeć na historyczne rozkła-

dy jazdy pociągów, by skonstatować, 
jak potężny ruch pociągów odbywał 
się przez lubską stację i to przez ca-
łą dobę. Kilkanaście pociągów dzien-
nie do Berlina i Wrocławia, pociągi 
pośpieszne do Wiednia, Bukaresztu 
czy Krakowa to norma jeżeli chodzi 
o metropolie do których można by-
ło z Lubska bezpośrednio dojechać 
koleją przed 1945 r. W Lubsku nie-
które z dalekobieżnych pociągów ja-
dących z Berlina były rozłączane, po 
czym część wagonów jechała star-
szą linią przez Żary, pozostałe linią 
skrótową przez Żagań. Analogicznie,  
w drodze powrotnej dwa różne po-
ciągi były na lubskiej stacji zespalane 
w jeden udający się do Berlina. Poza 
tym, duże znaczenie w predyspono-
waniu do podnoszenia rangi tej sta-
cji miało bliskie położenie ważnych 
węzłów kolejowych w Żarach, Ża-
ganiu, czy wspominanym Jasieniu. 
Przykładowo z Lubska do Wrocła-
wia było pięć różnych możliwości 
dojazdu, oczywiście z najszybszym 
wariantem przez Żagań i Legnicę, 
gdzie podróż trwała tylko 2 godziny. 
Wręcz legendą obrosły przejeżdża-

jące przez Lubsko słynne „Latające 
Ślązaki”. Pociągi te - których prędko-
ści techniczne dochodziły nawet do 
160 km/h - były zestawione z trzech 
spalinowych wagonów motorowych 
i kursowały pomiędzy Berlinem,  
a miastami Górnego Śląska. 

Po wojnie charakter potężne-
go tranzytu przez Lubsko i wyśmie-
nitych pociągów pasażerskich już 
nie istniał. Wobec nowej sytuacji ge-
opolitycznej, w której Lubsko znala-
zło się w obrębie państwa polskiego  
i faktu przebiegającej nieopodal gra-
nicy państwowej, miasto stało się 
stacją końcową dla lokalnych czy 
regionalnych pociągów. Liczba po-
ciągów pasażerskich odchodzących  
z lubskiego dworca na dobę zmniej-
szyła się z 58 w 1941 r. do jedynie 
15 w 1948 r. Rewelacją jest fakt, iż 
do zakończenia masowych ruchów 
przesiedleńczych w zachodniej Pol-
sce, miasto miało bezpośrednie połą-
czenie kolejowe z Katowicami oraz 
Warszawą.

Choć Lubsko pod wzglę-
dem przewozów pasażerskich stało 
się stacją o regionalnym znaczeniu, 

miasto posiadało do początku lat 90. 
stałe, bezpośrednie połączenie kole-
jowe z Wrocławia Świebodzkiego 
(do Wrocławia z przesiadką), Legni-
cą, Zieloną Górą (powrót przez Ża-
ry), Głogowem i Jelenią Górą (po-
wrót bezpośredni z Lubania). Poza 
tym, ze względu na zachowaną gę-
stą sieć kolejową w całym regionie, 
Lubsko miało cały wachlarz rozma-
icie kursujących pociągów do Żar 
i Żagania (przez Lipsk Żarski lub 
Tuplice tudzież Bieniów). Znacz-
na część tych pociągów traktowana 
była jako łączniki do pociągów da-
lekobieżnych odjeżdżających z Żar 
(pod pociąg wieczorny do Warsza-
wy), Żagania (pod nocnego „eisena-
cha” do Krakowa) czy w przypad-
ku pociągu z Warszawy Wschod-
niej, poranny podsył po pasażerów 
udawał się jedynie do Bieniowa, po 
czym od razu wracał do Lubska. Do 
tego dochodziło kilka par pociągów 
do Tuplic i zazwyczaj po dwie pa-
ry do Krosna Odrzańskiego i Gubin-
ka. To te dwa ostatnie kierunki by-
ły pierwszymi, które znamionowa-
ły rażący spadek zapotrzebowania 

na przewozy pasażerskie oraz zmia-
ny preferencji podróżnych, wybie-
rających coraz częściej autobus lub 
samochód. Oczywiście procesom 
tym towarzyszyły pogarszające się 
lub niezmiennie fatalne możliwo-
ści eksploatacyjne kolejowych tras.  
W wyniku takich tendencji, najpierw 
w 1984 r. padło połączenie z Lub-
ska do Krosna Odrzańskiego, dwa 
lata później do annałów odchodzą 
pociągi w kierunku Gubinka. Naj-
większy regres w osobówkach na-
stał jednak w 1990 r., w wyniku za-
wieszenia połączeń pasażerskich na 
odcinkach Jasień – Sieniawa Żarska 
oraz Lubsko – Tuplice. W jednym 
dniu miasto traci kultowe połączenia  
z Wrocławia, do Głogowa i Jeleniej 
Góry. W rozkładzie jazdy 1991/92 
do Lubska dociera jedynie 6 pocią-
gów na dobę i tyle samo odjeżdża. 
Oprócz jednej pary połączeń z Zie-
loną Górą, pozostałych 5 par kur-
sowało z i do Żagania bezpośred-
nio przez Bieniów, lub trasą okręż-
ną  przez Żary i Bieniów. Jeden z po-
ciągów oblatywał ponadto Jankową 
Żagańska, co skutkowało dwukrot-
ną zmianą kierunku jazdy oraz 2-go-
dzinnym czasem podróży na trasie 
Lubsko-Żagań. Od wiosny 1992 r., 
pociągi osobowe prowadzone są  
już jedynie na trasie Lubsko - Bie-
niów - Żagań, a ich ilość każdego ro-
ku jest redukowana; 5 par w 1992 r.,  
4 pary w 1993 r., 3 w 1994 r. Przez 
kilka miesięcy 1993 r., oprócz pocią-
gów uruchamianych przez PKP, po-
między oboma miastami jedna kur-
sowała pociągów Lubuskiej Ko-
lei Regionalnej, niestety w godzi-
nach o wątpliwym zapotrzebowaniu 
przewozowym (przyjazd do Lubska 
19.22, odjazd do Żagania o 19.32), 
chyba że LKR do Żagania potrakto-
wany był jako łącznik do skomuniko-
wań z wieczornymi odjazdami pocią-
gów z Żagania w kierunku Legnicy  
i Głogowa. Trudno więc było o więk-
szą frekwencję w srebrnych strzałach, 
skoro w pociągach PKP kursujących 
w przystępniejszych godzinach, po-
dróżowało maksymalnie kilkunastu 
pasażerów. W okolicznościach tak 
słabego zainteresowania połączenia-
mi Lubsko – Żagań, przy jednocze-
śnie stale pogarszającej się kondycji 
przewoźnika, podejmującego natych-
miastowe przedsięwzięcia ogranicza-
jące koszty, postanowiono je zlikwi-
dować. Ilość pasażerów w pociągach 
była tak mała, że połączenie nie do-
trwało do ogólnej zmiany rozkładu 
jazdy (która w latach 80. czy 90. była 
przeprowadzana na przełomie maja  
i czerwca) i kursy zawieszono z koń-
cem stycznia 1995 r., wprowadzając 
na trasę zastępczą komunikację au-
tobusową. W ten sposób miasto z tak 
potężnymi tradycjami kolejarskim 
przestało mieć jakikolwiek kontakt 
ze światem kolejowym.  (cdn.)

 
Grzegorz DawczykOstatni rozkład odjazdów pociągów ze stacji w Lubsku przed likwidacją połączeń pasażerskich na liniach kolejowych z Lubska do Tuplic i z Jasienia do 

Sieniawy Żarskiej w 1990 r. opr. Grzegorz Dawczyk
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Bajkowa 
premiera

Żary, 17 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻARY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Grabik 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały  
Nr V/34/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Gra-
bik, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Grabik 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 stycznia 2020 r. do  
24 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Żary przy al. Jana Pawła II 6 68-200 Ża-
ry, w pokoju nr 211, w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Żary: www.bip.gminazary.pl, w zakładce „Planowanie prze-
strzenne” – „Wyłożenie do publicznego wglądu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r. w świetlicy w Zespole Szkół w Grabi-
ku o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 17 ust. 11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żary, na adres: al. Jana Paw-
ła II 6 68-200 Żary, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie z art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapo-
znania się, w dniach od 27 stycznia 2020 r. do 24 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Żary przy al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary, w pokoju nr 211, w godzinach od 
7.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Gminy Żary: www.gminazary.pl, z nie-
zbędną dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko ww. projektu planu miejscowego, wyłożonego do publicznego wglą-
du wraz z opiniami i uzgodnieniami, uzyskanymi na podstawie art. 54 ust. 1 ww. 
ustawy.

Zainteresowani mogą składać uwagi w ramach strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2020 r.  
w formie:

• pisemnej do Wójta Gminy Żary, na adres: al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu,

• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Żary przy al. Jana Pawła II 6 
68-200 Żary, w pokoju nr 211 w godzinach od 7.00 do 15.00,

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opa-
trywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: 
gminazary@gminazary.pl.

Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1  
i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwa-
nym dalej RODO, informuję, iż pozyskane dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie 
w ramach niniejszego postępowania oraz będą publikowane jako załącznik do uchwa-
ły, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), natomiast okres ich przecho-
wywania wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r.  
Nr 14 poz. 67). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RO-
DO, w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). Administratorem danych oso-
bowych jest Gmina Żary, al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary. Inspektorem Ochrony Danych  
w Gminie Żary jest Pan Marek Biedak: inspektor@cbi24.pl. Osoba, której dane do-
tyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania, a także do przenoszenia danych osobowych, ma prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ma prawo również do wniesie-
nia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  
z naruszeniem przepisów.

      Wójt Gminy Żary
         Leszek Mrożek

OGŁOSZENIE

Ewa Kołodziejczyk, autorka charytatywnych bajek fot. ARMG

ŻARY Jest 
już trzecia 
część przygód 
jaszczurki Cziczi.
Podobnie jak 
poprzednio, 
dochód ze 
sprzedaży bajki 
dla dzieci będzie 
przeznaczony na 
pomoc chorym 
dzieciom - 
podopiecznym 
Stowarzyszenia 
„Żar Serca”.

Oficjalną premierę bajki 
„Cziczi na zachodzi Pol-
ski” zaplanowano na środę,  
22 stycznia. Spotkania au-
torki z dziećmi odbędą 
się o godz. 10.00 i 12.00  
w żarskiej Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, natomiast  

o godz. 17.00 odbędzie się 
spotkanie autorskie „Ma-
rzenie Działanie Efekt”, 
podczas którego autorka  
i jednocześnie prezes Stowa-
rzyszenia „Żar Serca” Ewa 
Kołodziejczyk przedstawi 
i podsumuje dotychczaso-
we działania Stowarzysze-
nia. Będą również podzię-
kowania dla tych, którzy  
w różnej formie wspierali 
inicjatywy „Żaru Serca”.

Wszystko zaczęło się 
od pomysłu na wydanie 
pierwszej książeczki dla 
dzieci. Pomysł został przez 
Ewę Kołodziejczyk nie tyl-
ko jednorazowo zrealizo-
wany w 2017 roku, lecz był 
nadal rozwijany i kontynu-
owany. Ukazały się kolejne 
wydawnictwa.

- Tym razem nasza 
sympatyczna jaszczurka od-
wiedza nie tylko tereny Żar, 

ale również Żagania, Łęk-
nicy, Zielonej Góry, a tym 
samym zachęca dzieci do 
czytania i odwiedzenia tych 
miejsc, a także promuje na-
sze miasto i region - mówi 
Ewa Kołodziejczyk, zapra-
szając jednocześnie wszyst-
kich zainteresowanych na 
środowe spotkania. 

