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Czy lekarz musi jechać 
do 25-latka, który ma 

gorączkę 38 stopni?
Marek Femlak

wicedyrektor 105. Kresowego Szpitala Wojskowego
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Przeszukanie na 
terenie posesji 
w jednej z małych 
miejscowości 
pow. żarskiego 
dostarczyło 
wielu dowodów 
przestępstwa. 
Prokuratura 
musiała zastosować 
odpowiednie środki 
wobec właściciela.
Policjanci kryminalni z Komen-
dy Powiatowej Policji w Żarach 
podczas przeszukania na posesji 
32-letniego mieszkańca powiatu 
żarskiego ujawnili marihuanę 

oraz nielegalny tytoń i papie-
rosy. Ujawnili także broń palną 
gazową, na którą mężczyzna nie 
posiadał pozwolenia. 

Mężczyzna przechowywał 
znalezione rzeczy w mieszka-
niu, piwnicy oraz samochodzie. 
Policjanci zabezpieczyli blisko 
107 gramów środków odurza-
jących. Zostały one wstępnie 
przebadane testerem narkotyko-
wym, który wykazał, że jest to 
marihuana. Narkotyki poddane 
jeszcze będą dalszym badaniom 
laboratoryjnym. Funkcjonariusze 
zabezpieczyli także ponad 3200 
paczek papierosów i 33 kilogra-
my tytoniu. Nielegalny towar nie 
posiadał polskich znaków akcyzy 
skarbowej. 

Wartość uszczuplenia należ-
ności celnej, podatku akcyzowego 
oraz VAT w tym przypadku to 
łącznie blisko 100 tys. złotych. 

Podejrzany został zatrzy-
many i przesłuchany. Prokura-
tura Rejonowa w Żarach wobec 
mężczyzny zastosowała środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru 
oraz poręczenia majątkowego. Na 
poczet przyszłych kar mężczyzna 
wpłacił także 15 tys. złotych za-
bezpieczenia majątkowego. - Za 
przestępstwo skarbowe grozi 
wysoka kara grzywny, za po-
siadanie środków odurzających 
kara pozbawienia wolności do lat 
trzech - informuje podkom. Aneta 
Berestecka, oficer prasowy KPP 
w Żarach PAS

POWIAT ŻARSKI Samo cło i podatki to blisko 100 tysięcy złotych

Kontrabanda, narkotyki i broń

Znalezioną broń policjanci zabezpieczyli i prześlą do policyjnego labora-
torium. Tam przeprowadzone zostaną badania pod kątem identyfikacji, 
ustalenia jej pochodzenia i ewentualnego użycia do popełnienia prze-
stępstw. Za posiadanie broni bez wymaganego pozwolenia grozić może 
kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności  fot. KPP Żary
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Trwają prace przy 
przebudowie 
ul. Moniuszki. 
Kierowcy codziennie 
przeżywają 
komunikacyjną 
gehennę. Tak będzie 
przez najbliższe 
kilka miesięcy. Nie 
pozostaje nic innego, 
jak uzbroić się 
w cierpliwość.
Szczególnie we znaki daje się poko-
nanie wiaduktu, gdzie ruch odbywa 
się wahadłowo i trzeba czekać 
na światłach. Ulica w godzinach 
szczytu korkuje się od ronda Żar-
skich Saperów w kierunku centrum. 
Dodatkowo, dalej na remontowa-
nym odcinku, z ruchu wyłączone są 
czasem części pasa jezdni. To znów 
utrudnia płynną jazdę.

Niestety, ale trzeba się bę-
dzie jeszcze pomęczyć do jesieni. 
Zakończenie zaplanowane jest pod 
koniec października. Oczywiście, 

jeżeli wszystko pójdzie zgodnie 
z założonym planem. W starostwie 
powiatowym, które jest inwestorem, 
uspokajają i zapewniają, że na razie 
wszystko idzie zgodnie z planem. 

-  To droga powiatowa 
o szczególnym znaczeniu stra-
tegicznym. Jest to ważny węzeł 
komunikacyjny dla mieszkańców 
miasta i powiatu, którzy dojeżdżają 
do pracy i na zakupy - tłumaczy 
Janusz Dudojć, żarski starosta. - Ta 
ulica razem z wiaduktem, który 
wyremontowaliśmy w ubiegłym 
roku, to jedna z najważniejszych 
inwestycji powiatu w obecnej ka-
dencji - dodaje.

Wyremontowana droga 
z pewnością osłodzi i wynagrodzi 
kierowcom obecną mękę. Nie cho-
dzi tu tylko o równą nawierzchnię 
asfaltową. Kierowcy i mieszkańcy 
pobliskich bloków zyskają coś 
jeszcze. Przy ul. Moniuszki po-
wstaną dwa parkingi, łącznie na 
122 miejsca - jeden, większy, bliżej 
skrzyżowania z ul. Wieniawskiego 
i Lotników, a drugi naprzeciwko 
obecnego sklepu motoryzacyjne-

go. Płynność jazdy i rozładowanie 
korków ma zapewnić rondo na 
skrzyżowaniu z ul. Wieniawskiego 
i Lotników. Oprócz kanalizacji 
burzowej przebudowane będzie też 
oświetlenie. 

Wszystko ma kosztować 
przeszło 6 milionów 711 tys. W tym 
przeszło 2 miliony 271 tys. pocho-
dzi z dotacji państwowej, starostwo 
przeznaczyło 3 miliony 440 tys.,  
a 1 milion dorzucił urząd miasta. 

Ulica Moniuszki od pla-
nowanego ronda w kierunku  
ul. Żabikowskiej na razie nie będzie 
remontowana. Dlaczego? Ten odci-
nek nie jest już drogą powiatową, 
a miejską. Decyzja o remoncie 
należy więc do burmistrz miasta 
i radnych miejskich. 

Paweł Skrzypczyński 

ŻARY Musi być gorzej, żeby było lepiej

Męka na Moniuszki

Remont ul. Moniuszki daje się kierowcom we znaki. Ulica, szczególnie  
w godzinach szczytu, nieustannie się korkuje fot. Halina Gola

 Wszystko ma 
kosztować 

przeszło 6 mln. 
711 tys. złotych.
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To pytanie zadaje 
Czytelniczka 
z Żagania, której 
wojewódzka 
dyspozytornia 
w Gorzowie 
odmówiła 
przyjazdu 
karetki. Chorej 
podano numer 
telefonu 
do lekarza 
dyżurującego 
w ramach nocnej 
i świątecznej 
opieki 
medycznej. 
Kobieta bała się 
o swoje zdrowie.

Od 19 kwietnia karetki do 
pacjentów na terenie woje-
wództwa lubuskiego wysyła 
dyspozytor z Gorzowa. Nie 
ma znaczenia, czy to pogo-
towie żarskie, żagańskie, 
czy jeszcze inne. Pozostaje 
liczyć na profesjonalizm 

gorzowskich dysponentów 
karetek, którzy oceniają, 
czy wyjazd zespołu me-
dycznego do chorego jest 
uzasadniony. Ze względów 
logistycznych, takie cen-
tralne rozwiązania mogą 
się wydawać słuszne. Dla 
przykładu, karetka zawiozła 
chorego z Żar do Zielonej 
Góry i właśnie tam może 
dostać polecenie wyjazdu do 
chorego Zielonogórzanina, 
bo akurat w tym momencie 
będzie najbliżej. A czas ma 
znaczenie. Z drugiej stro-
ny, pogotowia działające 
na terenie poszczególnych 
powiatów znały już bardzo 
dobrze miejsca zamieszka-
nia i stan zdrowia pacjentów, 
którzy często zmuszeni byli 
korzystać z takiej formy 
pomocy medycznej. Bywało 
tak, że do jednej tylko osoby 
karetka wyjeżdżała nawet 
siedemdziesiąt razy w ciągu 
roku.

Liczyła na karetkę
Pani Leokadia (imię zmie-
nione) leczy się na nadciś-

nienie tętnicze, ale to nie 
jedyna z jej chorób. Jej stan 
zdrowia i leki, które przyj-
muje, powodują czasem 
skoki ciśnienia. W takich 
sytuacjach, często w nocy, 
już wielokrotnie korzystała 
z pomocy lekarzy w żagań-
skim szpitalu. I jak podkre-
śla, zawsze troskliwie się 
nią opiekowano. Miesz-

ka niedaleko, więc zawsze 
mogła podejść do lekarza, 
a nawet wezwać pogotowie. 
13 lipca znów miała kłopoty 
z ciśnieniem. Tym razem 
doskwierająca rwa kulszowa 
uniemożliwiła wyjście do 
lekarza na własnych nogach. 
Pokonanie schodów było - 
jak twierdzi - ponad jej siły. 
Zadzwoniła na pogotowie, 

odebrał Gorzów. Karetka nie 
przyjechała.

- Ciśnienie górne ska-
kało mi od 140, przez 160, 
do 180, zadzwoniłam więc 
na pogotowie, ale zamiast 
karetki dostałam numer 
telefonu do gabinetu lekar-
skiego - mówi pani Leoka-
dia. - Dzwoniłam kilka razy 
i lekarz powiedział mi, jakie 
leki mam brać, ale wyszło 
na to, że do godziny drugiej 
w nocy musiałam w domu 
leczyć się sama. Uważam, 
że lekarz powinien wysłać 
do mnie karetkę, żeby ktoś 
mnie obejrzał i zbadał - 
dodaje.

Jednak lekarze nocnej 
i świątecznej pomocy me-
dycznej nie dysponują ka-
retkami. Robi to wyłącznie 
centrala w Gorzowie, która 
również tylko przez telefon 
ocenia, czy taki wyjazd jest 
uzasadniony.

- Po co my płacimy te 
składki? - pyta rozżalona pani 
Leokadia. - To niech z Gorzo-
wa przyjeżdża karetka, jak 
człowiek ma umrzeć już.

Chorzy się boją
I nie ma co się dziwić oso-
bom chorym, że dzwonią 
na pogotowie, bo zwyczaj-
nie obawiają się o swoje 
zdrowie. Czasem nawet 
niesłusznie, ale oceniają 
to bardzo subiektywnie 
i przecież bez odpowied-
niej wiedzy medycznej. 
Do tego dochodzi strach. 
Jest też tak, że sama obec-
ność lekarza w pobliżu, 
już działa uspokajająco, 
bo w razie czego, natych-
miastowa pomoc jest tuż 
obok. To daje poczucie 
bezpieczeństwa. Trzeba 
mieć jednak świadomość 
tego, że karetka pogotowia 
ma przede wszystkim in-
terweniować w sytuacjach 
bezpośredniego zagroże-
nia ludzkiego życia. I to 
dyspozytor w Gorzowie 
musi podjąć decyzję, czy 
takie zdarzenie ma miejsce. 
Chory jednak zazwyczaj 
widzi to inaczej. I nie moż-
na się temu dziwić. 

Andrzej Buczyński

REGION Karetki nie jeżdżą do każdego przypadku

Po co nam takie 
pogotowie?

Od kwietnia karetki do chorych rozsyłąne są przez centralę 
w Gorzowie fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

Marek Femlak, 
wicedyrektor do spraw 
medycznych w 105. 
Kresowym Szpitalu 
Wojskowym
- Po wybraniu numeru telefonu 
112 lub 999 zgłasza się dys-
pozytor w Gorzowie, który po 
wysłuchaniu chorego decyduje, 
czy wysłać karetkę typu „S” z le-
karzem, typu „P” z ratownikami, 
czy też odesłać pacjenta do 
lekarza dyżurującego w ramach 
nocnej i świątecznej opieki am-
bulatoryjnej. Tak to działa.

Każda dyskusja z chorym 
przez telefon skutkuje inte-
gralną decyzją lekarza, co do 
dalszych działań, które należy 
podjąć. Wsłuchuje się w to, co 
chory mówi i na tej podstawie 
decyduje. Wszystkie te rozmowy 
są nagrywane.

Sam również dyżuruję 
w ramach świątecznej i nocnej 
pomocy i zdarza mi się podej-
mować polemikę z pacjentami. 
Pacjenci chcą usłyszeć, czy ciś-
nienie 160 na 90 jest groźne, czy 

nie groźne. Pytam wtedy, na co 
pacjent się leczy, jakie przyjmuje 
leki i na tej podstawie mogę 
zalecić przyjęcie danego leku. 
Ponowny kontakt z pacjentem 
następuje na przykład po 40 
minutach. Pacjent dzwoni sam, 
albo ja dzwonię do pacjenta, aby 
sprawdzić, czy sytuacja uległa 
zmianie. W szczególnych przy-
padkach lekarz decyduje się na 
wyjazd do pacjenta, a jeśli stan 
zdrowia na to wskazuje, może 
nawet sam wezwać pogotowie.

Wyjaśnię, dlaczego lecze-
nie odbywa się przez telefon. 
Jeden lekarz dyżurny w nocy 
czy w święta obsługuje nawet 
50 tysięcy mieszkańców. W so-
boty czy w niedziele przychodzi 
do niego około stu osób. Są to 
dzieci z gorączką, skaleczone 
nogi, kleszcze, bóle brzucha, 
kręgosłupa i wiele różnych przy-
padków. Oprócz tego są telefony 
od chorych. Musi decydować 
czy pojechać do kogoś, kto 
teoretycznie ma tylko bolące 
kolano, czy zostać na miejscu 

i udzielać pomocy przychodzą-
cym i telefonującym z różnymi 
problemami. Niestety, zdarzają 
się przypadki, że komuś szkoda 
pieniędzy na taksówkę, więc 
dzwoni po pogotowie. 

Kiedyś w ciągu jednego 
dyżuru musiałem cztery razy 
wyjechać, aby stwierdzić zgon. 
Z Żar do Łęknicy to ponad 30 
kilometrów w jedną stronę. 
Jeśli do tego doliczyć przyjęcie 
stu pacjentów, którzy przyszli 
po poradę, to tak naprawdę 
nie można się dziwić, że część 
porad udzielanych jest przez te-
lefon. Czy lekarz musi jechać do 
25-latka, który ma gorączkę 38 
stopni? Może zalecić przyjęcie 
leku typu apap i skontaktować 
się po godzinie, czy sytuacja 
uległa poprawie. Czasem ktoś 
dzwoni z bólem brzucha, wte-
dy mówię - proszę przyjechać, 
zrobimy USG, bo może to być na 
przykład zapalenie wyrostka. Do 
każdego przypadku podchodzi 
się bardzo indywidualnie. Za 
każdą decyzję lekarz odpowiada 

przed swoim sumieniem, mając 
też świadomość konsekwencji 
prawnych podejmowanych przez 
siebie działań.

Cała ta sytuacja obciąże-
nia lekarzy nocnej i świątecznej 
pomocy potęguje fakt, że po 
godzinie 18 trafiają pacjenci na 
przykład po receptę, bo nie do-
stali się w ciągu dnia do swojego 
lekarza rodzinnego. Zdarzają 
się pacjenci nieubezpieczeni, 
pacjenci z innych województw, 
pracujący za granicą, czy też 
cudzoziemcy. Jest tyle pracy, że 
niektóre przypadki załatwia się 
przez telefon.

Dodam jeszcze, że lekarzy 
brakuje wszędzie, a szczególnie 
na grafikach SOR-u oraz pomocy 
nocnej i świątecznej. Pomimo 
naszych próśb, nikt z lekarzy 
rodzinnych z terenu powiatu 
żarskiego nie bierze takich dy-
żurów. Zapraszam lekarzy, któ-
rzy spełniają kryteria i chętnie 
ich zatrudnimy do świątecznej 
i nocnej pomocy, żeby odciążyć 
pozostałych.
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Na terenie miasta 
funkcjonują trzy 
instytucje kultury 
- biblioteka, dom 
kultury i muzeum. 
Urzędnicy nie 
zapomnieli o żadnej 
z nich.
- Jeśli chodzi o muzeum, wy-
mieniliśmy przyłącze cielpne do 
budynku, a dzięki temu będzie 
można zagospodarować piwnice 
w tym obiekcie - mówi wicebur-
mistrz Żar Olaf Napiórkowski. 
- Otworzyliśmy drugie piętro, 
gdzie urządzona została wystawa 
żarskiej porcelany, a przed bu-
dynkiem wyłożona została nowa 
nawierzchnia z kostki.

Najbliższe inwestycje wokół 
muzeum, to ścieżka edukacyjna 
i wiata. Będzie też renowacja 
zabytkowej bramy między muze-
um a kościołem farnym. Już dziś 
muzeum jest na tyle atrakcyjnie 
urządzone, że można tam spokoj-
nie zaprosić gości spoza miasta, 
a i sami mieszkańcy mogą udać 
się tam na spacer. Muzeum jest 
stosunkowo młodą instytucją, ale 
po dwóch latach działalności wi-
dać wyraźnie, że stale się rozwija.

Biblioteka pękała
Pękające ściany i sypiąca się ele-
wacja budynku Miejskiej Biblio-
teki Publicznej spowodowały, że 
w ubiegłym roku rozpoczęto prace 
remontowe.

- Przeprowadzony zostanie 
kapitalny remont elewacji, a przy 
okazji budynek zmieni kolor 

i jest to już uzgodnione z kon-
serwatorem zabytków - mówi 
wiceburmistrz. - Na razie nie chcę 
zdradzać, jaki to będzie kolor, ale 
z końcem września efekty prac 
powinny być widoczne.

W budynku biblioteki po-
wstanie też nowa sala audiowizual-
na. Co istotne, 85 procent kosztów 
inwestycji pochodzi ze środków 
unijnych.

ŻDK ma kilka budynków
W skład Żarskiego Domu Kultury 
wchodzi jego główna siedziba przy 
ulicy Wrocławskiej, filia w Ku-
nicach oraz sala widowiskowa 
„Luna” przy ulicy Okrzei.

Już ponad rok temu na Wroc-
ławskiej osuszono budynek i wy-
remontowano piwnice. Niecały 
rok temu wyremontowano hol i w 
zasadzie ten obiekt jest zmoder-
nizowany.

- Przystąpimy do zagospo-
darowania terenu wokół domu 
kultury - mówi Olaf Napiórkow-
ski - Najważniejszym elementem 
będzie nowa muszla koncertowa, 
a poza tym oświetlenie, elementy 
małej architektury, ścieżka edu-
kacyjna.

Ciekawostką będzie z pew-
nością e-galeria, dzięki której 
wszystkie wystawy, czy wyda-
rzenia kulturalne organizowane 
przez dom kultury, będzie można 
obejrzeć w internecie.

W Kunicach zrobiono sporo
Kończą się główne prace moderni-
zacyjne w kunickiej filii ŻDK przy 
ulicy Grunwaldzkiej.

- Przez ostatnie dwa lata 
udało nam się doprowadzić do 
kompleksowego remontu całego 
budynku - mówi wiceburmistrz.

Zaczęto od wymiany okien, 

poprzez remont holu i toalet, aż 
do odnowienia sali widowiskowej 
z nowymi fotelami, kurtynami, 
oświetleniem i zapleczem. Obec-
nie trwają prace na zewnątrz. Wy-
mienione zostaną drzwi, wzmoc-
nione tynki, elementy dachu, 
schodów, a na koniec budynek 
otrzyma nową elewację.

Niedługo też rozpoczną się 
prace związane z budową parkin-
gu na przeciwko domu kultury 
w Kunicach.

Czas na Lunę
- Dwa lata temu zaczęliśmy od 
remontu zaplecza scenicznego, 
które było w najgorszym stanie, 
a także klatek schodowych - infor-
muje Olaf Napiórkowski. - Zakoń-
czyliśmy remonty dwóch toalet, 
obecnie modernizowany jest hol 
i szatnia, a poza tym rozpoczyna-
my prace przy budowie parkingu 

po prawej stronie „Luny” i myślę, 
że znajdzie się tam miejsce na 
kilkanaście, do dwudziestu samo-
chodów.

To jeszcze nie koniec. Urzęd-
nicy mają w planach pod koniec 
tego roku ubiegać się o środki na 
termomodernizację całego obiek-
tu. Są też wstępne przymiarki do 
kompleksowej modernizacji sali 
widowiskowej. Widownia pomie-
ści obecnie trochę ponad dwieście 
osób. Przydałoby się więcej.

- Niestety, warunki archi-
tektoniczne tego budynku nie 
pozwalają na jego powiększenie, 
bo obiekt ten składa się tak na-
prawdę z dwóch przylegających 
do siebie budynków - mówi wi-
ceburmistrz. - W powiększeniu 
sali przeszkadzają ściany nośne, 
a zmiana konstrukcji to ogromne 
koszty, niewspółmierne do spo-
dziewanych efektów.

Być może przy zmianie fote-
li uda się wygospodarować trochę 
więcej miejsc.

Budynek musi żyć
Efekty tych wszystkich dzia-

łań będą najbardziej widoczne 
w przyszłym roku. Warunki loka-
lowe to jedno, ale coś jeszcze musi 
przyciągnąć ludzi do tych miejsc.

- Za inwestycjami musi 
oczywiście podążać oferta tych 
instytucji skierowana do miesz-
kańców i myślę, że dyrektorzy 
i pracownicy naszych jednostek 
cały czas pracują nad tym, aby była 
ona ciekawa - podsumowuje Olaf 
Napiórkowski.

Andrzej Buczyński

ŻARY Trwają prace przy obiektach miejskich instytucji kultury

Kultura w lepszych 
warunkach

Prace remontowe w „Lunie” fot. UM Żary Niedługo biblioteka zmieni kolor fot. Andrzej Buczyński

Najnowsze pomieszczenie żarskiego muzeum z ekspozycją porcelany fot. Andrzej Buczyński
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Pula 1 miliona złotych 
została rozdzielona 
na zadania, które 
uzyskały największą 
liczbę głosów 
w poszczególnych 
kategoriach.
Zgodnie z nowymi zasadami, projekty 
poddane pod głosowanie zostały po-
dzielone na trzy grupy. Projekty duże 
do 300 tys. złotych, średnie do 100 
tys. złotych oraz małe poniżej 100 tys. 
złotych. Do realizacji zakwalifikowa-
no 6 zadań. Najwięcej głosów w tym 
roku zdobył projekt zagospodarowania 
terenu wokół dawnego basenu w Kuni-
cach. Głosy oddało 1545 mieszkańców. 

Do urzędu wpłynęły 8473 karty 
do głosowania, z czego za ważne 
uznano 7894 głosy. Odrzucono 373 
ze względu na osoby głosujące więcej 
niż raz, natomiast 206 głosów uznano 
za nieważne - oddane po terminie, 
niepodpisane, z zaznaczoną więcej 
niż jedną inwestycją lub złożone przez 
mieszkańców innych miejscowości.

Realizacja w przyszłym roku
Według szacunkowych kosztów, wy-
brane inwestycje opiewają na kwotę 
938 tys. złotych.

- Zostało nam 62 tysiące, ale 
w związku z tym, że generalnie wszyst-
kie projekty w tej chwili są niedosza-
cowane, uznaliśmy że powinna zostać 
jakaś rezerwa - mówi Ireneusz Brzeziń-
ski, naczelnik wydziału polityki gospo-
darczej i promocji w urzędzie miejskim.

Teoretycznie, w postępowaniach 
przetargowych mogą pojawić się jakieś 
oszczędności, a dzięki temu możliwa 
byłaby realizacja kolejnego projektu 
z listy. Jednak dotychczasowe do-
świadczenia pozwalają sądzić, że do 
wybranych projektów najprawdopo-
dobniej coś trzeba będzie dołożyć. 
Stąd właśnie pula pozostawiona na taką 
ewentualność. Dzisiaj trudno stwierdzić 
to jednoznacznie.

