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Jeżeli Ukraińcy będą 
zainteresowani, to jak 

najbardziej mogą u nas znaleźć 
dobre warunki, aby sprowadzić 
tu swoje rodziny.
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Danuta Madej
burmistrz miasta Żary

ŻARY Przyjaciele 
zmarłego księdza 
kanonika Zygmunta 
Czepirskiego 
postanowili 
w szczególny sposób 
upamiętnić Jego 
postać.

Na terenie Szpitala na Wyspie, 
niedaleko budynku hospicjum, 
stanęła poświęcona księdzu ła-
weczka. Nieprzypadkowo w tym 
miejscu, bo Hospicjum im. św. 
Brata Alberta jest właśnie ostat-
nim dziełem Zygmunta Czepir-
skiego. Przyjaciele, którzy całe 
lata wspierali inicjatywy księdza 
- czy to Dom Samotnej Matki, 
czy stołówkę charytatywną - już 
w czerwcu 2016 r,. rok po śmierci 
Zygmunta Czepirskiego, zawiesi-
li na froncie budynku hospicjum 
pamiątkową tablicę.

Teraz postanowili zrobić 
kolejny krok i postawić granito-
wą ławeczkę. Szefem grupy ini-
cjatywnej był Marek Femlak, 
aktywnie działały: Anna Ślaw-

ska, przewodnicząca Rady Po-
wiatu Helena Sagasz, Katarzy-
na Pękala i Anetta Reichel-Wasil-
jew. - Długo współpracowaliśmy 
z księdzem, trzeba się więc ja-
koś odwdzięczyć - podkreśla Ot-
to Hakman, także członek grupy.
Po mszy św. celebrowanej w bu-
dynku hospicjum przez księdza 
biskupa Pawła Sochę, przyjaciele 
i goście na nieodległym skwerze, 
odsłonili ławeczkę. Jolanta Dan-
kiewicz, prezes Szpitala na Wy-
spie zapowiedziała podczas uro-
czystości, że postawienie ławecz-
ki będzie teraz impulsem do upo-
rządkowania i zagospodarowa-
nia całego skweru. Przyległy te-
ren zyska więc na estetyce, a to 
z pewnością sprzyjać będzie za-
dumie i refl eksji. Jakby więc nie 
patrzeć, to postać księdza Cze-
pirskiego nadal jest przyczyn-
kiem do kolejnych budów i re-
montów.- Ksiądz Zygmunt teraz 
z góry będzie nadzorował te pra-
ce na skwerze - uśmiecha się Ot-
to Hakman. 

Paweł Skrzypczyński

Z księdzem na ławeczce

Ksiądz biskup Paweł Socha i Otto Hakman wspólnie odsłonili ławeczkę fot.Paweł Skrzypczyński

W skromnych słowach zawarte zostały wielkie dzieła fot.Paweł Skrzypczyński

Ławeczka odsłonięta - czas z niej korzystać fot.Paweł Skrzypczyński

Honorowy Obywatel
Ksiądz kanonik Zygmunt Czepirski został uhonorowany ty-
tułem „Honorowego Obywatela miasta Żary” w 2016 r. Pi-
smo w tej sprawie, datowane na 26 kwietnia 2016 r., do Ka-
pituły opiniującej kandydatury oraz do Przewodniczącego Ra-
dy Miejskiej, skierowała „Grupa Inicjatywna” wraz z 69 podpi-
sami poparcia. W piśmie można przeczytać, że śp. ksiądz Cze-
pirski „dzięki swoim charytatywnym dziełom zasłużył się dla 
społeczności naszego miasta. Ksiądz Czepirski w 1991 r. zaini-
cjował powstanie Domu Samotnej Matki, w latach 2005-2015 
był proboszczem parafii w Olbrachtowie, a w 2008 r. rozpoczął 
działania na rzecz budowy hospicjum.

2 AKTUALNOŚCI

Jeżeli Ukraińcy będą 
zainteresowani, to jak 

najbardziej mogą u nas znaleźć 
dobre warunki, aby sprowadzić 
tu swoje rodziny.
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ŻARY W 105. 
Kresowym 
Wojskowym 
Szpitalu 
przeprowadzona 
została akcja 
oddawania 
krwi. Stawili się 
motocykliści, 
żołnierze 
i pracownicy 
szpitala. Okazją 
było 100-lecie 
Wojskowej 
Służby Zdrowia.

W akcję mocno zaangażo-
wał się Marek Femlak, le-
karz i zastępca dyrektora 
szpitala. Sam oddał krew 
jako jeden z pierwszych.- 
Jestem szczęśliwy, odda-
łem krew już chyba po raz 
szesnasty w moim życiu. 
Trochę kręci mi się w gło-
wie, ale jest kawa i zaraz 
będzie wszystko w porząd-
ku - mówił z uśmiechem 
zaraz po wyjściu ze specjal-
nego autokaru, który zapar-
kował przy Szpitalnym Od-
dziale Ratunkowym. Ma-
rek Femlak jest pasjonatem 
motorów, członkiem mo-
tocyklowego klubu „Black 
Eagles”. - Zawsze jak or-

ganizujemy akcję tu, na te-
renie szpitala lub w ramach 
akcji motocyklistów „Mo-
tokrew”, to czynnie w nich 
uczestniczę. Nie zawiedli 
motocykliści, nie zawie-
dli żołnierze i pracownicy 
szpitala. Wszystkim dzię-
kuję - podkreślał.

Naturalny lek
Krew to naturalny lek. Nie 
można jej wyprodukować 
w laboratorium. Są szcze-
gólne okresy, kiedy jej bra-
kuje: to okres wakacji, kie-
dy jest dużo wypadków, 
a także okres jesienny, kie-
dy nie wszyscy wymieniają 
na czas opony na zimówki 
i wówczas jest więcej ura-
zów wypadkowych. Jedno-
razowa akcja, w której bie-
rze udział 60 osób, to 30 li-
trów krwi, bo każdy odda-
je pół litra. - To nie szko-
dzi zdrowiu, nie powoduje 
konsekwencji. Nasza krew, 
nawet jak jej nie oddamy, to 
po kilkunastu dniach odna-
wia się, jedne komórki gi-
ną, pojawiają się nowe, So-
bie więc nie szkodzimy - 
tłumaczy Marek Femlak.W 
ślady taty poszła córka Jo-
anna, studentka czwarte-
go roku medycyny. Odda-
ła krew po raz pierwszy, 

podobnie uczynił bratanek, 
który jest w szpitalu staży-
stą. 

Specjalna okazja
Akcje oddawania krwi sta-
ły się już w szpitalu woj-
skowym tradycją. To dlate-
go, że tego bezcennego le-
ku brakuje nie tylko w Ża-
rach, ale i w całym kraju. 

- W tym roku chce-
my uczcić 100 lecie Woj-
skowej Służby Zdrowia 
oraz 100 lecie Odzyskania 
Niepodległości. Ta akcja 
jest związana z tymi rocz-
nicami - podkreśla Sławo-
mir Gaik, dyrektor szpita-
la. Dyrektor Gaik zaznacza, 
że w tym szczególnym roku 
nie zbraknie też innych ini-
cjatyw. W przededniu świę-
ta 11 Listopada zaplano-
wany jest duży bal na 250 
osób, zaplanowane jest tak-
że sadzenie 100 dębów, a w 
wyremontowanej sali kon-
ferencyjnej wykład dla kar-
diologów i lekarzy podsta-
wowej opieki zdrowotnej 
wygłosi prof. gen. Walde-
mar Banasiak. - Chcemy 
szpital pokazać z jak naj-
lepszej strony - podsumo-
wuje Sławomir Gaik. 

Paweł Skrzypczyński

Dać innym swój 
bezcenny lek

Krew ratuje życie, my o tym wiemy i sami się nią dzielimy fot.Paweł Skrzypczyński

Marek Femlak sam oddał krew i nie ukrywał zadowolenia z udanej akcji fot.Paweł Skrzypczyński

Krew oddała Anna Tracz, pielęgniarka oddziałowa wojskowe-
go szpitala fot.Paweł Skrzypczyński

Motocykliści i tym razem stanęli na wysokości zadania, wspierając akcję fot.Paweł Skrzypczyński
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GMINA ŻARY 
Wiejski Klub 
Sportowy 
w Łazie doczeka 
się w końcu 
nowoczesnego 
budynku 
z szatniami. To 
ukoronowanie 
pracy, 
zaangażowania 
i starań działaczy 
klubowych.
Zadowolenia nie ukrywa 
Janina Wilga, prezes WKS. 
- Od chwili powstania klu-
bu staraliśmy się o budo-
wę. Niestety, zawsze bra-
kowało na to pieniędzy - 
opowiada.Działacze i za-
wodnicy musieli sobie 
przez osiemnaście lat ja-
koś radzić. Własnymi siła-
mi postawili prowizorycz-
ny obiekt, który przez te 
wszystkie lata jakoś wy-
trzymał. Dobrze służył, ale 
jego czas zdecydowanie 
dobiegł końca. - Dotych-
czasowa szatnia miała ta-

ki mankament, że nie by-
ło ani prysznica, ani toalet. 
Warunki były iście spartań-
skie. W tym roku, w budże-
cie gminy znalazły się pie-
niądze. Wszystko wyglą-
da na to, że marzenia się 
spełnią. Budowa idzie peł-
ną parą - cieszy się Janina 

Wilga.W planach było wy-
budowanie obiektu w li-
stopadzie. Jeszcze nie wia-
domo, czy termin będzie  
dochowany. Nie to jest jed-
nak ważne. Dla działa-
czy klubu jest najważniej-
sze, żeby szatnia mogła 
być użytkowana przed run-

dą wiosenną, czyli w mar-
cu. Wówczas planują uro-
czyste otwarcie.- W końcu 
czekaliśmy kilkanaście lat, 
to teraz te kilka miesięcy 
też wytrzymamy. Miesiąc 
w tę czy w tę nie robi różni-
cy - śmieje się prezes Wil-
ga.Obiekt budowany jest 

w oparciu o wytyczne Pol-
skiego Związku Piłki Noż-
nej. Ma spełniać wszel-
kie standardy. W obiekcie 
będą się znajdować dwie 
szatnie z zapleczem sani-
tarnym dla zawodników, 
szatnia z zapleczem sani-
tarnym dla sędziów, będzie 

pomieszczenie gospodar-
cze, magazynek, toaleta dla 
osób niepełnosprawnych. 
Będzie też miejsce na or-
ganizowanie posiedzeń za-
rządu, skończą się spotka-
nia w prywatnych domach.

- Za zaangażowanie 
należy podziękować sołty-
sowi, członkom rady sołec-
kiej oraz działaczom klubu 
i zawodnikom, którzy dba-
ją o nasze boisko. Cały te-
ren wygląda bardzo ładnie, 
boisko jest jednym z naj-
ładniejszych w gminie. To 
też chyba był jakiś plus, 
przy przyznawaniu pie-
niędzy - podkreśla prezes. 
O swojej roli w pielęgno-
waniu terenu boiska i pil-
nowaniu spraw klubowych 
pani prezes nie chce spe-
cjalnie rozmawiać. Uśmie-
cha się tylko skromnie. 
- Wszyscy staramy się dbać 
o obiekt i klub. Myślę, że 
nam to w miarę dobrze wy-
chodzi - kwituje Janina 
Wilga. 

Paweł Skrzypczyński

Szatnia długo wyczekiwana

Nowoczesny budynek ma spełniać wszelkie standardy zaplecza sportowego fot.Paweł Skrzypczyński
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AUTOREKLAMA

„Przeciwko mocy śmierci 
nie ma ziół w ogrodach”.* 

Agnieszka Ankudowicz także ich 
nie znalazła i śmierć wdarła się pod-
stępnie szczeliną między wielką za-
chłannością tej niezwykłej kobiety 
na życie, a lękiem przed nim. 

To śmierć nieoczekiwana, 
niezrozumiała, przedwczesna, ale 
silniejsza od niej, bo przecież śmierć 
silniejsza jest od każdego z nas. 

Jak mam pożegnać Agniesz-
kę, jeśli nie potrafi ę wyobrazić so-
bie - choć się staram - jej smutnej 
twarzy? 

Widzę roziskrzone oczy, sze-
roki uśmiech; słyszę słowa, w któ-
rych jasność, szczerość i życzli-
wość. 

Kobieta, która z impetem roz-
ganiała chmury, teraz, w objęciach 
śmierci, okrywa chmurą serca naj-
bliższych: rodziny, przyjaciół, zna-
jomych... 

Wydawało się, że energia 
Agnieszki jest niespożyta, nie do 
wyczerpania. Nie szczędziła jej jako 
kochająca matka, towarzyszka ży-
cia, wierna przyjaciółka. Także ja-
ko odważna kobieta, solidaryzują-

ca się, m.in. z polskimi kobietami 
w obronie ich praw. 

I wreszcie Agnieszka - nie-
zwykle wrażliwa poetka, która za 
namową przyjaciół wydała pokaź-
ny tom poezji, zatytułowany „Zmy-
sły i limeryki”, a w niespełna rok po 
nim ukończono druk jej następne-
go tomu, „69” i już w zaawansowa-
nym przygotowywaniu jest kolejny, 
„96”. 

W ostatnim okresie, w gronie 
przyjaciół, myśleliśmy o Agniesz-
ce głównie oczekując na promo-
cję drugiego tomu wierszy. Ogar-
nia nas żal, bo zmieni się nasz świat 
o tę istotną na nim jej obecność. Już 
nie zadzwoni, nie odezwie się, nie 
zrealizuje swoich planów, ani twór-
czych, ani matczynych, ani tych, 
których nigdy nie poznamy. 