Bajka charytatyw-
na trafiła już do pierw-
szych osób, które kupiły ją  
w przedsprzedaży.

Więcej informacji na 
temat samego Stowarzy-
szenia „Żar Serca” oraz 
możliwościach pomocy po-
trzebującym dzieciom moż-
na znaleźć na stronie inter-
netowej www.zarserca.pl, 
a także na www..facebook.
com/PomoganiePrzezCzy-
tanie.

Andrzej Buczyński
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Grają żarskie ligi futsalu

Terminarz 4. kolejki LM i UEFA 
19 stycznia 2020
13:00 Crips - ŻKSW

13:50 ZZO Marszów - Wybrzeże Klatki Schodowej
14:40 MMalu - Magicy

15:30 Mirostowiczanka - Endorfina & Brunetka
16:20 Kaczy Team - Yakotakokiwa

17:10 Red Devils Katalonia - Libero
18:00 ŁKS Łęknica - Hart Szkło

18:50 Tiki Taka - Hooligans

Wyniki 4. kolejki Młodej Ligi Futsalu
UKS Promień Żary (2011) - Promień Women Żary 13:2

Szprotavia - UKS Victoria Jasień 0:18
UKS Promień Żary (2010) - UKS Czarni Żagań 10:3

Budowlani Lubsko - Mundial Żary 2:5

Wyniki 3. kolejki LM i PU
Wybrzeże Klatki Schodowej - Crips 3:10

Yakotakokiwa - MMalu 5:4
ZZO Marszów - Magicy 1:7
Tiki Taka - Hart Szkło 3:3

Libero - Endorfina & Brunetka 1:7
Red Devils Katalonia - Hooligans 3:3
Mirostowiczanka - ŁKS Łęknica 2:4

ŻKSW - Kaczy Team 3:3

Małymi krokami

Terminarz 5. kolejki Młodej Ligi Futsalu
19 stycznia 2020

8:50 Start Płoty - Łużyczanka Lipinki
9:40 Czarni Żagań - ŁKS Łęknica

10:30 UKS Promień 2010 - Szprotavia Szprotawa
11:20 UKS Promień 2011 - Mundial Żary

12:10 Promień Women - UKS Victoria Jasień
Pauza - Budowlani Lubsko

To już końcówka 
sezonu

PIŁKA RĘCZNA Sokół Żary 13:24 Lider Świebodzin. Młode Sokolanki wprawdzie mecz przegra-
ły, ale widać, że ta drużyna zaczyna grać coraz lepiej. Trening, trening, a potem trening. Wyniki 
przyjdą w swoim czasie fot. Andrzej Buczyński

SIATKÓWKA UKS Promień Żary 0:3 UKS Ares Nowa Sól. Przedostatni mecz lubuskiej ligi kade-
tek. Po 9. meczach żaranki zajmują piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 2. zwycięstw i 5. punktów 
fot. ARMG

Wybrzeże Klatki Schodowej - Crips 3:10 fot. Andrzej Buczyński Tiki Taka - Hart Szkło 3:3 fot. Andrzej Buczyński

UKS Promień Żary (2010) po wygranym 10:3 meczu z Czarnymi Żagań fot. Andrzej Buczyński
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Nadzieja nie umiera
KOSZYKÓWKA 
Zawodnicy BC 
Swiss Krono Żary 
walczyli o awans 
do ćwierćfinałów 
Mistrzostw 
Polski Juniorów 
Starszych U20. 
Niemożliwe stało 
się możliwe. I to  
z przytupem.
Na drodze do ćwierćfinału 
stanęła drużyna SKM Za-
stal Zielona Góra. O awan-
sie miały zadecydować 
dwa mecze i ostatecznie 
rezultaty dwóch spotkań.

Pierwszy mecz odbył 
się w Zielonej Górze. Wy-
nik 97:64 był jak najbar-
dziej po myśli gospodarzy, 
którzy zakończyli spotkanie  
z przewagą aż 33. punktów 
nad BC Swiss Krono. 

Rewanż zorganizo-
wano 12 stycznia w Żarach. 
Zielonogórzanie przyjecha-
li nastawieni na świętowa-
nie. Z takim zapasem punk-
tów czuli się pewnie. Przed 

żarskim klubem stało trud-
ne zadanie. Nie wystarczy-
ło po prostu wygrać. Trze-
ba było to zrobić z przewa-
gą 34. punktów.

Akcja, kosz, akcja, 
kosz. Kolejne punkty po-
jawiały się na tablicy po 
stronie gospodarzy. Zastal 
długo miał na koncie zero. 
Po pierwszej kwarcie BC 
Swiss Krono na prowadze-
niu z wynikiem 33:7. Cią-
gle jeszcze brakowało. 

Można było odnieść 
wrażenie, że zielonogórza-
nie kompletnie się pogu-
bili. Nie potrafili skutecz-
nie zaatakować, a i obrona 
pozostawiała wiele do ży-
czenia. Za to żaranie gra-
li jak nakręceni. Widowi-
skowe zagrania, wsady, to 
wszystko jakby dodawało 
im skrzydeł z każdą minu-
tą meczu. 

Jeszcze przed koń-
cem drugiej kwarty na ta-
blicy pojawia się wynik 
43:9. Straty odrobione, ale 
jeszcze sporo czasu do koń-
ca spotkania.

Zastal trochę się prze-
budził w drugiej połowie  
i coś tam nawet zaczął grać, 
ale juniorzy BC Swiss Kro-
no nie odpuszczali. Jakby 
chcieli zmazać z kart histo-
rii niesmak poprzedniego 
spotkania. Udowodnić, że 
to był tylko chwilowy wy-
padek przy pracy. Udowod-
nili ponad wszelką wątpli-
wość. Mecz zakończył się 
wynikiem 104:47. To nie 
minimalne 34, ale 57 punk-
tów przewagi. Marzenia 
Zastalu zostały spektaku-
larnie pogrzebane.

Zawodnikiem meczu 
był zdobywca 35 punktów 
Wojciech Dymiński. Swoje 
dorzucili także Góreńczyk 
(24), Forysiuk (19), Porada 
(9) i Skubiński (9).

Ćwierćfinały roze-
grane zostaną w Radomiu  
w dniach 31 stycznia - 2 lu-
tego. BC Swiss Krono za-
gra w jednej grupie z druży-
nami RKT Basket Radom  
i ŁKS Szkoła Gordata 
Łódź. Do półfinału wejdzie 
jedna z trzech drużyn. ATB

Rewanż o mały włos
Wojciech Dymiński zdobył 35 punktów w meczu fot. Andrzej Buczyński

KOSZYKÓWKA 
Koszykarze 
ze Szczecina 
wygrali raz z BC 
Swiss Krono. To 
jedna z trzech  
porażek 
żarskiego klubu 
w tym sezonie.

Koszykarze Ogniwa Pi-
ratesports Szczecin mie-
li wyraźnie ochotę na po-

wtórkę, ale tym razem na 
parkiecie Twierdzy Żary, 
gdzie jeszcze żadnej dru-
żynie nie udało się wygrać 
z gospodarzami.

Ekipa ze Szczecina 
składająca się z wysokich  
i dobrze zbudowanych ko-
szykarzy górowała na par-
kiecie pod każdym wzglę-
dem. A żaranom po prostu 
nie szło. Pierwsza kwarta to 
przegrana 15:18. W poło-
wie meczu było jeszcze go-

rzej - 29:48. Kibice zasta-
nawiali się, czy tym razem 
Twierdza padnie. 

Jednak w drugiej czę-
ści spotkania dało się za-
uważyć, że żaranie zaczę-
li w końcu grać. Przede 
wszystkim coraz bardziej 
skuteczniej odrabiać straty. 
Trzecia kwarta zakończyła 
się wynikiem 53:64. Kilka 
minut przed końcem meczu 
udało się wyrównać. Ostat-
nie minuty, a wręcz sekun-

dy ciągnęły się w nieskoń-
czoność. Do ostatniej chwi-
li nie było jasne, kto to spo-
tkanie wygra. I w wreszcie 
remis 80:80. Kibice wstali 
z miejsc. Ogromna radość 
na trybunach. Ale to jesz-
cze nie był koniec. Pozo-
stało 5 minut dogrywki. Za-
częła się ona podobnie jak 
cały mecz, od przewagi go-
ści, ale to nie oni tryumfo-
wali. Ostatecznie BC Swiss 
Krono wygrywa 92:89.

Najskuteczniejszym 
zawodnikiem meczu był 
Kacper Mąkowski, który 
zdobył 26 punktów.

Żaranie mają więc 
na koncie 3. przegrane  
i 12. zwycięstw w drugoli-
gowych rozgrywkach run-
dy zasadniczej grupy D. Są 
obecnie na drugim miejscu 
w tabeli.

Następny mecz już 
w niedzielę 19 stycznia  
o godz. 16.00. Ponownie 
w Żarach. Przeciwnikiem 
będzie Röben Gimbasket 
Wrocław. ATBW pierwszej połowie nie było powodów do radości, ale doping nie ustawał fot. Andrzej Buczyński To były dwie całkiem różne połowy meczu fot. Andrzej Buczyński
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Czwarte przełaje dla WOŚP

Orkiestrowe pływanie
PŁYWANIE 
Zawody z okazji 
Finału WOŚP 
na żarskim 
Wodniku.
Wyniki. Do 6 lat 25m grzbiet 
- 1. Gabriela Topka, 2. Han-
na Oczyp; 1. Eliasz Przygo-
da. 7-8 lat 25m dowolny -  
1. Zosia Mierzwiak, 2. Micha-
lina Stawiuk; 1. Wojtek Waw-
rzyniak, 2. Oliwier Łozowski, 
3. Filip Sobierny. 7-8 lat 25m 
grzbiet - 1. Zosia Mierzwiak, 
2. Patrycja Buganik, 3. Marty-
na Drozdek; 1. Michał Kols, 

2. Tymon Leńczyk, 3. Miko-
łaj Walaszczyk. 9-10 lat 50m 
dowolny - 1. Iga Otocka,  
2. Oliwia Styś, 3. Lena Ugry-
nowicz; 1. Michał Bomusie-
wicz, 2. Adam Drzewiecki,  
3. Eliasz Przygoda. 9-10 lat 
50m grzbiet - 1. Hanna Ko-
hut, 2. Iga Otocka, 3. Lena 
Ugrynowicz; 1. Franek Nie-
dzielan, 2. Igor Mariański,  
3. Bartłomiej Kołat. 11-12 
lat 50m dowolny - 1. Ma-
tylda Pelczar, 2. Wiktoria 
Drgas, 3. Dalila Bojańców;  
1. Maks Rybaczek, 2. Seba-
stian Kols, 3. Kuba Mierzwiak.  

11-12 lat 50m grzbiet -  
1. Emilia Walaszczyk, 2. Ma-
tylda Pelczar, 3. Wiktoria Or-
gas; 1. Maks Rybaczek, 2. Ku-
ba Mierzwiak, 3. Sebastian 
Kols. 13-14 lat 50m grzbiet 
- 1. Otylia Bogucka, 2. Domi-
nika Intek. 13-14 lat 50m do-
wolny - 1. Otylia Boguska,  
2. Paulina Nowacka, 3. Domi-
nika Intek; 1. Jakub Drzewiec-
ki, 2. Oskar Ziegenlaub, 3. Ad-
rian Pisarski, 4. Miłosz Czar-
necki. Open 50m grzbiet -  
1. Oliwia Krzywiecka; 1. Konrad 
Rybaczek. Open 50m dowolny - 
1. Małgorzata Siwak. ATB fot. ARMG

BIEGI Z okazji 28. 
Finału Wielkiej 
Orkiestry 
Świątecznej 
Pomocy, w 
Lipinkach 
Łużyckich 
zorganizowano 
po raz czwarty 
Bieg Przełajowy 
WOŚP.
Oprócz pięciokilometrowe-
go biegu głównego, był też 

kilometrowy bieg dla dzie-
ci, a także marsz nordic 
walking na dystansie około 
czterech kilometrów.