Zadania inwestycyjne wybrane 
przez mieszkańców wpisane zostaną do 
budżetu miasta na przyszły rok i wtedy 
też będą wykonane. 

Andrzej Buczyński

AKTUALNOŚCI

ŻARY Budżet Obywatelski na 2018 rok

Mieszkańcy wybrali

Zagospodarowanie terenu wokół dawnego basenu w Kunicach ma sprawić, że miejsce to zyska walory re-
kreacyjne i wypoczynkowe. Jednak nie będzie już pełnić roli kąpieliska miejskiego fot. Andrzej Buczyński

Zadania do realizacji:
1. Basen - zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach - realizacja 
części projektu - 300.000 złotych (1545 głosów)
2. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 10 na ul. Okrzei - 300.000 złotych (1459 głosów)
3. Monitoring osiedla Zawiszy Czarnego - 100.000 złotych (795 głosów)
4. Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrocławskiej - 100.000 złotych (77 głosów)
5. Doposażenie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 2 - 88.000 złotych (936 głosów)
6. Zagospodarowanie działki nr 661/6 obręb 0001 przy ul. Kurpińskiego 26-38 - 50.000 
złotych (210 głosów)

REKLAMA
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Do wynajęcia lokal w Żarach w Pasażu Hayduk 
 o pow. 210 m² do 350 m², po Banku BPH

Lokal jest dostosowany do działalności 
banku lub instytucji finansowej

Lokal klimatyzowany, świetna lokalizacja, 
duży parking

Kontakt tel. 608 637 937

Możliwa zmiana przeznaczenia na:
• Mini market spożywczy
• Delikatesy
• Sklep z rowerami i sprzętem sportowym
• Przychodnię zdrowia
• Kancelarię adwokacką
• Biuro rachunkowe
• Inne

REKLAMA

REKLAMA

REGION 
Pracownicy 
ZUS-u 
przekonują, 
że w okresie 
wakacji opłaca 
się zatrudnić 
studenta.
Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych przypomina, że 
do ukończenia 26 roku 
życia, studenci zatrud-
nieni na umowie zlecenia 
nie podlegają ubezpie-
czeniom społecznym. Nie 
opłaca się za nich także 
składek na ubezpiecze-
nie zdrowotne. Status 
studenta przysługuje 
z chwilą wpisania w po-
czet studentów i trwa do 
ukończenia nauki, czyli 
najczęściej do złożenia 
egzaminu dyplomowego 
bądź skreślenia z listy 

studentów. Bez znacze-
nia jest obywatelstwo 
i kraj w którym się uczy. 
Osoba, która ukończyła 
studia I stopnia (licen-
cjackie,  inżynierskie) 
w danym roku, zacho-
wuje prawa studenta do 
31 października, ale nie 
jest to równoznaczne 
posiadaniem statusu stu-
denta. Dlatego w okre-
sie między ukończeniem 
studiów I stopnia a roz-
poczęciem studiów II 
stopnia za studenta za-
trudnionego na umowę 
zlecenia trzeba opłacać 
składki na ubezpiecze-
nia emerytalne, rento-
we, wypadkowe i zdro-
wotne (ubezpieczenie 
chorobowe jest wówczas 
dobrowolne). Podobna 
sytuacja występuje, gdy 
student ukończy 26 lat 
w trakcie wykonywania 

takiej umowy. Wówczas 
od dnia ukończenia 26 lat 
ubezpieczenia emerytal-
ne, rentowe i wypadkowe 
stają się dla niego obo-
wiązkowe. 

- Należy pamiętać, 
że uczestnicy studiów 
doktoranckich i pody-
plomowych nie są trak-
towani jako studenci. Od 
zawartych z nimi umów 
zlecenia należy opłacać 
składki - podkreśla Agata 
Muchowska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS.

Pełne składki trze-
ba również opłacać, gdy 
umowa zlecenia została 
zawarta z własnym pra-
cownikiem, który jest 
jednocześnie studen-
tem w wieku do 26 lat. 
Umowa taka w zakresie 
ubezpieczeń społecznych 
jest traktowana na równi 
z umowa o pracę. PAS

Teraz warto
zatrudnić 
studenta
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POWIAT 
ŻAGAŃSKI 
Kilkadziesiąt 
wykroczeń 
związanych 
z przekroczeniem 
szybkości 
i odebrane prawo 
jazdy. Policjanci 
z Wydziału Ruchu 
Drogowego 
Komendy 
Powiatowej 
Policji w Żaganiu 
prowadzili 
wzmożone 
działania 
kontrolne pn. 
„Prędkość”.

W czasie prowadzonych 

działań kontrolnych poli-
cjanci ujawnili 70 wykro-
czeń związanych z prze-
k ro c z e n i e m  d o p u s z -
czalnej prędkości jazdy, 
w tym 5 popełnionych 
przez obcokrajowców. 
Pol ic janci  zatrzymali 
też jedno prawo jazdy 
kierowcy, który rażąco 
przekroczył dopuszczal-
ną prędkość jazdy na 
terenie zabudowanym. 
Młody, 30-letni kierow-
ca pędził ul. Lotników 
Alianckich w Żaganiu 
oplem z prędkością 110 
km/h. Przekroczył do-
puszczalną prędkość 
o 60 km/h. Policjanci 
zatrzymali  mu prawo 
jazdy, ukarali wysokim 
mandatem i dziesięcio-
ma punktami karnymi. 
PAS

Kary za ciężką nogę

Rażące przekroczenia szybkości jazdy w terenie zabudowanym jest równoznaczne z utratą prawa jazdy fot. KPP Żagań

ŻARY Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żarach 
proszą o kontakt właścicieli znalezionych rowerów lub 
osoby, które mogą coś na temat tych rowerów wiedzieć.

Pierwszy wiśniowo- czarny rower został znaleziony pod koniec czerwca 2017r. w Żarach 
na ul. Al. Jana Pawła II. D z rowerów - biały znaleziony został na ul. Zawiszy Czarnego 
w rejonie byłego basenu wojskowego W tej sprawie należy kontaktować się z sierż. szt. 
Dariuszem Karbowskim pod numerem telefonu 519-534-573. PAS

Rowery czekają na właścicieli

fot. KPP Żary fot. KPP Żary

Od początku 2017 roku żagańscy 
policjanci ruchu drogowego:

- zatrzymali 31 praw jazdy kierowcom za rażące 
przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy na 
terenie zabudowanym
- ujawnili 1.927 wykroczeń związanych z prze-
kroczeniem dopuszczalnej prędkości jazdy (po-
licjanci ruchu drogowego ujawnili od początku 
2017 r. w sumie 5.150 przewinień drogowych, 
więc przekraczanie dopuszczalnej prędkości 
jazdy stanowiło 37,5% wszystkich wykroczeń 
na drogach)
- ujawnili 64 osoby, które kierowały pojazdami 
bez wymaganych uprawnień
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Stał na gzymsie 
budynku 
kilka metrów 
nad ziemią 
i krzyczał. 
Tragedia 
wisiała na 
włosku. Do 
akcji musieli 
wkroczyć 
strażacy.

Do zdarzenia doszło na 
terenie Sądu Rejonowego 
i 105. Kresowego Szpita-
la Wojskowego. Ochro-
niarze pracujący w są-
dzie zwrócili uwagę na 
dziwnie zachowującego 
się młodego mężczyznę. 
Wezwali więc patrol poli-
cji na interwencję. Zanim 
jednak policjanci doje-
chali na miejsce, męż-
czyzna z budynku sądu 
uciekł. Policjanci zauwa-
żyli go na terenie szpitala. 
Mężczyzna wspiął się po 
piorunochronie na budy-
nek, w którym znajduje 

się oddział otolaryngo-
logiczny z pododdzia-
łem okulistycznym. Miał 
wzywać pomocy i krzy-
czeć: „Ratujcie mnie!”. 
Policjanci próbowali go 
uspokoić i przekonać, 
żeby zszedł. Niestety, per-
swazje na nic się zdały. 
W tym czasie policjanci 
powiadomili strażaków. 
Ci błyskawicznie pojawili 
się na miejscu i rozłoży-
li skokochron. W samą 
porę, bo po chwili męż-
czyzna skoczył. Wylądo-
wał na skokochronie, nie 
odniósł żadnych obrażeń, 
ale został zabrany na ba-
dania, na SOR. Po wstęp-
nej diagnostyce został 
przekazany do oddziału 
psychiatrycznego.

21-letni mieszka-
niec powiatu żagańskiego 
nie był ani pracownikiem 
ani pacjentem szpitala. 
Świadkowie zdarzenia 
podejrzewają, że był 
prawdopodobnie pod 
wpływem środków odu-
rzających. PAS

ŻARY Sprawna akcja służb

Szaleniec na gzymsie

Interwencja policjantów i strażaków była skuteczna. Szaleńcowi nic się nie stało fot. Andrzej Buzyński

POWIAT ŻARSKI W ciągu ostatnich 
kilku tygodni na stacjach paliw 
w Jagłowicach oraz Strzeszowicach 
doszło do licznych kradzieży 
paliwa. Nieznani sprawcy tankowali 
i odjeżdżali nie płacąc.

Dzięki informacji, a następnie współpracy z policjantami 

z woj. dolnośląskiego możliwe było ustalenie i zatrzy-
manie osób podejrzanych o ten przestępczy proceder. 
Policjanci z Posterunku Policji w Trzebielu zatrzymali 
23 –letnich, kobietę i mężczyznę z woj. dolnośląskiego, 
którzy podejrzani są o jedenaście kradzieży paliwa. 
Cztery przypadki zakwalifikowane zostały jako prze-
stępstwo, a siedem jako wykroczenie. Łączna wartość 
skradzionego mienia to około 5300 złotych. Podczas 
zatrzymania i przeszukania mężczyzny, policjanci znaleźli 

woreczek z substancją, która została przebadana. Tester 
wskazał, że jest to metamfetamina. Mężczyzna przy, 
którym znaleziono substancję również znajdował się pod 
jej wpływem.- Zatrzymani po przedstawieniu zarzutów 
zostali przesłuchani i zwolnieni z policyjnego aresztu. Za 
przestępstwo kradzieży grozi do pięciu lat pozbawienia 
wolności. 23-latkowi za posiadanie narkotyków grozi kara 
pozbawienia wolności do lat trzech - informuje podkom. 
Aneta Berestecka, oficer prasowy KPP w Żarach. PAS

Zuchwała kradzież paliwa

AUTOREKLAMA
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O możliwości 
podjęcia 
sezonowej, 
wakacyjnej pracy 
przez młodzież 
zarówno 
dorosłą, jak 
i niepełnoletnią, 
pytamy Józefa 
Tarniowego, 
dyrektora 
Powiatowego 
Urzędu Pracy 
w Żarach.

Podjęcie pracy 
i zarobienie własnych 
pieniędzy, oprócz 
wymiaru finansowego, 
ma też z pewnością 
aspekt wychowawczy.
- Każdy z nas mile wspo-
mina własne pieniądze 
zarobione pierwszą pracą, 
dumę z pomyślnie wykona-
nych zadań pracowniczych, 
możliwość wymarzonego 
zakupu czy podróży. A cza-
sem materialnej pomocy 
swoim bliskim. Pierwsza, 
nawet wakacyjna praca, to 
często pierwszy egzamin 
z dorosłości i odpowie-
dzialności. A nasi bogatsi 
sąsiedzi z zachodu wręcz 
do szkolnych programów 
wychowawczych jeszcze 
niedawno wpisywali obo-
wiązek pracy fizycznej jako 
formy usamodzielnienia 
się i szacunku do cudzej 
pracy.

W jakim wieku można 
zacząć pracować?
- W Kodeksie Pracy cały 
dział dziewiąty reguluje 
zatrudnianie osób mło-
docianych w wieku 16-18 
lat. Tak więc zabronione 
jest zatrudnianie osób, 
które nie ukończyły 16 lat, 
nie ukończyły gimnazjum. 
A świadectwo lekarskie 
powinno potwierdzać, że 
dana praca nie zagraża 
zdrowiu. Celem zatrudnie-
nia młodocianego może 
być tylko przygotowanie 
zawodowe – chyba, że już 
zdobył kwalifikacje zawo-
dowe. Jednak pracodawcy 

przeważnie decydują się 
na pełnoletnich kandy-
datów – nie muszą wtedy 
zapewniać opieki i pomocy, 
prowadzić odrębnej ewi-
dencji, zapewniać wyłącz-
nie lekkiej pracy, uzgodnio-
nej z lekarzem medycyny 
pracy. 

Czas pracy jest 
uregulowany?
- Tygodniowy wymiar pracy 
młodocianego nie może 
przekroczyć w okresie fe-
rii 7 godzin dziennie i 35 
tygodniowo. Codziennie 
musi mieć zagwarantowa-
ną 30-minutową płatną 
przerwę. Obowiązuje zakaz 
nadgodzin i „nocek” - od 
godz. 22:00 do 6:00.

Gdzie szukać ofert?
- W żarskim „pośredniaku” 
nie brakuje ofert pracy. 
W czerwcu bieżącego roku 
- obok Gorzowa i Zielonej 
Góry - mieliśmy ich najwię-
cej w województwie - 511 
ofert, w tym 233 oferty 
subsydiowane przez Urząd 
Pracy. Dlatego stopa bezro-
bocia po raz pierwszy obni-
żyła się do sześciu procent. 
2205 osób, czyli o 65 mniej 
niż miesiąc wcześniej.

Niestety, pracodawcy 
zainteresowani są przede 
wszystkim zatrudnianiem 
osób pełnoletnich, choć 

dając pracę własnym dzie-
ciom i własnym seniorom 
nie trzeba by męczyć ob-
cokrajowców. 

Kto zatrudnia młodzież 
na lokalnym rynku 
pracy?
- Wyróżnić należy na przy-
kład kunickie Huty Szkła, 
które już dały pracę ponad 
dwudziestu pełnoletnim 
uczniom i studentom i jesz-
cze potrzebują drugie tyle. 
Na różnych stanowiskach 
pracy i na różne okresy za-
trudnienia. Przekazuję przy 
okazji zaproszenie wicedy-
rektor Magdaleny Nowak 
do osobistego zgłaszania 
się na ulicę Szklarską 27, 
bądź przesyłania CV na 

e-mailową skrzynkę rekru-
tacyjną. 

Gdzie i jak szukać ofert 
w internecie?
- Do dyspozycji wszystkich 
chętnych, a więc i młodzie-
ży, jest ogólnopolski portal 
oferty.praca.gov.pl. Trzeba 
tam wpisać miejsce poten-
cjalnej pracy. Choć to praca 
głównie dla pełnoletnich, 
zdarzają się przypadki zgo-
dy na zatrudnienie ucznia 
czy studenta.

Zapewne nie wszyscy 
młodzi ludzie są już 
gotowi na codzienną, 
wielogodzinną pracę. 
Można jednak pomyśleć 
o czymś bardziej 

dorywczym.
- Nie zapominajmy o trady-
cyjnych od pokoleń letnich 
zajęciach. Liczne skupy 
runa leśnego przyjmą każ-
dą ich ilość. Czarne jagody 
i borówki 12-18 złotych za 
kilogram, kurki za 27-33 
złote, ale też inne grzyby. 
Zakłady Usług Leśnych 
zajmują się pielęgnacją 
nowo założonych plantacji 
leśnych. Sadownicy, rolni-
cy, plantatorzy truskawek, 
porzeczek, warzyw szukają 
pomocy do zbiorów. 

A może popracować nad 
morzem?
- Z ostrożnością należy 
traktować oferty pracy 
w nadmorskich czy gór-

skich ośrodkach wypo-
czynkowych – nie znając 
pracodawców trudno nam 
udzielać referencji.

Można niestety trafić 
na nieuczciwego 
pracodawcę.
- Warto wiedzieć, że w żar-
skim urzędzie pracy można 
otrzymać informatory Pań-
stwowej Inspekcji Pracy dla 
osób młodocianych, czy 
podejmujących pierwszą 
pracę – by lepiej poznać 
swoje prawa i obowiązki, 
by nie pozwolić na skrzyw-
dzenie młodych ludzi po-
dejmujących wielki krok  
w  dorosłość. 

Andrzej Buczyński

REGION Gdzie dorobić na wakacje

Wakacyjna praca 
dla młodzieży

fot. Andrzej Buczyński

Prace sezonowe przy zbiorach są okazją na dodatkowy zarobek fot. Andrzej Buczyński

Każdy młody mieszkaniec powiatu żarskiego powinien 
też znać adres przyjaznej dla niego instytucji – Młodzie-
żowego Centrum Kariery OHP w Żarach mieszczącego 
się przy ulicy Górnośląska 2, w siedzibie Zespołu Szkół 
Budowlanych. Pośrednik pracy, Dorota Brzezińska - 
Sadło, pomogła już dużej grupie uczącej się młodzieży 
w znalezieniu wakacyjnej pracy. 

MCK OHP czynne jest w dni robocze w godzinach 
7.30-15.30, e-mail: mck.zary@ohp.pl lub ppp.zary@
ohp.pl, telefony: 508 307 475 lub 690 505 301. 

O pracę krótkoterminową łatwo też w dość licz-
nych Agencjach Zatrudnienia, których wykaz znaleźć 
można na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej.
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REKLAMA

Przy pięciu 
głównych 
drogach 
wjazdowych 
do miasta 
powstają miejsca 
postojowe 
z informacją 
turystyczną.

Projekt turystyczny realizo-
wany jest wspólnie z partne-
rem niemieckim - miastem 
Weisswasser. W ubiegłym 
roku, w pierwszym etapie 
projektu, wykonany został 
parking na Syrenie oraz 
wiata.

- W obecnym etapie, 
w ramach działań inwe-
stycyjnych, wykonujemy 
parkingi wraz z tablicami 
informacyjnymi przy głów-
nych drogach wjazdowych 
- mówi wiceburmistrz Żar 
Olaf Napiórkowski. - Obec-
nie na ukończeniu są trzy 
z zaplanowanych pięciu.

Parkingi powstaną na 
ulicy Zielonogórskiej przy 
„Ceramiku”, na ulicy Pia-
stowskiej, Serbskiej, na 
pętli Żary-Olbrachtów oraz 
na końcu osiedla Zawiszy 
Czarnego.

Miejsca te wyposażo-
ne zostaną - oprócz miejsc 
dla pojazdów - w stół, ławy, 

kosze na śmieci. Na tabli-
cach znajdzie się informacja 
turystyczna o Żarach, Zielo-
nym Lesie, Łuku Mużako-
wa, a także o turystycznych 
atrakcjach po stronie nie-
mieckiej.

- Tablice wraz z ma-
pami wymagają nieco czasu 

na przygotowanie, ale myślę 
że już we wrześniu powinny 
zostać zamontowane - infor-
muje wiceburmistrz. - Z po-
zyskanych środków wydane 
zostaną również mapki, fol-
dery, a także przez dwa lata 
prowadzony będzie punkt 
informacji turystycznej.

Kolejne działania
Na przełomie października 
i listopada rusza następny 
nabór wniosków w ra-
mach polsko-niemieckiego 
programu transgranicz-
nego, co jest okazją do 
pozyskania dodatkowych 
funduszy.

-  Chcemy z łożyć 
kolejny wniosek, również 
z miastem Weisswasser - 
mówi Olaf Napiórkowski. - 
Będzie on dotyczył budowy 
pola kempingowo-kampero-
wego na Syrenie, które bę-
dzie kontynuacją wcześniej 
przeprowadzonych inwesty-

cji na tym obiekcie.
Przed laty było pole 

kempingowe na Syrenie. 
Teraz ma szansę powstać 
jakby ponownie, tyle że 
nowoczesne, z pełną infra-
strukturą. 

Andrzej Buczyński

ŻARY Turystów i gości przywita informacja

Parkingi na dzień dobry

Liczy się pierwsze wrażęnie. Wjeżdżających do miasta przywitają takie oto miejsca fot. Andrzej Buczyński
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ŻAGAŃ  
W niedzielne 
popołudnie 
publiczność 
zgromadzona 
na podzamczu 
mogła 
uczestniczyć 
w swoistej 
podróży przez 
kontynenty 
dźwięków 
i rytmów.

Niezwykła podróż w świat 
dźwięków i rytmów była 
możliwa za sprawą muzy-
ków z zespołu Accorinet 
Klezmer Band. Członko-
wie zespołu to filharmoni-
cy kaliscy którzy zaprezen-
towali muzykę klezmerską 
z różnych epok i części 
świata.

Następna podróż mu-
zyczna, tym razem śladami 
miłości, już w niedzielę, 30 
lipca, o godzinie 18.00. Na 
podzamczu wystąpi Nicola 
Palladini z zespołem. PAS

Muzyczna podróż przez kontynenty

Wygodne krzesła, piękna muzyka i pogoda. Czegóż chcieć więcej? fot. Jan Mazur

Pod murami pałacu zabrzmiała muzyka klezmerska fot. Jan Mazur

Kolejne miejsca 
parkingowe dla 
niepełnosprawnych 
kierowców zostaną 
oznakowane 
w szczególny sposób.

Teraz już nie będzie żadnych wąt-
pliwości, że miejsce parkingowe 
przeznaczone jest wyłącznie dla 
osoby niepełnosprawnej. Zwy-
czajnie, nie da się tego przegapić. 
Na żarskich parkingach niebieska 
farba poszła w ruch. 

- Zgodnie z wprowadzonym 
niedawno rozporządzeniem, tak 
właśnie teraz powinny wyglądać 
miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych - informuje 
Rafał Fularski, naczelnik wydziału 
infrastruktury technicznej w żar-

skim ratuszu. - Ale to nie oznacza 
automatycznie, że jeśli miejsce 
parkingowe nie będzie wymalowa-
ne na niebiesko, to każdy może na 
nim parkować.

Zasady obowiązujące do tej 
pory, ciągle obowiązują. A zatem, 
miejsce parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych wyróżnione 
znakiem poziomym i pionowym, 
nadal zachowuje swój status, 
nawet jeśli nie ma niebieskiej na-
wierzchni. I każda osoba parkująca 
w takim miejscu - nie posiadającą 
stosownych uprawnień - musi 
mieć świadomość, że w tym mo-
mencie łamie przepisy prawa o ru-
chu drogowym. A to może nieść 
za sobą konsekwencje w postaci 
mandatu. 

Andrzej Buczyński

ŻARY Nowe oznaczenia na parkingach

Niepełnosprawni 
na błękicie

Nikt się już nie będzie tłumaczył, że zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych, bo nie zauważył oznaczeń. Nato-
miast to, jak się taka niebieska plama komponuje z otoczeniem, to już zupełnie inna kwestia fot. Andrzej Buczyński

Warto było przyjść. Czekamy na kolejny koncert fot. Jan Mazur
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Zaczęło się 
od budżetu 
obywatelskiego. 
Projekt - głosami 
mieszkańców 
- zdobył 
rekordowe 800 
tys. złotych z całej 
puli 1 miliona.  
Później radni 
miejscy dodali 
do tego jeszcze 
ponad milion, 
żeby temat 
załatwić 
kompleksowo.
To spory teren, ale i przewi-
dziano tam sporo atrakcji. 
Dlatego też radni poparli 

swego czasu propozycję 
burmistrz Danuty Madej, 
żeby wyłożyć znaczną, 
dodatkową kwotę z kasy 
miejskiej i zrobić wszystko 
za jednym zamachem. Na 
obrzeżach tego terenu jest 
obecnie przedszkole, Orlik, 
korty tenisowe, strzelnica 
i pizzeria. Te elementy po-
łączą się w jeden kompleks 
sportowo-rekreacyjny i będą 
się wzajemnie uzupełniać.