Zabraknie jej na wystawach 
malarskich, spotkaniach literackich, 
występach artystycznych. Nie usły-
szymy jej zachęty, ani tych niekoń-
czących się podziękowań za każ-
dą najdrobniejszą grzeczność. Lecz 
pewnie nieraz zdawać mi się będzie, 
że szeptem cmentarnych drzew śle 
przekorną obietnicę słowami poety, 
napisanymi jakby dla Niej: 

„ A kiedyś może, kiedyś jeszcze, 
Gdy mi się sprzykrzy leżeć, 
Rozburzę dom ten, gdzie się mieszczę 
I w słońce pocznę bieżeć. 
Gdy mnie ujrzycie takim lotem, 
Że postać mam już jasną, 
To zawołajcie mnie z powrotem 
Tą mową moją własną. 
Bym ją słyszała tam u góry, 
Gdy gwiazdę będę mijać. 
Podejmę może po raz wtóry 
Ten trud, co mnie zabijał.” ** 

Zawołają Cię, Agnisiu. Zawo-
łają Cię Twoją „własną mową”, bo 
ona po Tobie została i przetrwa tak 
długo, jak długo ludzie będą kocha-
li polskie wiersze. A Ty, gdy przyj-
dzie czas, przywołaj nas i przywitaj 
wśród swoich gorących słoneczni-
ków. Tylko nie śpiesz się tym razem, 
Kochana. 

Przyjdziemy jak Ty barwni, 
rozśpiewani i młodzi, bo wszyscy ar-
tyści umierają młodo, niezależnie od 
wieku. 

Mira Gałązka z Przyjaciółmi 

*przysłowie łacińskie. 
** Stanisław Wyspiański 
„Niech mi nad grobem...”

Pożegnanie Agnieszki
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ŻARY O miejskich 
problemach, których nie da 
się szybko rozwiązać, 
o ile w ogóle kiedyś będzie 
to możliwe, z burmistrz 
Danutą Madej rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Kiedyś było to uciążliwością 
przypisaną do dużych miast. 

Jednak od jakiegoś czasu 
problem korków na ulicach 

doskwiera w Żarach coraz 
bardziej.

- Mieszkańcy coraz częściej 
korzystają ze ścieżek ro-

werowych, chociaż one 
nie rozwiążą nam tego 

problemu. Szczegól-
nie w piątki i soboty, 

kiedy robione są 
większe zakupy. 

Wtedy do na-
szego miasta, 

ze wzglę-
du na du-

żą sieć 
h a n -

dlową, przyjeżdżają mieszkańcy z całego 
powiatu. Każdy chce przyjechać do mar-
ketu samochodem. Kilku dużych toreb 
z zakupami nie da się zawiesić na kierow-
nicy roweru. Dlatego te trudności będą, 
podobnie jak w dużych miastach. A na 
co dzień, myślę że powinniśmy popula-
ryzować wykorzystanie roweru na przy-
kład przy dojazdach do pracy. Niektórzy 
mieszkańcy mówią, że po mieście poru-
szają się pieszo. Przecież Żary nie są aż 
tak wielkim miastem. Dla nich wystarczą 
dobre chodniki i  odpowiednio oznako-
wane, bezpieczne przejścia. Nie ma na-
tomiast rozwiązania na wzmożony ruch 
weekendowy, bo przecież nie zabronimy 
przyjeżdżać do naszych sklepów ludziom 
z okolicy. 

Czyli od korków już nie uciekniemy, 
nie da się przecież wybudować 
autostrady przez środek miasta.
- Te utrudnienia będą. Powinniśmy zatem 
sukcesywnie doskonalić infrastrukturę 
drogową, aby można było bezpiecznie, 
szybko i sprawnie przedostać się do róż-
nych miejsc na terenie miasta. Jeżeli po-
trzebne są ronda, to powinniśmy je budo-
wać. Jeśli potrzebne są światła, to trzeba 
je montować. Nie zrobimy kładek nad ca-
łym miastem. Może to przyszłość i scien-
ce fiction, ale biorąc pod uwagę rozwój 
techniki wszystko jest możliwe.

Duże miasta ograniczają dojazd 
do centrum.

- W takich miastach najczęściej 
centra handlowe lokalizowa-

ne są na obrzeżach. My jeste-
śmy za małym miastem, a du-
że sklepy położone różnie. To 
specyfika takiego średniej 
wielkości miasta, jakim są 
Żary. Dobra infrastruktura 
drogowa na pewno poprawi 
płynność ruchu i zmniejszy 
pojawiające się z tego powo-
du uciążliwości.

Przy kolejnych 
remontach ulic powstają 
ścieżki rowerowe. 
Niektórzy twierdzą, że 
jest to robione bez ładu 
i składu. Nie tworzy 
spójnej sieci szlaków 
rowerowych biegnących 
przez miasto.
- Budując nowe drogi, musi-
my spełniać wymogi związa-
ne z możliwością pozyskania 
funduszy unijnych. Przy każ-

Sprawy 
na długie 
lata
ŻARY O miejskich 
problemach, których nie da 
się szybko rozwiązać, 
o ile w ogóle kiedyś będzie 
to możliwe, z burmistrz 
Danutą Madej rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Kiedyś było to uciążliwością 
przypisaną do dużych miast. 

Jednak od jakiegoś czasu 
problem korków na ulicach 

doskwiera w Żarach coraz 
bardziej.

- Mieszkańcy coraz częściej 
korzystają ze ścieżek ro-

werowych, chociaż one 
nie rozwiążą nam tego 

problemu. Szczegól-
nie w piątki i soboty, 

kiedy robione są 
większe zakupy. 

Wtedy do na-
szego miasta, 

ze wzglę-
du na du-

żą sieć 
h a n -

dlową, przyjeżdżają mieszkańcy z całego 
powiatu. Każdy chce przyjechać do mar-
ketu samochodem. Kilku dużych toreb 
z zakupami nie da się zawiesić na kierow-
nicy roweru. Dlatego te trudności będą, 
podobnie jak w dużych miastach. A na 
co dzień, myślę że powinniśmy popula-
ryzować wykorzystanie roweru na przy-
kład przy dojazdach do pracy. Niektórzy 
mieszkańcy mówią, że po mieście poru-
szają się pieszo. Przecież Żary nie są aż 
tak wielkim miastem. Dla nich wystarczą 
dobre chodniki i  odpowiednio oznako-
wane, bezpieczne przejścia. Nie ma na-
tomiast rozwiązania na wzmożony ruch 
weekendowy, bo przecież nie zabronimy 
przyjeżdżać do naszych sklepów ludziom 
z okolicy. 

Czyli od korków już nie uciekniemy, 
nie da się przecież wybudować 
autostrady przez środek miasta.
- Te utrudnienia będą. Powinniśmy zatem 
sukcesywnie doskonalić infrastrukturę 
drogową, aby można było bezpiecznie, 
szybko i sprawnie przedostać się do róż-
nych miejsc na terenie miasta. Jeżeli po-
trzebne są ronda, to powinniśmy je budo-
wać. Jeśli potrzebne są światła, to trzeba 
je montować. Nie zrobimy kładek nad ca-
łym miastem. Może to przyszłość i scien-
ce fiction, ale biorąc pod uwagę rozwój 
techniki wszystko jest możliwe.

Duże miasta ograniczają dojazd 
do centrum.

- W takich miastach najczęściej 
centra handlowe lokalizowa-

Sprawy 
na długie 
Sprawy 
na długie 
Sprawy 

lata
na długie 
lata
na długie 
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dej z nich jest ścieżka rowerowa i stara-
my się, aby mogła się łączyć z inną. Było-
by idealnie, gdyby dało się zrobić wszyst-
kie drogi na raz, a wraz z nimi ścieżki ro-
werowe. Ale to po prostu jest niemożliwe. 
Przed laty nie mówiło się nawet o dużej 
ilości samochodów na drogach, a rowery 
nie były tak popularne, jak dzisiaj. Pierw-
sza najdłuższa ścieżka przy Al. Jana Paw-
ła II powstała dopiero w 2010 roku. Wcze-
śniej nikt za bardzo nie myślał o drogach 
dla rowerzystów. 

Takie luki są widoczne i ludzie się 
dziwią. Biegnie ścieżka, urywa się, 
potem znów się pojawia.
- Drogi były przebudowywane w różnym 
czasie. Budujemy teraz ścieżkę przy Al. 
Wojska Polskiego w Kunicach, na odcin-
ku należącym do miasta. Wszyscy czeka-
ją, kiedy ją połączymy z tą wybudowa-
ną przez powiat od Syreny do stacji ben-
zynowej. Powiat nie dociągnął jej do ul. 
Pułaskiego, bo na tym odcinku drogi na-
leżącej do niego pojawiły się problemy 
formalno-prawne. My realizujemy jed-
nak zadanie, na które czekali kunicza-
nie. Niestety powiat na razie nie jest za-
interesowany tym, aby kontynuować 
swoją część. Ale czy dlatego, że powiat 
nie miał tego w swoim planie, my mieli-
śmy zrezygnować z zadania? Ten powia-
towy fragment ludzie będą musieli po-
konać jezdnią. Mam nadzieję, że w przy-
szłości zostanie wykonany brakujący od-
cinek.

Ale rowerem nie da się jeździć 
cały rok. Nawet zagorzali 
rowerzyści zimą przesiadają się do 
samochodów.
- Pojawia się pytanie, dlaczego nie sko-
rzystaliby w tym momencie z komuni-
kacji miejskiej. Mieszkańcy twierdzą że 
skorzystaliby, ale pod warunkiem, że do-
jazd autobusem trwałby krócej, niż sa-
mochodem. A jest odwrotnie. Nie jeste-
śmy dużym miastem, gdzie trzeba poko-
nać wiele kilometrów i stoi się długo w 
korkach. Tam komunikacja miejska jest 
szybszym rozwiązaniem. U nas, pomi-
mo utrudnień szczególnie w godzinach 
szczytu, samochodem przemieszczamy 
się jednak szybciej. Autobusy też stoją 
w korkach.

Metra nie zbudujemy, linii 
tramwajowych też raczej nie. Ale 
czy jest możliwe, żeby autobusy 
jeździły co pięć minut?
- To możliwe, ale łączą się z tym zbyt duże 
koszty dla miejskiego budżetu. Analizo-
waliśmy to. Poza tym autobusy nie byłyby 
w pełni wykorzystane ze względu na ilość 
osób korzystających z komunikacji miej-
skiej. Obecny plan komunikacyjny dosto-
sowany jest do potrzeb osób jeżdżących 
autobusami. Mieszkańcy twierdzą, że zo-
stawiliby samochody, gdyby autobus za-
trzymywał się pod ich domem i dojeżdżał 
w każde miejsce w mieście na ich życze-
nie. To już TAXI.

Czy da się w ogóle przekonać 
mieszkańców do komunikacji 
miejskiej?
- Staramy się to robić. Modernizujemy 
sieć przystanków, aby te miejsca przycią-
gały i były przyjazne. Finał mieszkańcy 
zobaczą wraz z końcem roku. Ciągle roz-
mawiamy o zupełnie darmowej komuni-
kacji w mieście. Ubiegłoroczne badania 
ankietowe wykazały, że ponad 70 pro-
cent ludzi deklaruje rezygnację z samo-
chodu przy dojazdach do pracy, szkoły,  
a nawet na zakupy. W tym roku dwa dni  
w miesiącu można jeździć bezpłatnie. 
Niedługo będziemy mieć wyniki badań 
porównujących korzystanie z autobu-
sów w dni darmowe i płatne. Propaguje-

my także dni bez samochodu jako ważne 
przedsięwzięcie służące ochronie środo-
wiska.

Ogólnie rzecz biorąc, miasto jest 
coraz ładniejsze. Jednak gdy się 
przyjrzymy, w wielu miejscach 
walają się śmieci, ze starymi 
pralkami i fotelami włącznie.
- Z problemem śmieci pozostawia-
nych koło śmietników cały czas walczy-
my. To jest ciągła praca, uświadamia-
nie ludziom, że czysto powinno być nie 
tylko przy ich drzwiach wejściowych, 
ale też nieco dalej. Innym problemem  
z tym związanym jest segregacja śmie-
ci. Znaczna część mieszkańców miasta 
zadeklarowała segregację, ale gdy do-
chodzi do kontroli i oględzin śmietników,  
wychodzi na to, że wiele osób tego nie 
realizuje. Naszą wielką rolą jest eduka-
cja i wskazywanie, że byłoby lepiej, pięk-
niej i przyjemniej przejść obok śmietnika,  
o który ludzie dbają. Straż miejska działa 
w tym zakresie, ale nie jest w stanie przy-
pilnować każdego niezdyscyplinowanego 
mieszkańca. 

Można odnieść wrażenie, że 
wprowadzenie segregacji odpadów 
w mieście wyciągnęło wręcz śmieci 
na ulice.
- Gdy wprowadzana była segregacja,  
w wielu miejscach śmietniki zostały za-

brane z posesji i postawione w pasach 
drogowych. Bardzo często jest tak, że 
mieszkańcy mają czyste podwórka, ale 
to co się dzieje dalej, już ich nie intere-
suje. Mamy harmonogram wywozu od-
padów wielkogabarytowych, wynikający 
z przetargu. Od czasu do czasu możemy 
likwidować dzikie wysypiska, ale nie bę-
dziemy tego robić w nieskończoność, bo 
wiąże się to z ogromnymi kosztami. Lu-
dzie często myślą sobie, że wywóz śmieci 
czy remonty dróg, odbywają się w jakimś 
obrocie bezgotówkowym, bo wykonywa-
ne są przez spółki miejskie. Ale tym spół-
kom też trzeba zapłacić z kasy miejskiej,  
z podatków, które wpływają od wszystkich 
mieszkańców. To trudna sprawa. Jest tro-
chę inaczej w miejscach, gdzie ludzie pil-
nują porządku, śmietników i pilnują siebie.

Zwracać uwagę tym, którzy śmieci 
podrzucają, albo wywalą wersalkę 
w pobliżu śmietnika?
- To zwracanie uwagi jest niezmiernie 
trudne. Często mieszkańcy mówią mi, że 
nawet gdy delikatnie zwrócą komuś uwa-
gę, to narażają się w zamian na wielkie 
przykrości. Po pewnym czasie obojętnie-
ją i już tego nie robią. Przede wszystkim 
musimy pracować nad tym, aby większa 
ilość pojemników była dostępna na po-
sesjach wspólnot mieszkaniowych. Pasy 
dróg nie powinny być miejscami na ten 
cel przeznaczonymi. Ta sprawa wymaga 
działań edukacyjnych i wielu uzgodnień  
z mieszkańcami. Cóż z tego, że w cen-
trum ogrodziliśmy śmietniki, aby te miej-
sca były bardziej estetyczne, jak po nocy 
mamy przy ogrodzeniu kilka wersalek.