Start i meta zlokali-
zowane były przy szkole, w 
której odbywały się zapisy, 
gdzie przeprowadzono roz-
grzewkę oraz częstowano 
posiłkiem uczestników im-
prezy.

W kategorii kobiet 
najlepsze rezultaty uzyska-
ły: 1. Agnieszka Ostrow-
ska, 2. Dorota Laskowska, 

3. Karolina Zielonka. W ka-
tegorii mężczyzn - 1. Bartek 
Grzegorczyk, 2. Kamil Gie-
rula, 3. Marcin Piotrowski.

Kategoria dziewcząt: 
1. Aleksandra Ficygowska,  
2. Amelia Grzegorczyk,  
3. Maja Kostecka. Katego-
ria chłopców: 1. Bartłomiej 
Strzygocki, 2. Miłosz Stę-
życki, 3. Błażej Słupek. 

Najmłodszą uczest-
niczą imprezy była Zosia 
Badzio, zaś najstarszym - 
Zdzisław Flisak. ATB

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyńskifot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Turniej „Gramy bo lubimy”
TENIS STOŁOWY 
12 stycznia  
w Olbrachtowie 
odbył się Turniej 
tenisa stołowego 
na rzecz 28. 
Finału WOŚP 
,, Gramy bo 
lubimy”.

Do zmagań przystąpiło 48. za-
wodników z Zielonej Góry, 
Świebodzina, Łagowa Lub., 
Nowej Soli, Słubic, Lubska, 

Krosna Odrzańskiego, Ża-
gania, Nowogrodu Bobrzań-
skiego, Dragowiny, Grabi-
ka, Mirostowic Dolnych oraz 
Górnych, Żar, Lipinek i Ol-
brachtowa. Grano w 5. katego-
riach. Zmagania rozpoczęły się  
o godz. 10.00, a zakończyły  
o 16.00. W sumie rozegrano 
114 meczy. Najliczniejszą gru-
pę stanowili zawodnicy zrze-
szeni - 24 osoby. W poszczegól-
nych kategoriach zwyciężyli:

- rocznik 2008 i młodsi - 
1. Babiak Oliwier - Nowogród 

Bobrzański, 2. Sikorski Mate-
usz - Nowogród Bobrzański, 
3. Kopania Piotr - Drągowina;

- rocznik 2004 i młod-
si - 1. Kowalski Wojtek - Ol-
brachtów, 2.Olbryś Maciej - 
Grabik, 3. Duda Tomasz - Ol-
brachtów;

- amator - mieszka-
niec gminy wiejskiej Żary - 
1. Olbryś Bogusław - Grabik,  
2. Burzyński Grzegorz - Gra-
bik, 3. Mrożek Leszek - Ol-
brachtów;

- amator - 1. Kukurow-

ski Stanisław - Świebodzin, 
2. Wasilewski Jerzy - Zielo-
na Góra, 3. Lężak Piotr - Ol-
brachtów;

- zrzeszeni - 1. Jackow-
ski Tomasz - Zielona Góra,  
2. Paszczeniuk Dawid - Żary, 
3. Szuplak Marek - Słubice.

Do puszki zebrano 
1044,20 zł. Najlepsi otrzyma-
li statuetki i nagrody ufundo-
wane przez Gminę Żary i LKS 
Błękitni Olbrachtów. Organi-
zatorem i sędzią głównym był 
Dariusz Hawełka. nadesłane

Noworoczny turniej z sukcesami
SPORTY WALKI Młodzi 
reprezentanci żarskiego 
Klubu Karate Kontra na  
V Noworocznym Turnieju  
w Karate Tradycyjnym  
o Puchar Burmistrza Miasta 
Czerwieńsk.
Najlepsze rezultaty uzyskali -  Kihon przed-
szkolaków: złoto - Laura Rudziewicz, sre-
bro -  Aleksandra Kłapouchy. Kata indywidu-
alne: złoto - Celine Wunsche, Wiktor Końco-
wik, Gracjan Końcowik, Jakub Pawlik, Zuzan-
na Kluge, srebro - Nikola Seremak, brąz - Mar-
tyna Grajcar, Barbara Śmiłowska, Kaceper Ru-
dziewicz, Mateusz Bieszczad, Stanisław Mo-
niakowski. Kata drużynowe: srebro - Matvii 
Volosatov, Krystian Serwański, Kacper Ru-
dziewicz. ATB fot. Klub Karate Kontra

fot. nadesłane

fot. nadesłane fot. nadesłane fot. nadesłane

fot. nadesłane

fot. Andrzej Buczyński
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Dom Cobb specjalizuje się w ekstrakcji, 
czyli wykradaniu cennych informacji z ludzkich 
umysłów poprzez możliwość wnikania w sny 
za pomocą zaawansowanej technologii. Jego 
wyjątkowe umiejętności uczyniły z niego ważną 
fi gurę w świecie szpiegostwa przemysłowego. 
Z tego powodu jednak jest też najbardziej 
poszukiwanym zbiegiem, który stracił wszystko, 
co kochał. Teraz staje przed szansą odkupienia 
swoich win. Japoński biznesmen Saito zleca mu 
dokonanie incepcji.

TVN thriller sf, Wielka Brytania, USA, 2010

Incepcja20:00

Piątek

TVP1

21:35

Sobota

Przestępca Bobby Z (Jason Lewis) staje się celem 
niebezpiecznego barona narkotykowego z Mek-
syku, Dona Huertero (Joaquim de Almeida), 
który obwinia go o samobójczą śmierć swojej 
córki. Decyduje się ukryć się w amerykańskiej 
ambasadzie. Wkrótce trafi a pod opiekę agenta 
wydziału antynarkotykowego, Tada Gruzsy 
(Laurence Fishburne). Sytuacja komplikuje się, 
gdy ludzie Huerero porywają współpracownika 
funkcjonariusza. Baron proponuje Tadowi, 
że uwolni jego przyjaciela.

Ziemia 14 tysięcy lat temu. Nękany demonami 
przeszłości Herkules błąka się po świecie. Syn 
potężnego Zeusa i śmiertelniczki w życiu doświ-
adczył tylko cierpienia. Krążą o nim legendy. Po 
wykonaniu dwunastu prac przyjmuje krwawe 
zlecenia, które przynoszą mu ukojenie. Stał się 
najemnikiem opłacanym złotem i musi dbać 
o swoją reputację. Herosowi towarzyszą inni 
straceńcy, których łączy zamiłowanie do wojny 
oraz stąpania na krawędzi życia i śmierci. Wśród 
nich jest sarkastyczny Autolykos.

TVP2 dramat sensacyjny, Niemcy, USA, 2007fi lm przygodowy, USA, 2014

Podwójna tożsamośćHerkules 21:00

Niedziela

Niewielka miejscowość w Korei Południowej. 
Młody Jong-su (Ah-in Yoo) skończył studia 
i marzy o tym, by zostać pisarzem. Musi jednak 
zająć się rodzinnym gospodarstwem. Jego ojciec 
bowiem przebywa z areszcie, a matka odeszła 
od nich wiele lat temu. Zagubiony i nieśmiały 
chłopak spotyka koleżankę z dzieciństwa, 
Hae-mi (Jong-seo Jun). Zaczynają się spotykać, 
niebawem jednak dziewczyna postanawia 
wyruszyć w podróż do Afryki. Prosi przyjaciela, 
by w tym czasie zaopiekował się jej kotem. 

TVP2 thriller, Korea Południowa, Japonia, 2018 

Płomienie23:25

Poniedziałek

Rok 2029. John Connor przewodzi rebeliantom 
walczącym z terminatorami, które przejęły 
kontrolę nad Ziemią. Przed laty stworzony 
do obrony program komputerowy Skynet 
obrócił się przeciw człowiekowi. Uznając ludz-
kość za główne zagrożenie planety, doprowadził 
do jej upadku. Ostatni ocalali pokładają nadzieję 
w Connorze. Wraz ze swoimi żołnierzami sz-
turmuje on właśnie siedzibę Skynetu. Ludzie 
odnoszą zwycięstwo, okazuje się jednak, 
że jest już za późno.

POLSAT fi lm sensacyjny, USA, 2015

Terminator: Genisys20:10

Wtorek

Przedstawiciel fi rmy farmaceutycznej Jamie 
Randall może poszczycić się sukcesami 
w branży. W zdobywaniu klientów pomaga 
mu nieprzeciętny urok. Wykorzystuje go nie 
tylko w życiu zawodowym, ale i do przelotnych 
miłosnych podbojów. Jest zadowolony z siebie 
i nie potrzebuje do szczęścia zobowiązań. 
Firma, dla której pracuje, wprowadza na rynek 
nowy rewolucyjny lek wspomagający potencję. 
Kariera Jamiego rozkwita - sprzedaje szczęście 
w pigułkach, a sam jest jego najlepszą reklamą.

TVP2 komedia romantyczna, USA, 2010 

Miłość i inne używki22:35

Środa

Tom wiedzie beztroskie życie. Jest zamożny, 
odniósł sukces zawodowy i ma powodzenie 
u płci przeciwnej. Nie myśli jednak o stabilizacji 
i interesują go wyłącznie przelotne znajomości. 
Jedyną kobietą, która jest przy nim bez względu 
na okoliczności, jest jego przyjaciółka, malarka 
Hannah. Tom wie, że zawsze może na niej pole-
gać. Układ jest idealny do chwili, kiedy wyjeżdża 
ona do Szkocji w sześciotygodniową podróż 
służbową, a mężczyzna nagle uświadamia 
sobie, jak puste jest bez niej jego życie. 

POLSAT komedia romantyczna, Wielka Brytania, USA, 2008

Moja dziewczyna wychodzi za mąż21:05

Czwartek
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piątek 17 stycznia

05:35 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny

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

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

nowela historyczna TVP
09:15 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
09:45 Okrasa łamie przepisy 

- Ryby z Zalewu Wiślanego 
- magazyn kulinarny

10:15 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce

- Kostaryka. Ostoja 
dzikiej przyrody 

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

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan 

- telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:00 „Radio, kamera, akcja!”
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:35 Blondynka - serial TVP
21:35 Archiwista - serial TVP
22:35 Jack Hunter 
00:20 SEAL Team - komando 

Foki - serial

04:35 Koło fortuny
05:15 Doktor Kleist - serial
06:10 Anna Dymna

- spotkajmy się
06:40 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Radio, kamera, akcja!
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Va Banque - teleturniej
13:40 Na sygnale - serial
14:15 Czterdziestolatek 
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Rodzinka.pl - serial

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:40 The Circle. Krąg 
- fi lm fabularny, prod. 
USA, 2017, reż. James 
Ponsoldt, wyk. Emma 
Watson, Tom Hanks

22:40 Muzyka na weekend 
- magazyn muzyczny

23:45 Prada albo nic 
- komedia, prod. USA, 
Meksyk, 2011, reż. Angel 
Gracia, wyk. Alexa Vega

01:40 Tylko ciebie chcę 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Hiszpania, 
2012, reż. Fernando 
Gonzales Molina, 
wyk. Mario Casas, 
Maria Valverde, Clara 
Lago, Nerea Camacho

03:45 Zakończenie dnia

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

- program kulinarny
07:20 Doradca smaku
07:30 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda

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

kulinarno-rozrywkowy 
15:00 Szpital - program 

obyczajowy 
16:00 Szkoła 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

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

- poznaj kolory powietrza 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Incepcja 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2010, 
reż. Christopher Nolan, 
wyk. Leonardo DiCaprio, 
Joseph Gordon-Levitt, 
Ellen Page, Tom Hardy, 
Ken Watanabe, Cillian 
Murphy, Tom Berenger, 
Marion Cotillard, Pete 
Postlethwaite, Michael 
Caine, Lukas Haas 