- Wydawało się zasad-
nym przystąpienie do reali-
zacji tego zadania w pełnym 
zakresie, bo nawet trudno 
byłoby podzielić to na etapy 
- mówi Rafał Fularski, na-
czelnik wydziału infrastruk-
tury technicznej i ochrony 
środowiska. - Musieliśmy 
zabezpieczyć na to dodat-

kowe środki z budżetu mia-
sta, ale dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu, pieniądze 
wrócą do miejskiego budże-
tu. To tylko potwierdza, że 
decyzja była słuszna i warto 
było starać się o zewnętrzne 
pieniądze na ten cel - dodaje 
naczelnik Fularski.

Teren budowy jest 
ogrodzony. Ruszyły prace 
ziemne. Dla wykonawcy in-
westycji nie jest ważne, skąd 
pochodzą pieniądze. A dla 
miasta - każda dodatkowa 
kwota pozyskana z zewnątrz 
pozwala na realizację kolej-
nych projektów, bo po pro-
stu zwiększa budżet, którym 
miasto może dysponować 
w ciągu roku. 

Andrzej Buczyński

ŻARY Park przy ul. Czerwonego Krzyża będzie kosztował mniej

Dofinansowanie do już 
rozpoczętej inwestycji

Prace na terenie parku już trwają fot. Andrzej Buczyński

REGION  
W Muzeum 
Pogranicza 
Śląsko-
Łużyckiego 
planują stałą 
wystawę 
poświęconą 
historii lokalnego 
przemysłu 
i zakładów 
przemysłowych.
W związku  z  p lanem 
utworzenia stałej wysta-
wy poświęconej historii 
przemysłu i  zakładów 
przemysłowych na terenie 
powiatu żarskiego dyrektor 

Jacek Jakubiak zaprasza 
wszystkich mieszkańców 
do udziału w zbiórce pamią-
tek związanych z przedsię-
biorstwami oraz firmami, 
które przed laty istniały 
w okolicach Żar, Lubska, 
Jasienia i Łęknicy. 

Dyrektor prosi, żeby 
przez całe wakacje, każdy, 
kto chciałby pomóc w orga-
nizacji wystawy, przyniósł 
do siedziby Muzeum Pogra-
nicza Śląsko-Łużyckiego 
na placu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego wszelkich 
przedmiotów, które mają 
związek z zakładami pracy 
w powiecie. Szczególnie 
ważne są dokumenty, od-
znaki pracownicze, ubrania 

robocze, przedmioty rekla-
mowe i okolicznościowe 
oraz wyroby i inne pamiątki 
związanych z kwitnącymi 
do niedawna w rejonie za-
kładami pracy. 

- Warto przybliżyć 
młodym pokoleniom hi-
storię przemysłu bawełnia-
nego, lniarskiego, wełnia-
nego, odzieżowego, spo-
żywczego, budowlanego, 
drzewnego, maszynowego, 
kolejnictwa, górnictwa, 
browarnictwa, szklarstwa, 
oraz wielu innych gałęzi 
przemysłu, których pracow-
nicy budowali zamożność 
naszego miasta - wymienia 
jednym tchem dyrektor 
Jacek Jakubiak. PAS

Wielka zbiórka eksponatów

Dyrektor Jacek Jakubiak zachęca do przekazywa-
nia do muzeum różnych pamiątek po zlikwidowa-
nych zakładach pracy fot. ARMG

UWAGA! Pamiątki 
związane z kolejnictwem
Dyrektor Jacek Jakubiak prosi 
o przekazywanie pamiątek 
związanych z kolejnictwem 
- mundurów, czapek kolejar-
skich, rozkładów jazdy, sta-
rych biletów, legitymacji, do-
kumentów, odznak kolejar-
skich, naszywek,lamp kolejar-
skich, widokówek, pocztówek, 
fotografii, naczyń z dawnych 
bufetów. 

Muzeum przy pl. Kar-
dynała Wyszyńskiego jest 
czynne od wtorku do piątku 
w godz. od 10 do 16, w soboty 
od 12 do 16 i w niedziele od 
14 do 18.

Danuta Madej, 
burmistrz Żar
- Kolejny piątek, 14 lipca, był 
szczęśliwy dla naszego miasta. 
Urząd Marszałkowski ogłosił 
listę rankingową projektów 
w konkursie Regionalnego 
Programu Operacyjnego Lu-
buskie 2020, działanie – Kapitał 
przyrodniczy regionu. Po oce-
nie merytorycznej zajmujemy 
pierwsze miejsce. Zdobyliśmy 
około 860 tys. złotych na dofi-
nansowanie modernizacji parku 

przy skrzyżowaniu ul. Czerwo-
nego Krzyża i Paderewskiego.

W ramach zdobytych 
pieniędzy wykonane zostaną 
wewnętrzne ciągi komunikacyj-
ne, parkingi, kanalizacja desz-
czowa, oświetlenie, monitoring, 
ścieżka dydaktyczna, budki 
lęgowe dla ptaków, promocja 
projektu.

Realizacja całej inwesty-
cji na kwotę ponad 2,3 miliona 
złotych już wystartowała. Wy-
konuje ją żarska firma Arman. 

W parku pojawią się: siłownia, 
street workout park, tor do gry 
w bule, tor pumptrack, tor do 
jazdy na rolkach, place zabaw 
dla dzieci młodszych i star-
szych, strefa gier integracyj-
nych, ławki, altana, dodatkowa 
zieleń. Termin zakończenia 
przedsięwzięcia to maj-czer-
wiec 2018 roku.

Na ten park czekają 
mieszkańcy osiedla muzyków, 
którzy dwukrotnie wystartowali 
w Budżecie Obywatelskim, 

zdobywając odpowiednią licz-
bę głosów. Dzięki nim w 2016 
roku przygotowany był pro-
jekt, a obecnie jest realizacja. 
W Budżecie Obywatelskim na 
2017 zdobyli 800 tys. złotych. 
Dziękuję i gratuluję wniosko-
dawcom i wszystkim, którzy 
zbierali głosy poparcia. Cieszę 
się, że możemy tę gruntowną 
modernizację przeprowadzić. 
Będzie to kolejna perełka re-
kreacyjna dla mieszkańców 
i nie tylko.fot. ARMG
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Trzecia edycja 
Zielonogórskiego 
Festiwalu Filmu 
i Teatru, który po raz 
drugi zawitał również 
do Żar, przeszła do 
historii.
Roman Krzywotulski, dyrektor 
żarskiego Domu Kultury tłumaczy, 
że żarska placówka jest związana 
z festiwalem od początku. 

- Jesteśmy związani z fe-
stiwalem od pierwszej edycji. 
Wówczas to nasz teatr i nasze 
zespoły wyjeżdżały poza Żary. 
- wspomina dyrektor. - Zrodziła 
się wtedy swoista myśl i zazdrość 
jednocześnie, żeby taki festiwal 
mógłby zagościć także w naszym 
mieście - podkreśla.

Dyrektor Krzywotulski przy-
znaje, że w Żarach, w działalności 
programowej ŻDK brakowało 
szerokiej misji upowszechniania 
sztuki filmowej. Zwraca uwagę, że 
przy domu kultury od lat istnieje 
sekcja filmowa. To grupa młodych 
ludzi, która z dużym powodze-
niem uczestniczy w krajowych 
festiwalach filmowych i organi-

zuje seanse filmowe w mieście. 
Jednak mieszkańcy miasta na co 
dzień niekoniecznie uczestniczyli 
w projekcjach polskich filmów 
i mieli możliwość porozmawiania 
z polskimi aktorami. Dlatego, 
w ramach festiwalowego progra-
mu, oprócz projekcji filmowych, 
dużym powodzeniem cieszą się 
właśnie spotkania z aktorami. 
Mieszkańcy mają możliwość bez-
pośredniego kontaktu z wybitnymi 
polskimi aktorami, znanymi nie 
tylko z pełnometrażowych filmów, 
ale także z telewizyjnych seriali. 

Dyrektor nie ukrywa, że 
myśli już nad kolejną edycją. 
Pracy i pomysłu będzie wymagać 
organizacja przestrzeni, w której 
będą odbywały się festiwalowe 
wydarzenia. W tym roku były 
one skoncentrowane w ratuszu 
i wokół niego oraz w sali szkoły 
muzycznej. Podobnie wydarzenia 
okołofestiwalowe - koncerty mu-
zyczne, pokazy, warsztaty - to też 
wymagać będzie pracy i pomysłu, 
a przede wszystkim czasu. Markę 
i prestiż buduje się krok po kroku. 
Ważne, że festiwal się rozwija.

Paweł Skrzypczyński

REGION Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru

Misja upowszechniania 
sztuki filmowej

Na deskach sali koncertowej Państwowej Szkoy Muzycznej wystąpił Adam Ferency. Potem rozmawiał z publicznością 
fot. ŻDK Żary

Wydarzenia festiwalowe cieszyły się sporą, jak na czas urlopowy, frekwencją fot. ŻDK Żary

Spektakl muzyczny „Od Osieckiej do Piaf” w wykonaniu aktorek teatru im. Juliusza 
Osterwy porwał publicznośćfot. ŻDK Żary
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W festiwalowym namiocie z mieszkańcami spotkała się Ewa Błaszczyk 
fot. ŻDK Żary

Jednym z wydarzeń okołofestiwalowych były warsztaty plastyczno-taneczno-filmowe fot. ŻDK Żary

W namiocie „Cafe Film” gościł też Jacek Fedorowicz fot. ŻDK Żary

3. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru
Protokół z posiedzenia Jury Konkursowego

Jury w składzie:
Andrzej Buck, Bernd Buder, ks. prof. Andrzej Draguła, 
Lech Dyblik, Łukasz Maciejewski.
Sekretarz: Małgorzata Grelak
Postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagrodę Grand Prix Klaps 2017 Maciejowi Żakowi, 
reżyserowi najlepszego polskiego fabularnego filmu 
„Konwój”, za warsztatową biegłość w obrębie kina 
gatunkowego, łączącego dramatyczną formę z głę-
bokim przesłaniem;

Nagrodę Klaps 2017 Za Najlepszą Drugoplanową 
Kreację Aktorską w Polskim Filmie Fabularnym 
„Wołyń” Romanowi Skorovskiy`emu za mistrzowskie 
pokazanie determinacji niejednoznacznego bohatera 
usiłującego ocalić godność ludzką za wszelka cenę;

Nagrodę Klaps 2017 Za Całokształt Osiągnięć Arty-
stycznych w Dziedzinie Filmu jury przyznało Teresie 
Lipowskiej za niezaprzeczalne zasługi dla polskiej 
kultury w trwającej od 60 lat karierze, za niezapo-
mniane kreacje aktorskie w polskim filmie, na deskach 
teatru, estradzie i falach radiowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem talentu, profesjonalizmu i niezwykłej 
osobowości scenicznej będącej wzorem dla kolejnych 
pokoleń artystów;

Jury postanowiło również przyznać HONOROWE 
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE Agnieszce Mandat, 
wybitnej aktorce teatralnej i filmowej, która w „Po-
kocie” Agnieszki Holland udowodniła, że w pierw-
szoplanowych rolach może być równie wybitna jak 
w rolach drugoplanowych. 

Zielona Góra 15 lipca 2017

Po spotkaniu z Joanną Brodzik, jak i po każdym spotkaniu z aktorami, nie brakowało zainteresowanych otrzyma-
niem autografufot. Andrzej Buczyński
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ŻARY W Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej trwają 
wakacyjne 
zajęcia. 
Codziennie 
dzieje się coś 
ciekawego.
Akcja „Wakacje w Biblio-
tece” prowadzona jest pod 
hasłem „Płynie Wisła, pły-
nie”. Podczas pierwszych 
dni wakacyjnej akcji dzieci 
dowiedziały się wielu cie-
kawostek na temat rzeki 
Wisły i robiły makietę Polski 

z kolorowych korków po 
napojach. Uczestników zajęć 
odwiedziła Sylwia Kajak 
z Powiatowej Policji oraz 
strażacy Piotr Brela i Dawid 
Lewandowski z Państwo-
wej Straży Pożarnej w Ża-
rach. Policjantka opowiadała 
dzieciom o bezpieczeństwie 
podczas wakacji, a straża-
cy o udzielaniu pierwszej 
pomocy. Dzieci mogły też 
obejrzeć samochód straży 
pożarnej. 

Podczas zajęć dzie-
ci wysłuchały i obejrzały 
teatrzyk Kamishibai, a po-
tem tworzyły do teatrzyku 

legendę, związaną z rzeką 
Wisłą oraz brały udział w dru-
żynowym wyścigu rodzin. 
Podczas zajęć w pracowni 
multimedialnej rozmawiały 
z czym kojarzy się kodowa-
nie, układały komputerowe 
puzzle, a następnie nauczyły 
roboty wykonywania różnych 
poleceń i rozegrały wyścigi.

Zajęcia w MBP prze-
znaczone są dla dzieci 
w wieku 7-16 lat. Potrwają 
do 18 sierpnia. Odbywają 
się od wtorku do piątku od 
10:00 do 12:00 w Oddziale 
dla Dzieci i pracowni multi-
medialnej. PAS

Wakacje w bibliotece

Właśnie wykonujemy makietą Polski fot. MBP Żary

ŻAGAŃ Żagańscy 
policjanci przeprowadzili 
kolejne działania 
profilaktyczne związane 
z bezpieczeństwem dzieci 
i młodzieży podczas 
wakacji.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej podinsp. 
Sylwia Woroniec i sierż. sztab. Łukasz Lewicz 
z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu 
spotkali się z uczestnikami półkolonii. Prze-
prowadzili spotkanie profilaktyczne z dziećmi 
i młodzieżą na temat zasad bezpieczeństwa 
podczas wakacji. 

W czasie spotkania policjanci omówili 
najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeń-
stwa na drodze - przechodzenia przez jezdnię, 
jazdy rowerem, bezpiecznej jazdy samocho-
dem w specjalnym foteliku oraz poprawy 
widoczności na drodze przy pomocy odbla-
sków. Mówili też o bezpieczeństwie podczas 
letniego wypoczynku nad wodą, w domu i w 
kontaktach z osobami obcymi. Na koniec 
spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali od 
policjantów książeczki o bezpieczeństwie 
nad wodą, małe elementarze bezpieczeństwa 
i ulotki pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo..nad 
wodą”. PAS

Poznać zasady bezpiecznych wakacji

Profilaktyki nigdy za wiele, szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży fot. KPP Żagań

Już wszystko wiemy o bezpiecznych wakacjach fot. MBP Żary

Takich spotkań jak najwięcej fot. MBP Żary
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Utrwalanie 
warzyw i owoców 
powszechne 
jest w naszej 
kuchni od 
dawna. Pomimo 
chronicznego 
braku czasu 
coraz częściej 
próbujemy 
swoich sił 
w przetwórstwie.
Miło jest otworzyć zimą 
słoik z własnoręcznie zro-
bioną konfiturą lub sięgnąć 
na półkę spiżarki po sałatkę 
warzywną do obiadu. Pre-
zentujemy kilka przepisów 
na przetwory w słoikach, 
które różnią się od trady-
cyjnych np. ogórków kon-
serwowych czy kompotu 
z owoców.

Fasola szparagowa 
i kalafiory w zalewie 
pomidorowej
Składniki: fasolka szpa-
ragowa, kalafior, przecier 
pomidorowy, sól, cukier, 
pieprz

Fasolkę i kalafiory ro-
zebrane na małe różyczki 
gotować , fasolkę ok. 10 
min, kalafior ok 5 min . Od-
sączyć. Przygotować prze-
cier pomidorowy, doprawić 
go solą, pieprzem i odrobi-
ną cukru. Fasolkę pokroić 
na 2 cm kawałki i układać 
w słoikach ( niezbyt ciasno), 
a następnie zalać przecierem 
pomidorowym. Słoje szczel-
nie zakręcić i pasteryzować 
ok. 30 min w temperaturze 
95° C.

Ostry sos pomidorowy
Składniki: 5 kg pomido-
rów, 50 dag cebuli,200 ml 

octu 6%,15 dag cukru, 20 
dag ostrej musztardy, sól, 
pieprz, gałka muszkato-
łowa, gorczyca, mielona 
papryka, przyprawy do 
smaku.

Pomidory z dodatkiem 
cebuli rozgotować a na-
stępnie przetrzeć przez sito. 
W płaskim garnku gotować 
przecier aż odparuje o poło-
wę, ciągle mieszając. Do go-
tującego przecieru wsunąć 
woreczek z gazy z zielem 
angielskim, gorczycą i gałka 
muszkatołową. Po odpa-
rowania woreczek z przy-
prawami wyjąć i wyrzucić. 

Można te przyprawy drobno 
zmielić i dodać do przecieru 
pod koniec gotowania. Do-
dać cukier, sól i ocet. Pod 
koniec gotowania dodać do 
przecieru musztardę i mie-
loną paprykę. Sos powinien 
mieć konsystencję gęstej 
śmietany. Jeszcze gorącym 
sosem napełniać małe sło-
iczki. Można je dla pewność 
pasteryzować jeszcze przez 
ok 20 minut.

Jabłka w przecierze 
z porzeczek
Składniki: 1 kg jabłek, 1 kg 
 porzeczek czarnych i bia-

łych lub czerwonych i bia-
łych lub samych czerwo-
nych.

Oczyszczone z szy-
pułek i opłukane porzeczki, 
wrzucić do garnka i rozgo-
tować (można lekko podlać 
wodą) rozgniatając. Następ-
nie gorące porzeczki prze-
trzeć przez sito i wlać do słoi-
ków do połowy, Jabłka obrać 
pokroić w ósemki , wyciąć 
gniazda nasienne i wrzucać 
do słoików z przecierem 
porzeczkowym, tak aby były 
całe zakryte. Szczelnie za-
kręcone słoiki pasteryzować 
ok 25 do 35 minut.

Sałatka owocowa 
pasteryzowana
Składniki: równa część 
jabłek, gruszek, moreli, 
brzoskwiń, jasnych cze-
reśni, dyni, 1 litr wody 
na zalewę, 70 dag cukru, 
½ łyżeczki kwasku cytry-
nowego

Jabłka w skórkach 
pokroić w 1 cm kostkę. 
Gruszki obrać i pokroić 
w tej samej wielkości kost-
kę. Morele jędrne niezbyt 
dojrzałe pokroić w kostkę 
tak jak obrane ze skórki 
brzoskwinie i miąższ dyni. 
Czereśnie wydrylować. Za-
gotować wodę z cukrem 
i kwaskiem cytrynowym 
i rozlać do słoików do 1/3 
wysokości. W zalewie ukła-
dać warstwami pokrojone 
owoce. Słoiki z owocami 
pasteryzować ok 25 min. 
Ilości, rodzaj i proporcje 
owoców można dowolnie 
komponować.

Sałatka z papryki
Składniki: 1 kg papryki 
czerwonej lub zielonej, 
25 dag cebuli, 30 dag 
pomidorów, 4 łyżki ole-
ju, 20 dag jabłek, sól, 
pieprz, mielona papryka, 
łyżka zielonej pietruszki, 
płaska łyżeczka kwasku 
cytrynowego.

Paprykę umyć, usu-
nąć gniazda nasienne i po-

kroić w paski, cebulę obrać 
i pokroić w cienkie piórka. 
Rozgrzać olej w głębokiej 
patelni lekko podsmażyć 
cebulkę ale nie rumienić, 
dodać pokrojoną paprykę 
, podsmażyć a następnie 
podlać odrobiną wody 
i gotować razem ok 7 min. 
W tym czasie dodać starte 
na grubych oczkach jab-
łka, sól, pieprz i mieloną 
paprykę. Pomidory obra-
ne ze skórki i pokrojone 
dodać do sałatki w ostat-
niej chwili i zagotować. 
Gorącą sałatkę przełożyć 
do słoików i wolno pa-
steryzować ok 40 minut. 
Później możliwie szybko 
schłodzić.

Kapusta marynowana
Składniki: 75 dag ka-
pusty, łyżka soli,2 łyżki 
cukru, goździki, cyna-
mon, ziele angielskie, liść 
laurowy, 6 łyżek octu, 300 
ml wody.

Kapustę poszatko-
wać i zalać gorącą zalewą 
z wody i przypraw. Włożyć 
do słoików i pasteryzować 
ok. 30 min. Do kapusty 
można dodać poszatkowaną 
marchew, jabłka, śliwki, żu-
rawinę, paprykę, ogórki lub 
cebulę, według własnego 
uznania.

oprac. MK

Cuda w słoikach

fot. ARMG

fot. ARMG
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SMS/do 100 znaków 3zł + VAT/ W REDAKCJI/na bezpłantym kuponie/

Wyślij ogłoszenie SMS-em
lub dostarcz kupon do
redakcji

SPRZEDAM wyślij sms pod nr 73601 
o treści: mgz.1 treść ogłoszenia

KUPIĘ wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.2 treść ogłoszenia

NIERUCHOMOŚCI wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.3 treść ogłoszenia
 
MOTORYZACJA wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.4 treść ogłoszenia

KOMPUTERY wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.5 treść ogłoszenia

PRACA wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.6 treść ogłoszenia

ROLNICTWO wyślij sms pod nr 73601 
o treści: mgz.7 treść ogłoszenia

RÓŻNE wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.8 treść ogłoszenia

ZWIERZĘTA wyślij sms pod nr 73601 
o treści: mgz.9 treść ogłoszenia

TOWARZYSKIE /6zł+VAT/ wyślij sms pod
nr 76567 o treści: mgz.10 treść ogłoszenia

PRZYKŁAD:

mgz.2 Kupię monety
i banknoty 
nieobiegowe oraz 
starocie 
kolekcjonerskie 
różne przedmioty - 
stale aktualne - 
Kolekcjoner
tel. 111 222 333

REKLAMAREKLAMA
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Zareklamuj się u nas
w największym bezpłatnym tygodniku w regionie

Twoja reklama na naszych łamach
dotrze do tysięcy potencjalnych klientów

Patrycja Kielbowicz  tel. 519 077 782
e-mail: patrycja.kielbowicz@moja-gazeta.info

tel. 519 077 205
e-mail: reklama@moja-gazeta.info

AUTOREKLAMA

REKLAMA

Sprzedam

 ▶ S p rz e d a m  n ow y  d o m 
158m2 20ar działka do wykoń-
czenia, garaż na dwa samochody 
z kanałem ciche nowe osiedle w 
Kadłubiu. Tel. 729 358 719

 ▶ Sprzedam działkę budow-
laną - 0,11 ha cena bardzo konku-
rencyjna. Tel. 698 329 668

 ▶ Meblarkę z silnikiem 10 
UCO Tel. 783 797 997

 ▶ Liczniki na wodę używane 
2 szt, za 20 zł Tel. 795 406 064

 ▶ Stal użytkowa kątownik 50 

oraz 60 cewnik 80 sprzedam. Tel. 
53 031 07 36

 ▶ Rowery - Tanio. Żary, ul. 
Górnośląska 1/4 a Tel. 668 921 509

 ▶ Żyrandol z mosiądzu pię-
cio ramienny , zegar z mosiądzu. 
Żary ul. Górnośląska 1/4 a Tel. 
668 921 509

 ▶ Poroża - sprzedam. ul. Gór-
nośląska 1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ P i e c y k  e l e k t r y c z n y 
pokojowy,telewizor kolorowy 14 
cali, komoda, wózek transpor-
towy. Żary Górnośląska 1/4a Tel. 
668 921 509

 ▶ Lampy jarzeniowe do du-
żych pomieszczeń lub hal 7szt, 
wózek transportowy na kółkach.
Żary ul. Górnośląska 1/4 a Tel. 
668 921 509

 ▶ Płyta gazowa 4 palniki 
ELEKTROLUX, kuchenka gazowa 
4 palniki z piekarnikiem. Żary ul. 
Górnośląska 1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ Kanapa skórzana antyk, 
komplet skórzany duży, fotel 
skórzany duży, komoda duża, 

kredens skórzany lata 40. Żary, ul. 
Górnośląska 1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ Sztućce srebrne i posre-
brzane. Żary ul. Górnośląska 1/4a 

Tel. 668 921 509

 ▶ Monety srebrne i wiele 
innych z całego świata od 1600r, 
banknoty polskie, niemieckie, ro-

syjskie od 1700r. Tel. 668 921 509

 ▶ Oryginalne medale pol-
skie, medale DDR z legityma-
cjami odznaki rosyjskie i wiele 
innych. Żary ul. Górnośląska 1/4a 
Tel. 668 921 509

 ▶ Płyty polskie-niemieckie 
do adapteru. Żary ul. Górnośląska 
1/4 a Tel. 668 921 509

 ▶ Rower marki Diamont lata 
50  stan techniczny bardzo dobry, 
kolarzówka młodzieżowa. Żary 
ul, Górnośląska 1/4a Tel. 668 
921 509

 ▶ Widokówki przedwojenne  
i koperty okolicznościowe. Tel. 