A przecież w mieście funkcjonuje 
Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.
- Nie wiem, czemu ludzie tak sobie utrud-
niają życie? W PSZOK-u można oddać taki 
stary mebel za darmo. Firma PEKOM czę-
sto o tym przypomina. Najgorzej jest przy 
śmietnikach zlokalizowanych obok par-
kingów. Tam najłatwiej podjechać i wywa-
lić stary mebel. Komuś pod okna. Bardzo 
często mieszkańcy są zbulwersowani ta-
ką sytuacją. Nie mogą pojąć i ja również, 
że ktoś zostawia gabaryty obok dzwonów 
np. przy ulicy Brata Alberta, gdy jest to 
zaledwie sto metrów od PSZOK-u. 

Od wielu lat mieszkańcy spoglądają 
na kompleks pałacowo-zamkowy 
i zastanawiają się, dlaczego miasto Głównie w soboty do Żar na zakupy zjeżdżają mieszkańcy z całej okolicy. Na ulicach większy tłok ni normalnie fot. Andrzej Buczyński

Problem śmieci wydaje się nie mieć końca, a wprowadzenie segregacji odpadów jeszcze go pogłębiło fot. Andrzej Buczyński
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tego nie przejmie i nie wyremontuje.
- Jest to własność prywatna, więc w grę 
wchodzi darowizna ze strony właścicie-
li, ewentualnie zakup. Przez ostatnie la-
ta często spotykaliśmy się z właściciela-
mi prosząc i mobilizując ich do działań 
remontowych. Szukają ciągle dobrego 
inwestora, który zmodernizowałby część 
pałacową przeznaczając ją do celów ko-
mercyjnych. Obiekt ma się utrzymać. Ale 
jak widzimy, nie udało im się tego do tej 
pory zrobić. Działania remontowe zakoń-
czyły się na nowym dachu i zabezpiecza-
niu tego obiektu. 

Zorganizowano tam kilka 
koncertów.
- Naszym celem, we współpracy z właści-
cielami, było uaktywnienie tego zabytku. 
Zaczęliśmy proponować różne imprezy, któ-
re były dofinansowane z programu trans-
granicznego. Po to, aby zainteresować mo-
że w przyszłości potencjalnych nabywców, 
czy inwestorów, a w rezultacie doprowadzić 
do remontu. Często słyszałam, że już się  
z kimś dogadali, ale efektów brak. 

A gdyby miasto nie miało co robić  
z pieniędzmi?
- Co, gdybyśmy byli bogaci? Wtedy mogli-
byśmy wykupić cały ten obiekt. Zapew-
ne za kilka dobrych milionów. Gdybyśmy 
mieli zamek i pałac na własność, wtedy 
powinniśmy przygotować ogromną kwotę 
pieniędzy. Jeszcze parę lat temu mówiło 
się, że remont pochłonąłby co najmniej 
jeden roczny budżet miasta. Mówimy tu 
o kwotach rzędu 150 milionów złotych. 
To kwota niebagatelna. Biorąc pod uwa-
gę zalecenia konserwatorskie, materia-
ły wykorzystywane przy modernizacji są 
wielokrotnie droższe, niż normalnie. Gdy-
byśmy dostali taką gotówkę w prezencie 
z przeznaczeniem na zespół pałacowo-
-zamkowy, to spełniłoby się moje marze-
nie i mieszkańców naszego miasta. 

Czy budżet miasta Żary jest - ogólnie 
rzecz biorąc - za mały w stosunku do 
potrzeb?
- Budżet jest dostosowany do wielkości 
i bieżących potrzeb miasta. Oczywiście, 
zawsze chciałoby się, aby był większy. 
Dzięki niemu moglibyśmy wykonać jesz-
cze więcej inwestycji wpływających na 
szybszy rozwój miasta. 

Gdyby budżet nagle zwiększył się  
o 40 milionów?

- Przede wszystkim moglibyśmy zro-
bić kompleksowo remonty mniejszych 
dróg osiedlowych. Teraz zazwyczaj robi-
my w roku jedną dużą drogę na poziomie 
średnio pięciu milionów, jak na przykład 
obecnie Wieniawskiego, i jakąś mniej-
szą. Pozostałe pieniądze rzędu 2-3 milio-
nów przeznaczamy na tak zwane bieżą-
ce utrzymanie dróg. Kilkadziesiąt milio-
nów pozwoliłoby porządnie przebudować 
mniejsze ulice, co jest wielką potrzebą 
naszego miasta. Byłoby super zrobić na 
raz tak ze dwadzieścia dróg z chodnika-
mi, nowym oświetleniem i pełną przebu-
dową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Drogi osiedlowe nie zdobywają dofinan-
sowania unijnego, nie spełniają warun-
ków obecnie ogłaszanych konkursów. Do 
tej pory nie było takiego programu, mo-
że kiedyś pojawi się. Ludzie pytają, dla-
czego remontujemy jakąś drogę, która 
jest jeszcze w miarę dobra, a tych pienię-
dzy nie damy na inną? To wynika z wymo-
gów instytucji zarządzających środkami 
zewnętrznymi. Nie możemy przeznaczyć 
pieniędzy z konkursu na dowolną drogę.

Gdyby wszystkie drogi i chodniki 
były już zrobione, to co dalej? 
Budujemy sobie w mieście na 
przykład krzywą wieżę, jako 
atrakcję?
- Nie. Jest ciągły głód poprawy warunków 

mieszkaniowych w mieście. Mamy oko-
ło 2 tysięcy mieszkań komunalnych i so-
cjalnych. Kilka lat temu wprowadziliśmy 
program, dzięki któremu mieszkańcy mo-
gą na korzystnych warunkach kupować 
mieszkania komunalne na własność. Ta 
część miasta, jeśli chodzi o wnętrza do-
mów i mieszkań, jest jeszcze bardzo za-
niedbana. To też wymaga ogromnych 
środków. Jestem zwolenniczką tego, aby 
jednak mieszkania przechodziły w pry-
watne ręce, aby tworzyły się wspólnoty 
mieszkaniowe, które szybciej i sprawniej 
zadbają o stan tych budynków. Ale to też 
proces wieloletni.
 
Od lat z ust mieszkańców nie 
schodzi popularne hasło “czyste 
powietrze”. Niektórzy zamykają 
całość problemu jednym słowem 
- Kronopol. Czy zakład ten jest 
problemem dla miasta?
- Taki duży zakład o specjalnej uciążliwo-
ści dla środowiska zawsze będzie proble-
mem. Na dodatek, gdy go budowano, po-
pełniono poważny błąd w jego lokaliza-
cji. Ale mamy ten zakład, jak i wiele in-
nych. Na terenie Żar działa około 4.300 
firm. Żyjemy w mieście przemysłowym. 
Wszystkie zakłady, których procesy pro-
dukcyjne związane są ze spalaniem, bę-
dą uciążliwe. Powinny one zadbać o jak 
najnowocześniejsze instalacje związane 
z ochroną środowiska. 

Czy miasto odgrywa tu jakąś rolę?
- Zakłady typu Swiss Krono są pod spe-
cjalnym nadzorem Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska. W tej 
sprawie ma też dużo do powiedze-
nia Marszałek Województwa Lubuskie-
go. Oni mają w swoich rękach wszel-
kie kwestie związane z nadzorem i kon-
trolą. Miasto nie ma żadnych kompe-
tencji, aby kontrolować zakład w środ-
ku, nakładać kary, czy też zamknąć  
jego działalność. Na podstawie zawar-
tego porozumienia Swiss Krono każ-
dego roku przedstawia sprawozdanie 
z kroków jakie podejmuje, w zakresie 
ochrony środowiska i działań społecz-
nych. Jak wszyscy doskonale wiedzą 
obecnie jest realizowana na terenie fir-
my duża inwestycja, budowa bioelek-

trofiltru, który ma w znacznym stop-
niu poprawić oddziaływanie zakładu na 
środowisko. Urząd jest również w cią-
głym kontakcie z WIOŚ. 

Na ulicach miasta coraz częściej, 
może niekoniecznie widać, ale 
słychać obywateli Ukrainy. Jest ich 
coraz więcej w Żarach?
- Szacujemy, że na terenie naszego mia-
sta pracuje około tysiąca Ukraińców. Te 
tendencje pojawiły się już 2 lata temu. 
Przedsiębiorcy mówili o tym, że braku-
je im rąk do pracy i w związku z tym, ja-
koś ratować się trzeba. Z drugiej strony, 
mieszkańcy naszego miasta często jeż-
dżą do pracy tam, gdzie płace są inne. Ze 
względu na bliskość granicy, wielu żaran 
pracuje w różnych miejscowościach na 
terenie Niemiec. Nie ma problemu z prze-
jechaniem 50 kilometrów. W naszym mie-
ście pojawiła się wielka potrzeba rąk do 
pracy, szczególnie przy produkcji. Biorąc 
pod uwagę płace na Ukrainie i w Żarach, 
różnica i tak jest duża na korzyść nasze-
go miasta. 

Czy można na to zjawisko patrzeć  
w kategoriach jakiegoś problemu 
dla miasta?
- Do nas nie docierają żadne sygnały  
z tym związane. To są ludzie o podobnej 
kulturze, którzy przyjechali tutaj ciężko 
pracować i na tym głównie się koncen-
trują. 

Czy dzięki temu może wzrosnąć 
liczba mieszkańców Żar?
- Jeżeli Ukraińcy będą zainteresowani, to 
jak najbardziej mogą u nas znaleźć dobre 
warunki, aby sprowadzić tu swoje rodzi-
ny. Zresztą też widać, że to już się dzieje. 
Ich dzieci pojawiają się w naszych szko-
łach. 

Czy są w Żarach sprawy, których nie 
da się w ogóle rozwiązać?
- To kwestia subiektywna. Proponowa-
ne przez nas rozwiązania spraw część 
mieszkańców przyjmuje z zadowoleniem, 
inna część nie ocenia tego pozytywnie. 
Można podsumować to przysłowiem: 
jeszcze się taki nie urodził, co by wszyst-
kim dogodził. 

Wszyscy mieszkańcy zadają sobie od lat to samo pytanie. Czy zespół zamkowo-pałacowy będzie kiedyś wyremontowany? fot. Andrzej Buczyński

Przy rozmowach o powietrzu zawsze pada słowo „Kronopol” fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY W ramach 
„Światowego 
Dnia Bez 
Samochodu” 
żarscy policjanci 
spotkali się 
z dziećmi 
z Przedszkola 
nr 7. Rozmawiali 
o tym, jak 
bezpiecznie 
podróżować 
samochodem 
i bezpiecznie 
korzystać z dróg, 
a także o tym, że 
warto korzystać 
z alternatywnych 
środków 
komunikacji 
przyjaznych 
środowisku.

Ideą „Światowego Dnia 
bez Samochodu” jest pro-
mowanie korzystania z in-
nych środków transportu, 
które są bardziej przyjazne 
dla środowiska. 

Przedszkolaki pod-
czas spotkania z policjan-
tami wysłuchały pogadan-
ki na temat podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, m.in. 
jak poprawnie przecho-
dzić przez przejście dla 

pieszych, którą stroną dro-
gi należy się poruszać, gdy 
nie ma chodnika, wyja-
śniali, jak ważne jest no-
szenie odblasków, zakła-
danie kasku, kiedy korzy-
stamy z rowerów. Podczas 
spotkania dzieci słucha-

ły bardzo uważnie i chęt-
nie odpowiadały na py-
tania związane z bezpie-
czeństwem. Na zakończe-
nie wszystkie przedszkola-
ki wyposażone w kamizel-
ki odblaskowe oraz kaski, 
wsiadły na rowery i hulaj-

nogi, by wspólnie przeje-
chać w barwnym korowo-
dzie. O ich bezpieczeństwo 
zadbali policjanci, którzy 
zabezpieczyli cały prze-
jazd. 

- Wszystkie tego ty-
pu działania żarskich funk-

cjonariuszy realizowane 
są w ramach kampanii 
MSWiA pn. „Kręci mnie 
bezpieczeństwo przez ca-
ły rok szkolny” - informu-
je kom. Aneta Berestecka, 
oficer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Dzień bez samochodu nie jest dniem straconym

Zamiast samochodem, po mieście można przez większą część roku poruszać się rowerem fot.KPP Żary

ŻARY W dawnej 
„samochodówce”, 
a obecnie w Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego 
wybuchł pożar. 
Nieszczęście było 
bardzo blisko.

Ogień pojawił się na terenie czę-
ści warsztatów szkolnych, które 
są obecnie remontowane. Pożar 
dostrzegł właściciel pobliskiej fir-
my. Wszczęli alarm. Na miejsce 
natychmiast przyjechali straża-
cy z komendy Państwowej Stra-
ży Pożarnej i ochotnicy. Grupa 33 
strażaków stanęła na wysokości 
zadania - niewielki pożar został 
szybko opanowany. Akcja trwa-
ła około dwie godziny. Spaliło się 
ok. dwa metry dachu. Całe szczę-
ście, że pożar nie rozprzestrzenił 
się, bo w remont warsztatów sta-
rostwo powiatowe włożyło wie-
le milionów złotych. Ewentualne 
straty byłyby niepowetowane.

Przyczyną było prawdopo-
dobnie zwarcie w instalacji elek-
trycznej. Poprzedniego dnia prze-
szła nad miastem ulewa. Woda 
dostała się do wnętrza budynku 
i prawdopodobnie do instalacji. 
To musiało spowodować, że po-
jawił się ogień. PAS

Pożar w dawnej „samochodówce”

Pożar, na szczęście, większych szkód nie uczynił fot.nadesłane
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POWIAT ŻARSKI 
Funkcjonariusze Placówki 
Straży Granicznej w Tuplicach 
podczas kontroli ujawnili 
prawie 2,5 tony suszu 
tytoniowego o szacunkowej 
wartości ponad milion 
złotych.
Funkcjonariusze z Placówki SG w Tuplicach 
podczas pełnienia służby w Żarach zatrzyma-
li do kontroli samochód marki Fiat Ducato. Au-
tem kierował 30-letni mężczyzna. Funkcjona-
riusze w przestrzeni ładunkowej pojazdu ujaw-
nili znaczne ilości suszu tytoniowego, na które 
mężczyzna nie posiadał stosownych dokumen-
tów. Kierowcy został postawiony zarzut niele-
galnego posiadania suszu tytoniowego o znacz-
nej wartości, szacowanej na 1 131 000 zł. Gro-
zi mu za to kara pozbawienia wolności do lat 3, 
wysoka grzywna lub obie te kary łącznie. 