23:00 Jaś i Małgosia: 
Łowcy czarownic 
- fi lm przygodowy, 
Niemcy, USA, 2013, 
reż. Tommy Wirkola, 
wyk. Jeremy Renner 

00:55 Kuba Wojewódzki
01:55 Kuchenne rewolucje 
02:55 Uwaga! - magazyn
03:15 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 Psy 3. W imię zasad 

- kulisy

20:00 Thor: Mroczny świat
 - fi lm prod. USA, 2013, 

reż. Alan Taylor, wyk. 
Anthony Hopkins, Chris 
Hemsworth, Christopher 
Eccleston, Natalie Port-
man, Tom Hiddleston 

22:20 Resident Evil: 
Ostatni rozdział

 - thriller,  USA, Niemcy, 
Francja, Kanada, RPA, 
Australia, Wielka Brytania, 
Japonia, 2017, reż. Ander-
son Paul W.S., wyk. Fraser 
James, Glen Iain, Jovovich 
Milla, Larter Ali, Roberts 
Shawn

00:50 Daredevil
03:15 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:35 Panopticum 

- fi lm animowany
08:50 Daleko od okna 

- dramat, reż. Jan Jakub 
Kolski, wyk. Dominika 
Ostałowska, Dorota 
Landowska, Bartosz Opa-
nia, Krzysztof Pieczyński, 
Karolina Gruszka, Olgierd 
Łukaszewicz, Grzegorz 
Damięcki

11:00 Przyłbice i kaptury
- serial TVP

13:15 Festiwal w Salzburgu 
- Faust - opera

16:25 Studio Kultura
16:40 Jej powrót  - dramat, 

reż. Witold Orzechowski, 
wyk. Beata Tyszkiewicz

18:00 W ostatniej chwili 
19:05 Teledyski
19:15 Tygodnik Kulturalny
20:00 Informacje kulturalne 

20:30 Kino Mistrzów
- Młodość - dramat, 
prod. Francja, Szwajcaria, 
Wielka Brytania, 2015, 
reż. Paolo Sorrentino

22:40 Brian Johnson: Życie 
w trasie - Joe Elliot 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2017, reż. Bob Smeaton, 
Christopher Walker

23:35 Tygodnik Kulturalny
00:30 Wstęp do fi lmu 

- Osiem i pół
00:35 Osiem i pół 

- dramat, prod. Włochy, 
1963, reż. Federico 
Fellini, wyk. Marcello 
Mastroiani

03:00 Informacje kulturalne 
03:30 Historia Zlatana

- fi lm dokumentalny

06:00 Nash Bridges 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

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

specjalny - fabularny
14:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles
- fabularny
Agenci biura NCIS 
w Los Angeles działają 
pod przykrywką, by 
rozwiązywać trudne 
i często szokujące sprawy.

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

 pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Pozdrowienia 
z Paryża 

21:55 John Stratton 

23:50 Nędzne psy
- thriller 
Aby przezwyciężyć prob-
lemy małżeńskie, David i 
Emy przeprowadzają się 
do małego miasteczka. 
Wkrótce zostają  napad-
nięci przez zwyrodniałych 
sąsiadów.

02:00 Tajemnice medyczne 
- fi lm akcji
Serial, który prezentuje 
historie pacjentów 
oddziału ratunkowego 
szpitala. Zagadkowe 
historie, dociekliwi lekarze 
i pacjenci, którzy mają 
wiele do ukrycia.

03:00 Dyżur
03:30 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

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

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:40 Mango telezakupy
11:00 Idealna niania 

- program obyczajowy 
11:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:20 Szpital - program 

obyczajowy 
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

15:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:20 Sąd rodzinny
- program sądowy 

17:20 SOS Ekipy w akcji
18:20 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska 

18:55 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

20:00 Wyspa piratów 
- fi lm przygodowy, 
USA, Francja, Włochy, 
Niemcy, 1995, reż. Renny 
Harlin, wyk. Geena Davis, 
Matthew Modine, Frank 
Langella, Maury Chaykin, 
Patrick Malahide, Stan 
Shaw 

22:35 Krucjata Bourne’a
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2004, 
reż. Paul Greengrass, 
wyk. Matt Damon, Brian 
Cox, Julia Stiles, Franka 
Potente, Joan Allen, 
Karl Urban

00:55 Druga strona medalu
02:30 Noc Magii

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz nowy dom
- magazyn

09:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker (Chuck 
Norris) walczy ze wszystki-
mi formami przestępczości 
w stanie Teksas. Pomagają 
mu w tym inni agenci na 
czele z Jimmym Trivettem 
(Clarence Gilyard Jr.) oraz 
pani prokurator Alex Cahill 
Walker (Sheree J. Wilson).

12:00 Septagon
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

23:20 12 rund 3
 Policyjny detektyw John 

Shaw (Dean Ambrose), 
który został ranny 
podczas akcji, powraca
po przerwie na służbę 
i odkrywa, że kilku z jego 
zasłużonych kolegów jest 
uwikłanych w korupcję. 
Winni nie zawahają się 
przed niczym, by odzyskać 
zdobyte przez niego 
przeciw nim dowody 
i nie dopuścić, by prawda 
wyszła na jaw.

01:00 STOP Drogówka
- magazyn

02:10 Interwencja
02:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 18 stycznia

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 niepełnos-
prawnych

08:25 Wojsko - polskie.pl
08:55 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres
09:55 Szeryf - western
11:35 Wokół mórz. Vancouver 

- cykl dokumentalny, prod. 
Francja, 2018, reż. Vincent 
Perazio, Christophe 
Cousin, Herl Jouon

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

- Góry i ich mieszkańcy 
13:45 Okrasa łamie przepisy - 

Lekkie i szybkie dania
- magazyn kulinarny

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

- cykl dokumentalny

15:00 Sanatorium miłości 
- reality show

15:50 Skoki Narciarskie 
- Puchar Świata - Titisee 
- Neustadt - konkurs

17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata - Titisee 
- Neustadt - konkurs

18:30 Młody Piłsudski - serial 
19:30 Wiadomości
20:00 „Radio, kamera, akcja!”
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
21:35 Hit na sobotę 

- Herkules 
- fi lm fantasy

23:20 Operacja Sofi a 
- fi lm akcji

01:00 Jack Hunter 
02:50 Autostopem po śmierć

04:40 Koło fortuny 
05:15 Barwy szczęścia
06:20 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
07:15 Pytanie na śniadanie
10:45 Pogoda
10:50 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:15 Radio, kamera, akcja!
11:20 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny

11:55 Pasjonaci - dokument
13:00 „Gwiazdka na plebanii” 

czyli Marzenia Marcina 
Dańca cz. 2

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szanwidowisko muzy-

czne
16:25 Rodzinka.pl - serial
16:55 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
17:45 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama

18:30 Lepsza połowa 
- serial TVP

19:35 Lajk!
20:05 The Voice Kids 

Przesłuchania
w ciemno

22:10 Tylko ciebie chcę
- fi lm obyczajowy, 
prod. Hiszpania, 2012, 
reż. Fernando Gonzales 
Molina, wyk. Mario Casas, 
Maria Valverde, Clara 
Lago, Nerea Camacho

00:25 Służby specjalne
02:25 Boska Florence 

- komedia, prod. Wielka 
Brytania, USA, 2016, 
reż. Stephen Frears, 
wyk. Meryl Streep, Hugh 
Grant, Simon Helberg, 
Rebecca Ferguson

04:20 Zakończenie dnia

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

- magazyn 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
12:25 Top Model 
13:55 Incepcja - fi lm 

przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2010, 
reż. Christopher Nolan, 
wyk. Leonardo DiCaprio, 
Joseph Gordon-Levitt, 
Ellen Page, Tom Hardy, Ken 
Watanabe, Cillian Murphy, 
Tom Berenger, Marion Co-
tillard, Pete Postlethwaite, 
Michael Caine, Lukas Haas 

17:00 Starsza pani musi 
fi knąć - program 

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

19:00 Fakty 
19:44 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Jak w niebie
- fi lm komedia, USA, 
2005, reż. Mark Waters, 
wyk. Reese Witherspoon, 
Mark Ruff alo, Donal 
Logue, Dina Waters, Ben 
Shenkman 

22:00 Władcy umysłów 
- fi lm melodramat, USA, 
2011, reż. George Nolfi , 
wyk. Matt Damon, Emily 
Blunt, Anthony Mackie, 
John Slattery, Michael 
Kelly, Terence Stamp 

00:10 Prosto z Compton - fi lm 
obyczajowy, USA, 2015, 
reż. F. Gary Gray, wyk. 
O’Shea Jackson Jr., Corey 
Hawkins, Jason Mitchell, 
Neil Brown Jr., Aldis 
Hodge, Paul Giamatti 

03:15 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień 
z Polsat News

08:35 Scooby-Doo! 
10:15 Ewa gotuje
10:45 Zakochany

Madagaskar
11:05 Faceci w czerni 2
 Akcja fi lmu rozgrywa się 

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

13:00 Jak rozpętałem II wojnę 
światową cz. 2

14:35 Cztery wesela
15:45 Kabarety Rybnik 2017
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia

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

20:05 Smerfy 2
 Gargamel po raz 

kolejny zagraża ich 
spokojnemu życiu. 
Tym razem okrutny 
czarownik tworzy 
podobne do smerfów 
stworki. By je ożywić, 
niezbędne jest wypow-
iedzenie zaklęcia, które 
zna tylko Smerfetka. 

22:20 X-Men geneza: 
Wolverine

00:35 FEN Szczecin
02:30 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:30 Powróćmy jak 

za dawnych lat 
08:10 Informacje kulturalne 
08:40 Serialowa nostalgia 

- Zmiennicy - Obywatel 
Monte Christo - serial TVP 

09:50 Animama - Caracas 
- fi lm animowany

10:00 Animama - Mały western 
- fi lm animowany

10:05 Animama - Koń - fi lm
10:10 Animama - Czerwone 

i czarne - fi lm animowany, 
reż. Witold Giersz

10:30 Scena klasyczna 
- Rekść - Raubo - koncert

11:25 Dokument tygodnia 
- Zapomniane kobiety 
sztuki 

12:30 Dwa żebra Adama
- komedia

14:05 Szlakiem Kolberga 
- Mika Urbaniak

14:30 Świat dźwięków 
Krzysztofa Herdzina

14:55 Dwa księżyce 
- fi lm obyczajowy, 
reż. Andrzej Barański, 
Renata Sobczak, 
Waldemar Prokopowicz, 
Grzegorz Okrasa

17:15 Signum - fi lm animowa-
ny, reż. Witold Giersz

17:35 Retro kino - Małpia 
kuracja - komedia

19:20 Głośne, ciężkie 
i magiczne 

20:30 Bilet do kina - Pan 
Holmes - dramat

22:20 Frank Zappa & The 
Mothers

00:10 Mocne Kino 
- Nagi lunch 
- fi lm fabularny

02:10 Performance
02:50 Kino Mistrzów 

- Młodość - dramat

05:55 Pan wzywał, 
Milordzie? 

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Bibliotekarze 
08:50 13 Posterunek 2 
10:10 Rodzinny interes
15:00 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.

20:00 Niebezpieczna 
dzielnica 
- fi lm akcji
Byłemu żołnierzowi 
zostaje porwana córka. 
Mężczyzna rusza w pościg 
za sprawcami.

21:40 Zawrotna prędkość 
Dwaj bracia trudniący 
się kradzieżą luksusowych 
samochodów jadą do 
Francji, gdzie podpadają 
lokalnej mafi i.