668 921 509

 ▶ Banknoty polskie, rosyj-
skie, niemieckie, przedwojenne. 
Żary ul, Górnośląska 1/4 a Tel. 
668 921 509

 ▶ Yamaha Road Star 1700 
rok 2007 Choper, stan bardzo 
dobry,bardzo bogato ubrana  
sprzedam. Tel. 726 307 909

 ▶ Sprzedam wózek dziecięcy 
w bardzo dobrym stanie. Tel. 788 
210 678

 ▶ Telefon Samsun SG EDGE 
Tel. 53 052 10 33

 ▶ Umywalkę z baterią lub 
bez baterii, kserokopiarkę SHARP 
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Tel. 53 052 10 33

 ▶ Opel Zafira 2,0 TDI 1999r. 
7 osobowy zarejestrowany + OC 
ABS, hak + koła zimowe EL. Szyby 
lustra 5000zł. Tel. 883 386 474

 ▶ Wyroby śrubowe do upłyn-
nienia po likwidacji działalności 
handlowej. Tel. 504 370 020

 ▶ Drzewka miniaturowe do 
donic ogrodów skalnych, drzew-
ka  Bonsai do ogrodów Japoń-
skich Tel. 603 074 091

 ▶ Z n a c z k i  D e u t c h e s 
Re i c h ,  a m e r y k a ń s k i e ,  p o l -
skie,  DDR , rosy jskie i  wiele 
innych w klaserach. Żary ul. 
Górnośląska 1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ Fenigi Gdańskie lata 1920-

1938. Żary ul.Górnośląska 1/4a Tel. 
668 921 509

 ▶ Kierowca do wynajęcia kat. 
B do dyspozycji paszport między-
narodowy. Tel. 668 921 509

 ▶ Meble - wypoczynek kolor 
Ekri cena 550zł Tel. 668 921 509

 ▶ Łóżko 2 m X 0,80cm jas-
ne drewno z materacem mało 
używane drzwi dąb, sonoma 
z szybkami nowe 2m X0,90m, 
cena do uzgodnienia. Żary. Tel. 
698 731 880

 ▶ Meble- wypoczynek kolor 
EKRI cena 550zł Tel. 697 846 739

 ▶ Bus Opel Vivaro 1,9 TDI 
2002r - 3 osobowy, ABS,Hak, El. 
szyby, lusterka, przebieg 260 

tys km, sprowadzany z Holandii. 
Cena 9800zł  Tel. 601 691 569

 ▶ Rower męski 28” Dama26” 
z przerzutkami, garnki gliniane 
od 3 - 15 L , butla do wina 30L 
w koszu, wózek transportowy 
na kołach do Komara. Tel. 662 
375 648

 ▶ Pasy i części do kombajnu 
16,9X30, 825X20 i inne, S24B4, 
tokarka, uchwyt Q 2 do- imadło, 
spawarka 250A tel. 699932056 
Tel. 68 362 06 79

 ▶ Kosiarka, samozbierająca, 
opryskiwacz, wywrotka, brony, 
pług, siewnik, dmuchawa, agre-
gat uprawowy,ścierniskowy. Tel. 
699932056 Tel. 68 362 06 79

 ▶ P a w i l o n  H a n d l o w o  - 
Usługowy wynajmę- sprzedam 
25+25m2. centrum Żar. Tel. 53 
232 70 37

 ▶ Zbiorniki 1000 Litrów w 
kracie z kranem idealne na wodę, 
paliwo, osadnik, jak nowe, moż-
liwy transport. Tel. 888 361 013

 ▶ Rower Hawk - aluminium 
Cross, koła 28’’cali. Żary ul. Gór-
nośląska 1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ Banknoty polskie, niemie-

ckie, Rosja Carska oraz różne. 
Roczniki od 1800r do 1945r Tel. 
668 921 509

 ▶ Telewizor kolorowy LG 
50”Cali, kuchnia elektryczna z 
płytą. Żary ul. Górnośląska 1/4a 
Tel. 668 921 509

Kupię

 ▶ Kupię butlę Propan - Butan 
11kg do kuchenki Polską lub Nie-
miecką. Tel. 68 470 35 61

 ▶ Kupię monety i banknoty, 
nieobiegowe  z Polski, Niemiec 
(marki) oraz  inne kolekcjonerskie 
srebrne, złote, 2 zł polskie od 1995 
r. Tel. 602 128 246

Nieruchomości

 ▶ Sprzedam bezczynszowe 
mieszkanie 58 m2 I piętro, dwa 
pokoje, kuchnia, przedpokój, 
taras 16 m2, łazienka w centrum 
Żar. Tel. 53 635 32 60

 ▶ Kawalerka do wynajęcia 
umeblowana Żary-Kunice, mile 
widziane dwie Ukrainki. Tel. 696 
261 345

 ▶ LUBSKO - nad zalewem, 
mieszkanie o powierzchni ok. 
50 m2, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, balkon,III piętro . Sprze-
d a ż .  N i e r u c h o m o ś c i  AT U T 
Żary ul. Podchorążych 14,  tel. 
68 374 07 12, www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 468  

 ▶ RY T WINY  -  6  km od 
Trzebiela, dom wolnostojący o 
powierzchni 140 m2, budynek 
gospodarczy, warsztat, za ład-
nie zagospodarowanej działce, 
ziemia 1,20 ha.  Nieruchomości 
ATUT  Żary ul. Podchorążych 14,  
tel. 68 374 07 12, www.atutzary.pl  
Sprzedaż - zamiana  na mieszka-
nie w Żarach. Tel. 600 812 468

 ▶ DROŻKÓW -  grunty orne 

o obszarze około 4 ha / w tym 
około 1 ha lasu / Sprzedaż. Nieru-
chomości ATUT Żary ul. Podcho-
rążych 14 tel. 68 374 07 12,   www.
atutzary.pl Tel. 600 812 468

 ▶ ŻARY- osiedle Sportowe, 
Ładny dom w  zabudowie, 6 
pokoi, kuchnia, łazienki,  działka 
Tel. 600 812 468

 ▶ ZARY - Centrum - Mieszka-
nie w kamienicy o powierzchni 
25 m2 / 1 pokój, kuchnia, łazienka, 
co. gazowe,  III piętro, niski czynsz  
60 zł/m-c.  Nieruchomości ATUT 
Żaryul. Podchorążych 14,  tel. 68 
374 07 12,   600 812 468. Tel. 600 
812 463 

 ▶ T O M A SZ OWO -  n owo -
czesna willa, działka 6000 m2 
. Nieruchomości ATUT Żary ul. 
Podchorążych 14,  tel. 68 374 07 
12, 600 812 468, www.atutzary.pl 
Tel. 600 812 463

 ▶ Ż A R Y  -  C E N T R U M  - 
mieszkania 2 pokojowe w blo-
kach.  Nieruchomości  ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14,  tel. 
68 374 07 12,   600 812 468. 
 Tel. 600 812 463 

 ▶ ŻARY - Przestronne i gu-
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Opel Insignia - sprzedam. 
Diesel 2.0, 160KM, 

automat, rok produkcji 
2009, czarny, bardzo 
bogato wyposażony, 

czarny. Cena 30 900 zł do 
negocjacji. tel. 502 623 598 

Sprzedam, ciągnik 
rolniczy Fiat / Fiatagri, rok 
produkcji 1992, moc 48kW, 
65KM,cena 24000 zł, stan 
dobry, prędkość max. 40 
km/h, stam ogumienia 
dobry. tel. 608 541 937

Nie marnuj czerstwego pieczywa.  
Z czerstwego  chleba lub bułek może 
zrobić pyszne „oszukane kotlety mie-
lone”. 

Skadniki:
• Pół białego pszennego czerstwego chleba
• 2 szklanki mleka lub bulionu
• duża cebula lub por
• 1-2 ząbki czosnku 
• 2 jajka 
• posiekana natka pietruszki
• sól, pieprz 
• bułka tarta i 2 łyżki ziaren sezamu

Sposób przygotowania:
Chleb namoczyć w ciepłym mleku lub 
bulionie. Odcisnąć i rozgnieść widelcem. 
Do masy dodać jajka, lekko podsmażoną 
na maśle cebulkę lub por, przyprawy oraz 
natkę pietruszki. Z masy formować kotleciki, 
panierować je w bułce tartej wymieszanej 
z ziarnami sezamu i usmażyć na rumiano. 
Kotleciki podawać z surówką i zimnymi di-
pami np. czosnkowym, musztardowym lub 
pomidorowym. Smacznego.

Przepisy kulinarne

fot. ARMG

Kotleciki z chleba

REKLAMA

stownie urządzone mieszkanie   
o powierzchni 107   m2 / 4-5 
pokoi, kuchnia, łazienka , parter, 
ogródek, kamienica. ATUT Nieru-
chomości Żary ul. Podchorążych 
14  tel. 68 374 07 12, 600812463  
Tel. 600 812 468

 ▶ ZARY - Kunice- działka 
o pow. 3300 m2 pod budowę 
domu. Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14  tel. 
600 812463,  www.atutzary.pl  Tel.  
600 812 468 

 ▶ GRABIK - Mieszkanie o 
powierzchni 73 m2 / 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, wc / 2 garaże 
, ogródek. Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14, 68 374 
07 12. Tel.  600 812 468

 ▶ ŻARY -Kunice- działka o 
obszarze 1100 m2 pod budowę 

domu z warunkami zabudowy. 
Nieruchomości ATUT Żary ul. 
Podchorążych 14  tel. 600 812463,  
www.atutzary.pl Tel. 600 812 468

 ▶ ŻARY - os. Męczenników- 
mieszkanie o pow. 56 m2 / 3 po-
koje, kuchnia, łazienka/ III piętro 
z wyposażeniem. ATUT Nieru-
chomości Żary ul. Podchorążych 
14  tel.600 812 463,   www.atutza-
ry.pl Tel. 600 812 468  

 ▶ OLBRACHTÓW- działka 
o powierzchni 3000 m2  z fun-
damentami domu jednorodzin-
nego  / ewentualnie 1500 m2 /    
ATUT Żary ul. Podchorążych 14  
tel. 600812463 , www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 463

 ▶ ŻARY - osiedle Sportowe, 
dom wolnostojący o powierzch-
ni 180 m2 z  wyposażeniem, 
na działce około 850 m2 z wa-
runkami zabudowy pod inwe-
stycje - obiekt około 200 m2. 
Nieruchomości ATUT Żary ul. 
Podchorążych 14,  tel. 68 374 07 
12. Tel. 600 812 468

 ▶ ŻARY- CENTRUM - lokal 
usł ugowy o pow. 170 m2 na 
parterze. Wynajem lub sprze-
d a ż .  AT U T  N i e r u c h o m o ś c i 
Żary ul. Podchorążych 14 tel. 
600 812 468 www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 468

 ▶ NOWOGRÓD BOBRZAŃ-
SKI - 5 km, dom wolnostojący 
o powierzchni 123 m2 / stan 

surowy / działka 4000 m2 z moż-
liwością dokupienia ziemi-  Cena    
135 TYS.ZŁ  Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14,  tel. 68 
374 07 12,  www.atutzary.pl Tel.  
600 812 468

 ▶ ŻARY - Centrum , lokal 
handlowo- usługowy o pow. 143 
m2 działka pod rozbudowę o 
pow. 200 m2 . ATUT Nierucho-
mości Żary ul. Podchorążych 14 
tel. 600 812 463, www.atutzary.pl 

 Tel. 600 812 468   

 ▶ Żary- ul. Ułańska,  lokal 
h a n d l owo -u s ł u gow y  o  p o -
wierzchni  58 m2 / stan surowy 
/ z możliwością nadbudowy 
piętra,   sprzedam - cena 52 tys.zł,  
ewentualnie  zamienię.             Tel.  
600 812  463

 ▶ Kupię mały dom w Lubsku 
w rozliczeniu - dwa mieszkania 
własnościowe na parterze ocie-
plone z działką, ogródkiem,  itp. 

Tel. 662 375 648

 ▶ Dom - 4 pokoje - kuchnia 
- łazienka - WC - OC- węgiel - za-
budowania - gospodarcze - pole 
1,05 Ha - Gmina - Trzebiel. Tel. 
516 368 450

 ▶ Żary - polecamy na sprze-
daż działki w Żarach blisko cen-
trum,  Partner Nieruchomości. 
Tel. 533-308-999

 ▶ Olbrachtów - działka na 
sprzedaż z warunkami zabu-
dowy o pow. 18 arów.  Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-999

 ▶ Działki  na sprzedaż w 
dobrych cenach kilka km od 
Żar (Kunice, Siodło, Olbrach-
tów), Partner Nieruchomości. Tel. 
533-308-999

 ▶ Żary - hala magazynowa 
do wynajęcia o pow. 1200 m2, 
na dużej działce, ogrodzona, 
monitorowana.  Partner Nieru-
chomości. Tel. 533-308-999

 ▶ Żary - lokal użytkowy do 
wynajęcia na parterze, na Oś. 
Muzyków o pow. 64 m2. Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-999

 ▶ Żary – do wynajęcia od 
s ierpnia mie szkanie 2-pok . 
14 0 0 Z ł /m i e s .  -  n a j c h ę t n i e j 
dla dwóch pracujących pa-
nów. Partner Nieruchomości. 
 Tel. 690 411 006

 ▶ Mirostowice Górne, dział-
ka budowlana w atrakcyjnej 

cenie, prąd, woda. Partner Nieru-
chomości. Tel.  690 411 006

 ▶ Dom pod Jankową Żagań-
ską – po remoncie, piękna działka 
20ar. Partner Nieruchomości. Tel. 
690 411 006

 ▶ Dom do remontu 8km od 
centrum Żagania, ładna działka 
przy lesie, cena do negocja-
cji.  Partner Nieruchomości. Tel.  
690 411 006

 ▶ Dom z dużą działką – 3km 
od Przewozu, przepiękne otocze-
nie. Partner Nieruchomości. Tel. 
690 411 006

 ▶ Żary-Kunice, mieszkanie 
2pok.parter, do remontu. Partner 
Nieruchomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Gozdnica, dom pod lasem, 
stan do zamieszkania,  Partner 
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ŻARY
ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary, tel. 68 479 13 56,  
e-mail: zizr@praca.gov.pl,  http://pup.zary.sisco.info

OFERTY PRACY - URZĘDY PRACY

ŻAGAŃ
ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań, tel.: 68 477 78 39, 68 477 78 40, 
e-mail: pupzagan@pup.zagan.pl,  www.pup.zagan.pl

• Podinspektor Żary 1
• Inżynier elektryk Żary 1
• Kierownik budowy Teren całego kraju 2
• Młodszy bibliotekarz Bieniów 1
• Nauczyciel języka angielskiego Łęknica 1
• Nauczyciel języka niemieckiego Łęknica 1
• Nauczyciel przedszkola Tuplice 1
• Nauczyciel Przedszkola Wicina 1
• Główny księgowy Żary 1
• Intendent Żary 1
• Konserwator Żary 1
• Nauczyciel matematyki Lubsko 1
• Nauczyciel informatyki Lubsko 1
• Nauczyciel muzyki Mierków 1
• Nauczyciel przedszkola Mierków 1
• Specjalista do spraw kadr Lubsko 1
• Informatyk technolog Tuchola Żarska 1
• Higienistka lub asystentka stomatologiczna 

Żary 1
• Asystentka stomatologiczna Lubsko 1
• Ankieter Lubsko/Powiat żarski 1
• Lektor języka angielskiego Żary/Tuplice 2
• Lektor języka niemieckiego Żary 1
• Nauczyciel matematyki Żary/Tuplice 2
• Nauczyciel praktycznej nauki zawodu Żary 1
• Operator wprowadzania danych- fakturzysta 

Lubsko 1
• Pracownik do sortowania elementów meta-

lowych Żary 1
• Zmywacz samochodowy Żary 1
• Pomoc kuchenna Żary 2
• Pracownik gospodarczy Żary 1
• Sprzątaczka Żary 1
• Operator maszyn i urządzeń Lubsko 1
• Księgowa – kadrowa Lubsko 1

• Pracownik fizyczny (pomocniczy robotnik 
drogowy) Żary i okolice 10

• Pielęgniarka Miłowice 1
• Opiekun osób starszych Siodło/ Łaz (1/2 

etatu)/ 2
• Opiekun osób starszych Jasień 1
• Opiekun w domu pomocy społecznej Lub-

sko 1
• Frezer/Tokarz Żary 1
• Pomocnik malarza Lubsko 1
• Spawacz Łaz 2
• Monter konstrukcji stalowych Łaz 2
• Narzędziowiec Królów 1
• Ślusarz Żary (delegacje) 1
• Monter Żary (delegacje) 1
• Spawacz Żary (delegacje)  1
• Magazynier Żary/ Kunice 1
• Kontroler jakości Żary/ Kunice 1
• Operator urządzeń produkcyjnych Żary/ 

Kunice 15
• Kontroler jakości/ monter – operator maszyn 

Żary oraz Mirostowice Dolne 7
• Monter Żary 10
• Kontroler jakości Żary 10
• Pomocniczy robotnik budowlany Żary 5
• Brukarz Żary 5
• Betoniarz Żary 5
• Murarz Żary/Wrocław oraz delegacje 5
• Zbrojarz Żary oraz delegacje 5
• Magazynier wyrobów gotowych Żary 1
• Monter/ Operator Żary 6
• Fryzjer damsko-męski Żary 1
• Sprzedawca Tuplice 1
• Robotnik gospodarczy Tuplice 1/2
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 1

• Pracownik administracyjno - biurowy (To-
maszowo) 1

• Spawacz (Borowina) 4
• Salowa (Żary) 8
• Kierowca operator wózków widłowych (Bo-

rowina) 1
• Kierowca pow 3,5 tony (Europa) 2
• Monter urządzeń chłodniczych (Żagań) 4
• Pedagog szkolny (Henryków) 1
• Lekarz weterynarii (Henryków) 1
• Psycholog kliniczny 1/4 etatu (Wiechlice) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego (Teren 

Europy) 2
• Doradca zawodowy (Szprotawa) 1
• Ślusarz maszynowy - frezer (Żagań) 1
• Pracownik obróbki kamienia (teren kraju) 4
• Mechanik pojazdów samochodowych (Ża-

gań) 1
• Pracownik ogólnobudowlany (Szprotawa) 3
• Instruktor praktycznej nauki zawodu - pra-

cownik hotelowy (Wiechlice) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu (Wie-

chlice) 1
• Operator maszyn sortująco - kruszących 

(Gorzupia) 1
• Nauczyciel języka niemieckiego (Szprota-

wa) 1
• Nauczyciel matematyki prowadzonej w języ-

ku angielskim (Szprotawa) 1
• Nauczyciel teleinformatyki (Żagań) 1
• Posadzkarz - (cała Polska) 3
• Elektryk (Żagań) 4
• Inspektor ds. sanitarnych (Świętoszów) 1
• Inspektor ds. sprzedaży (Żagań) 1
• Sprzedawca w sklepie wędkarskim (Żagań) 1

• Kierowca operator wózków jezdniowych 
(widłowych) 1

• Sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego (Niemcy) 2
• Pracownik gospodarczy (Żagań) 1
• Sprzedawca (Gozdnica) 1
• Pracownik produkcji bezpośredniej (Żary) 50
• Pracownik utrzymania drogi (Żary) 15
• Kierowca ciągnika siodłowego (Iłowa) 20
• Kierowca CE (Szprotawa) 10
• Młodszy wartownik (Szprotawa) 2
• Pracownik dozoru (Żary) 5
• Betoniarz-zbrojarz (Żagań) 1
• Operator obrabiarek CNC - Ślusarz (Wy-

miarki) 2
• Mechanik maszyn budowlanych i pojazdów 

ciężarowych (Żagań) 1
• Sprzątaczka (Żagań) 1
• Pielęgniarka (Szprotawa) 1
• Kierowca C+E (teren kraju i Europy) 1
• Przygotowywacz wsadu - piecowy (Wiechli-

ce) 10
• Pedagog szkolny - (Szprotawa) 1
• Operator koparko-ładowarki (Żagań) 1
• Pomocnik magazyniera (Żagań) 1
• Pakowacz ręczny (Szprotawa) 10
• Formierz - szlifierz (Żagań) 15
• Siostra PCK / Opiekunka (Żagań) 1
• Pracownik produkcji (Trzebień) 4
• Bibliotekarz szkolny (Szprotawa) 1
• Pakowacz (Szprotawa) 7
• Kierownik magazynu (Szprotawa) 1
• Operator obrabiarek sterowanych numerycz-

nie (Zielona Góra) 7
• Tłoczarz w metalu (Zielona Góra) 10

SPRZEDAM

cena 1500 zł/szt.

Sprzedam używane 
4 miesiące klimatyzatory 

MDV model 48CRN2 - 2 szt.