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych 
mu czynów. Ponadto został ukarany manda-
tem karnym w związku z naruszeniem ustawy 
o Systemie monitorowania drogowego prze-
wozu towarów. PAS

Bus wypełniony suszem

Funkcjonariusze mieli przysłowiowego „nosa”. Wytypowali do kontroli akurat tego busa, w którym przewożony był tytoń fot.Nadodrzański Oddział SG

ŻARY Policjanci kryminalni 
z żarskiej komendy 
zatrzymali młodego 
mężczyznę, który posiadał 
blisko 130 gramów 
marihuany.
Na jednej z ulic miasta policjanci kry-
minalni z żarskiej komendy zatrzyma-
li do kontroli 22-latka, który kierował 
samochodem osobowym. Mężczyzna  
posiadał przy sobie susz roślinny, po wy-
konaniu testu, tester narkotykowy wyka-
zał, że jest to marihuana. W toku dalszych 
działań funkcjonariusze zabezpieczy-
li w mieszkaniu mężczyzny kolejne nar-
kotyki. Były one zapakowane w woreczki 
strunowe i podzielone na porcje. To blisko 
130 gramów narkotyków, których czarno-
rynkowa wartość to ponad 5 tys. złotych. 
Susz został zabezpieczony do dalszych 
badań laboratoryjnych, a 22-latek zatrzy-
many. Kolejne czynności policjantów po-
twierdziły przypuszczenia, że mógł on 
udzielać innym osobom narkotyki. Podej-
rzany został przesłuchany, usłyszał zarzu-
ty dotyczące posiadania i udzielania środ-
ków odurzających. 

- Sąd przychylił się do wniosku 
Prokuratury Rejonowej w Żarach i za-
stosował wobec mężczyzny środek  
zapobiegawczy w postaci trzech mie-
sięcy aresztu. Za przestępstwo tego  
typu może grozić do 10 lat pozbawie-
nia wolności - informuje kom. Aneta Be-
restecka, oficer prasowy KPP w Żarach. 
PAS

Areszt za narkotyki

Podzielona na porcje marihuana miała prawdopodobnie służyć do sprzedaży fot.KPP Żary

POWIAT ŻARSKI 
Mężczyzna nie 
miał skrupułów, 
chciał otruć 
dwa psy. Tylko 
czujność ich 
właścicielki 
sprawiła, że 
przeżyły.

Prokurator Rejonowy w Ża-
rach skierował do sądu akt 
oskarżenia przeciwko 62 let-
niemu mężczyźnie zarzuca-
jąc mu, że 5 września 2017 
r. w jednej z miejscowości 
koło Żar, działając w zamia-
rze uśmiercenia zwierząt, 
wrzucił na teren ogrodze-
nia, na którym przebywa-
ły dwa psy rasy York i Chit-
su, produkt spożywczy z za-
wartością preparatu zawie-
rającego bromatiolon. Swo-
jego zamiaru oskarżony nie 
zrealizował. Dlaczego? Psy 
uratowała szybka reakcja 
pokrzywdzonej - właściciel-
ki psów. Po tym, jak tylko 
zauważyła leżący na posesji 
produkt, to nie dopuściła do 
jego spożycia przez zwie-
rzęta. Oskarżonemu grozi 
kara pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat. PAS

Chciał 
otruć 
psy
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ŻAGAŃ Areną 
tegorocznych 
obchodów święta 
11 Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii 
Pancernej 
(11LDKPanc) była 
Zielona Góra. 
Dzień wcześniej 
pancerniacy 
świętowali 
w Żaganiu.

Świętowanie pancerniacy 
rozpoczęli w Żaganiu od 
Walnego Zebrania Fede-
racji Organizacji Polskich 
Pancerniaków (FOPP), 
podczas którego podsumo-
wano dekadę działalności 
Stowarzyszenia.

Minione dokonania 
przedstawił na Walnym Ze-
braniu obecny prezes za-
rządu FOPP, generał bry-
gady w st. spocz. Zbigniew 
Szura. Zwieńczeniem ju-
bileuszowego wydarzenia 
było odsłonięcie w żagań-
skim Kościele Garnizono-
wym tablicy zaprojektowa-
nej przez Waldemara Ko-
tulę i Krzysztofa Polusika, 
a dedykowanej wszystkim 
członkom i sympatykom 
FOPP w roku ważnym dla 
wszystkich Polaków.

Na żagańskim Skwe-
rze Czołgisty przeprowa-
dzony został ostatni akord 
pierwszego dnia uroczy-
stości – capstrzyk. Wzię-
li w nim udział żołnierze 
i pracownicy resortu obro-
ny narodowej, dowódcy 
jednostek wojskowych dy-
wizji, reprezentanci FOPP, 
władze samorządowe mia-

sta, przedstawiciele stowa-
rzyszeń kombatanckich, 
mieszkańcy Żagania. 

Uroczystości by-
ły okazją do wręczenia pa-
miątkowych szabli w 25-le-
cie służby wojskowej. 
Otrzymali je starsi chorążo-
wie sztabowi Robert Zych, 
Zbigniew Makarczyk, Ire-
neusz Cudo oraz młodszy 
chorąży Dariusz Marzec. 

Oddając cześć swo-
im poprzednikom odczyta-
no także Apel Pamięci Orę-
ża Polskiego. Pod pomni-
kami generała Stanisława 
Maczka oraz Pancernia-
ków 1. Korpusu Pancerne-
go delegacje uczestniczące 
w czwartkowych uroczy-
stościach złożyły wiązanki 
kwiatów i zapaliły symbo-
liczne znicze, jako znak pa-
mięci o dziedziczonych tra-
dycjach. 

Ostatnim akordem 
popołudnia z historią i tra-
dycjami Czarnej Dywizji 
była premiera najnowszych 
odznak FOPP i ich wręcze-
nie wszystkim, którzy naj-
bardziej efektywnie kształ-
towali oblicze Federacji. 

Uroczystości 
w Zielonej Górze
Następnego dnia pancer-
niacy świętowali w Zielo-
nej Górze. Przygotowali nie 
lada gratkę dla miłośników 
militariów - Piknik Czołgi-
sty. Na placu przy Centrum 
Biznesu każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie, od in-
dywidualnego wyposaże-
nia żołnierza, aż po cięż-
kie egzemplarze sprzętu 
wojskowego, który na co 
dzień wykorzystywany jest 

w szkoleniu oddziałów dy-
wizji. Ogromnym wzięciem 
cieszyła się żołnierska gro-
chówka i ciepły chleb, wy-
piekany na miejscu w polo-
wej piekarni wojskowej. 

W kościele pod we-
zwaniem Świętego Zbawi-
ciela w intencji żołnierzy 
lubuskiego związku tak-
tycznego odprawiona zo-
stała eucharystia. 

Po nabożeństwie uro-
czystości przeniosły się na 
pobliski Plac Bohaterów. 
Uhonorowaniem służby 
żołnierzy Czarnej Dywizji 
była obecność wielu gości, 
wśród których znaleźli się 
między innymi przedstawi-
ciele władz wojewódzkich 
i samorządowych, dowód-
cy i żołnierze zaprzyjaź-
nionych jednostek wojsko-
wych, byli dowódcy Czar-
nej Dywizji, żołnierze ar-
mii sojuszniczych, ducho-
wieństwo, reprezentanci 
środowisk kombatanckich, 
stowarzyszeń wojskowych, 
funkcjonariusze innych 
służb mundurowych oraz 
mieszkańcy Zielonej Góry. 

Uroczystość odby-
ła się zgodnie z ceremonia-
łem wojskowym. Po wpro-
wadzeniu kompanii hono-
rowej, wystawianej przez 
żołnierzy 11 batalionu do-
wodzenia, podniesiono fla-
gę państwową i odegrany 
został Mazurek Dąbrow-
skiego.

Następnie odbyła się 
ceremonia wręczenia ak-
tów mianowania, odzna-
czeń, medali i odznak. Na 
zakończenie uroczystości 
pododdziały przemaszero-
wały w defiladzie. PAS

Czarna Dywizja świętowała

Świętowanie nie mogło obejść się bez defilady fot.11LDKPanc st.chor. Rafał Mniedło

Awanse, odznaczenia, gratulacje fot.11LDKPanc st.chor. Rafał Mniedło

Dowódca lubuskich pancerniaków, generał Czosnek oraz ppłk rez. Waldemar Kotula wyróż-
nieni zostali przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakami „Za opiekę nad za-
bytkami”. fot.11LDKPanc st.chor. Rafał Mniedło

Mianowani
Akty mianowania na wyższy stopień wojskowy otrzy-
mali: do stopnia podpułkownika – major Marcin Micha-
lec. Kapitanowie Robert Prażak oraz Krzysztof Ilnicki 
awansowali zostali do stopnia majora. 

Czwartą gwiazdkę kapitańską otrzymali poruczni-
cy Monika Woźniak, Paweł Pacek oraz Maciej Trepiak. 

Mianowanie na najwyższy stopień podoficerski 
wręczono starszym chorążym Rafałowi Mniedło, Toma-
szowi Kuglarzowi, Piotrowi Szymszonowi, Grzegorzo-
wi Kocioł. 

Doceniono również służbę podoficerów młod-
szych – sierżant Jarosław Prządka otrzymał awans do 
stopnia starszego sierżanta, zaś starszy kapral Marcin 
Ciesielski mianowany został na plutonowego. 

Pierwsze stopnie podoficerskie i awanse na kapra-
li otrzymali starsi szeregowi Elżbieta Woźniak, Krystian 
Wasilewski, Marcin Przybylak i Adam Tomaszak. 

Z kolei szeregowi Maciej Bańka oraz Joanna 
Chrzanowska otrzymali awanse do stopnia starszego 
szeregowego.
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Przeróżnych 
akcji i zbiórek 
charytatywnych nie 
brakuje. Tą jednak 
wyróżnia coś, czego 
innym brakuje. 
Główną rolę w tym 
przedsięwzięciu 
odgrywa jaszczurka.

Ewa Kołodziejczyk napisała i sa-
ma zilustrowała książeczkę dla 
dzieci o niesamowitych przygo-
dach jaszczurki „Cziczi”. Dochód  
z jej sprzedaży wspiera rehabilitację 
dzieci dotkniętych ciężkimi schorze-
niami.

22 września odbył się Wielki 
Festyn związany z promocją drugiej 
już części przygód „Cziczi”. Kolej-
na książka wydana została w tym sa-
mym celu - aby pomagać dzieciom.

Na festynie czekała na 
wszystkich moc atrakcji. Uśmiech-
nięte buźki dzieciaków świadczyły  
o tym, że  tego dnia bawiły się 

świetnie. Ale co najważniejsze, 
udało się zebrać przeszło 11 tysięcy 
złotych. Te pieniądze pomogą i są 
bardzo potrzebne. Radości nie kry-
ła ani autorka książeczki, ani wszy-
scy rodzice czwórki chorych dzieci 
z Żar, do których bezpośrednio tra-
fi ta pomoc. 

Podczas imprezy nabyw-
ców znalazło ponad 130 chary-
tatywnych książek. Ewa Koło-
dziejczyk bardzo długo i cierpli-
wie wypisywała dedykacje, co też 
niewątpliwie daje jej satysfakcję  
i napędza do podejmowania ko-
lejnych działań. Już teraz zapo-
wiada wydanie trzeciej części 
swojej książki dla dzieci.

Wszyscy, którzy zechcą 
wesprzeć działania stowarzysze-
nia „Żar Serca” poprzez kupno 
książeczki dla dzieci, więcej in-
formacji o całej akcji znajdą na 
facebookowej stronie „Pomaga-
nie przez czytanie”. 

Andrzej Buczyński

To nie tylko zwykłe 
zbieranie pieniędzy

ŻARY Promocja charytatywnej książki i wiele dziecięcej radości

Ewa Kołodziejczyk cierpliwie podpisywała swoją najnowszą książeczkę fot. Andrzej Buczyński

Na szeregu stoisk czekały różne atrakcje fot. Andrzej Buczyński

Kraina eksperymentów zawsza miała wzięcie fot. Andrzej BuczyńskiDzieciaki bardzo chętnie uczestniczyły w wielu zabawach fot. Andrzej Buczyński

Mumie były frajdą także dla rodziców fot. Andrzej Buczyński
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ŻAGAŃ Szkoła 
Podstawowa 
nr 2 uroczyście 
obchodziła 
jubileusz 
70-lecia istnienia 
oraz 10-lecie 
nadania nazwy 
11 Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii 
Pancernej.
Jubileuszowe świętowa-
nie rozpoczęto mszą po-
lową na boisku szkolnym. 
Z okazji jubileuszu odsło-
nięto pomnik przed wej-
ściem do szkoły, ufundo-
wany przez Radę Rodzi-

ców. Były życzenia, kwia-
ty i wspomnienia wspólnie 
spędzonych chwil w szko-
le. Uczniowie przygoto-
wali program artystyczny 
- zaśpiewali i zatańczyli, 
ilustrując w ten sposób hi-
storię szkoły. Po oficjalnej 
części uroczystości wszy-
scy uczestniczyli w piknik 
u jubileuszowym. Moż-
na było obejrzeć sprzęt 
wojskowy, uczestniczyć 
w przygotowanych kon-
kursach i skosztować pysz-
nej grochówki. Na następ-
ny taki jubileusz przyjdzie 
poczekać kolejną dekadę.