23:25 Ochroniarz 
01:35 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

02:10 Biesiada na cztery
pory roku 
- serial obyczajowy

03:25 Menu na miarę
- fabularny

04:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

05:55 Mango - telezakupy
08:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
09:55 My Way 
10:30 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
12:45 Świąteczne psiaki 

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

14:30 Miłość jak narkotyk
- fi lm komedia, USA, 
1997, reż. Griffi  n Dunne, 
wyk. Meg Ryan, Matthew 
Broderick, Kelly Preston, 
Tcheky Karyo, Maureen 
Stapleton 

16:40 Boyhood
- fi lm obyczajowy, USA, 
2014, reż. Richard Linklat-
er, wyk. Ellar Coltrane

20:00 Ultimatum Bourne’a
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2007,
reż. Paul Greengrass, 
wyk. Matt Damon, Julia 
Stiles, David Strathairn, 
Scott Glenn, Albert 
Finney, Joan Allen 

22:25 Szczęki 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1975, reż. Steven Spiel-
berg, wyk. Roy Scheider, 
Robert Shaw, Richard 
Dreyfuss, Lorraine Gary, 
Murray Hamilton 

01:00 Nauka jazdy
- fi lm obyczajowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2014, reż. Isabel Coixet, 
wyk. Ben Kingsley, Patricia 
Clarkson

02:50 Noc Magii

06:00 Pan Peabody 
i Sherman Show

07:05 Kacze opowieści
08:00 Dzielna Mysz
08:20 Galileo
10:20 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy,
prod. Polska

13:20 STOP Drogówka
14:30 Iluzjonista
 Akcja rozgrywa się w 

Wiedniu przełomu XIX i XX 
wieku. Edward, obdarzony 
talentem iluzjonistycz-
nym, zakochuje się w 
wysoko urodzonej Sophie. 
Nie mogąc liczyć na zaak-
ceptowanie ich miłości 
przez rodzinę dziewczyny, 
młodzi planują ucieczkę, 
ale zostają rozdzieleni. 
Nieszczęśliwy Edward 
wyrusza w świat, nie 
tracąc nadziei, że kiedyś 
jeszcze połączy się z 
ukochaną. 

16:45 Cuda z nieba
 Życie małej Annabel 

naznaczone jest chron-
icznym bólem, częstymi 
pobytami w szpitalu i 
widmem przedwczesnej 
śmierci. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
00:20 Zabójcza głębia
 Akcja fi lmu rozgrywa 

się nad rzeką Luizjaną, 
gdzie spotykają się byli 
małżonkowie: Sanders 
i Kelly.

02:10 Interwencja
- magazyn

02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL FABULARYZOWANY KOMEDIA FILM FANTASY FILM OBYCZAJOWY KOMEDIA SENSACYJNY KOMEDIA FILM AKCJI

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

niedziela 19 stycznia

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 

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Krasnobród - magazyn
09:05 Ziarno - magazyn
09:40 Las bliżej nas
10:10 Lalka - Wiejskie rozrywki 

- serial TVP
11:45 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
12:50 Misja Bangladesz 
13:20 BBC w Jedynce - Ziemia 

widziana z kosmosu 
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem
15:05 Skoki Narciarskie
17:15 Teleexpress

17:30 Blondynka 
- serial TVP

18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:00 „Radio, kamera, 

akcja!”
20:05 Pogoda
20:15 Młody Piłsudski 

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

- Znów cię kocham 
- komedia, prod. USA

23:55 Herkules 
- fi lm fantasy, 
prod. USA, 2014

01:40 Jaka to melodia? 
02:35 Operacja Sofi a 

- fi lm akcji
04:15 Kulisy rosyjskiej wojny 

informacyjnej - fi lm

04:35 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Plan rozwoju osobistego

04:40 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

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

07:15 Pytanie na śniadanie 
11:40 Radio, kamera, akcja!
11:45 The Voice Kids Przesłu-

chania w ciemno
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny - teleturniej
15:15 Szansa na sukces. 

Opole 2020 - widowisko 
muzyczne

16:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

16:55 Najgorszy Kucharz 
- program rozrywkowy

17:50 Zainwestuj 
w marzenia

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na dobre i na złe 

- serial TVP

19:30 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

20:05 Muzyka, Taniec,
Zabawa 
- koncert

21:00 Podwójna tożsamość 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2007, 
reż. John Herzfeld

22:45 Kino bez granic 
- Sierpień w hrabstwie 
Osage - fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2013, reż. John 
Wells, wyk. Meryl Streep, 
Julia Roberts, Juliette 
Lewis, Julianne Nicholson, 
Chris Cooper

00:55 Za garść dolarów 
- western, prod. Hiszpania, 
Włochy, Niemcy,

02:45 Ostatnie piętro 
- thriller

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

- magazyn 
11:00 Projektanci piękna 
11:35 Co za tydzień 

- magazyn 
12:10 Kobieta na krańcu 

świata 
12:45 Legendy sowiego 

królestwa: Strażnicy 
Ga’Hoole 
- fi lm przygodowy, 
USA, Australia, 2010, 
reż. Zack Snyder, 
wyk. Emily Barclay, Joel 
Edgerton, Anthony LaPa-
glia, David Wenham, Hugo 
Weaving, Sam Neill, Helen 
Mirren, Geoff rey Rush 

14:50 Jak w niebie - fi lm 
komedia, USA, 2005, 
reż. Mark Waters, wyk. 
Reese Witherspoon, Mark 
Ruff alo, Donal Logue, Dina 
Waters, Ben Shenkman 

16:50 Listy do M. 2 
- fi lm komedia, Polska, 
2015, reż. Maciej Dejczer, 
wyk. Maciej Stuhr, Roma 
Gąsiorowska

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:44 Raport smogowy  
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Godziny szczytu III 

- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2007

22:00 Raport Pelikana
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1993, reż. Alan 
J. Pakula, wyk. Julia 
Roberts

00:55 MasterChef 
- program rozrywkowy 

02:25 Uwaga! - magazyn
02:45 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:10 Potwory kontra obcy: 
Wielka ucieczka 
B.O.B.-a

08:30 Zemsta futrzaków
- fi lm przygodowy

 Dan Sanders (Brendan 
Fraser), pracownik dużej 
fi rmy deweloperskiej, 
otrzymuje od szefa (Ken 
Jeong) nowe zlecenie. 
W Oregonie zwolniło się 
stanowisko główn-
odowodzącego budowy 
nowoczesnego osiedla. 
Poprzednik zrezygnował 
po tym, jak został 
zaatakowany przez grupę 
zwierząt za rzucenie 
w lesie niedopałka 
cygara. 

10:30 Smerfy 2 - przygodowy
12:45 Percy Jackson 

i Bogowie Olimpijscy: 
Złodziej pioruna

15:20 Thor: Mroczny świat
- fi lm fantasy

17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaretobranie 2016 
20:10 W rytmie serca
23:10 Ślad
00:10 Bogowie Egiptu
 Araon zostaje

zamordowany, 
a na egipski tron wstępuje 
okrutny bóg ciemności
Set (Gerard Butler). 
Kapłani są bezradni 
wobec jego mocy.

02:55 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:30 Którędy po sztukę 
07:45 Informacje kulturalne 
08:20 Serialowa nostalgia 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

09:20 Niezapomniany Leon-
ard Bernstein
- Spotkania z muzyką 
- cykl dokumentalny

10:25 Od ucha do ucha 
11:40 Trzeci punkt widzenia
12:15 Miasto bezprawia 

- western, prod. USA, 
1946, reż. John Ford, 
wyk. Henry Fonda, Linda 
Darnell, Victor Mature

14:05 Bilet do kina - Pan 
Holmes - dramat

16:00 Sylwester w Filharmo-
nii cz.2 - koncert 

17:00 Szlakiem miejsc 
niezwykłych

17:15 Niedziela ze... 
Stanisławem 
Radwanem

18:10 Niedziela ze ... 
Stanisławem Radwa-
nem - Dziewczyna 
i gołębie  - fi lm TVP

19:10 Niedziela ze... 
Stanisławem Radwa-
nem - Z biegiem lat, 
z biegiem dni 
- Kraków 1901

20:30 Bannion - fi lm fabularny, 
prod. USA, 1953

22:05 Scena alternatywna 
22:35 Trzeci punkt widzenia 
23:15 Dokument.pl - Ziggy 

Dust - fi lm dokumentalny, 
reż. Kruk Ryszard

00:15 Kino nocne - Anatomia 
zła - dramat

02:25 Legendy Rocka - Billy 
Idol - cykl dokumentalny

03:20 Legendy Rocka - Beach 
Boys - dokumentalny

04:35 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
06:00 Tajemnice medyczne

- fi lm akcji
07:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
08:55 Willow

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

11:35 Szkolny patrol 
Scout Bozell (Bug Hall) 
marzy, aby dołaczyć 
do uczniowskiego 
patrolu, który zajmuje się 
pilnowaniwm porządku 
w szkole. Niestety Scout 
jest niezdarny, dlatego nie 
może należeć do szkolnych 
służb porzadkowych.

13:15 Najpiękniejsze baśnie: 
Magiczne pióro 

15:15 Robin Hood: Książę 
złodziei 

18:25 Taxi - komedia 
sensacyjna
Taksówkarz lubiący 
szybką jazdę i pechowy 
funkcjonariusz łączą siły, 
by złapać niemiecki gang 
złodziei. Bandyci zuchwale 
rabują kolejne banki, 
ośmieszając przy tym 
miejscową policję.

20:00 Transporter 3 
22:00 Zdrada 
00:15 Operacja Delta 

Force 5 
02:10 Skorpion 

- fabularny
03:05 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

04:00 Menu na miarę 
- fabularny

04:35 Z archiwum policji

04:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

05:55 Mango 
- telezakupy

08:00 My Way 
08:35 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
10:40 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
13:15 Bitwa o Midway 

- fi lm wojenny, USA, 1976, 
reż. Jack Smight, wyk. 
Charlton Heston, Henry 
Fonda, James Coburn, 
Glenn Ford, Hal Holbrook, 
Toshiro Mifune, Robert 
Mitchum, Cliff  Robertson, 
Robert Wagner, Edward 
Albert, Dabney Coleman 

15:55 Córeczka 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2010, reż. Stan Foster, 
wyk. LeToya Luckett, 
Durrell Babbs, Clifton 
Powell, Tammy Townsend, 
Essence Atkins 

18:15 Głupi i głupszy II: 
Kiedy Harry poznał 
Lloyda
 - fi lm komedia, USA, 2003, 
reż. Troy Miller, wyk. Derek 
Richardson, Eric Christian 
Olsen, Rachel Nichols, 
Cheri Oteri, Luis Guzman, 
Mimi Rogers 

20:00 Hulk - fi lm przygodowy, 
USA, 2003, reż. Ang Lee, 
wyk. Eric Bana, Jennifer 
Connelly

22:55 Oszukane 
- fi lm obyczajowy, 
Polska, 2013, reż. Marcin 
Solarz, wyk. Katarzyna 
Herman, Karolina Chapko, 
Paulina Chapko, Ewa 
Skibińska

01:00 Druga strona medalu 
02:35 Noc Magii

06:00 Pan Peabody
07:05 Kacze opowieści
08:30 Akademia sztuk walki
 Robbie, nastolatek 

sprawiający problemy, 
zostaje wysłany przez 
nieradzącą sobie z nim 
babcię do wuja i ciotki na 
Florydę. Już pierwszego 
dnia w Cocoa Beach, 
kiedy Robbie poznaje 
sympatyczną Rinę, zostaje 
zaatakowany przez jej 
chłopaka.

10:35 Galileo
12:35 Gwiazdy Kabaretu
14:45 Spartakus
16:35 Uciekająca panna 

młoda
- komedia

 Ike Graham jest 
nowojorskim felietonistą. 
W poszukiwaniu weny 
twórczej wybiera się do 
pobliskiego baru. 