REKLAMA

Nieruchomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Dom na wsi, zabudowania 
gosp. + dwie działki budowlane 
0,5ha. Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 ▶ Mirostowice Górne i Dolne 
– działki budowlane w malow-
niczym otoczeniu – tel. Partner 
Nieruchomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Dom na wsi gm. Brzeźnica, 
95m2, stodoła z kamienia 140m2, 
działka 20ar. Cena do negocjacji. 
Partner Nieruchomości. Tel.  690 
411 006

 ▶ Posiadamy  do wynajęcia 
atrakcyjne lokale usługowe w 
centrum miasta . Tel.  606 705 
480

 ▶ Do sprzedaży pięknie po-
łożony ,funkcjonalny dom w 
Lubsku. Tel. 606 705 480

 ▶ Mieszkanie do wynajęcia 
od zaraz , czynsz najmu 2000zł 
miesięcznie. Tel. 606 705 480

 ▶ Mieszkanie w 2 poziomo-
we w apartamentowcu wraz z 
garażem – Żary. Cena 320.000zł 
Tel. 606 705 480

 ▶ Mieszkani 93m2 w Żarach, 
w stanie deweloperskim – cena 
290.000zł. Tel.  606 705 480

 ▶ SZUKAM mieszkania 2-po-
kojowego na Os. Muzyków. Tel. 
606 705 480

 ▶ Żagań – mieszkanie 3-po-
kojowe, Ip, 120 tys.  Tel. 606 
705 480

 ▶ Kunice, działka budowlana 
30ar, 45 tys. PLN, Partner Nieru-
chomości Żary. Tel. 887-758-384

 ▶ Powierzchnie magazyno-
we od  340 do 440 m2 - do wyna-
jecia - blisko centrum Żar;  dobra 
cena. Partner Nieruchomości Tel.  
887-758-384

 ▶ Pokoje pracownicze do 
wynajęcia. Partner Nieruchomo-
ści. Tel. 887-758-384

Motoryzacja

 ▶ Mercedes Benz- Nito, 6 
osób + 75 D ładunku. TDI 2,2 2003 
r biały. rej.01.12.2017r OC V.18r. 
garażowany, zadbany 14,2 tys. 
Handlarze nie. Tel. 602 128 246

 ▶ Volkswagen Golf VI Plus 
model 2010, rok XII 2009, poj 
1400cm 16V. Benzyna przebieg 
78000 km,  srebrny metalik, 
5 - drzwi bardzo zadbany, zare-
jestrowany lub zamiana.  Tel. 73 
322 12 18

 ▶ Polerowanie regeneracja 
lamp reflektorów samochodo-
wych, lampy znowu będą jak 
nowe. Tel. 888 311 852

 ▶ WV Golf TDI 1,6 limuzyna 
full opcja 2010r, 152 km przebieg 
wp. przeglądu z salonu Niemiec, 
ciemny metalic, okazyjnie 31 tys. 
zł Tel. 602 128 246

 ▶ Mazda 2 rok 2008 poj 
1500cm. Benzyna jasno - zielony 
metalick 5 drzwi, bogate wypo-
sażenie zarejestrowana zadbana 
lub zamiana. Tel. 73 322 12 18

 ▶ Volkswagen Golf VI Plus, 
rok 2009. Benzyna, garażowany 
, serwisowany, bez wypadku , 
5 zadbany, zarejestrowany lub 
zamiana.  Tel. 73 322 12 18

 ▶ IA CERATO 2004 poj. 1,6 
benzyna, stan dobry, klima, wspo-
maganie kierownicy, elektryczne 
szyby, centralny zamek. Tel. 665 
820 343

 ▶ Sprzedam BMW 316 rok 
produkcji 1993 z gazem. Tel. 692 
828 557

 ▶ Polerowanie lamp reflek-
torów samochodowych z zabez-
pieczeniem Żary. Tel. 888 311 852

 ▶ Sprzedam Ford Fokus G4 
i A najbogatsza wersja 2004 r. 
Disel 5200 zł Tel. 602 781 033

 ▶ Mazda 2 rok 2008 poj 
1500cm. Benzyna jasno - zielony 
metalick 5 drzwi, bogate wypo-
sażenie zarejestrowana zadbana 
lub zamiana. Tel. 73 322 12 18

 ▶ VU LUPO 2003 rok 1,4 
benzyna. Rabrio czarny mały 
przebieg. Tel. 883 556 084

Praca

 ▶ Wykonam Hydrauliczne 
prace szybko, solidnie, montaż 
piecy CO, instalacje grzewcze 
wodno - kanalizacyjne. Tel. 665 
976 066

 ▶ Re mon t y  m i e szka ń  w 
pełnym zakresie, malowanie, 
szpachlowanie, płytki ceramicz-
ne, panele podłogowe,szybko, 
profesjonalnie. Tel. 889 010 711

 ▶ Zdun wykonam prace 
zduńskie, piece kuchnie kaflowe 
i przystawki. tel.684511770 Tel. 53 
090 84 52

 ▶ Wykonam prace szpach-
lowanie, re-gipsy, panele, tapeto-
wanie, prace budowlane i inne 21- 
Doświadczenie. Tel. 698 677 820

 ▶ Zdun, wykonam prace 
zduńskie, piece kuchnie kaflowe 
i przystawki. Tel. 530908452 Tel. 
68 451 17 70

 ▶ Tanio układanie kostki 
granitowej na nagrobkach. Tel. 
608 774 424

 ▶ Dach  ci przecieka, tanio, 
szybko i skutecznie naprawimy 
każdą połać dachu, wykonamy 

każdy rodzaj dachu od A do Z 
najtaniej w regionie od zaraz. Tel. 
788 950 024

 ▶ Re mon t y  b u dy n ków  i 
mieszkań prace ogólnobudowla-
ne wykonam w pełnym zakresie. 
Tanio szybko i profesjonalnie od 
zaraz, najtaniej w regionie. Tel. 
788 950 024

 ▶ Dachy naprawimy, wyko-
namy każdy rodzaj dachu, papy 
termozgrzewalne, rynny, spływy, 
opierzenia, fachowo solidnie od 
zaraz. Najtaniej w regionie. Tel. 
788 950 024

 ▶ Zatrudnię spawacza w 
godzinach popołudniowych. 
Do wykonania balustrady na 
balkony. Tel. 608 541 937 Tel. 
608541937

Rolnictwo

 ▶ Kombajn Zbożowy John 
Dere  1085 HYDRO 4 stan bardzo 
dobry, wszystko sprawne łącznię 
z klimatyzacją, stół do rzepaku  w 
komplecie - Sprzedam Tel. 726 
307 909

 ▶ Drzewka miniaturowe do 
donic ogrodów skalnych, drzew-
ka  Bonsai do ogrodów Japoń-
skich. Tel. 603 074 091

 ▶ Sprzedam ciągnik przy-
czepę, 6 ton wywrotkę, części 
do maszyn beczkowóz 4500 L, 
rozsiewacz Amazone 300 L Tel. 
883 556 084

Różne

 ▶ Wczasy rodzinne w do-
mkach pływających na jeziorze 
w Lubniewicach. Tel. 68 478 
27 57

 ▶ Rehabilitacja osób po uda-
rach, wylewach, złamaniach SM 
i inne w domu chorego - Żary i 
okolice. Tel. 501 656 266

 ▶ Wypoczynek w Kołobrze-
gu do wynajęcia mieszkanie w 
okresie letnim. Tel. 515 350 117

 ▶ Diagnostyka komputero-
wa samochodowa, kasowanie 
błędów. Tel. 695 698 441

 ▶ Oddam małe koty w dobre 
ręce. Grabik. Tel. 699968213 Tel. 
68 362 06 96

 ▶ Sprzedam małe kaczki 
francuskie, piec C.O, płyta ce-
ramiczna + piekarnik, części 
do maszyn rolniczych, oddam 
kotki. Tel. 696742803 Tel. 68 
363 10 35

 ▶ Kołobrzeg do wynajęcia 
mieszkanie 2 - pokojowe w sezo-
nie letnim, atrakcyjnie położone. 
Tel. 515 350 117
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Nick Prescott (Kevin Sorbo) po kilku latach 
nieobecności, przyjeżdża do rodzinnego 
miasteczka, by pochować ojca. Mężczyzna, 
który był miejscowym szeryfem, zginął rzekomo 
w wypadku samochodowym. Największym 
zaskoczeniem dla Nicka jest to, jak bardzo 
zmieniło się spokojne niegdyś miasto. Jego 
mieszkańcy są zniewoleni i zastraszeni, a nie-
podzielną władzę sprawują bezkarni przestępcy. 
Prescott zaczyna podejrzewać, że śmierć jego 
ojca nie była przypadkowa. 

TVP2 fi lm sensacyjny, USA, 2007 

Z podniesionym czołem 2: Odwet23:35

Piątek

POLSAT

20:05

Sobota

Kapitan Duke Hauser wraz ze swoimi ludźmi 
eskortuje wysoko zaawansowaną technolog-
icznie broń. Jest ona w stanie zniszczyć każdy, 
dowolnych rozmiarów obiekt, zbudowany 
z każdego materiału. Na świecie jest wiele 
organizacji, które dałyby bardzo dużo, by przejąć 
ten transport. Tak też się dzieje. Na dowodzony 
przez Hausera konwój napadają komandosi 
podstępnej Anastasii DeCobray zwanej Baro-
nową i białego ninja. Zostali oni nasłani przez 
Destro, nieuchwytnego handlarza bronią.

Wielka Rafa Koralowa. Coral i Marlin, para 
pomarańczowych rybek błazenków, oczekuje 
narodzin potomstwa. Drapieżna barakuda 
pożera jednak Coral i niemal wszystkie jajeczka 
ikry. Mały Nemo jest jedynym ocalałym synkiem 
Marlina. Nadopiekuńczy tata stara się go 
chronić przed wszystkimi niebezpieczeństwami. 
Pewnego dnia dochodzi jednak do kolejnego 
nieszczęścia. Nemo zakłada się ze szkolnymi ko-
legami, że podpłynie bardzo blisko łodzi. Udaje 
mu się tego dokonać, ale zostaje wyłowiony. 

TVN fi lm sensacyjny, Czechy, USA, 2009fi lm animowany, USA, 2003 

G.I. Joe: Czas KobryGdzie jest Nemo? 20:00

Niedziela

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

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

Terminator: Ocalenie20:05

Poniedziałek

Policja stanowa pracuje nad ściśle tajnym pro-
jektem, którego założeniem jest walka z przestęp-
czością zorganizowaną. Doskonale przeszkolony 
Billy Costigan ma wniknąć w szeregi mafi i i zyskać 
zaufanie jej bossa. W tym samym czasie pracę 
w jednostce dochodzeniowej w Massachusetts 
rozpoczyna bystry i niezwykle ambitny Colin 
Sullivan. Młody mężczyzna szybko wspina się po 
szczeblach kariery i staje się członkiem elitarnego 
grona kilku inspektorów, mających dostęp do 
ściśle tajnych informacji.

TVN dramat sensacyjny, Hongkong, USA, 2006 

Infi ltracja20:55

Wtorek

Billy nie należy już do młodziaków. Mimo 
prawie siedemdziesięciu lat nie zamierza jednak 
rezygnować z życia. Przez całe lata cieszył się 
kawalerską wolnością i teraz postanawia to 
zmienić. Oświadcza się swojej młodszej o 30 lat 
dziewczynie i planuje wyprawienie hucznego 
wesela. Nie może na nim zabraknąć jego przy-
jaciół, z którymi zna się jeszcze ze szkolnych 
czasów. Paddy po śmierci żony zamienił się 
w zgorzkniałego samotnika, Sam ma dość kom-
fortowego i nudnego życia emeryta z Florydy.

POLSAT komedia obyczajowa, USA, 2013

Last Vegas20:40

Środa

Potężna eksplozja wstrząsa Baltimore podczas 
rozgrywek futbolowej superligi. Wkrótce okazu-
je się, że to zamach, którego celem są nie tylko 
Stany Zjednoczone, ale bezpieczeństwo całego 
świata. Brytyjski arystokrata Richard Dressler 
(Alan Bates), przywódca neonazistowskiej 
organizacji, postanowił doprowadzić do 
wybuchu trzeciej wojny światowej, prowokując 
konfl ikt pomiędzy USA a Rosją. Amerykanie są 
zdezorientowani. Tymczasem w Rosji następuje 
nieoczekiwana zmiana polityczna.

TVN thriller, Niemcy, USA, 2002

Suma wszystkich strachów 21:55
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05:55 Dr Quinn - serial 
06:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej przyrody
07:20 Natura w Jedynce

- Cudowny świat przyrody. 
Zostać królem zwierząt. 
Lew. Afryka - serial 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Elif - serial, prod. Turcja
09:40 Wspaniałe stulecie

- serial kostiumowy
10:40 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
11:35 Coś dla Ciebie 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Smaki polskie 
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:20 Teo-ria smaku 
15:45 Lista przebojów 

Jedynki

15:55 Czarne chmury 
- serial TVP 

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:40 Zraniona miłość 

- serial obyczajowy
19:30 Wiadomości 
20:05 TDP - kronika
20:20 Weekendowy Hit 

Jedynki - D’Artagnan i 
trzej muszkieterowie 
- fi lm kostiumowy

22:05 American Pie 
- komedia

23:55 Agenci T. A. R. C. Z. Y. 
- serial, prod. USA, 2013 

00:45 Matka swojej matki 
- dramat 

02:30 Mrok - serial 
kryminalny TVP 

04:25 Zakończenie dnia

06:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Sonda 2 - program 
popularnonaukowy 

07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Barwy szczęścia - serial 
11:35 Na dobre i na złe
12:40 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:05 Nabożeństwo w 

Kościele metodystów 
- Kraplewo - relacja 

15:05 M jak miłość - serial TVP 
16:10 Ojciec Brown 

- serial kryminalny
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
20:05 The best of Kabaret 

Młodych Panów 
21:20 DiscoPoland 

21:55 07 zgłoś się 
- serial TVP 

23:35 Z podniesionym 
czołem 2: Odwet 
- fi lm akcji 
prod. USA, 2007, 
reż. Tripp Reed, 
wyk. Kevin Sorbo, 
Haley Ramm, Yvette 
Nipar 

01:20 Słodycz życia 
- komedia romantyczna, 
prod. USA, 2013, 
reż. Michael Damian, 
wyk. Kathryn Morris, 
Alastair Mackenzie, James 
Best, Stephen Hogan 

03:00 The best of Kabaret 
Młodych Panów 
- program 
rozrywkowy 

04:10 Zakończenie dnia

05:30 Uwaga! - magazyn
06:00 Mango - telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy

- program kryminalny 
07:50 Doradca smaku 
08:00 Milionerzy
08:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

09:35 Szkoła 
10:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 19 + 
13:35 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła 
17:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
18:00 Szpital 
19:00 Fakty 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Władca pierścieni: 
Powrót króla 
- fi lm przygodowy, 
Nowa Zelandia, USA, 
Niemcy, 2003, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Viggo 
Mortensen, Sean Astin, 
Bernard Hill, John Noble, 
John Rhys-Davies, Billy 
Boyd

00:10 Niesamowity 
jeździec - fi lm western, 
USA, 1985, reż. Clint 
Eastwood, wyk. Clint East-
wood, Michael Moriarty, 
Carrie Snodgress, Chris 
Penn, Richard
A. Dysart 

02:35 Uwaga! - magazyn
02:50 Moc Magii 
04:10 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy

- serial kryminalny
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie 
- serial obyczajowy

 Jerzy jest wdowcem. 
Samotnie wychowuje 
nastoletnią córkę, Lidię, 
odkąd jego żona zmarła 
w wyniku obrażeń, jakich 
doznała podczas napaści. 

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

- magazyn 
16:40 Gliniarze
17:40 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia

19:30 Świat według
Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 Noc w muzeum
 Larry Daley, pechowy 

marzyciel, którego 
niestworzone idee nigdy 
nie zaprocentowały, na 
gwałt potrzebuje zajęcia. 
Zrezygnowany, przyjmuje 
posadę ochroniarza 
w Muzeum Historii 
Naturalnej. 

22:35 Spider-Man 2
 Minęły dwa lata o czasu, 

kiedy spokojny chłopak o 
łagodnym usposobieniu, 
Peter Parker, odszedł od 
swojej ukochanej...

01:20 Rezydent - thriller 
03:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:50 Studio Kultura 
08:05 Pegaz
09:05 Brzydkie kaczątko 

- fi lm fabularny 
09:50 Ceremonia pogrzebowa 

- fi lm obyczajowy,
prod. Polska, 1984

11:30 Resortowe lato - Układ 
krążenia - serial TVP 

13:05 100 pytań do... 
Olgi Lipińskiej 

13:50 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii - Gostyń

14:00 La Traviata - opera
16:20 Którędy po sztukę 

- Theo van Doesburg 
16:30 Nienasyceni - magazyn 
16:55 Ceremonia pogrzebowa 

- fi lm obyczajowy 
18:40 Usta Usta 
19:10 Księga Przestrzeni
19:45 Studio Kultur
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Lato grozy - Wstęp do 

fi lmu - Kobieta - wąż 

20:25 Lato grozy - Kobieta
 - wąż - horror, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 1966, reż. John 
Gilling

22:05 Studio Kultura
22:20 Opole 2016 Scena 

Alternatywna 
- Nosowska - koncert 

22:55 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

23:20 Filmy, które zmieniły 
Amerykę - Wszystko o 
Ewie - dramat 

01:40 Lato grozy - Wstęp do 
fi lmu - Kobieta - wąż 

01:45 Lato grozy - Kobieta 
- wąż - horror

03:25 Fotografi a 
jest sztuką trudną 
- fi lm dokumentalny 

05:35 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie!
07:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł - telenowela

15:45 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

16:30 13 Posterunek 2 
- fabularny

17:50 Gwiazdy 
lombardu - reality show

20:00 Purpurowe rzeki 
- fi lm akcji

22:05 Desperado 
- fi lm akcji

00:05 Krzyk 3 
- horror

02:30 Zobacz to! 
Blok powtórkowy: 
Ale numer! 
- program rozrywkowy

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku
- program 
rozrywkowy
prod. Polska

04:20 Menu na miarę
- fabularny

04:45 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:10 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:30 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

06:30 Szpital - program 
obyczajowy 

07:25 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:25 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

09:25 Dr House 
- serial obyczajowy, 
prod. USA 

10:25 Mango telezakupy
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:00 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:00 Szpital - program 
obyczajowy 

16:00 Chirurdzy 
- serial, USA 

17:00 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Agent Cody Banks II: 
Cel Londyn 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2004, reż. Kevin 
Allen, wyk. Frankie 
Muniz, Anthony Anderson, 
Hannah Spearritt, 
Cynthia Stevenson, Anna 
Chancellor 

22:10 Alfi e 
- fi lm komedia, USA, 
Wielka Brytania, 2004, 
reż. Charles Shyer, wyk. 
Jude Law, Marisa Tomei, 
Omar Epps, Nia Long, Jane 
Krakowski, Sienna Miller, 
Susan Sarandon 

00:25 Masters of Sex 
- serial, USA 

01:40 Kości - serial, USA 
02:40 Moc Magii 
04:50 Koniec programu

06:00 Wszystko o psach
07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper i przyjaciele
09:00 Wszystko o psach
10:00 Twoja na zawsze
 Romantyczna historia o 

miłości biednej dziewcz-
yny i młodego majętnego 
architekta rozgrywająca 
się w najpiękniejszych 
plenerach i miastach 
Meksyku. 

11:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

12:00 Galileo
13:00 Policjantki i Policjanci 
14:00 Galileo
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
 Romantyczna historia o 

miłości biednej dziewcz-
yny i młodego majętnego 
architekta.

17:00 Hawaje 5-0
- serial kryminalny

18:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

 Detektywi Septagonu 
pomagają kobiecie, 
która w pokoju swojego 
16-letniego syna znalazła 
prawdziwy pistolet. 
Matka bardzo martwi się, 
że chłopak wdał się 
w kłopoty i chce zapewnić 
mu ochronę oraz wyjaśnić, 
co się za tym wszystkim 
kryje. 

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

00:00 W mgnieniu oka
01:55 Interwencja - magazyn 
02:20 Graffi  ti

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

PROGRAM TV

M
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04:30 Galeria - serial 
obyczajowy TVP 

04:50 Klan - telenowela TVP 
06:40 Sprawa dla reportera 
07:30 Rok w ogrodzie 
08:00 Naszaarmia.pl 
08:25 Na szlaku wydarzeń 

- magazyn kultural-
no-społeczny 

08:45 Sekundy, które 
zmieniły życie - reportaż 

09:05 Polski grill - magazyn 
09:35 D’Artagnan i trzej 

muszkieterowie 
- fi lm kostiumowy, 
prod. Francja, 2005

11:20 Piłka nożna - Turniej Mis-
trzów Bayerm Monachium 
- AC Milan

13:50 Anna German - serial 
biografi czny, prod. Rosja

16:00 Zagadka Hotelu Grand 
17:00 Teleexpress 
17:30 Polski grill - magazyn 
17:55 Lista przebojów

 Jedynki

18:35 Ranczo - serial 
obyczajowy TVP 

19:30 Wiadomości 
20:05 Sport 
20:10 TDP - kronika
20:15 Pogoda 
20:20 Hit na sobotę 

- 22 Jump Street
 - komedia kryminalna, 
prod. USA

22:20 Noc Świętojańska 
- koncert 

23:05 Agenci T. A. R. C. Z. Y. 
- serial, prod. USA, 2013 

23:50 Piłka nożna - Turniej 
Mistrzów Juventus Turyn 
- FC Barcelona

02:15 Zagadka Hotelu Grand 
- serial obyczajowy

03:05 Agenci T. A. R. C. Z. Y. 
- serial, prod. USA, 2013 

03:55 Zakończenie dnia

05:55 Sztuka codzienności
- Animacja - serial doku-
mentalny, prod. Wielka 
Brytania, 2013 

06:30 M jak miłość - serial TVP 
07:30 Pytanie na śniadanie 
10:40 Lajk! 
11:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
11:35 Podróże z historią 

- cykl dokumentalny 
12:15 Jak w czeskim fi lmie 

- Homolkowie 
na urlopie - komedia

14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Sonda 2
15:15 Komedie po polsku 

- Dziewczyny do wzięcia 
- fi lm TVP, prod. Polska

16:15 Kocham Cię, Polsko! 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Kulisy - Postaw na 

milion

19:05 Postaw na milion 
- teleturniej

20:05 25 lat Disco Polo
- Gala Jubileuszowa 
- widowisko 

22:35 Sztuka kochania 
- komedia 

00:25 Kovak Box 
- thriller, prod. Hiszpania, 
Wielka Brytania, 2006, 
reż. Daniel Monzon

02:20 07 zgłoś się 
- serial TVP 

03:55 Pod Mocnym 
Aniołem
- dramat, 
prod. Polska, 2013, reż. 
Wojciech Smarzowski, 
wyk. Robert Więckiewicz, 
Julia Kijowska, Kinga Preis, 
Andrzej Grabowski

05:45 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! 
- magazyn

05:35 Mango 
- telezakupy

07:45 Efekt Domina 
08:20 Spotkanie 

ze smakiem 
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

- magazyn 
11:00 Na Wspólnej  

- serial obyczajowy, Polska 
12:45 Agent - Gwiazdy 
13:45 MasterChef 

Junior 
15:20 Mamy Cię! 
16:30 Kobieta na krańcu 

świata 
17:00 Projekt Lady 
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga!