Jan Mazur

Jubileusz 70-lecia „dwójki”

Jubileusz rozpoczął się od mszy św.  fot.Jan Mazur

Potrafimy ładnie tańczyć fot.Jan MazurUczniowie zaprezentowali program artystyczny fot.Jan Mazur

Rosną kolejne pokolenia absolwentów fot.Jan Mazur Nie brakowało atrakcji fot.Jan Mazur
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ŻAGAŃ 
Mieszkańcy 
miasta bawili się 
na XI Festynie 
Parafialnym 
przy kościele 
św. Krzyża. 
Organizatorem 
festynu była 
parafia p.w. 
św Józefa na 
Moczyniu.

Podczas festynu zbierano 
środki na remont elewacji 
kościoła. Festyn rozpoczę-
to mszą św. oraz koncertem 
zespołu Con Anima Mu-
sica. Na scenie przed ko-
ściołem wystąpiły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 

oraz lokalni artyści m.inny-
mi zespoły: „Złote Łany”, 
Zespół Górali Czadeckich 
„Jodełki” „Amigo” i „Ża-
gańska Lutnia”. Dzieci mo-
gły uczestniczyć w kon-
kursach o bezpieczeństwie 
i ekologii przygotowanych 
przez Policję i Miejską Ko-
misję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. 
Organizatorzy festynu za-
dbali o pyszne potrawy 
i smakowite ciasta, przy-
gotowane przez parafianki. 
Pomimo deszczowej pogo-
dy wszystkim towarzyszył 
dobry nastrój. Festyn za-
kończono losowaniem na-
gród ufundowanych przez 
żagańskich przedsiębior-
ców. 

Jan Mazur

Coś dla ciała, coś dla ducha

Festynowy klimat mogą uświetnić nastrojowe pieśni fot.Jan Mazur

Górale czadeccy dali popis fot.Jan Mazur

Dzieci zaprezentowały się w barwnych strojach fot.Jan Mazur

Brawo, brawo, brawo! To nam się podoba fot.Jan Mazur
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Maciej „Zembol” Zembik wciąż niepokonany
SPORTY WALKI Przy 
wspaniałym dopingu 
licznej ekipy kibiców, 
Maciej Zembik z Żarskiego 
Klubu Sportów Walki 
wygrał pierwszy w historii 
federacji MFC pojedynek 
o pas mistrzowski na 
zasadach muay thai. To był 
jego dziewiąty występ na 
profesjonalnych galach 
MFC, organizowanych 
przez dziewięciokrotnego  
mistrza świata K1  
i muay thay Tomasza 
Makowskiego. 

Do tej pory Maciej Zembik wygrał wszyst-
kie walki na galach MFC. Tym bardziej więc 
zapracował i zasłużył na pas mistrzowski.

Jego przeciwnik ze Słowacji był rów-
norzędnym partnerem i również miał szan-
sę zdobyć pas. Walka przewidziana była na 
pięć rund po trzy minuty.

Jeden z ciosów Maćka rozciął Słowa-

kowi łuk brwiowy i pomimo prób tamowa-
nia, sędzia musiał przerwać walkę w poło-
wie drugiej rundy.

Wiele hałasu w zielonogórskiej hali 
CRS hali zrobili kibice Maćka, w większo-
ści ubrani w koszulki z napisem „Zembol Te-
am”. Takiego dopingu nie miał żaden wojow-
nik wychodzący tego dnia na ring. Radość po 
zwycięskiej walce Maćka była ogromna.

Gale MFC to najwyższej klasy wido-
wiska, które gromadzą na widowni rzesze 
miośników sportów walki. Na ringu moż-
na zobaczyć najlepszych zawodników, nie 
tylko z Polski. MFC Makowski Fighting 
Championship jest jedyną polską organi-
zacją kickboxingu, dla której walczyli za-
wodnicy aż z 24 krajów na świecie.

Piętnasta gala MFC zorganizowana 
zostanie w grudniu tego roku w Nowej Soli. 
Tam również nie zabraknie „Zembola”, któ-
ry nie będzie bronił swojego mistrzowskie-
go pasa, ale powalczy na ringu o inny ty-
tuł, w trochę innym stylu. Zamiast wojowni-
ka muay thay, zobaczymy kickboxera, któ-
ry ma zamiar sięgnąć po pas innej federacji.

 
Andrzej Buczyński

Lukas Mandinec pokonany przez Macieja „Zembola” Zembika na gali MFC14 fot. Andrzej Buczyński

Koncentracja przed walką fot. Andrzej Buczyński

Pojedynek dwóch mocnych wojowników fot. Andrzej Buczyński Po pierwszej rundzie trudno jeszcze było przewidzieć rezultat fot. Andrzej Buczyński Wielka radość najbliższych fot. Andrzej Buczyński
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Maciej „Zembol” Zembik wciąż niepokonany

Dawid Polok, trener  „Zembola” z Żarskiego 
Klubu Sportów Walki
- To był dziewiąty pojedynek Maćka w federacji MFC. 
Zadebiutował na szóstej gali. Został zauważony 
przez właściciela i tak już tam został. Pokonał wie-
le znanych nazwisk i umocnił swoją pozycję w tej fe-
deracji, która organizacyjnie jest jedną z lepszych  
w Europie.

Od początku wiedzieliśmy, że będzie to bar-
dzo trudna walka, bo Maciek spotkał już się z tym za-
wodnikiem na MFC10 w walce o tytuł międzynaro-
dowego mistrza Polski federacji WKN. Wtedy Maciek  
wygrał na punkty. Wiedzieliśmy, że ten Słowak jest 
bardzo silnym przeciwnikiem. Przygotowania do wal-
ki rozpoczęliśmy w maju. Maciek ma spore doświad-
czenie, jest w naszym klubie prawie 10 lat. Ma za  
sobą przeszło 90 stoczonych walk, amatorskich i za-
wodowych. Zna swoje ciało i wie, na ile go stać. Do 
walki był bardzo dobrze przygotowany. Wiedzieliśmy, 
że będzie walczył na tyle, na ile pozwoli mu przeciw-
nik.

Jestem bardzo zadowolony z Maćka. Na dro-
dze do pasa przeszedł przez 9 bardzo mocnych po-
jedynków. Miał poważne kontuzje, które miały go  
w ogóle wykluczyć ze sportu, więc w pełni zasłużył na  
walkę o tytuł, a wygrana jest zwieńczeniem jego 
ciężkiej pracy.

fot. Andrzej Buczyński

Lukas Mandinec pokonany przez Macieja „Zembola” Zembika na gali MFC14 fot. Andrzej Buczyński

Wielka radość najbliższych fot. Andrzej Buczyński Kibice Maćka świętowali jego kolejne zwycięstwo fot. Andrzej Buczyński
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Pasjonat
Sportowej Polski
Marek Cieślak, 
działacz 
sportowy  
i samorządowiec, 
został  
uhonorowany 
w Warszawie 
tytułem 
„Pasjonat 
Sportowej Polski 
2018”.
Uroczysta Gala Sportowej 
Polski zorganizowana zo-
stała w środę 26 września 
w siedzibie Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego przez 
Klub Sportowa Polska. 

Jego zarząd nomi-
nował do nagrody Marka 
Cieślaka za ogromne za-
angażowanie w promocję 
sportu wśród dzieci i mło-
dzieży oraz działalność 
na rzecz promocji zapa-
sów i tym samym wycho-
wanie młodego pokolenia 
poprzez edukację sporto-
wą w ramach działalności 
w Polskim Związku Zapa-
śniczym.

O nadaniu tytułu za-
decydowała ostatecznie 
Kapituła Konkursu Pa-
sjonat Sportowej Polski,  
w której składzie byli: An-
drzej Supron, Piotr Świer-
czewski, Tomasz Stoc-

kinger oraz prezes Klubu 
Sportowa Polska Marek 
Zdziebłowski.

Ideą wyróżnień przy-
znawanych przez Klub,  
w ramach Ogólnopolskie-
go Programu „Buduje-

my Sportową Polskę”, jest 
propagowanie na forum 
ogólnopolskim osób, któ-
re upowszechniają kulturę 
fizyczną i zachęcają swo-
ją postawą do prowadzenia 
zdrowego stylu życia. ATB

Marek Cieślak
Od dzieciństwa związany z Lu-
dowymi Zespołami Sportowymi. 
Uprawiał lekką atletykę i zapasy, 
z którymi się związał na stałe. Do 
1991 roku był trenerem w Między-
rzeczu i Żarach oraz w Norwegii. 
Karierę tę zakończył jako trener 
klasy mistrzowskiej i trener  kadry 
narodowej juniorów młodszych. 

Do najważniejszych wyników  
z tego okresu zalicza utworzenie 
sprawnie działającego Ludowe-
go Klubu Sportowego Agros Żary. 
Powstała oryginalna, jak na owe  
czasy, sprawna struktura orga-
nizacyjna i szkoleniowa. Efek-
tem pracy trenerów i działaczy by-
ły liczne medale Mistrzostw Pol-
ski, Europy i Świata w zapasach, 
głównie w kategorii juniorów 
młodszych. W okresie juniorskim  
zawodnikami Agrosu – podopiecz-
nymi trenera Cieślaka byli m.in. 
późniejsi olimpijczycy bracia Mie-
czysław i Józef Traczowie. Józef – 
jako jedyny z Polaków zdobył trzy 

medale w kolejnych Igrzyskach 
(1988, 1992, 1996). 

W 1991 roku Marek Cieślak 
został burmistrzem miasta Żary. 
To był pionierski okres samorzą-
du, było wiele wyzwań i potrzeb 
wśród których sport nie należał do 
najważniejszych. Nowy burmistrz  
jednak  nie zapomniał o swoim ro-
dowodzie i pasji. Poszukiwał m.in. 
systemowego sposobu finansowa-
nia przez samorząd sportu dzie-
ci i młodzieży. W Żarach wdro-
żył głośny ówcześnie nowatorski  
program dotowania klubów, tzw. 
Program Kuponowy. Program wy-
kluczał uznaniowe rozdawanie sa-
morządowych pieniędzy. Wielkość 
dotacji zależała od liczby czyn-
nych zawodników, każdy z nich 
wypełniał wniosek (kupon), któ-
ry stanowił podstawę wyliczenia 
kwoty dofinansowania ubiegają-
cego się o dotację Klubu. Ustalone 
wówczas zasady oceny przetrwały 
w Żarach do dzisiaj.

W latach 1998-2002 oraz 

2006-2014 Marek Cieślak był sta-
rostą żarskim i przewodniczącym 
lubuskiego konwentu powiatów, 
aktywnym propagatorem sportu 
dzieci i młodzieży na poziomie po-
nadgminnym. Nadal jest rozgry-
wana powiatowa olimpiada mło-
dzieży, fundowane powiatowe sty-
pendia dla czołowych sportowców, 
dofinansowywany udział w zawo-
dach wojewódzkich i ogólnopol-
skich. Rozwiązania zastosowane 
w powiecie żarskim znalazły na-
śladowców w innych powiatach, 
gminach i województwie. To także 
efekty  działania Cieślaka w prezy-
dium Zarządu Lubuskiej Federacji 
Sportu.

Od 1998 roku i nadal jest 
prezesem Lubuskiego Okręgo-
wego, a od 2016 – członkiem Za-
rządu Polskiego Związku Zapa-
śniczego. Jest czynnym spor-
towo i aktywnym społecznie  
emerytem, który często powtarza, 
że „…zapasy to najlepsze, co mnie  
w życiu spotkało…”.

Agros drugi 
drużynowo
ZAPASY Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików 
w zapasach w stylu klasycznym 
były okazją do zdobycia 
kolejnych medali przez młodych 
zapaśników z żarskiego klubu.
Podczas zawodów w Żukowie srebrne medale dla 
Agrosu wywalczyli Kamil Nowacki i Janek Suszka. 
Brązowe trofea otrzymali Grzegorz Stępień oraz 
Igor Durski. Z kolei Antoni Harenda i Wojtek Kuź-
niak zakończyli rywalizację na piątych pozycjach.

Te wyniki pozwoliły Agrosowi zająć drugie 
miejsce w klasyfikacji drużynowej. ATB

Medale dla Agrosu wywalczyli między innymi Kamil 
Nowacki i Grzegorz Stępień  fot. Agros Żary

Hat trick 
Wolaka
PIŁKA NOŻNA W ostatniej kolejce 
zielonogórskiej klasy okręgowej 
Iskra Małomice przegrała na 
własnym boisku 0:3.

Strzelcem wszystkich bramek dla Promienia był 
Marek Wolak, który dokonał tego już w pierwszej 
połowie spotkania. Bramkarz Iskry wyciągał piłkę 
z siatki w 8., 10. oraz 30. minucie tego meczu. ATB

Marek Wolak zapewnił Promieniowi 3 cenne punkty na 
meczu wyjazdowym fot. Agros Żary

Marek Cieślak (pierwszy z lewej) podczas uroczystej gali w Warszawie fot. nadesłane
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Dziewięciu wspaniałych
PIŁKA NOŻNA Unia 
Kunice wygrywa 
drugi raz z rzędu. 
Już samo to sprawiło 
kibicom sporą radość. 
A co ciekawe, żarscy 
piłkarze wyszli na 
boisko zaledwie  
w dziewięciu i mecz  
z Deltą Sieniawa 
Żarska rozegrali do 
końca z pustą ławką 
rezerwowych.

W 8. kolejce zielonogórskiej kla-
sy okręgowej Delta podejmowa-
ła u siebie niżej notowaną w tabe-
li Unię Kunice. Zapewne wielu,  
jako faworyta, obstawiało drużynę  
z Sieniawy Żarskiej. Tym bardziej, 
że rywali było zaledwie dziewięciu.

To tyle jeśli chodzi o prawdo-
podobieństwo i statystyki. 

Unia już w 14. minucie 
obejmuje prowadzenie po strza-
le Denisa Matuszewskiego, który 
dokłada kolejną bramkę na 3 mi-
nuty przed zakończeniem pierw-

szej części spotkania. 
Chwilę później Delcie uda-

je się zdobyć pierwszą bramkę,  
a jej sprawcą jest Kornel Szymań-
ski. On też w 52. minucie dopro-
wadza do remisu.

2 minuty później do akcji 
wkracza znów Denis Matuszew-
ski i Unia znów prowadzi. Jakby 
tego było mało, w 61. minucie po-
nownie umieszcza piłkę w bram-
ce Delty i goście mają w tym mo-
mencie przewagę dwóch goli.