19:00 Galileo

20:00 Opłacone krwią
 Młody, utalentowany 

bokser Vinny Pazienza 
odnosząc coraz większe 
sukcesy ma szansę stać 
się prawdziwą gwiazdą. 
Jego błyskotliwą karierę 
przerywa wypadek samo-
chodowy. Vinny o mały 
włos unika śmierci ale 
doznaje poważnego urazu 
kręgosłupa. 

22:35 Osaczony
 Talley (Bruce Willis), 

świetny policyjny 
negocjator rzuca 
Los Angeles i zostaje 
szeryfem w małym 
miasteczku. 

01:00 Kobiety i mafi a
02:05 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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poniedziałek 20 stycznia

05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

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

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów - taka 

historia... - telenowela 
historyczna TVP

09:20 Ranczo - serial
obyczajowy TVP

10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP

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

widziana z kosmosu 
- serial dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

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

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji

- Chory z urojenia 
- spektakl

22:55 Świat bez fi kcji 
24:00 Archiwista - serial TVP
00:55 Sanatorium miłości 
01:55 Znów cię kocham 

- komedia, prod. USA

04:40 Koło fortuny 
- teleturniej

05:20 Doktor Kleist - serial
06:15 Coś dla Ciebie 

- magazyn
06:40 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:20 Radio, kamera, akcja!
11:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny

- teleturniej
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial 

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

w marzenia

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque 

- teleturniej
18:55 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Lepsza połowa - serial
22:30 Młodzi lekarze

- telenowela 
dokumentalna TVP

23:25 Płomienie
- fi lm fabularny

02:05 Głęboka woda - serial
03:00 Podwójna tożsamość

- fi lm sensacyjny
04:35 Zakończenie

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

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

kulinarno-rozrywkowy 
15:00 Szpital - program 

obyczajowy 
16:00 Szkoła 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- poznaj kolory
powietrza 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Klinika

bez tajemnic 
22:30 Góra Dantego 

- fi lm katastrofi czny, 
prod. USA, 1997,
reż. Roger Donaldson, 
wyk. Pierce Brosnan, 
Linda Hamilton, Charles 
Hallahan, Jamie Renee 
Smith, Jeremy Foley, 
Elizabeth Hoff man, 
Grant Heslov 

00:50 Co za tydzień 
- magazyn 

01:20 Stylowy projekt 
01:50 Uwaga! 

- magazyn
02:15 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

- serial komediowy

20:10 MEGA HIT 
- Bogowie Egiptu
- fi lm przygodowy

22:50 Obcy kontra Predator
 - thriller, USA, 2004, 

reż. Paul W.S. Anderson
 Ekipa naukowców 

i poszukiwaczy przygód 
wyrusza na Antarktydę, 
gdzie odnajdują ukrytą 
głęboko pod lodem 
starożytną piramidę, 
a w niej spotykają 
przedstawicieli dwóch 
kosmicznych ras, którzy 
walczą ze sobą na śmierć 
i życie.

01:00 Terminator: Genisys
03:45 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Niezapomniany Leon-
ard Bernstein
- Spotkania z muzyką

08:00 Studio Kultura
08:15 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
08:25 Błękitny pokój - fi lm TVP
09:10 Lepiej być piękną 

i bogatą - komedia
11:00 Przyłbice i kaptury 
13:15 Czary Mary Mama
13:40 Głośne, ciężkie 

i magiczne
14:35 Studio Kultura 
14:55 Niedziela ze... 

Stanisławem 
Radwanem

15:45 Zaliczenie - fi lm TVP
16:25 Jezioro Bodeńskie 

- dramat
18:00 Legendy polskiego 

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

20:30 Panorama kina 
polskiego - Konopielka
- komedia, 
prod. Polska, 1981,
reż. Witold Leszczyński, 
wyk. Krzysztof Majchrzak

22:05 Powidoki - program 
publicystyczny

22:20 Antyfonie 
22:45 Więcej niż fi kcja 

- W imię honoru
- fi lm dokumentalny

23:55 Żelazna klasyka: 
Morderca 
- dramat, prod. Niemcy, 
1931

01:55 Informacje kulturalne 
02:30 Kino nocne - Bannion 

- fi lm fabularny
04:05 Taśmy Kultury 
04:20 Scena alternatywna 
04:50 Teledysk

06:00 Nash Bridges 
08:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów

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

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Ostatnie zlecenie 

22:00 Brygada ponad 
prawem
- fi lm akcji 
Elitarna jednostka fran-
cuskiej policji otrzymuje 
zadanie powstrzymania 
grupy niebezpiecznych 
gangsterów.

23:50 Ice soldiers 
Naukowiec, odkrywając 
zamarznięte zwłoki 
trzech zmodyfi kowanych 
genetycznie Rosjan, 
postanawia je rozmrozić.

01:45 Taki jest świat 
- program informacyjny

02:25 Tajemnice 
medyczne 
- fi lm akcji

03:25 Biesiada na cztery 
pory roku - serial

04:35 Z archiwum policji

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

Wesołowska
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:40 Mango telezakupy
11:00 Idealna niania 

- program obyczajowy 
11:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:20 Szpital - program 

obyczajowy 
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:20 Sąd rodzinny
- program sądowy 

17:20 SOS Ekipy 
w akcji 

18:20 Brzydula - serial 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Mój biegun 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2013, 
reż. Marcin Głowacki, 
wyk. Bartłomiej Topa, 
Magdalena Walach, 
Maciej Musiał, Anna 
Pacho 

21:55 Hulk 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2003, reż. Ang Lee, 
wyk. Eric Bana, Jennifer 
Connelly, Sam Elliott, Josh 
Lucas, Nick Nolte, Lou 
Ferrigno 

00:45 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:50 Noc Magii
- program ezoteryczny

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

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

- magazyn
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Sekrety Sąsiadów
17:35 Psy 2 W Imię Zasad 
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
Zespoły policyjne 
prowadzą różne sprawy 
kryminalne począwszy 
od zabójstw, poprzez 
napady, a skończywszy na 
narkotykach.

21:05 Gwiazdy Kabaretu
22:10 Śmierć na 1000

sposobów

23:00 Samotny wilk 
McQuade

 McQuade w walce 
z przestępczością 
pozostaje niepokonany 
- dzięki poświęceniu, 
niezrównanemu władaniu 
bronią i mistrzowskiemu 
opanowaniu sztuk walki, 
choć przez swoje niekon-
wencjonalne metody i nie 
zawsze zgodne z literą 
prawa działania często 
podpada przełożonym. 

01:20 Galileo
02:30 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

03:00 SuperLudzie
04:00 Magazyn Atleci
04:40 Trans World Sport
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY FILM AKCJI KOMEDIA FILM SENSACYJNY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SF

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

wtorek 21 stycznia

05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:20 Przysięga - serial
07:10 Elif - serial, prod. Turcja, 

2014
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
09:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:10 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Epifania 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

16:05 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2019

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

- teleturniej muzyczny
18:00 Klan - telenowela 

prod. TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Zniewolona. Kulisy 
21:05 Zniewolona - serial kos-

tiumowy, prod. Ukraina
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
00:05 Głębia ostrości 
00:35 Winnetou - serial

04:45 Koło fortuny 
- teleturniej

05:20 Doktor Kleist - serial, 
prod. Niemcy, 2008

06:15 Armenia - w poszukiwan-
iu korzeni - reportaż

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny

- teleturniej
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
14:10 Dla niesłyszących

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

prod. Niemcy, 2011
16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
18:55 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:55 M jak miłość 

- serial TVP
21:50 Lepsza połowa - serial
22:20 Zainwestuj 

w marzenia
22:30 Młodzi lekarze
23:25 Ludzkie historie 

- Sposób na kryzys - fi lm
00:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
00:55 Zaginiona - Matka
02:00 Jutro będzie futro 2

- fi lm prod. USA, 2015

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

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

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:35 Zabójcy 

- fi lm sensacyjny, 
USA, Francja, 1995, 
reż. Richard Donner, 
wyk. Sylvester Stallone, 
Antonio Banderas, 
Julianne Moore, Anatoly 
Davydov, Muse Watson 

00:15 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:15 Klinika 
bez tajemnic

02:15 Mentalista 
- serial sensacyjny, 
prod. USA 

03:15 Noc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

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 Terminator: Genisys
 Walczący z cyborgami 

John Connor wysyła do 
przeszłości Kyle’a Reese’a, 
aby ten uratował jego 
matkę przed ogromnym 
niebezpieczeństwem. Rok 
2029. John Connor (Jason 
Clarke) stoi na czele rebe-
liantów, którzy walczą z 
zagrażającymi ludzkości 
cyborgami. 

22:50 W sieci pająka
Z prywatnej szkoły zostaje 
porwana córka kongres-
mena. Śledztwo prowadzi 
Alex Cross i agentka Secret 
Service.

01:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn

03:00 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:40 Nocleg - fi lm TVP
09:25 Jezioro Bodeńskie 

- dramat
11:00 Przyłbice i kaptury 

- serial TVP
13:15 Dzienniki Lipsetta 

- fi lm animowany
13:40 Sztuka Stanów 

Zjednoczonych 
- Co się kryje w głębi 

14:35 Studio Kultura 
14:55 Szlakiem Kolberga 

- Mika Urbaniak 
15:30 Twarzą w twarz 

- fi lm TVP
16:10 Gołąb przysiadł na 

gałęzi i rozmyśla o ist-
nieniu - fi lm obyczajowy

18:00 Dokument.pl 
18:55 Teledysk
19:10 Powidoki 
19:25 Antyfonie 
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Łucja z Lammermooru

23:10 Lekkie obyczaje 
- Wielki chłód 
- komedia, prod. USA, 
1983

01:05 One. Kobiety kultury 
01:35 Pierwsze klapsy 
01:40 Pierwsze klapsy 

- Jak co dzień... - fi lm
01:55 Pierwsze klapsy 

- Uwertura - fi lm 
dokumentalny

02:00 Pierwsze klapsy
- Pierwsze fi lmy mistrzów 
dokumentu 
- rozmowa

02:05 Pierwsze klapsy 
- Urząd - dokumentalny

02:10 Pierwsze klapsy - Jutro. 
31 kwietnia - 1 maja 1970 

02:20 Pierwsze klapsy 
- Pierwsze fi lmy mistrzów 
dokumentu

06:00 Nash Bridges 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
14:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Kontakt 
bezpośredni 
Były członek sił 
specjalnych otrzymuje
zadanie odbicia 
porwanej na terenie 
Rosji Amerykanki. Wkrótce 
kobieta staje się celem 
innych organizacji.

21:50 Najlepsi 
z najlepszych 2 

23:50 Hostel 3 
01:25 Tajemnice 

medyczne 
- fi lm akcji

02:25 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

04:35 Z archiwum 
policji
- fabularny

05:00 Dyżur

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

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:40 Mango telezakupy
11:00 Idealna niania 

- program obyczajowy 
11:45 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
12:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:20 Szpital - program 

obyczajowy 
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

17:20 SOS Ekipy 
w akcji

18:20 Brzydula - serial 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Nadchodzi Polly 
- fi lm komedia, 
USA, 2004, reż. John 
Hamburg, wyk. Ben Stiller-
Jennifer Aniston, Philip 
Seymour Hoff man, Debra 
Messing, Alec Baldwin, 
Hank Azaria, Bryan Brown 

22:05 Źródło nadziei 
- fi lm obyczajowy, 
Australia/Turcja/USA, 
2014, reż. Russell Crowe, 
wyk. Russell Crowe, 
Olga Kurylenko, Yilmaz 
Erdogan, Cem Yilmaz, 
Jai Courtney 

00:25 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:30 Noc Magii

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz nowy dom
09:00 Strażnik Teksasu
12:00 Septagon
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 12 rund 3
 Policyjny detektyw 

John Shaw (Dean 
Ambrose), który został 
ranny podczas akcji, pow-
raca po przerwie na służbę 
i odkrywa, że kilku z jego 
zasłużonych kolegów jest 
uwikłanych w korupcję. 