 - magazyn

20:00 27 sukienek 
- fi lm komedia, 
USA, 2008, reż. Anne 
Fletcher, wyk. Katherine 
Heigl, James Marsden, 
Edward Burns

22:20 Wytańczyć marzenia 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2006, reż. Liz Friedlander, 
wyk. Antonio Banderas, 
Alfre Woodard

00:50 G.I. Joe: Czas Kobry
- fi lm sensacyjny, 
USA, Czechy, 2009, 
reż. Stephen Sommers, 
wyk. Dennis Quaid, 
Channing Tatum, Adewale 
Akinnuoye-Akbaje, 
Marlon Wayans

03:15 Uwaga! - magazyn
03:35 Moc Magii 
04:55 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:40 Jeźdźcy smoków
08:10 Pan Peabody 

i Sherman Show
08:40 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata
09:10 Przygody Kota 

w butach 
10:10 Ewa gotuje
 W kolejnym odcinku 

swojego programu Ewa 
Wachowicz sięgnie po 
jarmuż – warzywo, które 
wróciło do łask po latach 
kulinarnego zapomnienia.

10:45 Noc w muzeum
13:10 Spider-Man 2
15:50 Polsat SuperHit 

Festiwal 2017 Sopocki 
Hit Kabaretowy na bis

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

- serial komediowy

20:05 Gdzie jest Nemo? 
- fi lm animowany

 Wielka Rafa Koralowa. 
Mały Nemo niespodzi-
ewanie trafi a z oceanu 
wprost do akwarium 
w gabinecie dentystycz-
nym w Sydney. 

22:15 Jeździec znikąd 
- western

 Historia młodego 
prawnika z Dzikiego 
Zachodu, który zamienia 
się w zamaskowanego 
mściciela. 

01:25 Kroniki mutantów
 Rok 2707. Bogactwa 

naturalne Ziemi zostały 
niemal doszczętnie 
wyeksploatowane.

04:00 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

07:30 Informacje kulturalne 
07:55 Serialowa nostalgia 

- Do przerwy 0:1 - serial 
09:10 Rozmowy 

o zmierzchu i świcie 
09:40 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
09:50 Powidoki Marka 

Nowakowskiego - Sklep 
Maslichów - reportaż 

10:30 Dokument tygodnia 
- Rock’n’roll i Czerwoni 
Khmerzy

12:20 Ostatni liść - fi lm TVP 
12:50 Księga Przestrzeni
13:25 Test - krótkometrażowy 
13:55 Pora umierać 

- fi lm obyczajowy
15:55 wydarzenie aktualne
16:25 Druciane oprawki 

- fi lm animowany 
16:45 Aria dla atlety

 - fi lm fabularny
18:45 Eurokultura - magazyn
19:10 Witamy w latach 

80 - tych - Muzyka house 

20:20 Bilet do kina - Cztery 
wesela i pogrzeb

22:20 Tanie Dranie
23:05 Pixies: Live at Maida 

Vale Studios - koncert, 
prod. Wielka Brytania

00:15 Mocne Kino 
- Palimpsest
- dramat 

01:40 Eurokultura 
- magazyn kulturalny, 
prod. Niemcy, Polska, 2017 

02:05 Kino nocne 
- Holy Motors - dramat

04:10 Wodiczko 
- fi lm dokumentalny, 
reż. Janusz Sijka 

05:15 Tanie Dranie 
- Moroz i Kłopotowski 
komentują świat - Gnoza 
mała i duża - talk-show 

05:45 Zakończenie dnia

05:55 Niesamowite!
07:00 Taki jest świat 

- program 
informacyjny

07:50 Co ludzie powiedzą?
09:05 Hotel Zacisze 

- fabularny
09:50 13 Posterunek 2 

- fabularny
11:05 Bibliotekarze 

- serial przygodowy
12:55 Skorpion 

- fabularny
13:55 Operacja Słoń 

- komedia
16:05 Kochanie, zmnie-

jszyłem dzieciaki 
- komedia
Wynalazca konstruuje 
maszynę miniaturyzującą 
przedmioty. Przypadkowo 
pod jej wpływem do 
mikroskopijnej wielkości 
zostaje zmniejszona grupa 
nastolatków.

18:00 Ostatni legion 

20:00 Mocne Sobotnie Kino: 
W odwecie za śmierć 
- fi lm akcji

22:00 Zabójczy cel 
- fi lm akcji

00:00 Noc żywych 
trupów - horror

01:35 Ale numer! 
- program rozrywkowy

02:20 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:00 Kręcimy z gwiazdami
03:50 Biesiada 

na cztery pory roku
04:20 Menu na miarę 

- fabularny
04:45 Z archiwum policji

- fabularny
05:10 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

04:55 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

06:55 Mango - telezakupy
09:00 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
10:00 39 i pół - serial 

komediowy, Polska 
12:00 Wojny magazynowe 

Teksas 
13:00 Remontowy biznes 

braci Scott 
14:50 Stalowy rycerz 

- fi lm przygodowy, 
USA, 1997, reż. Kenneth 
Johnson, wyk. Shaquille 
O’Neal, Annabeth Gish, 
Judd Nelson, Richard 
Roundtree, Irma P. Hall 

16:55 Polowanie 
na mysz 
- fi lm komedia, 
USA, 1997, reż. Gore 
Verbinski, wyk. Nathan 
Lane, Lee Evans, Vicki 
Lewis, Christopher Walk-
en, Maury Chaykin

19:00 Facet z ogłoszenia 
- fi lm komedia, 
USA, 2005, reż. Gary 
David Goldberg, wyk. John 
Cusack, Elizabeth Perkins, 
Christopher Plummer, 
Dermot Mulroney

21:10 Do szaleństwa 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2011, reż. Drake Doremus, 
wyk. Anton Yelchin, 
Felicity Jones, Jennifer 
Lawrence, Charlie Bewley, 
Alex Kingston 

23:00 Fatum 
- fi lm horror, USA, 2005, 
reż. Walter Salles, wyk. 
Jennifer Connelly, John C. 
Reilly, Tim Roth

01:25 Moc Magii 
03:35 Druga strona medalu 
04:35 Koniec programu

06:00 Światowe rekordy 
Guinessa

07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper i przyjaciele
09:00 Garfi eld Show
09:25 Wszystkie psy 

idą do nieba
 Pies Charlie prowadził 

niezbyt ciekawy i dobry 
żywot. Był właścicielem 
dobrze prosperującego 
kasyna. 

11:00 Policjantki i Policjanci
14:05 STOP Drogówka
15:20 Lepszy model
 Wybitnie uzdolnione 

licealistki, świetnie radzą 
sobie z najtrudniejszymi 
zadaniami matem-
atyczno-fi zycznymi, czego 
niestety nie da się pow-
iedzieć o ich kontaktach 
z rówieśnikami. 

17:05 Zabójcze tornado
19:00 Galileo
20:00 Policjantki 

i Policjanci 
- serial obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

00:00 Niebezpieczna strefa
 W afrykańskim państwie, 

targanym konfl iktami 
między frakcjami walczą-
cymi o władzę i pieniądze, 
Rick Morgan, amerykański 
inżynier, próbuje odnaleźć 
zaginiony transport 
toksycznych odpadów. 
Niebezpieczny ładunek 
może spowodować śmierć 
tysięcy ludzi. 

01:55 Tuż przed tragedią
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
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04:25 Galeria - serial 
obyczajowy TVP 

04:45 Klan - telenowela TVP 
06:10 Słownik polsko@polski 

- talk - show 
06:35 Pełnosprawni 

- magazyn dla niepełnos-
prawnych

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

08:00 Tydzień 
08:40 Fundusze Europejskie 

- jak to działa? - magazyn 
08:55 Ziarno - Ja zawsze jestem 

z wami - magazyn 
09:30 Zakochaj się w Polsce 
10:00 Weterynarze z sercem 
10:35 Biblia - Samson i Dalila 
11:30 Magazyn Kolarski 
11:50 Między ziemią 

a niebem
13:00 BBC w Jedynce - Łowcy
14:05 Niebo i piekło, Północ 

- Południe, Księga III

15:05 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Pół wieku Kabaretu 

pod Egidą - program 
rozrywkowy 

18:35 Rolnik szuka żony 
19:30 Wiadomości 
20:10 TDP - kronika
20:20 Zakochana Jedynka 

- Zakazana żona 
- fi lm obyczajowy

22:00 Sportowa niedziela
22:30 Piłka nożna - Turniej 

Mistrzów Real Madryt 
- Manchester United

01:20 Niebo i piekło, Północ
 - Południe, Księga III 

02:20 Biblia - Samson i Dalila 
- serial, prod. Niemcy

05:50 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

05:55 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze

06:20 M jak miłość - serial TVP 
07:20 Most na Renie 

- dramat wojenny, 
prod. USA, 1969, 
reż. John Guillermin

09:15 Ukryte skarby 
09:50 Rodzinne oglądanie 

- Stworzenia światła 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2015 

10:55 Makłowicz w podróży 
- Hiszpania - “Prowincja 
Kordoba” - magazyn 

11:35 Gwiazdy w południe 
- Siedmiu wspaniałych 
- western, prod. USA

14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Sonda 2 - program 

popularnonaukowy 
15:20 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
16:15 Na sygnale - serial 

16:50 Pierwsza randka
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
20:05 Wakacje z Kabaretem 

- Szczecin 2014 - Wakacje 
Jasia Kowalskiego 
- program rozrywkowy 

22:00 Z podniesionym 
czołem 2: Odwet 
- fi lm akcji, prod. USA

23:45 Sztuka kochania 
- komedia 

01:30 Lajk! 
01:55 Kovak Box 

- thriller
03:50 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - serial 
sensacyjny

04:35 Zakończenie dnia

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

- magazyn ogrodniczy 
08:25 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy 
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

- magazyn 
11:00 Dom marzeń 
12:00 Co za tydzień

 - magazyn 
12:35 Belle Epoque

- serial, Polska 
13:40 Władca pierścieni: 

Powrót króla - fi lm przy-
godowy, Nowa Zelandia, 
USA, Niemcy, 2003, reż. 
Peter Jackson, wyk. Elijah 
Wood, Ian McKellen, Viggo 
Mortensen, Sean Astin, 
Bernard Hill, John Noble

17:50 Gotowi na sezon 
18:00 Ugotowani - program 

kulinarno-rozrywkowy 
19:00 Fakty 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 G.I. Joe: Czas 
Kobry 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Czechy, 2009, reż. Stephen 
Sommers, wyk. Dennis 
Quaid, Channing Tatum, 
Adewale Akinnuoye
-Akbaje

22:15 Operacja Argo 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2012, reż. Ben Affl  eck, 
wyk. Ben Affl  eck, Bryan 
Cranston, Alan Arkin, 
John Goodman, Victor 
Garber, Tate Donovan, 
Kyle Chandler 

00:40 Sekrety lekarzy 
- reality show 

01:45 Revolution - serial S-F
02:45 Uwaga! - magazyn
03:05 Moc Magii 
04:15 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata
08:40 Przygody Kota 

w butach
- serial przygodowy

09:10 Astro Boy
 Niesamowita opowieść 

o chłopcu-robocie, który 
w poszukiwaniu swojego 
przeznaczenia przeżywa 
masę niebywałych 
przygód! Wyposażony 
w silniki odrzutowe w 
butach i działa laserowe 
w dłoniach wymknie się 
wojskowemu pościgowi i 
stoczy niejeden pojedynek 
ze złymi robotami. 

11:15 Karate Kid 4: Mistrz i 
uczennica
- fi lm przygodowy

13:30 Gdzie jest Nemo? 
- fi lm animowany

15:35 Dziewięć miesięcy 
- komedia romantyczna

17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy

20:05 Polsat SuperHit 
Festiwal 2017 Sopocki 
Hit Kabaretowy na bis

22:05 Lep na muchy 
- komedia kryminalna 

 Tripp wchodzi do 
banku, żeby wybrać 
trochę gotówki. W tym 
samym czasie bank zostaje 
napadnięty przez dwie 
grupy przestępcze.

23:55 Terminator: Ocalenie
02:35 Tajemnice losu

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne 
07:50 Którędy po sztukę

- Theo van Doesburg 
08:00 Serialowa nostalgia 

- Do przerwy 0:1 - serial 
09:10 Trzeci punkt widzenia

- program publicystyczny 
09:45 Cztery wesela 

i pogrzeb
11:50 List - fi lm TVP, reż. Denijal 

Hasanovic, wyk. Aldin 
Bakal, Boro Stjepanovic

12:55 Cała zima bez ognia 
- dramat obyczajowy, 
prod. Belgia, Szwajcaria

14:30 Nienasyceni - magazyn 
14:55 Oskarowe kostiumy 

Barbary Ptak - fi lm
16:00 Wakacje Sopocie - Edyta 

Bartosiewicz - koncert 
17:00 Szlakiem miejsc 

niezwykłych - Pomniki 
Historii - Legnickie pole 

17:15 Niedziela z... Anną 
Seniuk 

18:10 Niedziela z... Anną 
Seniuk - Czterdzie-
stolatek
- serial TVP 

19:20 Niedziela z... Anną 
Seniuk - Najważniejszy 
dzień życia - serial TVP, 
prod. Polska, 1974

20:30 Tlen - dramat
22:00 Trzeci punkt widzenia  
22:35 ENTER Enea Festival 

2017 - Leszek Możdżer, 
Gloria Campaner

23:40 Jurek - fi lm dokumental-
ny, prod. Polska

01:05 Teraz animacje! - Polska 
Kronika Non 
- Camerowa nr 8 - fi lm 

01:25 Kino nocne - Chaos 
- fi lm obyczajowy

03:40 RITO - Benefi s Piotra 
Pawlaka - koncert

05:55 Taki jest świat 
- program informacyjny

06:30 Co ludzie powiedzą?
08:35 Ale numer! 

- program rozrywkowy
09:40 Wojciech Cejrowski. 

Boso - Karaiby
12:30 Bibliotekarze 

- serial przygodowy
13:25 Najpiękniejsze baśnie: 

Piękna i Książę 
- familijny

14:35 Najpiękniejsze 
baśnie braci 
Grimm: Stańcowane 
pantofelki 
- familijny

15:50 Podwodna 
tajemnica 
- fi lm akcji

17:55 Jak ugryźć  10 milionów 
- komedia
Fajtłapowaty dentysta 
rozpoznaje w swoim 
sąsiedzie płatnego 
zabójcę.

20:00 Niedziela 
z Gwiazdami: 
Likwidator 
- fi lm akcji

22:00 Momentum
 - fi lm akcji

00:00 Wikingowie 
- fabularny

01:00 13 Posterunek 2 
- fabularny

02:55 Ale numer! 
- program 
rozrywkowy

03:20 Taki jest świat 
- program 
informacyjny

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku

04:55 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

04:45 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

06:45 Mango - telezakupy
08:50 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
09:50 39 i pół - serial 

komediowy, Polska 
12:50 Wojny magazynowe 

Teksas 
13:50 Remontowy biznes 

braci Scott 
15:45 Przygoda

na Alasce 
- fi lm przygodowy, USA, 
1995, reż. Fraser Heston, 
wyk. Thora Birch, Vincent 
Kartheiser, Dirk Benedict, 
Charlton Heston, Duncan 
Fraser 

18:05 Książę i ja III: Królewski 
miesiąc miodowy 
- fi lm komedia, USA, 2008, 
reż. Catherine Cyran, wyk. 
Kam Heskin, Chris Geere, 
Adam Croasdell, Jonathan 
Firth, Todd Jensen 

20:00 Cobra 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1986, reż. George P. 
Cosmatos, wyk. Sylvester 
Stallone, Brigitte Nielsen, 
Reni Santoni, Andrew Rob-
inson, Brian Thompson 

21:50 Czysty Geniusz 
- serial, USA 

22:50 Ucieczka 
z Los Angeles 
- fi lm S-F, USA, 1996, reż. 
John Carpenter, wyk. 
Kurt Russell, A.J. Langer, 
Steve Buscemi, Georges 
Corraface, Stacy Keach, 
Michelle Forbes, Pam 
Grier, Cliff  Robertson

01:00 Lista klientów - serial
02:00 Moc Magii 
04:15 Druga strona medalu 
04:45 Koniec programu

06:00 Światowe rekordy 
Guinessa - program 
rozrywkowy 

07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
- serial animowany

08:00 Kacze opowieści
08:25 Garfi eld Show
08:45 Lepszy model
10:35 Galileo
12:45 Zemsta Różowej 

Pantery
 Kolejny epizod z 

cyklu komedii o komisarzu 
Clouseau, który cofnął 
kryminalistykę do epoki 
kamienia łupanego i jego 
walki z nadinspektorem 
Dreyfusem i gangsterem 
Douvier.

14:50 O krok od zagłady
 Pojawiają się oznaki 

wskazujące na to, że w 
Los Angeles dojdzie do 
kolejnego trzęsienia ziemi. 

16:45 Klątwa Różowej 
Pantery

19:00 Galileo
20:00 Czasy ostateczne: 

Pozostawieni
22:15 Ten niezręczny 

moment - komedia 
 Jason, Daniel i Mikey 

mają różne doświad-
czenia, ale dochodzą do 
tego samego wniosku, że 
miłość nie przyniosła im 
nic dobrego. Zawierają 
pakt, że odtąd będą wiedli 
życie rozrywkowych singli, 
wypełnione imprezami 
i znajomościami bez 
zobowiązań. 

00:20 STOP Drogówka
01:20 Tuż przed tragedią
02:25 STOP Drogówka

- magazyn
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05:20 Telezakupy
06:00 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
06:55 BBC w Jedynce - Łowcy. 

Gra w chowanego - serial 
dokumentalny

08:00 Wiadomości 
08:15 Pogoda poranna 
08:40 Elif - serial, prod. Turcja
09:35 Wspaniałe stulecie 

- serial kostiumowy
10:35 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
11:30 Z ciemności - zobaczyć 

świat - fi lm 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:30 To się opłaca 
12:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej przyrody 
13:20 Natura w Jedynce 

- Cudowny świat przyrody. 
Nieustraszony drapieżca. 
Trzmielojad czubaty. 
Tajwan - serial 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:20 Teo-ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn 
15:55 Czarne chmury - serial 
17:00 Teleexpress 
17:30 Komisariat 

- serial TVP
17:55 Jaka to melodia?  
18:40 Zraniona miłość - serial
19:30 Wiadomości 
20:05 TDP - kronika
20:20 Wichry wojny - serial
22:55 GOL - felieton
23:30 Komisja morderstw 

- serial TVP 
00:30 Młodzi lekarze 
01:30 22 Jump Street 

- komedia kryminalna
03:25 Zakazana żona 

- fi lm obyczajowy
05:05 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Mam przepis na 
pielgrzymowanie

07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
11:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:40 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:30 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:05 Najdziksze wyspy 

świata - Dzikie wyspy. 
Amazonia - pływające 
lasy - cykl dokumentalny

15:10 M jak miłość - serial TVP 
16:10 Ojciec Brown 

- serial kryminalny 
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 

20:05 Komedie po polsku
- Złoto dezerterów
- komedia, 
prod. Polska, 1998

22:15 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

22:50 Czy świat oszalał? 
- Śmierć na receptę

23:55 Kryminalne 
zagadki Las Vegas 
- serial sensacyjny, 
prod. USA, Kanada, 
2012 

01:40 Siedmiu wspaniałych 
- western, prod. USA, 
1960, reż. John Sturges

04:00 Śmierć na receptę
05:05 Kryminalne zagadki 

Las Vegas 
- serial sensacyjny, 
prod. USA, Kanada, 2012 

05:50 Zakończenie

05:30 Uwaga! - magazyn
06:00 Mango - telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
07:50 Gotowi na sezon 
08:00 Milionerzy
08:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

09:35 Szkoła 
10:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 19 + 
13:35 W-11 Wydział Śledczy

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital 
19:00 Fakty 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Projekt Lady 
- program rozrywkowy

21:55 Sekrety lekarzy 
- reality show 

22:55 Ostre cięcie 
- program 
rozrywkowy

23:41 Żony Hollywood  
- program 
rozrywkowy

00:40 Co za tydzień 
- magazyn 

01:15 The Following 
- serial sensacyjny, 
prod. USA 

02:15 Uwaga!
- magazyn

02:40 Moc Magii 
04:00 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy

 Tadeusz i Helena Kosińscy 
zmagają się z problemem 
choroby Parkinsona, którą 
Tadeusz został dotknięty. 
Ich lekarka znajduje nowy 
lek, który powinien mu 
pomóc i tak też się dzieje. 
Jednak z czasem Tadeusz 
zaczyna zachowywać się 
coraz bardziej nieodpow-
iedzialnie. 

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja 

- magazyn 

16:40 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska

17:40 Trudne sprawy
 Rodzina Gralaków mieszka 

w Lubinie. 21-letnia sek-
retarka medyczna Marta 
Grelak nie może pogodzić 
się z tym, że jej 59-letni 
ojciec Karol podczas 
wakacji w Odessie zaręczył 
się z 25-letnią Nadią. 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy
20:05 MEGA HIT - Terminator: 

Ocalenie
22:25 Strażnik granicy
00:40 Bad Boys II 

- komedia sensacyjna
03:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Tanie Dranie 
09:05 Epizod 
09:45 Kurczak ze śliwkami 

- fi lm obyczajowy, prod. 
Belgia, Francja, Niemcy

11:30 Resortowe lato - Układ 
krążenia - serial TVP 

13:00 100 pytań do... 
- Jerzego Kukuczki 

13:40 Dama Kameliowa 
- melodramat

15:30 Którędy po sztukę 
- Alina Szapocznikow

15:50 Brawo mistrzu 
- fi lm TVP, prod. 
Polska, 1987, reż. Wojciech 
Strzemżalsk

17:05 Kurczak ze śliwkami 
- fi lm obyczajowy

18:50 Portrety
19:40 Studio Kultura
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Panorama 
kina polskiego
 - Żywie Biełaruś 
- dramat, prod. Polska, 
2012

22:05 Którędy po sztukę 
- Alina Szapocznikow 

22:10 Mirosław Bałka: Nerw. 
Konstrukcja - reportaż 

22:40 Studio Kultura
22:55 Kino nocne - Zabić 

księdza - dramat
01:00 Informacje kulturalne 
01:20 Panorama kina 

polskiego - Żywie 
Biełaruś 
- dramat

03:15 Billboard 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska

05:05 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie!
07:00 Kobra - oddział 

specjalny
- fabularny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł - telenowela

15:45 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

16:35 13 Posterunek 2 
- fabularny

17:50 Gwiazdy lombardu
- reality show

20:00 Lęk pierwotny 
- horror

21:55 Cierń - horror

23:30 Oblicze strachu 
- fi lm akcji
Barcelona. Siostra
 Nica Harpera znika bez 
śladu. Mężczyzna wyrusza 
więc w podróż, aby ją 
odnaleźć.

01:40 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny

02:15 Ale numer! 
- program 
rozrywkowy

02:55 Kręcimy 
z gwiazdami

03:25 Biesiada 
na cztery pory roku

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:30 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

06:30 Szpital - program 
obyczajowy 

07:25 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:25 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

09:25 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

10:25 Mango 
Telezakupy

12:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:00 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

14:00 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

15:00 Szpital - program 
obyczajowy 

16:00 Chirurdzy 
- serial, USA 

17:00 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Będziecie 
nas pamiętać
- fi lm obyczajowy, USA, 
2012, reż. David Chase, 
wyk. John Magaro, 
Jack Huston, Will Brill, 
James Gandolfi ni, Bella 
Heathcote 

22:20 Lista klientów 
- serial, USA 

23:20 Masters of Sex 
- serial, USA 

00:40 Facet z ogłoszenia 
- fi lm komedia, USA, 2005, 
reż. Gary David Goldberg, 
wyk. John Cusack, 
Elizabeth Perkins, Chris-
topher Plummer, Dermot 
Mulroney, Stockard 
Channing

02:45 Moc Magii 
04:55 Koniec programu

06:00 Wszystko o psach
07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper i przyjaciele
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper i przyjaciele
09:00 Wszystko o psach
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
 Detektywi Septagonu 

pomagają kobiecie, 
która w pokoju swojego 
16-letniego syna znalazła 
prawdziwy pistolet. 

13:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

14:00 STOP Drogówka
 Najpopularniejszy 

polski program o funk-
cjonariuszach Wydziału 
Ruchu Drogowego.

15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 Hawaje 5-0
18:00 Detektywi w akcji
19:00 Policjantki i Policjanci 

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

21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 Spadkobiercy
 Sceniczna, improwizowa-

na parodia konwencji 
oper mydlanych takich jak 
„Dynastia” czy „Santa Bar-
bara”. Podstawą pomysłu 
„Spadkobierców” jest brak 
sztywnego scenariusza. 

01:00 Tuż przed tragedią
02:05 Interwencja 

- magazyn reporterów 
02:30 TAK czy NIE
02:55 Polska 2017 - magazyn
04:25 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2017
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05:15 Telezakupy
05:55 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
06:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej przyrody 
cz. 14. Stawonogi i my 

07:20 Natura w Jedynce 
- Cudowny świat przyrody

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:40 Elif - serial, prod. Turcja
09:35 Wspaniałe stulecie 

- serial kostiumowy
10:35 Dr Quinn - serial 
11:30 Obserwato

 - cykl reportaży 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 

- magazyn 
12:35 To się opłaca
12:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej
 przyrody 

13:20 Natura w Jedynce 
- Cudowny świat przyrody

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:20 Teo-ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn 
15:55 Czarne chmury - serial 
17:00 Teleexpress 
17:30 Komisariat 

- serial TVP
17:55 Jaka to melodia? 
18:40 Zraniona miłość - serial
19:30 Wiadomości 
20:05 TDP - kronika
20:20 Rozdarte serca - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
22:10 El Principe - dzielnica 

zła - serial
23:05 Matecznik - fi lm 
00:05 Z ciemności
00:35 Wichry wojny - serial, 

prod. USA, 1983 
03:10 Dom - serial TVP 
04:50 Notacje

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Program ekumeniczny
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:40 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:05 Włoska kuchnia jak u 

babci - cykl dokumental-
ny, prod. Holandia

14:35 Afryka od kuchni
- cykl dokumentalny

15:05 M jak miłość - serial TVP 
16:10 Ojciec Brown - serial
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
20:05 Kocham Cię, Polsko! 

21:55 Inteligent 
w armii - komedia
prod. USA, 1994, 
reż. Penny Marshall, 
wyk. Danny De Vito, 
Gregory Hines

00:10 Świat bez fi kcji 
- Mali ludzie, wielkie 
marzenia 
- fi lm dokumentalny

01:20 Złoto dezerterów 
- komedia, prod. Polska, 
1998, reż. Janusz Majew-
ski, wyk. Marek Kondrat, 
Bogusław Linda

03:30 Zabójcze umysły 
- serial, prod. USA, 2007 

05:10 Mali ludzie, 
wielkie marzenia 
- fi lm dokumentalny,
 prod. Francja, 2014 

06:15 Zakończenie

05:30 Uwaga! - magazyn
06:00 Mango - telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy 
07:50 Doradca smaku 

- Pieczony indyk w słodko
08:00 Milionerzy
08:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

09:35 Szkoła 
10:35 Ukryta prawda 
11:35 Szpital 
12:35 19 + 
13:35 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 

20:55 Infi ltracja
 - fi lm sensacyjny, 
USA, Hong Kong, 2006, 
reż. Martin Scorsese, 
wyk. Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon

00:05 Suma wszystkich
strachów 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2002, reż. Phil 
Alden Robinson, wyk. Ben 
Affl  eck, Morgan Freeman, 
James Cromwell, Ken 
Jenkins, Liev Schreiber, 
Bruce McGill, Alan Bates, 
Philip Baker Hall, Bridget 
Moynahan 

02:35 Pamiętniki wampirów 
- serial horror, USA 

03:40 Uwaga! - magazyn
04:05 Moc Magii 
05:20 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski 

i Partnerzy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
 Damian Włodarczyk 

wychodzi rano po bułki 
ze swoją 5-dniową córką 
Lidią. Dziewczynka zostaje 
uprowadzona przez obcą 
kobietę i podmieniona na 
inne dziecko.

15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn 
16:40 Gliniarze
17:40 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich

20:05 Bad Boys II 
- komedia sensacyjna

23:15 Wyścig z czasem 
- thriller sensacyjny 

 Wydziałowi policji pod 
dowództwem komendan-
ta Matta Whitlocka udało 
się rozbić narkotykową 
szajkę i przejąć nielegalnie 
zarobione pieniądze 
handlarzy. 

01:45 Last Vegas
 - komedia

 Billy, Paddy, Archie i Sam 
znają się od dziecka. Dziś 
mają po sześćdziesiąt kilka 
lat i każdy z nich prowadzi 
inne życie. 

03:55 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Chuligan Literacki

- magazyn o książkach 
08:50 Którędy po sztukę 

- Alina Szapocznikow 
09:05 Snępowina - fi lm 

animowany, prod. Polska, 
2011, reż. Marta Pajek 

09:30 Pamiętnik znaleziony 
w garbie - dramat, prod. 
Polska, Kanada, 1992,
reż. Jan Kidawa Błoński

11:30 Resortowe lato - Układ 
krążenia - serial TVP 

13:00 100 pytań do... 
- Krystyny Jandy 

13:50 Kramarz - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 1990, 
reż. Andrzej Barański

15:35 Męczeństwo Mariana 
- fi lm krótkometrażowy, 
prod. Polska, 2006

16:20 Informacje kulturalne 

16:40 Pamiętnik znaleziony 
w garbie - dramat, 
prod. Polska, Kanada, 
1992, reż. Jan Kidawa 
Błoński

18:40 Portrety - Mój 
najszczęśliwszy dzień. 
Marian Turski 
- dokumentalny

20:00 Studio Kultura
20:20 Panorama kina 

światowego - Wypełnić 
pustkę - fi lm obyczajowy

22:00 Europa, Europa 
- Turysta - dramat

00:10 Studio Kultura
00:20 Kino nocne - Kobieta 

samotna - dramat
02:10 Legendy rocka 

- Coldplay 
03:05 Deszczowy żołnierz 

- fi lm obyczajowy

06:00 To moje życie!
07:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł - telenowela

15:45 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

16:35 13 Posterunek 2 
- fabularny

17:50 Gwiazdy 
lombardu 
- reality show

20:00 Momentum - fi lm akcji

21:55 Desperado
- fi lm akcji
W małym miasteczku 
pojawia się El Mariachi, 
były muzyk z futerałem 
pełnym broni. Poszukuje 
zabójcy swojej ukochanej, 
by pomścić jej śmierć.

23:55 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Ale 
numer!

00:30 Z archiwum policji 
- fabularny

01:00 Dyżur
01:30 Biesiada 

na cztery pory roku
02:00 Na jedwabnym szlaku
04:30 Menu na miarę 
04:50 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę

- fabularny

05:35 Szpital - program 
obyczajowy 

06:40 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

07:25 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:25 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

09:25 Dr House 
- serial obyczajowy, 
prod. USA 

10:25 Mango telezakupy
12:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:00 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

15:00 Szpital - program 
obyczajowy 

16:00 Chirurdzy 
- serial, USA 

17:00 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Gra o przeżycie
- fi lm sensacyjny, USA, 
1994, reż. Ernest Dicker-
son, wyk. Ice-T, Rutger 
Hauer, Gary Busey, Charles 
S. Dutton, F. Murray 
Abraham, John 
C. McGinley 

22:05 Firefox
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1982, reż. Clint 
Eastwood, wyk. Clint 
Eastwood, Freddie Jones, 
David Huff man, Warren 
Clarke, Ronald Lacey, Nigel 
Hawthorne 

00:40 Czysty Geniusz 
- serial, USA 

01:40 Moc Magii 
03:50 Druga strona medalu 

- talk show 
04:50 Koniec programu

06:00 Wszystko o psach
07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper i przyjaciele
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper i przyjaciele
09:00 Wszystko o psach
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w akcji

 - serial kryminalny
13:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
 Romantyczna historia o 

miłości biednej dziewcz-
yny i młodego majętnego 
architekta rozgrywająca 
się w najpiękniejszych 
plenerach i miastach 
Meksyku. 

17:00 Hawaje 5-0
18:00 Detektywi w akcji

 - serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci 

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
 - serial kryminalny

21:00 El Mariachi 
- fi lm akcji

 El Mariachi, wędrowny 
meksykański śpiewak i 
gitarzysta przybywa do 
sennego miasteczka w po-
szukiwaniu pracy. W tym 
samym czasie i miejscu 
pojawia się jego sobowtór, 
zawodowy morderca Azul. 
Został wynajęty, aby zabić 
Mauricio, szefa gangu 
narkotykowego. 

22:40 Śmierć na 1000 
sposobów

23:35 Spadkobiercy
00:35 Tuż przed tragedią
01:50 Interwencja - magazyn 
02:15 Graffi  ti
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05:20 Telezakupy
05:55 Dr Quinn - serial 
06:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej przyrody 
07:20 Natura w Jedynce 

- Cudowny świat przyrody. 
Kolebka morskiego życia. 
Shiretoko. Japonia 

08:00 Wiadomości 
08:15 Pogoda poranna 
08:40 Elif - serial, prod. Turcja
09:35 Wspaniałe stulecie 

- serial kostiumowy
10:35 Dr Quinn - serial 
11:30 Obserwator 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 

- magazyn 
12:30 Magazyn Rolniczy 

- Hodowla zwierząt 
12:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej 
przyrody 

13:20 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:20 Program kulinarny
15:55 Czarne chmury - serial 
16:45 Fundusze Europejskie 
17:00 Teleexpress 
17:30 Komisariat

 - serial TVP
17:55 Jaka to melodia?  
18:40 Zraniona miłość - serial
19:30 Wiadomości 
20:05 TDP - kronika
20:20 Skrywana prawda 

- thriller, prod. USA, 2016
22:00 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - serial 
22:50 Penderecki. Droga 

przez labirynt - fi lm 
00:25 Raban Miłosierdzia 

Bożego - dokumentalny 
01:20 Piłka nożna 
03:45 Naszaarmia.pl

06:35 Rodzinka.pl
- serial komediowy TVP 

07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:40 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:05 Włoska kuchnia jak u 

babci - dokumentalny
14:35 Afryka od kuchni 

- cykl dokumentalny
15:05 M jak miłość - serial TVP 
16:10 Ojciec Brown - serial 
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
20:05 Kino relaks - Kiedy Harry 

poznał Sally - komedia
21:55 Pierwsza randka

23:00 Na sygnale 
- serial fabularyzowany 
prod. TVP 

00:05 Inteligent w armii 
- komedia, 
prod. USA, 1994, 
reż. Penny Marshall, 
wyk. Danny De Vito, 
Gregory Hines, 
Stacey Dash 

02:20 Piano 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Vita Maria Drygas 

03:10 Stambuł od świtu 
do zmierzchu 
- cykl dokumentalny

03:50 VIII Płocka Noc 
Kabaretowa - Kabare-
towe Igrzyska 2014 
- program rozrywkowy 

05:00 Zakończenie dnia

05:30 Uwaga! - magazyn
06:00 Mango - telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
07:50 Doradca smaku 
08:00 Milionerzy
08:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
09:35 Szkoła 
10:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 19 + 
13:35 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej
 - serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Dom marzeń 
21:55 Czas patriotów 

- fi lm sensacyjny, USA, 
1992, reż. Phillip Noyce, 
wyk. Harrison Ford, Anne 
Archer, Patrick Bergin, 
Sean Bean, Thora Birch, 
James Fox, Samuel L. 
Jackson, Polly Walker, 
J.E. Freeman, James Earl 
Jones, Richard Harris 

00:15 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:15 Wybrani 
- serial, USA 

02:20 Uwaga! 
- magazyn

02:45 Moc Magii 
04:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski 

i Partnerzy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie 
- serial obyczajowy

 Konstanty, ojciec Piotra 
i Igora, umiera. Tuż po 
pogrzebie jego druga 
żona, Maria obwieszcza 
braciom, że ich ojciec miał 
jeszcze jednego syna, z 
którym nawiązał kontakt 
tuż przed śmiercią. Igor 
ignoruje te rewelacje. 

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów 

16:40 Gliniarze
- serial kryminalny

17:40 Trudne sprawy
 Amelia Szpak 

po 18 latach małżeństwa
z Filipem Szpakiem ma 
dość. 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy
20:40 Last Vegas 

- komedia 
 Billy, Paddy, Archie i Sam 

znają się od dziecka. Dziś 
mają po sześćdziesiąt kilka 
lat i każdy z nich prowadzi 
inne życie. 

22:55 Studenci 
01:00 Haker 

- komedia 
02:55 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura
08:00 Którędy po sztukę 

- Alina Szapocznikow
08:10 wydarzenie aktualne
08:45 Na kredyt - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
2008, reż. Przemysław 
Nowakowski

09:30 Jutro idziemy do kina
- fi lm fabularny,
 prod. Polska, 2007

11:30 Resortowe lato - Układ 
krążenia - serial TVP 

13:05 100 pytań do... 
Krzysztofa Pendereck-
iego 

13:50 Brzezina - dramat, 
prod. Polska, 1970, reż. 
Andrzej Wajda

15:25 Trzynaste piętro 
- fi lm TVP 

15:50 Eurokultura 
- magazyn kulturalny

16:20 Bar pod młynkiem 

17:50 Jutro idziemy do kina 
- fi lm fabularny

19:45 Studio Kultura 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Więcej niż fi kcja 

- Zawsze razem
21:40 Wieczór kinomana 
21:50 Wieczór kinomana 

- Niebiańskie żony 
Łąkowych Maryjczyków 

23:40 Studio Kultura 
23:55 Alfabet Polskiego 

Performance - Izabella 
Gustowska - magazyn 

00:40 Kino nocne
 - Moja krew 

02:20 Informacje kulturalne 
02:40 Wieczór kinomana 
02:45 Wieczór kinomana

 - Niebiańskie żony 
Łąkowych Maryjczyków 
- dramat

06:00 To moje życie!
07:00 Kobra - oddział 

specjalny
- fabularny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany anioł 
- telenowela

15:45 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

16:35 13 Posterunek 2
- fabularny

17:50 Gwiazdy 
lombardu 
- reality show

20:00 Anakonda - fi lm akcji

21:35 Anakondy: Polowanie 
na Krwawą Orchideę 
- fi lm akcji

23:45 American Horror
 Story: Sabat 
- fabularny

00:40 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Ale numer! - program 
rozrywkowy

01:20 Taki jest świat 
- program informacyjny

02:00 Z archiwum policji 
- fabularny

02:35 Dyżur
03:00 Na jedwabnym szlaku
04:20 Menu na miarę 

- fabularny
04:50 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:30 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

06:30 Szpital - program 
obyczajowy 

07:25 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:25 39 i pół 
- serial komediowy, Polska 

09:25 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

10:25 Mango telezakupy
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:00 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:00 Szpital - program 
obyczajowy 

16:00 Chirurdzy 
- serial, USA 

17:00 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

19:00 Ukryta prawda
 - program obyczajowy 

20:00 Wyprawa Kon-Tiki
- fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania, 
Norwegia, Dania, Niemcy, 
Szwecja, 2012, reż. 
Joachim Roenning, Espen 
Sandberg, wyk. Pal Sverre 
Hagen, Anders Baasmo 
Christiansen, Tobias 
Santelmann, 
Gustaf Skarsgard

22:30 The Following 
- serial, USA 

23:30 Latający biznes 
- fi lm komedia, USA, 
2008, reż. Paul Schneider, 
wyk. Billy Crudup, Paul 
Giamatti, David Hornsby, 
Kristen Wiig 

01:35 Moc Magii 
03:50 Druga strona medalu 
04:50 Koniec programu

06:00 Wszystko o psach
07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper i przyjaciele 

- serial animowany 
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper i przyjaciele
09:00 Wszystko o psach
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
13:00 Policjantki i Policjanci 
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 Hawaje 5-0
 Dog, łowca nagród, 

po udanej akcji wraca 
do samochodu, gdy nagle 
z góry na jego SUVa spada 
ciało kobiety. Badanie 
pośmiertne ujawnia ślady 
na ciele, wskazujące na to, 
że kobieta nie dokonała 
samobójczego skoku 
z własnej woli. 

18:00 Detektywi w akcji 

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Street Fighter: 
Legenda Chun - Li

23:05 Śmierć na 1000 
sposobów

00:00 Spadkobiercy
 Sceniczna, improwizowa-

na parodia konwencji
oper mydlanych takich
 jak „Dynastia” czy „Santa 
Barbara”. Podstawą 
pomysłu „Spadkobierców” 
jest brak sztywnego 
scenariusza. 

01:00 Sekrety Sąsiadów
02:00 Interwencja 

- magazyn 
02:20 Graffi  ti
02:35 TAK czy NIE

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Telezakupy
05:55 Dr Quinn - serial 
06:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej przyrody 
07:20 Natura w Jedynce 

- Cudowny świat przyrody. 
Mały amator wspinaczki. 
Góralek przylądkowy

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:40 Elif - serial, prod. Turcja
09:35 Wspaniałe stulecie 
10:35 Dr Quinn - serial 
11:30 Obserwator 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 

- magazyn 
12:30 Smaki polskie
12:50 Natura w Jedynce 

- Cudowny świat przyrody. 
Życie wśród ukwiałów

13:20 Piłka nożna
 - Turniej Mistrzów 
Bayern Monachium 
- Inter Mediolan

15:50 Czarne chmury - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat 

- serial TVP
17:55 Jaka to melodia?
18:40 Zraniona miłość - serial
19:30 Wiadomości 
20:05 TDP - kronika
20:20 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
21:15 Sprawa dla reportera 
22:05 Sekundy, które 

zmieniły życie - reportaż 
22:35 Uwikłani - serial 
23:30 Ojcu - dokument
23:55 A gdyby tak się stało 
00:45 Skrywana prawda 

- thriller
02:25 Sprawa dla reportera 
03:25 Amok - fi lm obyczajowy
05:15 Zakończenie dnia

06:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Sonda 2 - program 
popularnonaukowy 

07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
11:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:35 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:30 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:05 Zaufaj mi, jestem 

lekarzem
15:05 M jak miłość - serial TVP 
16:10 Ojciec Brown 

- serial kryminalny
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
20:05 Świętokrzyska Gala 

Kabaretowa 2015 

21:30 Jak w czeskim fi lmie 
- Na skraju lasu 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Czechosłowacja, 
1976, reż. Jiri Menzel, wyk. 
Josef Kemr, Zdenek Sverak, 
Daniela Kolarova

23:15 Reguły miłości 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2004, reż. Ste-
ven Robman, wyk. Maggie 
Lawson, Joseph Lawrence, 
Adam MacDonald 

00:55 Kiedy Harry 
poznał Sally - komedia, 
prod. USA, 1989, reż. Rob 
Reiner, wyk. Billy Crystal

02:40 Art Noc
03:35 Licencja

 na wychowanie 
- serial obyczajowy 

04:40 Zakończenie dnia

05:30 Uwaga! - magazyn
06:00 Mango - telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy
07:50 Doradca smaku
08:00 Milionerzy
08:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

09:35 Druga szansa - serial
10:35 Ukryta prawda
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 19 + 
13:35 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje
16:00 Szkoła 
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 
20:55 Kuchenne rewolucje

21:55 Suma wszystkich 
strachów
 - fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2002, 
reż. Phil Alden Robinson, 
wyk. Ben Affl  eck, Morgan 
Freeman, James Cromwell, 
Ken Jenkins, Liev 
Schreiber, Bruce McGill, 
Alan Bates

00:25 Węże w samolocie 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, Kanada, 
2006, reż. David R. Ellis, 
wyk. Samuel L. Jackson, 
Julianna Margulies, 
Nathan Phillips, Rachel 
Blanchard, Flex Alexander 

02:45 Uwaga! 
- magazyn

03:10 Moc Magii 
04:30 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski

i Partnerzy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn
16:40 Gliniarze
17:40 Trudne sprawy
 Jowita dowiaduje się, 

że jej mąż Adam 
wykorzystał swoją 
pozycję zawodową i pod 
pretekstem umorzenia 
postępowania egzeku-
cyjnego uprawiał seks z 
zadłużonymi kobietami. 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich

20:05 Klik: i robisz, 
co chcesz 
- komedia 

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

22:10 Zdrady
- program obyczajowy

23:10 Bez litości: 
Anioł śmierci

01:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Dezerterzy 
08:55 Kolorowe dni

- fi lm krótkometrażowy, 
prod. Polska, 2012, 
reż. Tomasz Jeziorski

09:25 Poznań 56 - dramat, 
prod. Polska, 1996, reż. 
Filip Bajon, wyk. Daniel 
Olbrychski, Jerzy Radzi-
wiłowicz, Piotr Prońko

11:30 Resortowe lato - Układ 
krążenia - serial TVP 

13:05 100 pytań do... 
13:50 Jeszcze nie wieczór 

- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 2008, reż. Jacek 
Bławut, wyk. Jan Nowicki

15:40 Informacje kulturalne 
16:10 Poznań 56 - dramat
18:10 Świat w dokumencie 
19:45 Teraz animacje! 
20:00 Studio Kultura

20:20 Filmy, które zmieniły 
Amerykę - Złotoręki
 - dramat obyczajowy, 
prod. USA, 1955 

22:30 Klasyka polskiego 
dokumentu
 - Ojciec i syn 
- dokumentalny

23:30 Studio Kultura
23:50 Kino nocne - Psy 2. Ostat-

nia krew - fi lm sensacyjny, 
prod. Polska

01:45 Ogród rozkoszy
ziemskich 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Wielka Brytania, 
Włochy, Polska, 2003 

03:45 Eurokultura 
- magazyn kulturalny, 
prod. Niemcy, Polska

04:10 Teledysk
05:30 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie!
07:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany anioł 
- telenowela

15:45 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

16:35 13 Posterunek 2
 - fabularny

17:50 Gwiazdy lombardu
- reality show

20:00 Mały - komedia
21:55 Fajna z niego babka

- komedia

23:50 Lęk pierwotny 
- horror
Grupa amerykańskich re-
porterów zostaje wysłana 
do Burundi, aby schwytać 
krokodyla ludożercę. 