Długo nie trzeba było cze-
kać na ponowną reakcję Korne-
la Szymańskiego. Minutę później  
strzela swoją trzecią bramkę na 
konto Delty. Jednak jak łatwo po-
liczyć, Denis Matuszewski doko-
nał tego wyczynu czterokrotnie,  
a w związku z tym Unia wróciła 
do domu z 3 punktami.

Można powiedzieć, że pu-
ki co, był to mecz sezonu, ze spo-
rą ilością bramek, a jednocze-
śnie jakby teatr dwóch bohate-
rów, z których jednego wspierało  
o dwóch piłkarzy mniej, niż dru-
giego.

Andrzej Buczyński

Puchar Polski „Okręg Południe” - wyniki 
rozegranych spotkań 4. rundy

CARINA GUBIN - TS MASTERCHEM PRZYLEP

0 : 3
BUDOWLANI II LUBSKO - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI

2 : 1
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - SPROTAVIA SZPROTAWA

2 : 1
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - KORONA KOŻUCHÓW

1 : 1
FADOM NOWOGRÓD - PROMIEŃ ŻARY

1 : 6
KLON BABIMOST - DĄB PRZYBYSZÓW

0 : 7
PIAST CZERWIEŃSK - ARKA NOWA SÓL

1 : 6
START ZIEL- BRUK PŁOTY - IKAR ZAWADA

9 : 2
VICTORIA SZCZANIEC - ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK

3 : 2

Pucharowa środa
PIŁKA NOŻNA 
Większość spotkań 
czwartej rundy 
Pucharu Polski 
rozegrano w środę 
26 września.
Biorąc pod uwagę występy lokal-
nych drużyn, na uwagę zasługuje 
wygrana Budowlanych II Lubsko  
z Odrą Bytom Odrzański. Fadom 
Nowogród przegrywa z żarskim 
Promieniem. Z kolei Delta Sienia-
wa Żarska remisuje z Koroną Kożu-
chów. Ostatnie spotkanie tej rundy 
pomiędzy krośnieńską Tęczą a zie-
lonogórskim Falubazem zaplano-
wano na 10 października. ATB Sieniawa remisuje w Kożuchowem 1:1 fot. Andrzej Buczyński

Denis Matuszewski strzelił w tym meczu 4 bramki dla Unii Kunice fot. Andrzej Buczyński

Kibice nie mogli wręcz uwierzyć w to, co się tego dnia działo na boisku w Sieniawie Żarskiej fot. Andrzej Buczyński
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Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. PIAST IŁOWA 8 8 0 0 25 : 9 24

2. PROMIEŃ ŻARY 8 6 1 1 19 : 4 19

3. ODRA NIETKÓW 8 6 0 2 18 : 12 18

4. UKS CZARNI ŻAGAŃ 8 5 2 1 17 : 7 17

5. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 8 5 0 3 22 : 18 15

6. ZRYW RZECZYCA 8 4 1 3 20 : 15 13

7. PIAST CZERWIEŃSK 8 4 1 3 13 : 10 13

8. POGOŃ PRZYBORÓW 8 4 1 3 20 : 13 13

9. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 8 3 1 4 12 : 17 10

10. BŁĘKITNI OŁOBOK 8 2 2 4 15 : 21 8

11. LECH SULECHÓW 8 2 1 5 13 : 19 7

12. MIESZKO KONOTOP 8 2 1 5 15 : 23 7

13. UNIA KUNICE ŻARY 8 2 1 5 14 : 20 7

14. BUDOWLANI LUBSKO 8 1 4 3 11 : 15 7

15. ISKRA MAŁOMICE 8 0 3 5 15 : 27 3

16. SCHNUG CHOCIULE 8 0 1 7 3 : 22 1

Piłka nożna KLASA A (Grupa IV)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. SPARTA GRABIK 6 6 0 0 27 : 8 18

2. ŁKS ŁĘKNICA 6 5 0 1 36 : 8 15

3. GRANICA ŻARKI WIELKIE 6 5 0 1 21 : 8 15

4. CZARNI JELENIN 6 4 1 1 21 : 10 13

5. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 6 4 0 2 20 : 9 12

6. SPARTA MIODNICA 6 3 1 2 16 : 12 10

7. CZARNI PRZYBYMIERZ 6 3 0 3 13 : 21 9

8. LZS KS TOMASZOWO 6 3 0 3 13 : 27 9

9. PŁOMIEŃ CZERNA 6 2 2 2 13 : 15 8

10. BUDOWLANI GOZDNICA 6 1 2 3 10 : 16 5

11. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 6 1 0 5 9 : 22 3

12. KWISA TRZEBÓW 6 1 0 5 9 : 29 3

13. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 6 1 0 5 12 : 18 3

14. PIAST LUBANICE 6 0 0 6 6 : 23 0

KLASA B
NYSA PRZEWÓZ - ISKRA JABŁONIEC

0 : 4
TUPLICZANKA TUPLICE - LZS ZJEDNOCZENI BRODY

7 : 1
NYSA TRZEBIEL - FAX BIENIÓW

5 : 1
WKS ŁAZ - ZORZA KADŁUBIA

8 : 2
BUDOWLANI II LUBSKO - KS LIPNA

6 : 1
PROMIEŃ II ŻARY - ZIELONI DROŻKÓW

6 : 2

KLASA A - GRUPA IV
BUDOWLANI GOZDNICA - KWISA TRZEBÓW

1 : 5
CZARNI PRZYBYMIERZ - MIROSTOWICZANKA

3 : 2
PŁOMIEŃ CZERNA - PIAST LUBANICE

4 : 0
SPARTA MIODNICA - ŁKS ŁĘKNICA

2 : 3
CZARNI JELENIN - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE

3 : 0
SPARTA GRABIK - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI

5 : 1
GRANICA ŻARKI WIELKIE - LZS KS TOMASZOWO

5 : 1

KLASA A - GRUPA II
BŁĘKITNI ZABŁOCIE - KP ŚWIDNICA

2 : 1
FADOM NOWOGRÓD - LZS KADO GÓRZYN

1 : 2
TRAMP-KARP OSIECZNICA - SPARTAK BUDACHÓW

7 : 1
START ZIEL- BRUK PŁOTY - RELAX GRABICE

1 : 4
ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - SPARTA MIERKÓW

0 : 2
BÓBR BOBROWICE - POGOŃ WĘŻYSKA

0 : 5
CZARNI CZARNOWO - STAL JASIEŃ

4 : 0

KLASA OKRĘGOWA
BUDOWLANI LUBSKO - ODRA NIETKÓW

3 : 0
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - UNIA KUNICE ŻARY

3 : 4
ISKRA MAŁOMICE - PROMIEŃ ŻARY

0 : 3
LECH SULECHÓW - POGOŃ PRZYBORÓW

1 : 2
PIAST IŁOWA - MIESZKO KONOTOP

3 : 1
ZRYW RZECZYCA - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE

3 : 1
UKS CZARNI ŻAGAŃ - PIAST CZERWIEŃSK

3 : 0
BŁĘKITNI OŁOBOK - SCHNUG CHOCIULE

1 : 1

OSTATNIE MECZE
PIŁKA NOŻNA Sparta 
Grabik po awansie do 
klasy A na razie pewnie 
wygrywa wszystko.  
Wywodzący się również  
z B-klasy ŁKS Łęknica 
depcze Sparcie po 
piętach mając 3 punkty 
straty do lidera. Z takim 
samym dorobkiem 
punktowym jest trzecia 
w tabeli Granica z Żarek 
Wielkich.
W ostatniej kolejce piłkarze z Grabi-
ka podejmowali Orła z Konina Żagań-
skiego. Ze względu na remont przepro-
wadzany na boisku w Grabiku, mecze 
tej drużyny rozgrywane są w Sienia-
wie Żarskiej. 

Wynik nie pozostawił złu-
dzeń, kto tego dnia był lepszy. Na li-
ście strzelców piłkarzy Orła zapisał się 
Grzegorz Mazurek. 

Sparta w tym spotkaniu zdobyła 
aż 5. bramek. Na ten rezultat zapraco-
wali kolejno: Robert Jurec, Łukasz Au-
chimowicz, Ryszard Grzebyk, ponow-
nie Robert Jurec, a na koniec w doli-
czonym czasie gry piątą bramkę dla 
Sparty strzelił Przemysław Flaga. ATB

Sparta nadal prowadzi

Jedna z akcji Sparty, która zakończyła się sukcesem fot. Andrzej Buczyński

Sparta była lepsza i skuteczniejsza, co potwierdza wynik 5:1 fot. Andrzej Buczyński
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Piłka nożna KLASA A (Grupa II)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. RELAX GRABICE 6 5 1 0 20 : 5 16

2. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 6 4 1 1 8 : 5 13

3. LZS KADO GÓRZYN 6 4 0 2 20 : 12 12

4. SPARTA MIERKÓW 6 3 1 2 13 : 11 10

5. TRAMP-KARP OSIECZNICA 6 3 1 2 13 : 6 10

6. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 6 3 1 2 10 : 9 10

7. KP ŚWIDNICA 6 3 1 2 9 : 14 10

8. CZARNI CZARNOWO 6 3 1 2 14 : 11 10

9. POGOŃ WĘŻYSKA 6 2 3 1 14 : 9 9

10. START ZIEL- BRUK PŁOTY 6 2 2 2 13 : 12 8

11. FADOM NOWOGRÓD 6 1 1 4 10 : 18 4

12. BÓBR BOBROWICE 6 1 1 4 7 : 17 4

13. STAL JASIEŃ 6 1 0 5 9 : 14 3

14. SPARTAK BUDACHÓW 6 0 0 6 6 : 23 0

Piłka nożna KLASA B (Żary)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. BUDOWLANI II LUBSKO 5 4 0 1 20 : 5 12

2. FAX BIENIÓW 5 4 0 1 20 : 12 12

3. KS LIPNA 5 4 0 1 16 : 8 12

4. WKS ŁAZ 5 3 1 1 21 : 13 10

5. PROMIEŃ II ŻARY 5 3 0 2 23 : 11 9

6. ISKRA JABŁONIEC 5 3 0 2 11 : 17 9

7. ZIELONI DROŻKÓW 4 2 1 1 14 : 11 7

8. TUPLICZANKA TUPLICE 5 1 0 4 12 : 17 3

9. NYSA TRZEBIEL 4 1 0 3 6 : 8 3

10. NYSA PRZEWÓZ 4 1 0 3 8 : 15 3

11. LKS ZJEDNOCZENI BRODY 4 1 0 3 17 : 18 3

12. ZORZA KADŁUBIA 5 0 0 5 7 : 40 0

KLASA B
2018-09-29 17:00

WKS ŁAZ - TUPLICZANKA TUPLICE
2018-09-30 14:30

ISKRA JABŁONIEC - BUDOWLANI II LUBSKO
2018-09-30 15:30

ZORZA KADŁUBIA - KS LIPNA
2018-09-30 17:00

FAX BIENIÓW - NYSA PRZEWÓZ
LZS ZJEDNOCZENI BRODY - PROMIEŃ II ŻARY

ZIELONI DROŻKÓW - NYSA TRZEBIEL

KLASA A - GRUPA IV
2018-09-29 15:00

KWISA TRZEBÓW - GRANICA ŻARKI WIELKIE
ŁKS ŁĘKNICA - SPARTA GRABIK

ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - SPARTA MIODNICA
2018-09-29 16:00

LZS KS TOMASZOWO - CZARNI PRZYBYMIERZ
2018-09-30 15:00

MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - CZARNI JELENIN
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - PŁOMIEŃ CZERNA

PIAST LUBANICE - BUDOWLANI GOZDNICA

KLASA A - GRUPA II
2018-09-29 15:00

KP ŚWIDNICA - FADOM NOWOGRÓD
POGOŃ WĘŻYSKA - BŁĘKITNI ZABŁOCIE

SPARTA MIERKÓW - TRAMP-KARP OSIECZNICA
2018-09-30 15:00

SPARTAK BUDACHÓW - BÓBR BOBROWICE
STAL JASIEŃ - START ZIEL- BRUK PŁOTY

2018-09-30 16:00
LZS KADO GÓRZYN - CZARNI CZARNOWO

2018-09-30 16:30
ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - RELAX GRABICE

KLASA OKRĘGOWA
2018-09-29 16:00 

MIESZKO KONOTOP - BUDOWLANI LUBSKO
ODRA NIETKÓW - ZRYW RZECZYCA

PIAST CZERWIEŃSK - ISKRA MAŁOMICE
POGOŃ PRZYBORÓW - UKS CZARNI ŻAGAŃ

PROMIEŃ ŻARY - BŁĘKITNI OŁOBOK
SCHNUG CHOCIULE - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

2018-09-29 17:00
UNIA KUNICE ŻARY - PIAST IŁOWA

2018-09-30 16:00 
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - LECH SULECHÓW

KOLEJNE MECZEWKS Łaz postrzelał 
sobie w Kadłubii
PIŁKA NOŻNA 
WKS Łaz jest 
na czwartym 
miejscu tabeli 
klasy B, ale 
do trzech 
poprzedników 
ma tylko  
2 punkty straty. 
Zorza Kadłubia 
przegrała 
natomiast  
5 spotkań  
na 5 kolejek.
WKS bez skrupułów wyko-
rzystał przewagę na boisku, 
co przypieczętował aż ośmio-
ma bramkami. Strzelcem sze-
ściu z nich był Marcin Jur-
kiewicz. Dwie do kompletu  
dołożył Marcin Reczuch.