23:00 Asystent wampira
 Nastoletni Darren, 

wzorowy uczeń i chluba 
swojej szacownej rodziny, 
przyjaźni się z lekko-
myślnym Stevem. Razem 
wybierają się na pokaz 
osobliwości, gdzie gwi-
azdą jest wampir Larten 
Crepsley, występujący 
z wyjątkowym okazem 
zabójczego pająka.

01:20 Galileo
- popularno-naukowy
prod. Polska

02:30 Interwencja
- magazyn
prod. Polska

03:00 Magazyn Atleci
03:40 Trans World Sport
04:40 SuperLudzie
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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środa 22 stycznia

05:40 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny

06:15 Przysięga - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
09:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:20 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
11:10 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra 
12:50 Natura w Jedynce 

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

16:05 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
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 Wielki Test o Polskich 

Komediach
22:25 Historia bez tajemnic 

O zwierzętach i 
ludziach

23:40 SEAL Team - komando 
Foki - serial

00:30 Kompania X - serial
01:20 Wojsko - polskie.pl
01:45 Warto rozmawiać

04:40 Koło fortuny 
05:15 Doktor Kleist - serial
06:10 Pożyteczni.pl 
06:40 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia 

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

fabularyzowany TVP
14:10 Dla niesłyszących 

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

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:55 Na dobre i na złe 
- serial TVP

21:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks - Miłość 
i inne używki - fi lm 
obyczajowy, prod. USA, 
2010, reż. Edward Zwick, 
wyk. Anne Hathaway, Jake 
Gyllenhaal, Oliver Platt, 
Judy Greer

00:35 Geniusz - serial
01:40 Bruce Springsteen 

- sam o sobie - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2016, 
reż. Nigel Cole

03:00 Ofi cer - Dowódca - serial
04:00 Zakończenie dnia

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

- program kulinarny
07:20 Doradca smaku
07:30 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 

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

kryminalny 
15:00 Szpital 
16:00 Szkoła 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

poznaj kolory 
powietrza 

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

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Fokus 

- fi lm sensacyjny, USA, 
2015, reż. Glenn Ficarra, 
John Requa, wyk. Will 
Smith, Margot Robbie, 
Adrian Martinez, Gerald 
McRaney, Rodrigo Santoro 

23:45 Kod nieśmiertelności
- fi lm sensacyjny, 
USA, Kanada, 2011, reż. 
Duncan Jones, wyk. Jake 
Gyllenhaal, Michelle 
Monaghan, Vera Farmiga, 
Jeff rey Wright, Michael 
Arden 

01:40 Kości - serial, USA 
02:40 Uwaga! 

- magazyn
03:05 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:10 Jak rozpętałem
II wojnę światową 
cz. 3 - Wśród swoich

 Bohater na pokładzie 
szpitalnego statku, trafi a 
do Włoch. Przypadkowa 
dekonspiracja przed 
włoskim żołnierzem, 
zmusza Dolasa do 
przebrania się w niemiecki 
mundur. 

21:50 Faceci w czerni 3
00:05 Mąż idealny
 Kate ma bardzo duże 

szanse na awans w swojej 
fi rmie. Szef ma do niej 
zaufanie i prawdopodob-
nie powierzy jej nowe 
stanowisko. 

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

07:00 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:40 Madame Tutli - Putli

- fi lm animowany
09:10 Gołąb przysiadł na 

gałęzi i rozmyśla o ist-
nieniu - fi lm obyczajowy

11:00 Przyłbice i kaptury 
- Jutro bitwa - serial TVP

12:15 Zaklęty Dwór - Cień 
Starościca - serial TVP

13:20 Skrzydła - fi lm 
13:40 Legendy Rocka 
14:30 Studio Kultura 
14:45 Koło pióra - magazyn
15:15 Muzyczne traumy 

- fi lm animowany
15:35 Danton - dramat 

historyczny
18:00 Sasha Waltz - Portret
19:05 Teledyski
19:30 Komponowanie 

przestrzeni - reportaż
19:45 Którędy po sztukę 
20:00 Informacje kulturalne 

20:30 Kino Sąsiadów - Good 
bye Lenin - komedia, 
prod. Niemcy, 2003

22:40 Ziemia, planeta 
ludzi - Alfabet - fi lm 
dokumentalny

00:40 Możdżer & AUKSO - Wak-
acyjny Festiwal Gwiazd 
Międzyzdroje - 2005

02:05 Lekkie obyczaje
- Wielki chłód 
- komedia, prod. USA, 
1983, reż. Lawrence 
Kasdan, wyk. Tom 
Berenger, Glenn Close, Jeff  
Goldblum, William Hurt, 
Kevin Kline, Mary Kay 
Place, Meg Tilly, JoBeth 
Williams

03:55 Informacje kulturalne 
04:25 Taśmy Kultury - Męskie 

światy - widowisko

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

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

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

specjalny
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Street Fighter: 
Legenda Chun-Li 

21:55 Pozdrowienia 
z Paryża 

23:50 Operacja Delta
Force 5 

01:50 Tajemnice 
medyczne 
- fi lm akcji

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:55 Biesiada na cztery pory 
roku - serial obyczajowy

04:35 Z archiwum policji
- fabularny

05:00 Dyżur

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

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

10:40 Mango telezakupy
11:00 Idealna niania 
11:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:20 Szpital - program 

obyczajowy 
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

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

obyczajowy, Polska 
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Trzydziestu trzech
- fi lm katastrofi czny, 
Chile, Kolumbia, 
Hiszpania, 2015, 
reż. Patricia Riggen, 
wyk. Antonio Banderas, 
Rodrigo Santoro, Juliette 
Binoche, James Brolin, 
Lou Diamond Phillips 

22:45 Szczęki 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1975, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Roy 
Scheider, Robert Shaw, 
Richard Dreyfuss, Lorraine 
Gary, Murray Hamilton 

01:15 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:45 Noc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz nowy dom
09:00 Strażnik Teksasu
11:55 Septagon
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy,
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:05 Asystent wampira
 Nastoletni Darren, wzo-

rowy uczeń i chluba swojej 
szacownej rodziny, przy-
jaźni się z lekkomyślnym 
Stevem. Razem wybierają 
się na pokaz osobliwości, 
gdzie gwiazdą jest wampir 
Larten Crepsley.

23:30 Opłacone krwią
 Młody, utalentowany 

bokser Vinny Pazienza 
odnosząc coraz większe 
sukcesy ma szansę stać 
się prawdziwą gwiazdą. 
Jego błyskotliwą karierę 
przerywa wypadek samo-
chodowy. Vinny o mały 
włos unika śmierci ale 
doznaje poważnego urazu 
kręgosłupa. Dowiaduje 
się, że może nigdy już nie 
będzie chodzić.

01:50 Interwencja
02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

03:40 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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czwartek 23 stycznia

05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

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

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
09:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda 

- magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce - Tam, 

gdzie żyją pająki 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Francja, Dania, 2017

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

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! 

- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Magazyn Ekspresu 

Reporterów

04:35 Koło fortuny
- teleturniej

05:15 Doktor Kleist - serial, 
prod. Niemcy, 2006

06:10 Operacja Zdrowie! 
- magazyn medyczny

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia 

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

fabularyzowany TVP
14:10 Na dobre i na złe 

- serial TVP
15:10 Doktor Kleist - serial, 

prod. Niemcy, 2011
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

17:10 Więzień miłości 
- serial prod. Turcja, 2016

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Va Banque

- teleturniej
18:55 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:45 Filmowe czwartki 

- The Walk. Sięgając
chmur - fi lm fabularny, 
prod. USA, 2015

23:00 Ktoś chce mnie zabić 
- thriller, prod. Kanada

00:35 Wszystko, na co niebo 
zezwala

02:10 Wypadek - serial
03:05 Art Noc - Scena Alter-

natywna - Nosowska 
- koncert

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:20 Doradca smaku
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda

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

kryminalny 
15:00 Szpital - program 

obyczajowy 
16:00 Szkoła 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

19:50 Uwaga! 
- magazyn

20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Ted - fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Seth 
MacFarlane, wyk. Mark 
Wahlberg, Mila Kunis, Seth 
MacFarlane, Joel McHale, 
Giovanni Ribisi 

00:40 MasterChef 
- program rozrywkowy 
prod. Polska

02:15 Uwaga!
- magazyn

02:40 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

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

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według

Kiepskich - serial
20:05 Cztery wesela

21:05 Moja dziewczyna 
wychodzi za mąż

 Życie Toma to sielanka: 
jest seksowny, odniósł 
sukces, ma szczęście do 
kobiet i wie, że w każdej 
sytuacji może polegać na 
Hannah - swojej najlepszej 
przyjaciółce i jedynej 
stałej rzeczy w jego życiu. 

23:15 Scenariusz 
na miłość

 Ray Michaels miał świat 
u swych stóp. Teraz jest 
spłukany, rozwiedziony 
i cierpi na chroniczny 
kryzys twórczy. 

01:35 Chirurdzy
03:30 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:55 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:35 Danton - dramat
11:00 Zaklęty Dwór - serial
13:15 Wydarzenie aktualne
13:40 Solidarność według ko-

biet - fi lm dokumentalny
15:30 Studio Kultura
15:50 John Wilson at the BBC 

Proms - George & Ira 
Gershwin Rediscovered 
- koncert, prod. Wielka 
Brytania, 2016

18:00 Dokument tygodnia 
19:05 Teledyski
19:15 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
- Pomniki Historii 
- Stary Sącz 

19:25 Kronos - magazyn 
kulturalno-społeczny

20:00 Informacje
kulturalne 

20:30 Czwartkowy klub 
fi lmowy

20:35 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Giulietta 
i duchy - komediodramat, 
prod. Francja, Niemcy, 
Włochy, 1965

23:00 Koło pióra - magazyn
23:35 Scena Klasyczna 

- 28 Sekstet wokalny 
proMODERN - koncert

00:30 Portrety 
- Beuys. Sztuka to 
rewolucja - fi lm dokumen-
talny, prod. Niemcy, 2017, 
reż. Andres Veiel

02:30 Kino Sąsiadów 
- Good bye Lenin
- komedia, prod. Niemcy, 
2003

04:35 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

05:00 Czarnoksiężnik z krainy 
U. S. - fi lm animowany

06:00 Nash Bridges 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny 
- fabularny
Serial opowiada o nie-
mieckiej policji drogowej, 
która codziennie musi 
chronić autostrady przed 
niezrównoważonymi 
kierowcami. W rolach 
głównych obsadzeni 
zostali: Erdogan Atalay, 
Oliver Christian oraz René 
Steinke, których celem 
jest zapewnienie nam 
bezpieczeństwa.

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Powiedz tak 
22:00 Anioł stróż 
00:05 Gabriel

Gabriel zostaje zesłany 
na ziemię, aby przywrócić 
światłość i pokój. By tego 
dokonać, toczy walkę 
z upadłymi aniołami.