01:45 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Ale numer!
- program rozrywkowy

02:30 Dyżur
03:00 Na jedwabnym 

szlaku
03:50 Biesiada 

na cztery pory roku
04:10 Taki jest świat 
04:45 Z archiwum policji 

- fabularny
05:10 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:30 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

06:30 Szpital - program 
obyczajowy 

07:25 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:25 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

09:25 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

10:25 Mango telezakupy
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:00 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

15:00 Szpital - program 
obyczajowy 

16:00 Chirurdzy 
- serial, USA 

17:00 Dr House 
- serial obyczajowy, 
prod. USA 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Książę i ja IV:
W krainie słoni 
- fi lm komedia
USA, 2010, reż. Catherine 
Cyran, wyk. Kam Heskin, 
Chris Geere, Jonathan 
Firth, Selina Lo 

21:55 Kości - serial, USA 
22:55 Wieczne zło 

- fi lm horror, USA, 2003, 
reż. Uli Edel, wyk. Thomas 
Gibson, Katherine Heigl, 
Simon Bossell, John Wa-
ters, Christopher Kirby 

00:50 Wspólnota ojca Yoda: 
Seks, miłość i oświece-
nie - fi lm dokument, 
USA, 2012, reż. Maria 
Demopoulos, Jodi Wille, 
wyk. Ahom Aquarian

03:00 Moc Magii 
05:10 Koniec programu

06:00 Wszystko o psach
07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper i przyjaciele
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper i przyjaciele 

- serial animowany
09:00 Wszystko o psach
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
13:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 Hawaje 5-0
18:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci 
 Poranek na ranczu 

Mikołaja. Karolina zaraz 
po przebudzeniu puszcza 
głośno muzykę i zaczyna 
tańczyć. 

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Mordercza zaraza 
- thriller

 Przez dziesięć lat dzieci 
świata znajdowały się w 
stanie śpiączki, złożone 
upiorną zarazą. Teraz, 
gdy wreszcie się zbudziły, 
mają do spełnienia śmi-
ertelną misję: całkowite 
unicestwienie dorosłych 
przedstawicieli ludzkiego 
gatunku. 

22:50 Śmierć na 1000 
sposobów

23:50 Spadkobiercy
00:50 Sekrety Sąsiadów
01:50 Interwencja 

- magazyn 
02:35 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Świetnie spisali się 
piłkarze drużyny 
Oldboy`s Hayduk 
na turnieju 
w Niemczech
Oldboye mocno powalczy-
li na cyklicznym turnieju 
w niemieckim Klein Gaglow, 
leżącym koło Chociebuża. 
W turnieju wzięło udział dzie-
więć drużyn, wśród których 
Oldboye Hayduk byli jedyną 
drużyną z Polski. 

W finale nasi piłkarze 
zmierzyli się z drużyną go-
spodarzy. Mecz był zacięty. 
Zakończył się bezbramko-
wym remisem. O zwycięstwie 
zadecydowały rzuty karne. 

- Turniej był dobrze 
zorganizowany. Dopisała 
też pogoda i dobra atmosfe-
ra, bo zwyczajowo wszyscy 
zawodnicy spotykają się po 
rozgrywkach na poczęstunku 
- komentuje Andrzej Dudek 
z drużyny Hayduka. - Turnieje 
oldboyów mają wymiar spor-
towy i towarzyski - dodaje.

Drużynę reprezentowali 
Dariusz Cyganiuk,Waldemar 
Kloc, Ireneusz Zięba, Ra-
dosław Pogorzelec, Marek 
Chaszczewski, Andrzej Du-
dek, Marek Suliński, Stani-
sław Gałach i Ireneusz Ma-
ckaszwili. 

Piłkarzom Hayduka 
gratulujemy zwycięstwa! 
PAS

PIŁKA NOŻNA Powrót z pucharem

Oldboye Hayduka 
wygrywają turniej

Piłkarze drużyny Hayduka ciągle w formie fot. nadesłane

AUTOREKLAMA
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Dwa lata temu 
Krzysztof 
Czerski wpadł na 
pomysł, aby swój 
pięćdziesiąty 
maraton przebiec 
w rodzinnym 
mieście, w gronie 
znajomych 
i przyjaciół. 
I tak się stało. 
A w ubiegły 
weekend 
odbyła się już 
trzecia edycja 
tej koleżeńskiej 
imprezy 
biegowej.

W tym roku organizatorzy 
zakładali limit 50 osób, ale 
chętni tak mocno nalegali, że 
ostatecznie w imprezie wzię-
ło udział 62 biegaczy. Nie 
każdy jednak jest w stanie 
przebiec cały maratoński dy-
stans, szczególnie na takim 
dość trudnym terenie, jakim 
jest Zielony Las. 

-  M o j ą  i n t e n c j ą 
i Przemka Bosaka, który 
bardzo dużo pomagał mi 
przy organizacji tej imprezy, 
było stworzenie atrakcyjnej 
i wymagającej trasy o dłu-
gości około 42,195 km ale 
jednocześnie dostępnej dla 
wszystkich, stąd pomysł 
czterech okrążeń o łącznej 
długości nieco ponad 43 km. 
- mówi Krzysztof Czerski. - 

Każdy mógł więc wybrać dy-
stans odpowiedni dla siebie, 
a jedynym ograniczeniem 
był maksymalny czas biegu, 
który ustalono na 6 godzin. 

- Głównym założe-
niem była integracja i zaba-
wa - mówi Krzysztof Czer-
ski. - Nie mieliśmy profesjo-
nalnego pomiaru czasu, po 
prostu stały dwie osoby ze 
stoperami, kartką papieru, 
i te wszystkie czasy mniej 
więcej notowały. 

Jak podkreśla pomy-
słodawca imprezy - biegacze 
mogą wprawdzie biegać 
dla przyjemności, ale nutka 
rywalizacji i tak gdzieś tam 
być musi.

Pomimo tego, że nie 
jest to oficjalna impreza 
biegowa, nie jest wpisana 
do żadnego kalendarza bie-
gowego, nie ma dyrektora, 
regulaminu i całej profe-
sjonalnej otoczki, to jednak 
gromadzi wielu sympatyków 
biegania. I zdarzyło się, że 
właśnie na tym nieoficjalnym 
biegu w Zielonym Lesie ktoś 
wystartował pierwszy raz 
w życiu, a ktoś inny po raz 
pierwszy w życiu ukończył 
maratoński dystans. Właśnie 
w gronie najbliższych biego-
wych znajomych.

Na Koleżeński Cross 
Maraton przychodzą całe 
rodziny. Było też sporo dzie-
ciaków. Dla nich również 
zorganizowano przy okazji 
krótką biegową rywalizację.

Andrzej Buczyński

BIEGI Pobiegali piknikowo po lesie

III Koleżeński Cross 
Maraton Zielony Las

Krzysztof Cieślak ukończył bieg z najlepszym czasem 
fot. Marcin Mondorowicz / Żary Runners Team

Spotkali się by spędzić wspólnie czas i... przebiec maraton fot. Marcin Mondorowicz / Żary Runners Team

Dzieci obserwują biegową pasję rodziców i same też chcą 
rywalizować fot. Marcin Mondorowicz / Żary Runners Team

fot. Marcin Mondorowicz / Żary Runners Team

Wyniki na najdłuższym dystansie:
KOBIETY
1. Katarzyna Malinowska-Nguyen (4:27:22)
2. Joanna Sikorska (5:39:07)
MĘŻCZYŹNI
1. Krzysztof Cieślak (3:22:37)
2. Bartosz Grzegorczyk (3:27:50)
3. Marcin Piotrowski (3:42:02)
4. Stanisław Kuźniak (4:03:28)
5. Krzysztof Czerski (4:07:00)
6. Roman Oskierko (4:18:42)
7. Artur Stężycki (4:48:56)
8. Mariusz Ficygowski (4:49:00)
9. Marcin Mondorowicz (5:39:07)

Krzysztof Czerski, pomysłodawca Koleżeń-
skiego Cross Maratonu
- Pochodzę z Żar. Biegam od bardzo dawna. Swój 
pierwszy maraton przebiegłem w 2006 roku, a obec-
nie mam ich na koncie 61. Zielony Las wydaje się 
takim najbardziej pięknym i naturalnym miejscem 
do biegania i chciałem je pokazać moim biegowym 
znajomym z Poznania, gdzie obecnie mieszkam. 
W 2015 roku biegłem swój pięćdziesiąty maraton. 
Z tej okazji chciałem zorganizować jakąś imprezę 
biegową, spotkanie znajomych, żebyśmy ten pięć-
dziesiąty maraton przebiegli sobie razem. Nie we 
Wrocławiu, nie w Poznaniu, tylko właśnie w Zielonym 
Lesie. Wtedy w Żarach w imprezie pod hasłem „50 
maraton Krzysztofa CZARKA Czerskiego” wzięło 
udział ponad 30 osób. Po bieganiu było ognisko, miła 
atmosfera i integracja środowiska biegowego, które 
w Żarach działa bardzo prężnie. Po roku okazało się, 
że fajnie byłoby zrobić drugą edycję. A jak były dwie 
pierwsze, to dlaczego nie zrobić trzeciej. I tak to się 
jakoś urodziło.

Żarskie środowisko biegowe jest fantastyczne. 
Dla porównania, w Poznaniu absolutnie nie ma ta-
kiej integracji, jaka jest w Żarach. Nie ukrywam, że 
troszkę zazdroszczę tego, jak społeczeństwo żarskie 
garnie się do biegania i pomagania przy organizacji 
imprez biegowych. 
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5.08

ŻARY
• 1 Maja 10 Pemon
• Bohaterów Getta 25 Alfa
• Bohaterów Getta 25 Piotruś
• Bolesława Chrobrego Żabka
• Buczka 9 Okna i drzwi
• Buczka 16 Bistro
• Buczka 25 Przedwojski
• Chopina 26/8 Flomar
• Częstochowska Kiosk
• Domańskiego Bar
• Emilii Plater 8 Fotolab
• Górnośląska 12 Termak
• Górnośląska 17 Adams 
• Górnośląska 27 OHP
• Centrum Handlowe
• Jagiellońska 21 Bricomarche
• Jagiellońska 36 Żabka
• Jagiellońska 7 Żabka
• Kaczy Rynek Kiosk
• Katowicka Joker
• Katowicka 1c FIAMP
• Katowicka 9 Radzik
• Kaufland Kiosk
• Kąpielowa Piotrowska kiosk
• Kilińskiego 41 Arteks
• Kurpińskiego 25 Salonik 

prasowy
• Ludowa Kiosk przy Iglaku
• Ludowa Warsztat Samochodowy
• Małopolska 5 „Grabowska”
• Męczenników Oświęcimskich 

Kiosk
• Męczenników Oświęcimskich 

197/13 Tequila
• Męczenników Oświęcimskich 

24 Poranek
• Moniuszki Lotos
• Moniuszki 11 Sklep Medycz-

ny „Provita”
• Moniuszki 11 - Pasaż Handlo-

wy - „Hayduk”
• Moniuszki 36 Pralnia Wyderka
• Moniuszki 64 Stacja Paliw 

Wagner
• Ogrodowa 2a „Werstler”
• Okrzei 9 Rolmasz
• Okrzei 9 Rolbud
• Okrzei 10 Żabka
• Okrzei 36 Kiosk
• Okrzei 60 Alfa Plus
• Okrzei 67 Piekarnia Matysa
• Okrzei 72 Olin
• Okrzei 73 Żabka
• Okrzei 80 „Garlewski”
• Paderewskiego Olin
• Paderewskiego 5 U Czarnej
• Piastowska Stacja Paliw
• Pl. Inwalidów 9a Sklep Meb-

lowy „Salex”
• Pl. Łużycki Kiosk
• Pl. Pionierów Ziemi Żarskiej 

2 Art-Meble
• Podchorążych 5 Sklep AS
• Podchorążych 14 Biuro Nie-

ruchomości „Atut”
• Podchorążych 38 Fiamp
• Podchorążych 46 a Grodzcy
• Podchorążych 8 Grodzcy
• Podwale 14 Fiamp
• Podwale 14 - Biuro rachun-

kowe
• Podwale 14E RTV Zakrzewski
• Podwale przy EKO kolporter
• Pomorska 18 sklep spoż.
• Przeładunkowa 1 Basztabin
• Rynek Kiosk
• Skarbowa ZOZ Anima
• Skarbowa Hotel Anatol

• Słowackiego 4 Stacja Dan-Pol
• Słowackiego 4 Auto-Serwis 

„Expres”
• Słowiańska Sklep Maks
• Słowicza 44 Pawilon Glonia
• Strefa Przemysłowa Chmal
• Szpitalna Kwiaciarnia
• Szpitalna 9 Kiosk
• Szpitalna 12 Zakład Pogrze-

bowy Augustyniak
• Szymanowskiego 1 Kiosk
• Szymanowskiego 8 Impuls
• Szymanowskiego 

Kiosk(Biedronka)
• Targ Miejski Kiosk Ocipka
• Tesco Kiosk
• Tunelowa 1 KGH Węgiel
• Ułańska 8 Księgarnia
• Wieniawskiego 12 Żabka
• Wieniawskiego 3 Fiamp
• Wieniawskiego 3B Przychod-

nia „Pod Topolami” - fizyko-
terapia

• Witosa 28 Sklep spoż. - przem.
• Wojska Polskiego 29b Korsak
• Wojska Polskiego Tequila
• Zawiszy Czarnego Wasiak
• Zgorzelecka 19 Sklep Spo-

żywczo-Handlowy
• Żagańska 12 Gloria - Zakład 

Usług Pogrzebowych
ŻARY-KUNICE

• Grunwaldzka Julka
• Grunwaldzka GS
• Grunwaldzka Słoneczko
• Lelewela Stacja Paliw
• Szklarska 27 Sklep

JASIEŃ
• Jana Pawła II Słoneczko
• Jana Pawła II 13 Kiosk

• Kościuszki Wasiak
• Kościuszki Sklep
• Kościuszki 2 Kiosk
• Lubska 1 Kiosk
• Lubska 3 Działkowiec
• Pl. Wolności 12 Fiamp
• Powstańców 25 Sklep
• Tarnopolska Dan-Pol
• Tenisowa 1 Sklep
• Wesoła 1 Jubo-Trans

LIPINKI ŁUŻYCKIE
• Główna Urząd Gminy
• Piaskowa sklep
• GS Sklep
• Żarska 5 Orlen

LUBSKO
• Chopina 2 Fiamp
• Dworcowa 2 Hufiec Pracy
• Głowackiego 3 Wójcicki
• Krakowskie Przedmieście  

Bombonierka
• Pl. Wolności 21 Żabka
• Poznańska Lewiatan
• Przemysłowa 8 Opaliński
• Przemysłowa 46 Centrodach
• Przemysłowa 56 Sklep Meb-

lowy „Salex”
• Reja 22 Żabka
• Staffa 7 Bolek i Lolek
• Staffa 9 Fiamp
• Warszawska 61 Stacja Paliw
• XX lecia PRL 89 Bricomarche

URZĘDY I INSTYTUCJE
PUBLICZNE

• Pogotowie Żary, Lubsko,
• Policja Żary, Lubsko, Jasień, 

Trzebiel
• Starostwo Powiatowe Żary
• Straż Żary, Lubsko
• Szpital 105 Żary,

• Urząd Gminy Żary
• Urząd Pracy Żary
• Urząd Pocztowy Osadników 

Wojskowych Żary
• Urząd Miejski Lubsko
• Organizacja Pracodawców 

Ziemi Lubuskiej
POWIAT ŻARSKI

• Grabik Kasand
• Grabik 85 Ratajczyk
• Łaz 50 Sklep na górce
• Łaz 22 Sklep Balak 
• Marszów Jupinea - gospodar-

stwo szkółkarskie
• Mirostowice Dolne Pl. Kościelny
• Mirostowice Dolne Wartęga
• Mirostowice Dolne ul. Kolejowa 

Kamil
• Olbrachtów Sklep spożywczy
• Sieniawa Żarska 17 Pawilon
• Sieniawa Żarska 46 Frykas
• Sieniawa Żarska Salonik 

Prasowy „Natalia”
ŻAGAŃ

• Bema ABC
• Bracka Żabka
• Buczka 15 Kubuś
• Fredry Wołodkiewicz
• II Armii WP.  ABC
• Jana Pawła II 1 Dom Handlo-

wy Rolnik
• Kaufland Kiosk
• Keplera Żabka
• Keplera Olin
• Keplera Społem
• Kochanowskiego 26 Max
• Kochanowskiego Olin
• Kochanowskiego Hala Spor-

towa Kiosk
• Kochanowskiego 26

• Kolejowa 50 Płonka
• Konopnickiej Olin
• Konopnickiej 26 Żabka
• Kopernika 5a Olin
• Ks. Żaganny Olin
• Ks. Żaganny Fiamp
• Myśliwska 7 Halinka
• Nocznickiego 14b Kapustin
• Nocznickiego 34a Rawa
• Nowogródzka CPN Preem Pol.
• Przyj. Żołnierza 26 Nikola
• Przyjaciół Żołnierza 23 CPN 

Orlen
• Rybacka 38 Młodzieżowe 

Centrum Kariery
• Rynek Olin
• Rynek 36 Sklep Wielobranżowy
• Słowackiego 25 ABC
• Sosnowa ABC
• Sportowa 1 naprzeciwko EKO
• Sportowa 2 Zych
• Sportowa Fiamp
• Szkolna 39 Malinka
• Szprotawska 1 Fiamp
• Szprotawska 43B Media Press
• Tesco Kiosk
• Żelazna 1 Bar (Szpital 105) 
• Żelazna 12 Sklep spożywczy
• Żółkiewskiego 17 P.H. Im-

perium
• Żółkiewskiego 26a Delikatesy

URZĘDY I INSTYTUCJE
PUBLICZNE

• Szpital 105 Żagań
• Policja Żagań
• Straż Żagań
• Pogotowie Żagań
• Urząd Pracy Żagań
• Urząd Miejski Żagań

Tu dostaniesz MOJĄ GAZETĘ

Daniela, Wiktora

Leny, Magdaleny, Mileny
Europejski Dzień Wsparcia dla 
Ofiar Przestępstw z Nienawiści

Brygidy, Apolinarii, Bogny
Dzień Włóczykija

Kingi, Krystyny, Krzesimira
Dzień Policjanta

Jakuba, Krzysztofa
Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Anny, Mirosławy, Hanny, Grażyny

Natalii, Julii

Z KALENDARZA DYŻURY APTEK INFORMACJE - IMPREZY - WYDARZENIA

AUTOREKLAMA

ŻARY - DYŻUR CAŁODOBOWY
Apteka "Targowa", ul. Lotników 16

ŻAGAŃ - DYŻURY CAŁODOBOWE
21.07 - Apteka „Pod Cisami”, ul. Kochanow-
skiego 10b
22.07 -  Apteka „Europejska”, ul. Ks. Żaganny 23
23.07 - Apteka „Dbam o Zdrowie” (Tesco),  
ul. Reymonta 2
24.07 - Apteka „W Rynku”, ul. Rynek 10
25.07 - Apteka „Medea”, ul. Świerkowa 1
26.07 - Apteka „Prima”, ul. Szprotawska 43b
27.07 - Apteka „Miejska”, ul. Rynek 31-32

LUBSKO
21–23.07 Apteka „Na Bohaterów”, ul. Boha-
terów 3
24-27.07 Apteka „Salus - Hygea”, ul. Złotka 1
JASIEŃ POGOTOWIE PRACY
Apteka „Nowa”, ul. XX lecia 20 a

TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

21.07

22.07

23.07

24.07

25.07

26.07

27.07

TELEFONY

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 - 68 3720390; 

Policja
Żary - 68 4763311; Żagań 
- 68 3681810; Lubsko - 68 
3720122; Jasień - 68 3710897; 

Szpitale
105 Kresowy Szpital Woj-
skowy z Przychodnią - Żary 
- 68 4707810; Żagań - 68 
4771214; Szpital Na Wyspie - 
Żary - 68 4757600;

Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 479 46 00 
lub 68 479 46 01 lub Dział Ob-
sługi Klienta - 68 479 46 44 

MPOiRD Żagań - 68 477 29 40 
lub Sekcja Obsługi Klienta 
- 68 477 37 29
ŻWIK Żagań - 68 377 39 75; 
obsługa klienta - 68 477 78 88 
ZWiK Żary - 68 479 46 10 lub 
68 479 46 11
PGKiM Lubsko - 68 457 77 00; 
zgłaszanie awarii po godzinie 
15:00 i w weekendy 
- 68 457 77 30.
LWiK Lubsko - 68 372 19 82 
lub Biuro Obsługi Klienta 
- 68 470 49 99 
Zakład Komunalny Jasień 
- 68 371 08 49 

ŻARY OTWARCIE WYSTAWY 
FOTOGRAFICZNEJ
Nie tylko miłośnicy fotografii, ale wszyscy 
zainteresowani będą mieli okazję spotkać się 
na otwarciu XXVII Wojewódzkiej Wystawie 
Fotograficznej. Wystawa zostanie otwarta 
w sobotę, 29 lipca o godz. 12:00 w Salonie 
Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu 
Kultury, ul. Rynek 17. Wstęp wolny.

SIENIAWA ŻARSKA 
MISTRZOSTWA SIENIAWY 
ŻARSKIEJ W KISZENIU 
OGÓRKÓW
Na mistrzostwa zapraszają organizatorzy 
z Sieniawskiego Ośrodka Kultury „Piekar-
nia”. Impreza zaplanowana jest w sobotę, 
22 lipca o godz. 18:00 na terenie przed 
sklepem „U Kasi”. Organizatorzy zapew-
niają ogórki, koper, chrzan, czosnek, sól, 

wodę i słoiki. Uczestnicy rywalizacji, którzy 
zechcą udowodnić swoje mistrzostwo, 
mogą przynieść ze sobą własne produkty, 
przyprawy i dodatki. 
Ogórki jednego dnia się nie ukiszą. Roz-
strzygnięcie nastąpi więc 26 sierpnia, 
podczas dożynek gminnych w Sieniawie 
Żarskiej. O  wyborze mistrza Sieniawy 
w kiszeniu ogórków rozstrzygnie specjalnie 
powołana komisja. Pod uwagę będą brane: 
smak, twardość, zapach, smak wody. Ko-
misja będzie oceniać poszczególne słoiki 
w ciemno nie znając osób biorących udział 
w konkursie.
Sponsorami i fundatorami nagród są: Rada 
Sołecka - rower turystyczny; Sieniawski 
Ośrodek Kultury „Piekarnia”, SAALMAR 
Barbara, Marek Salamon, Grabik; Zielo-
nogórski Klub Fajki,; Danuta Buczkiewicz, 
Sieniawa Żarska; Lidia Sebastian, Sieniawa 
Żarska.

fot. ARMG
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W KINIE I W TEATRZE

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

ROCK DOG. PIES MA GŁOS (animowany/komedia)
od 21.07 do 27.07: (2D DUB) – godz. 16:00, (3D DUB) – godz. 17:30

TRANSFORMERS: OSTATNI RYCERZ (akcja/sci-fi)
od 21.07 do 24.07 oraz 26.07 i 27.07: (2D DUB) – godz. 19:30; 25.07 – godz. 
21:00

SŁAWA (dramat)
25.07 – godz. 19:00 

KINO CINEMA CITY - ZIELONA GÓRA
ul. Wrocławska 17 (Galeria handlowa Focus) tel. 68 410 77 77

VOLTA (komedia/kryminalny)
od 21.07 do 27.07: (2D) – godz. 15:50, 17:00, 19:20, 21:40 

SPIDER-MAN: HOMECOMING (akcja/sci-fi)
od 21.07 do 27.07: (2D DUB) – godz. 10:45, 13:30, 16:15, 19:00; (2D NAP) 
– 20:30; (3D NAP) – godz. 21:45

DUNKIERKA (wojenny/dramat)
od 21.07 do 27.07: (2D NAP) – godz. 10:20, 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 22:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
Al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72

TEATR NIECZYNNY. 
PRZERWA WAKACYJNA DO WRZEŚNIA.

M

KRZYŻÓWKA
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