Dwie bramki dla Zo-
rzy zdobyli Sebastian Sza-
blewski i Dariusz Lorek. 
ATB Zorza walczy, ale na razie bez efektów fot. Andrzej Buczyński

Bramkarz Kadłubii kapitulował ośmiokrotnie fot. Andrzej Buczyński
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SPORTY WALKI 
Wśród najlepszych 
zawodników 
podczas VIII 
Pucharu Polski 
No Gi Jiu Jitsu 
2018 znalazł się 
policjant  
z komisariatu  
w Lubsku mł. asp. 
Paweł Szaja.
22 września w Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Lubo-
niu odbył się VIII Puchar Pol-
ski No Gi Jiu Jitsu 2018. To 
największa impreza tego ty-
pu organizowana w Polsce. 
Ta dyscyplina sportu opie-
ra się na chwytach. Dominują  
w niej dźwignie, duszenia oraz 
inne techniki unieruchamiania 
przeciwnika. Stosuje się też 
rzuty mające na celu sprowa-
dzenie przeciwnika do parte-
ru. Chwyty w parterze często 

wykonuje się nogami poprzez 
zahaczenie lub objęcie części 
ciała przeciwnika. 

W zawodach nie mogło 
zabraknąć utalentowanego za-
wodnika z Lubska.

Paweł Szaja wystarto-
wał w kategorii masters pur-
purowe pasy i zdobył trzecie 
miejsce.

To nie pierwszy udany 
występ policjanta, który od lat 
trenuje sporty walki. W ubie-
głym roku zajął również trze-
cie miejsce podczas zawodów  
w Luboniu. Prócz tego na kon-
cie ma tytuł Mistrza Polski  
w MMA w kategorii półśredniej 
w turnieju, który zorganizowa-
no w Sochaczewie w 2014 roku. 
Rok później wywalczył srebro 
na Mistrzostwach Służb Mun-
durowych w Toruniu, a w kwiet- 
niu 2017 roku na Mistrzostwach 
Wielkopolski w MMA w Po-
znaniu wywalczył srebrny me-
dal. ATB (nadesłane)

SPORT

Waleczny policjant z Lubska

Tenisowy weekend w Żarach

Zapisy przyjmowane są jeszcze do piątku, 28 września, tel. 691 888 857 fot. nadesłane

Policjant i wojownik Paweł Szaja odnosi kolejne sukcesy fot. nadesłane

Młodzicy Agrosu 
na Mistrzostwach
LEKKOATLETYKA  
W miniony weekend 
w Bełchatowie odbyły 
się Mistrzostwa Polski 
Młodzików. Do zawodów 
awansowało 4 zawodników 
Agrosu, którzy po raz 
pierwszy wystąpili  
w zawodach tej rangi.

Bardzo dobrze zaprezentował się Filip 
Radzimski w biegu na 110 m przez płot-

ki awansował do finału, w którym zajął 7. 
miejsce. Filip pobił również rekord klubu, 
który obecnie wynosi 15,63 s. 

O dużym pechu może mówić Anna 
Caruk, która w biegu na 200 m ppł prowa-
dząc, zahaczyła o płotek i przewróciła się. 
Natomiast w biegu na 80 m ppł zajęła 22. 
miejsce. 

Kamil Biernat w biegu na 1000 m był 
18. z wynikiem 2,51,16 s, a Paweł Hirsch  
w biegu na 600 m. uplasował się na  
24. miejscu z czasem 1.31,34 s. źrdło: 
Agros Żary

Filip Radzimski pobił rekord klubu na dystansie 110 m przez płotki fot. Agros Żary
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SPRZEDAM

 u Sprzedam grunty orne w Iło-
wej Żagańskiej 24 ary Tel. 783 
979 97

 u Sprzedam pianino marki Le-
gnica. Tel. 604 137 154

 u Sprzedam. Opel Zafira 2003r. 
Disel 2.0 Garażowany. Stan bar-
dzo dobry. Cena  do uzgodnienia. 
Tel. 886 450 126

 u VW CADDY 2003 1,9 TDI. Gara-
zowany. Stan dobry. Cena 4200 zł 
Tel. 886 450 126

 u Sprzedam działkę rekreacyjną 
w Żarach za Wodnikiem, Działki 
relax. Tel. 794 406 064

 u Sprzedam pianino marki „Le-
gnica” 1000 zł. Tel. 604137154

 u Suknię ślubną firmy Papi-
lio, dwuczęściowa, regulowana, 
rozmiar 38-42 na wzrost 168 cm  
sprzedam. tel. 665 055 730

 u Silniki el: 1,5 kw-1420 obr.-
380 v, 0,8 kw - 1400 obr.-220 
v, 0,4 kw-1300 obr.-220 v, 0,25 
kw-2880 obr-220 v sprzedam. tel. 
504 370 020

 u Wyroby śrubowe do wyprze-
daży po likwidacji działalności 
handlowej, tel. 504 370 020

 u Mechanizm różnicowy, roz-
rusznik, alternator do Żuka, 
sprzedam. tel. 504 370 020

 u Maszyna do pisania optima, 
ryzy papieru białego o wym. 70 
x 100 - 1300 szt. sprzedam. tel. 
504 370 020

 u Sprzedam bryczkę ze ścią-
ganym dachem, 6-osobowa, tel. 
604558751 lub 604132602

 u Sprzedam działkę w Żarach, 
Ogrody RELAX za basenem Wod-
nik, 2019 marzec, można umówić 
się i obejrzeć, tel. 795406064

 u Sprzedam kozetkę - kana-
pa, akwarium duże dla gryzoni, 
torba - transporter dla psa, tel. 
530521033

 u Sprzedam grzejnik łazien-
kowy nowy, umywalka nowa z 
używaną baterią lub bez baterii, 
tel. 530521033

 u Sprzedam regał, szafka na bu-
ty, tel. 530521033

 u Sprzedam nową baterię z wy-
ciąganą wylewką zlewozmywa-
kową, tel. 530521033

 u Sprzedam umywalkę, torebka 
Louis Vitton, słuchawki dr Beats 
drei monster, ościeżnice i tunel 
biały firmy PORTA oryginalnie za-
pakowane, nowe, Kserokopiarka, 
tel. 530521033

KUPIĘ

 u Kupię monety i banknoty nie-
chodliwe z Polski i Niemiec, inne 
kolekcjonerskie oraz srebrne, zło-
te oraz 2 złotówki od 1995 roku. 
Tel. 602 128 246

 u Kupię monety i banknoty nie-
obiegowe z polski i Niemiec oraz 
kolekcjonerskie srebrne, złote i 
unikatowe. Tel. 602 128 246

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

MOTORYZACJA

 u Audi A6 rok produkcji 2008 Li-
ft, pojemność: 2700 TDI moc:190 
koni , klima-tronik , ksenon, ledy 
, nawigacja ,grzane fotele… - 
sprzedam   Tel. 602 738 351

 u Lusterko zewnętrzne prawe na 
7 pinow do opla meriva 2009 r. 
sprzedam. tel. 504 370 020

 u Peugeot, rok. Prod. 2007, 
pierwszy właściciel, garażo-
wany, bezwypadkowy, diesel, 
tel.692529646

 u Sprzedam pilnie Peugeot 308, 
1598 cm3, benzyna, 2010, kupiony 
w polskim salonie, stan bardzo 
dobry, w dobrej cenie 16900 zł do 
negocjacji, tel. 603420045

PRACA

 u Anteny satelitarne i naziem-
ne DVB - T montaż, ustawienie, 
naprawa, dojazd gratis. Tel. 501 
987 666

 u Profesjonalne czyszczenie 
dywanów i wykładzin, tapicerek 
meblowej i samochodowej, w do-
mu klienta. Tel. 694 632 348

 u Serwis naprawa pralek AGD 
zmywarek, elektronarzędzi. Wy-
pożyczalnia sprzętu ogrodowego 
i budowlanego. Szybko tanio i so-
lidnie. Dojazd do klienta. EL Dom 
Żagań okolice. Tel. 503 115 269

 u Hydraulik, woda, kanalizacja, 
biały montaż, CO, montaż piecy 
w różnych systemach oraz usu-
wanie usterek. Tel. 880 469 027

 u Remonty mieszkań. Tel. 519 
491 636

 u Polbruk granit, łupka lastry-
ko, układam parkingi, drogi po-
sesji, chodniki, opaski tarasy. Tel. 
784 768 527

 u Gładź, malowanie, tapetowa-
nie itp. wykonam, okolice Żaga-
nia. Tel. 727 247 315

 u Zdun - wykonam prace zduń-
skie,piece, kuchnie kaflowe i 
przystawki. tel. 530 908 452 Tel. 
68 451 17 70

 u Hydraulik, montaż central-
nego ogrzewania, kotłownie, 
instalacje wodne, gazowe, kana-
lizacyjne, miedź, plastik, pp Tel. 
609 755 357

 u Ogrody przytnę, drzew-
ka owocowe, uformuję krzewy 
ozdobne, wytnę zbędne drzewa, 
usunę wywroty. Tel. 794 477 922

 u Transport, tanio, przepro-
wadzki wywiozę zbędne rzeczy, 
gruz itp. Tel. 794 477 922

 u Anteny satelitarne i telewizji 
naziemnej dvbt, montaż , usta-
wienie, naprawa. Tel. 606 403 
027

 u Naprawy komputerów sta-
cjonarnych, naprawy laptopów, 
konkurencyjne ceny.  Codziennie 
od 8 do 21 Tel. 691190516

 u Naprawy instalacji elektrycz-
nych, montaż, modernizacja, 
podłączenie nowych urządzeń 
,codziennie od 8 do 21 Tel.  
691165658 

 u Szukam dodatkowej pracy w 
Żarach. Tel. 782 117 808

 u Poszukuję osoby zaufanej, 
uczciwej do prac domowych( 
sprzątanie). Tel. 798 342 878

 u Potrzebna pani , sprawna 
uczciwa, jako pomoc domowa 
i do opieki nad grobowcem na 
cmentarzu w Żarach. Tel. 68 374 
53 89

 u Potrzebna pani sprawna, 
uczciwa jako pomoc domowa, 2x 
w tygodniu oraz do opieki nad 
grobowcem cmentarz w Żarach. 
Tel. 68 374 53 89

 u Emeryt przyjmie pracę w 
ochronie. Żary. tel. 794351941

RÓŻNE

 u Masz problem z komputerem, 
internetem, ruterem? Zadzwoń, 
przyjadę i pomogę. Tel. 606 403 
027

 u Korepetycje z języka polskie-
go, wszystkie poziomy. Doświad-
czony nauczyciel. Tel. 602 233 407

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

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

REKLAMA

 u Darmowy rzeczoznawca. 
Szkoda na pojeździe? Rozli-
czana kosztorysowo? Odbierz 
dodatkowe pieniądze. Decy-
zja w trzy dni robocze. Wery-
fikacja kosztorysu z ostatnich 
3 lat!!! Tel. 606 805 778

 u Pracuj jako Opiekun-
ka Seniorów w Niem-
czech. Bezpłatny kurs 
języka niemieckiego 
od podstaw w Żarach. 
Ostatnie wolne miejsca. 
Zapisy tel. 519 690 507, 
Promedica24
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 u Tarot- terapia duszy profesjo-
nalne porady Miłość ,Zdrowie,fi-
nanse kontakt na początku E-mail 
urszula7@onet.pl

 u Psychoterapia bioenergotra-
pia  kontakt urszula 7@onet.pl

 u Psychoterapia, bioenergotera-
pia, kartomancja. Tel. 57 607 83 03

 u Posprzątam plac garaż, piw-
nice wywiozę własnym transpor-
tem, tanio czysto i solidnie. Tel. 
783 979 997

 u Pomoc w nauce, język pol-
ski, historia, prace pisemne tel: 
530518877

 u Wynajmę kawalerkę w domku 
jednorodzinnym, osobne wejście, 
bez dzieci, tel. 669549796

NIERUCHOMOŚCI

 u Zamienię mieszkanie socjalne 
na komunalne takie samo lub więk-
sze. Może być do małego remontu, 
2 pokojowe z aneksem kuchennym 
z łazienkami o powierzchni 35m2, 
ogrzewanie piec kaflowy. Tel. 723 
903 732

 u Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe w kamienicy, pierwsze 
piętro 52 m 2 pokoje kuchnia, ła-
zienka w Jasieniu. Tel. 691 409 833

 u Pokoje dla firm, z aneksem 
kuchennym. Przy obwodnicy Żar. 
Miejsce dla samochodów. Tel. 
604331628 lub 696762277

 u Kawalerka do wynajęcia, ume-
blowana, z miejscem na samochód i 
grillem, Żary-Kunice, tel. 696261345

 u Olbrachtów - sprzedam działkę 
30 arów z podpiwniczonym fun-
damentem i stropem - domu typu 
dworek 140 m2, woda, prąd. tel. 
512 209 363

 u Olbrachtów - działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o pow. 
18 arów, media przy nieruchomo-
ści- 65 tys. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

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

 u Żary - polecamy na sprzedaż 
działkę o pow. 11 arów - 72 tys. 
Media przy działce. Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

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

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

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

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

 u Żary – dla swoich klientów po-
szukujemy mieszkań na sprzedaż, 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

 u Żary – dla swoich klientów 
poszukujemy działek na sprzedaż, 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

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

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

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

 u Żary - mieszkanie 2 pokojowe 
na sprzedaż,Ip. Cena 160tys.Partner 
Nieruchomości, nr tel: 606 705 480

 u Żary - mieszkania w stanie de-
weloperskim na sprzedaż ,Partner 
Nieruchomości, nr tel:606 705 480

 u Okolice Żar - na sprzedaż dom 
do częściowego remontu w cenie 
320tys.Partner Nieruchomości, nr 
tel:606 705 480

 u Okolice Żar - piękny dom na 
sprzedaż, pow.300m2. Partner Nie-
ruchomości, nr tel:606 705 480

 u Żary - na sprzedaż budynek 
mieszkalno usługowy o pow.658m2 
w cenie 700tys. Partner Nierucho-
mości, nr tel:606 705 480

 u Żary - na sprzedaż dom w sta-
nie surowym zamkniętym, cena 
260tys. Partner Nieruchomości, nr 
tel:606 705 480

 u Żary - na sprzedaż dom w cenie 
mieszkania, cena 170 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 606 705 480

 u Okolice Lubska - na sprzedaż 
dom w bardzo dobrym stanie, cena 
380tys. Partner Nieruchomości,nr 
tel:606 705 480

 u Grabik – działka na sprzedaż 
o pow. 17ar w cenie 50 tys. Part-
ner Nieruchomości, nr tel:606 
705 480

 u Jankowa Żagańska (okolice) - 
działki rolne w cenie 1,20zł/m2, 
Partner Nieruchomości, nr tel:606 
705 480

 u Miłowice – działki na sprzedaż 
w cenie 30zł/m2, atrakcyjna loka-
lizacja. Partner Nieruchomości, nr 
tel:606 705 480

 u Żary - na sprzedaż budynek 
usługowy wraz z zabudowaniami, 
atrakcyjna lokalizacja, Partner Nie-
ruchomości, nr tel:606 705 480

 u Żary- lolale do wynajęcia w 
atrakcyjnej części miasta,pow.od 
25-550m2, Partner Nieruchomości, 
nr tel:606 705 480