02:15 Ojciec Ted 
03:20 Tajemnice 

medyczne
- fi lm akcji

04:30 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:55 Z archiwum policji 
05:35 Dyżur

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

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:40 Mango telezakupy
11:00 Idealna niania 

- program obyczajowy 
11:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:20 Szpital - program 

obyczajowy 
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

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

obyczajowy, Polska 
19:30 Zakochani po uszy

20:00 Porachunki 
- fi lm komedia, 
Francja/USA, 2013, 
reż. Luc Besson, 
wyk. Robert De Niro, 
Michelle Pfeiff er, Dianna 
Agron, John D’Leo, 
Tommy Lee Jones 

22:30 Przeklęta dzielnica
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2014, reż. John 
Slattery, wyk. Philip Sey-
mour Hoff man, Christina 
Hendricks, Eddie Marsan, 
Richard Jenkins

00:15 Głupi i głupszy II: Kiedy 
Harry poznał Lloyda
- fi lm komedia, USA, 2003, 
reż. Troy Miller

02:00 Druga strona 
medalu 

02:35 Noc Magii

06:00 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda

08:00 Nasz nowy dom
09:00 Strażnik Teksasu
12:10 Septagon

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

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

serial obyczajowy,
prod. Polska

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

serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Układ prawie idealny
 Abbie, zmęczona 

kolejnymi nieudanymi 
relacjami, zachodzi
w ciążę ze swoim 
najlepszym przyja-
cielem, Robertem, który 
jest gejem. Wspólne 
wychowywanie dziecka 
w związku opartym 
wyłącznie na przyjaźni 
- a nie tak kapryśnych 
uczuciach jak miłość czy 
namiętność - wydaje się 
idealnym rozwiązaniem. 

23:20 Kobiety i mafi a
00:20 Ameryka 

pod ostrzałem
01:30 Czysta chata
02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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KUPIĘ

 u Skupuję monety i banknoty nie-
obiegowe i niechodliwe z całego świa-
ta, kolekcjonerskie, medale i przed-
mioty kolekcjonerskie. tel. 602 128 246

 u Kupię starocie: młynki, moździerze 
z tłuczkiem, złom srebra, zegarki ręcz-
ne, pocztówki, kowadła, imadła, na-
rzędzia, książki, mapy. tel. 600 788 370

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

SPRZEDAM

 u Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. tel. 728 480 003

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

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

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

 u Starocie: sieczkarnia 380v, urna 
wyborcza z lat 40, butle na wino, kre-
dens, walizki, radia, butelki, palniki do 
spawania, itp. tel. 600 788 370

 u Torebka Louis Vitton nowa. Biur-
ko w idealnym stanie. Słuchawki dr 
Beats drei monster. Ościeżnica regu-
lowana biała firmy Porta oryginalnie 
zapakowana nowa. Kserokopiarka. 
tel. 530 521 033

 u Sprzedam telewizor LG 42 cale 
1500 zł. Radioodtwarzacz samocho-
dowy. tel. 530 521 033

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

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

 u Torba - transporter dla psa. Lo-
dówka - chłodziarka bez zamrażalnika 
używane 100 zł. tel. 530 521 033

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

 u Olbrachtów - działka 1500m z 
rozpoczętą budową domu - podpiw-
niczenie i strop, droga asfalt, woda, 
prąd, 92000 zł. tel. 512 209 363

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

 u Żary, lokal usługowy do wynaję-
cia, ul. Katowicka 3, tel. 696 099 433

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

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

 u Żary – działki na sprzedaż w Ża-
rach i w okolicy, różna powierzchnia, 
dobre ceny, Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

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

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

 u Olbrachtów - działki na sprzedaż 
z warunkami zabudowy, media przy 
nieruchomości, Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

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

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

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

 u Żary - ładny dom na sprzedaż, do 
wprowadzenia, usytuowany na du-
żej działce, Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne

fot. ARMG

FAWORKI 
TRADYCYJNE
Składniki
• 2 szklanki mąki pszennej 

(=300g)
• 4 żółtka
• 1 łyżka spirytusu (lub ocet 6%)
• ½ łyżeczki cukru
• ½ łyżeczki soli
• ok. 5 kopiatych łyżek gęstej, 

kwaśniej śmietany
• olej lub smalec do smażenia
• cukier puder do posypania

Wykonanie
Mąkę wymieszać z cukrem i solą. 
Dodać żółtka, spirytus i śmietanę. Za-
gnieść na jednolitą masę. Następnie 
przełożyć ciasto na blat i zbijać drew-
nianym wałkiem ok. 10-15 minut. 
(Należy uderzać wałkiem w ciasto 
rozpłaszczając je, po czym ponownie 
zwinąć i znów zbijać wałkiem. Dzię-
ki zbijaniu ciasto będzie jednolite, 
elastyczne, a po usmażeniu kruche  
i z dużą ilością bąbelków).
Ciasto rozwałkować porcjami cieniut-
ko na blacie posypanym lekko mąką. 
(Ważne jest, aby blat podsypywać, 

jak najmniejszą ilością mąki. Ciasto 
oczekujące na rozwałkowanie należy 
przykryć ściereczką, żeby nie obsy-
chało). Ciasto pokroić najpierw na 
paski o szerokości ok. 3- 4 cm, następ-
nie na prostokąty lub równoległoboki  
o długości ok. 9- 10 cm. Każdy kawa-
łek naciąć w środku i przez nacięcie 
przeciągnąć jeden koniec.
Faworki smażyć na rozgrzanym tłusz-
czu z obu stron na złoty kolor. Wyj-
mować łyżką cedzakową i osączyć 
na ręczniku papierowym z tłuszczu. 
Gdy ostygną posypać grubo cukrem 
pudrem.
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 u Żagań – mieszkanie na sprzedaż, 
do wprowadzenia, 60 m2, 3 pokoje, 
260 tys. Partner Nieruchomości, nr 
tel: 606 705 480

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

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

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

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

 u Świętoszów – do wynajęcia 
mieszkanie, 33 m2 i 44 m2, Partner 
Nieruchomości nr tel.: 501-509-731

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

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

 u Olbrachtów – działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy, 1812 
m2, przy drodze asfaltowej, Partner 
Nieruchomości: 533-308-999

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

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

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

MOTORYZACJA

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

 u Sprzedam Volkswagen Polo V 
rok 2010 benzyna 5 drzwi zareje-
strowany. tel. 733 221 218

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

ROLNICTWO

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

USŁUGI

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

 u Wywóz niepotrzebnych rzeczy 
(złom, meble i inne) z garażu, piw-
nicy mieszkania za darmo w zamian 
za przedmioty, które się tam znaj-
dują. tel. 690 647 283

RÓŻNE

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

OGŁOSZENIA

• Stanowisko ds. opracowania decyzji i 
korespondencji Żary Umowa na czas 
zastępstwa 1

• Stanowisko do spraw obsługi korespon-
dencji Żary Umowa na czas zastępstwa 1

• Pracownik socjalny Teren gminy Żary 1
• Pracownik biurowy/ Pracownik stacji 

paliw Żary 1
• Nauczyciel przedszkola Trzebiel/ Nowe 

Czaple 1
• Nauczciel języka niemieckiego Lipinki 

Łużyckie 1
• Wychowawca  na świetlicy Żary (1/2 

etatu) 1
• Dietetyk Żary 1
• Młodszy asystent Żary 1
• Wychowawca Żary 1
• Pracownik gospodarczy Żary (1/4 etatu) 1
• Robotnik leśny/ Pilarz Nadleśnictwo 

Węgliniec 2

• Fizjoterapeuta Żary/ Żagań 1
• Fryzjerka/ Fryzjer Żary 2
• Barber Żary 1
• Szwaczka maszynowa Lubsko 2
• Elektromonter/ Elektrotechnik Lubsko 1
• Tapicer Jasień 1
• Szwaczka maszynowa Jasień 1
• Krojczy Jasień 1
• Pomocnik dekarza Stara Woda 1
• Cukiernik Żary 1
• Piekarz Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Nowo budowany 

market w miejscowości Mirostowice 
Dolne 12

• Sprzedawca w stacji paliw Lubsko 1
• Sprzątaczka Żary 1
• Pracownik socjalny Żary 1
• Lakiernik proszkowy/ Pomocnik lakierni-

ka proszkowego Żary 2
• Elektromonter Żary 2

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

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

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

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

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

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

gań) 1
• Mistrz ds przesyłu i dystrybucji ciepła 

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

wa) 1
• Sprzedawca w stacji paliw - uzupeł-

nienie RefDo30r.ż (Żagań) 1
• Psycholog (Żagań) 1
• Kelner - recepcjonista (Iłowa) 2
• Specjalista pracy z rodziną (Żagań) 1
• Monter, konserwator urządzeń wodno 

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

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

teren powiatu) 2
• Psycholog - konsultant dowódcy ds. 

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

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

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

• Kierowca kategorii C (Polska - Niemcy) 2

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

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

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

REKLAMA
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Wodnik droższy

ŻARY Za 
korzystanie  
z popularnej nie 
tylko w Żarach 
pływalni Wodnik 
od stycznia 
trzeba zapłacić 
więcej. Od 
kilku ładnych 
lat podwyżek 
nie było, więc 
tym bardziej 
zaskoczyło to 
użytkowników 
tego obiektu.

- Od 1 stycznia tego roku by-
liśmy zmuszeni wprowadzić 
nowe opłaty na pływalni 
Wodnik, wynoszą one około 
25 procent - mówi wicebur-
mistrz Żar Olaf Napiórkow-
ski. - Jednorazowo jest to 

stosunkowo duża podwyżka, 
jednak w odniesieniu do cen, 
jakie obowiązują na podob-
nych obiektach, myślę, że 
ten basen nadal jest konku-
rencyjny.

Podwyżek cen biletów 
nie było od lat, a nawet zda-
rzały się obniżki niektórych 
opłat. Dlaczego więc nagle 
taki wzrost? Burmistrz tłu-
maczy to drastycznym wzro-
stem cen energii.

- Po przetargu na dosta-
wę energii, jaki rozstrzygnę-
liśmy niedawno, mamy teraz 
ceny wyższe o 30 procent 
- mówi Olaf Napiórkowski. 
- Do tego doszły podwyżki 
wynagrodzeń, więc nie było 
innego wyjścia.

Żarski basen kryty 
cieszy się sporym zaintere-
sowaniem. Średnio korzysta  
z niego około 400 osób 

dziennie. Mimo to, miasto 
musi i tak do niego dokła-
dać.

Wodnik doczeka się 
gruntownej termomoderni-
zacji. Miasto oczekuje na 
ostateczne potwierdzenie 
otrzymania środków ze-
wnętrznych na ten cel. Mają 
być w ciągu dwóch lat wy-
mienione między innymi 
okna w części basenowej, 
będą nowe wentylacje, pom-
py ciepła, remont dachu  
i fotowoltaika. Wszystko za 
około 2,5 miliona w ciągu 
dwóch lat. 

- Będziemy planować 
to tak, aby prace wymaga-
jące zamknięcia basenu dla 
mieszkańców, prowadzone 
były w okresie, gdy czynny 
będzie basen na przy ulicy 
Źródlanej - dodaje Olaf Na-
piórkowski. ATB

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

URWIS
17-20.01 - godz. 16.00; 21.01 - godz. 15.00; 22-23.01 - godz. 16.00
MAYDAY
17-20.01 - godz. 18.00; 21.01 - godz. 17.00; 22-23.01 - godz. 18.00

PSY 3. W IMIĘ ZASAD
17-20.01 - godz. 20.00; 21.01 - godz. 21.15; 22-23.01 - godz. 20.00
DKF - OFICER I SZPIEG
21.01 - godz. 19.00
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Antoniego, Rozalii
Dzień Dialogu z Judaizmem
Dzień Wszystkich Fajnych

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 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Beatrycze, Małgorzaty
Dzień Kubusia Puchatka

Henryka, Mariusza
Dzień Popcornu

Fabiana, Fabiany, Sebastiana
Dzień wiedzy o pingwinach, Dzień 
Bigosu, Światowy Dzień Śniegu

Agnieszki, Inez, Epifaniusza
Niebieski Poniedziałek

Anastazego, Wincentego

Rajmundy, Ildefonsa, Rajmunda
Dzień Najbardziej Kochanych 
Dzień Pisma Ręcznego
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