USŁUGI

 u Potrzebna pani, sprawna 
uczciwa, jako pomoc domowa i do 
opieki nad grobowcem na cmen-
tarzu w Żarach. Tel. 68 374 53 89

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

Serniczek jabłkowy
Składniki
• Szklanka drobnego cukru kryształu
• 4 jajka
• ½ kostki masła (12,5 dag)
• 50 dag tłustego, trzykrotnie zmielonego 

twarogu
• 4 łyżki kaszy manny
• Łyżeczka cukru pudru do ubicia piany
• 5 dużych kwaśnych jabłek
• 2 łyżki cukru pudru
• Łyżeczka cynamonu
• Tłuszcz do wysmarowania półmiska
• Słodka śmietanka wymieszana z cukrem wa-

niliowym lub sok owocowy do polania deseru

Wykonanie
Żaroodporny półmisek smarujemy obficie tłusz-
czem i odstawiamy w chłodne miejsce. Obrane 
ze skórki pozbawione gniazd nasiennych jabłka 
kroimy w średniej wielkości cząstki, układamy 
na spodzie półmiska, posypujemy cukrem pu-
drem wymieszanym z cynamonem, odstawiamy 
w chłodne miejsce. Białka ubijamy z cukrem 
pudrem na bardzo gęsta pianę. Masło ucieramy 
z cukrem, dodajemy stopniowo po jednym żółt-
ku, łączymy z twarogiem, kaszą manna i pianą 
z białek. Jednolitą pulchną masę serową roz-
smarowujemy na jabłkach, wstawiamy do pie-
karnika nagrzanego do 180 st. C i pieczemy ok. 
godziny. Wyjmujemy, gdy powierzchnia sernika 
się zrumieni a brzegi będą odstawać od formy. 
Deser podajemy na gorąco ze słodką śmietanką 
wymieszaną z cukrem waniliowym lub sokiem 
owocowym.

OGŁOSZENIE

Budyń 
serowy
Składniki
• Opakowanie budyniu wani-

liowego
• Cukier puder do posypania 

formy budyniowej
• Szklanka mleka
• ½ szklanki słodkiej śmietanki 

18%
• ½ szklanki mleka do rozpro-

wadzenia budyniu
• 1/3 kostki masła ok 8 dag
• 3 duże łyżki cukru
• Szklanka świeżego trzykrotnie 

zmielonego twarogu ( 20 dag)
• 2 łyżeczki cukru waniliowego
• Polewa: konfitura z wiśni lub 

malin albo gęsty sok owocowy

Wykonanie
Mleko gotujemy z cukrem, cu-
krem waniliowym, masłem  
i śmietanką. Na wrzątek wlewamy 
rozprowadzony w mleku budyń 
waniliowy, gotujemy na niewiel-
kim ogniu ok 2 min, cały czas 
mieszając. Budyń odstawiamy do 
ostygnięcia, a następnie ener-
gicznie mieszamy z twarogiem. 
Wlewamy do zwilżonej zimna 
wodą i posypanej cukrem pudrem 
foremki. Odstawiamy do lodówki 
do schłodzenia. Deser wykłada-
my na płaski talerz, kroimy porcje  
i polewamy konfitura lub sokiem.

fot. ARMG
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 u Dam zakwaterowanie i wy-
żywienie osobie w trudnej sytu-
acji życiowej w zamian za pomoc 
przy pracach budowlanych i w 
ogrodzie. Okolice Żar, w prywat-
nym domu. Może być para. Tel. 
726169110

OGŁOSZENIA

• Informatyk Żary 1
• Specjalista ITI –Informatyk Lubsko 1
• Specjalista do spraw obsługi biura Dąbro-

wiec 1
• Specjalista do spraw kadr i płac Dąbro-

wiec 1
• Pomocnik kierownika produkcji Jasień 1
• Pracownik biurowy – pracownik do obsługi 

strony internetowej Jasień 1
• Pakowacz ręczny Jasień 1
• Fakturzysta/ka Tuchola Żarska 1
• Stolarz Tuchola Żarska 1
• Monter stelarz Tuchola Żarska 1
• Sprzedawca internetowy – Kierowca 

Lubsko 1
• Psycholog (1/2 etatu) Żary 1
• Kucharz Łęknica 2
• Pomoc kuchenna Łęknnica 2
• Kelner Łęknica 2
• Policjant Żary/ Lubsko 10
• Opiekunka Miłowice 1
• Pracownik gospodarczy Żary 3
• Pracownik gospodarczy/Kierowca kat. T 

Żary 5
• Salowa Żary 5
• Krojczy – introligator Lubsko 1
• Introligator Lubsko 1
• Operator linii produkcyjnej Żary 5
• Pomocnik operatora obrabiarki do drewna 

Piotrów 6
• Pracownik pomocniczy przy produkcji 

drzewnej Piotrów 4
• Operator obrabiarki do drewna Piotrów 3
• Obuwnik Lubsko 5

• Fryzjer zwierząt (groomer) Żary 1
• Pracownik produkcji (obsługa młyna) 

Lubsko 3
• Frezer Jasień 2
• Tokarz Jasień 2
• Spawacz Jasień 2
• Operator maszyn maszyn skrawających, 

tokarz, frezer Jasień 1
• Operator wsparcia produkcji Żary 10
• Operator wsparcia produkcji Mirostowice 

Dolne 10
• Pracownik magazynowy Lubsko 1
• Monter (M) Żary 1
• Monter (K) Żary 1
• Piekarz Lubsko 1
• Krojczy chleba Żary 1
• Kasjer Brody 1
• Sprzedawca w stacji paliw Żary 1
• Pracownik do rozbiórki samochodów 

Jasień 1
• Sprzedawca Jasień 1
• Mechanik pojazdów samochodowych 

Jasień 1
• Spawacz Jasień 2
• Elektryk Jasień 1
• Mechanik utrzymania ruchu Jasień 1
• Operator CNC Jasień 1
• Ślusarz Jasień 1
• Malarz konstrukcji stalowych Jasień 1
• Monter konstrukcji stalowych Jasień 1
• Palacz – paliwa stałe Grodziszcze 1
• Pracownik pieczarkarni Brody 6
• Monter wentylacji Żary/ Lubuskie i okolice 3
• Kierowca autobusu Żary 7

• Brukarz- (Żagań) 2
• Doradca klienta biznesowego (powiat 

Żagań) 1
• Doradca klienta (teren powiatu) 5
• Ekspedientka (Iłowa) 1
• Elektryk /operator (Żagań) 1
• Elektryk (Nowa Sól) 1
• Formierz ręczny (Nowa Sól) 1
• Fryzjer damski (Żagań) 1
• Galwanizer (Żagań) 5
• Główny księgowy (Szprotawa) 1
• Handlowiec - Sprzedawca (Żagań) 1
• Kasjer- Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Kasjer (Żagań) 1
• Kierowca C+E w transporcie między-

narodowym (Kraje UE) 1
• Kierowca operator wózków jezd-

niowych (widłowych)-magazynier 
(Szprotawa) 1

• Kierowca samochodu ciężarowego 
C+E 1

• Kierowca samochodu ciężarowego 
(Polska) 1

• Kierowca samochodu ciężarowego 
(Polska - Niemcy) 2

• Kierownik budowy (Żagań) 1
• Kierownik Powiatowego Zespołu Do-

radztwa Rolniczego (Żagań) 1
• Konserwator ujęć wody (Żary) 1
• Księgowa (Wiechlice) 1
• Kucharz Kuchni Tureckiej (Żagań) 1
• Kucharz- Pizzer (Żagań) 1
• Kucharz (Świętoszów) 1
• Kucharz (Żagań) 1
• Logistyk (Żagań) 1
• Magazynier (Bożnów) 1
• Magazynier (Żagań) 1
• Mechanik -ślusarz (Nowa Sól) 1
• Młodszy Doradca klienta (Żagań) 1
• Monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych (woj. lubuskie) 2
• Monter sieci wodnych i kanalizacyj-

nych- (Żagań) 2
• Nauczyciel biologii (Gościeszowice) 1

• Nauczyciel języka angielskiego (Ża-
gań) 1

• Nauczyciel przedszkola (Świętoszów) 1
• Nauczyciel świetlicy (Żagań) 1
• Oczyszczacz odlewów żeliwnych 

(Nowa Sól) 1
• Operator koparko-ładowarki (Mało-

mice) 1
• Operator koparko-ładowarki (Żagań) 2
• Operator maszyn przemysłowych 

(Żagań) 2
• Operator maszyn przędzalniczych 

(Żagań) 3
• Operator maszyn/pracownik produkcji 

(Trzebień) 5
• Pedagog specjalny (Iłowa) 1
• Piecowy (Nowa Sól) 1
• Pomoc Magazyniera (Żagań) 1
• Pomocnik elekrtyka (Długie) 1
• Pomocnik stolarza (Szprotawa) 1
• Pracownik do spraw ubezpieczeń 

(Szprotawa) 1
• Pracownik fizyczny (Szprotawa) 2
• Pracownik leśny (Iłowa) 3
• Pracownik leśny (teren leśny w woj. 

dolnośląskim i lubuskim) 5
• Pracownik myjni (Iłowa) 1
• Pracownik obróbki mechanicznej  

(Nowa Sól) 1
• Pracownik ochrony fizycznej (Żagań) 1
• Pracownik ogólnobudowlany (Iło-

wa) 10
• Pracownik socjalny (Żagań) 1
• Przedstawiciel handlowy (Żagań) 1
• Recepcjonista (Żagań) 1
• Robotnik gospodarczy (Żagań i okoli-

ce) 3
• Rozbieracz-wykrawacz (Gozdnica) 35
• Spawacz (Nowa Sól) 1
• Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Sprzedawca w sklepie rybnym (Żagań) 1
• Sprzedawca (Żagań) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Zaopatrzeniowiec (Szprotawa) 1

Chcesz mieć dworek 
jak na zdjęciu? W Ol-
brachtowie mam roz-
poczętą budowę: pod-
piwniczenie ze stro-

pem, na działce 3000 
m2 (możliwy podział 
na dwie). Cena: teren 

40 zł/m2, podpiwnicze-
nie 52 tys. zł. 

tel. 512 209 363

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

699-932-056

Przyczepa samozbiera-
jąca, rok 2001, 

Tel. 699-932-056

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784
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Studentka Lucy (Scarlett Johansson) mieszka 
na Tajwanie. Dziewczyna przez przypadek 
zostaje zakładniczką bezwzględnego handlarza 
narkotyków. W jej brzuchu zaszyta zostaje 
paczka z niebieskim proszkiem. Kiedy worek 
pęka, zawartość - groźny narkotyk - przedostaje 
się do organizmu. Wówczas ciało i umysł 
dziewczyny zaczynają podlegać gwałtownym 
przemianom. Pod wpływem tej substancji Lucy 
intensywniej odczuwa powietrze, wibracje, 
ludzi czy grawitację. 

TVN fi lm sensacyjny, Francja, 2014 

Lucy20:00

Piątek

TVP2

22:15

Sobota

Nic (Annette Bening) i Jules (Julianne Moore) 
są parą i dzielą przytulny dom w południowej 
Kalifornii ze swymi nastoletnimi dziećmi - Joni 
(Mia Wasikowska) i Laserem (Josh Hutcherson). 
Gdy starsza córka przygotowuje się do wyjazdu 
na studia, brat prosi ją o przysługę. Chce, by 
pomogła mu w odnalezieniu ich biologicznego 
ojca, którego nigdy nie poznali, ponieważ zostali 
poczęci w drodze sztucznego zapłodnienia. 
Mimo obiekcji dziewczyna postanawia pomóc 
bratu. 

Tel Awiw, 1997 rok. Emerytowana agentka 
Mossadu, Rachel Singer, zjawia się na promocji 
najnowszej książki autorstwa swojej córki, Sa-
rah. Opisuje ona brawurową akcję, którą Rachel, 
jej późniejszy mąż Stephan Gold oraz David 
Peretz przeprowadzili trzydzieści lat wcześniej 
w stolicy NRD. Lata 60. XX w., Berlin Wschodni. 
Izraelscy agenci: Rachel, Stephan i David, mają 
porwać i doprowadzić przed sąd Vogla, nazis-
towskiego lekarza, który przeprowadzał okrutne 
eksperymenty na więźniarkach.

TVP2 komedia, USA, 2010dramat sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2010

Wielkie oczyDług 22:20

Niedziela

Kazimierz Iranek-Osmecki (Piotr Fronczewski) 
stoi na czele delegacji, która ma za zadanie 
wynegocjować warunki kapitulacji powstania 
warszawskiego z Niemcami. Stronę wroga reprez-
entuje generał SS Erich von dem Bach (Krzysztof 
Stelmaszyk). Skrajnie wyczerpani ciężkimi, 
trwającymi 63 dni walkami ofi cerowie Komendy 
Głównej AK przygotowali napisany prawniczym 
językiem, po niemiecku, projekt umowy kapit-
ulacyjnej. Ta, po kilkunastu godzinach rozmów, 
zostaje przyjęta prawie bez poprawek. 

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2009

Przerwanie działań wojennych21:00

Poniedziałek

Max Payne (Mark Wahlberg) pracuje w wydziale 
spraw uznanych za nierozwiązywalne. Jed-
nocześnie nie ustaje on w wysiłkach by odnaleźć 
bandytów, którzy przed trzema laty zamor-
dowali jego żonę Michelle i małą córeczkę. 
Poszukując informacji na temat tamtej zbrodni 
dociera on do tajemniczej Natashy Sax (Olga 
Kurylenko). Niestety, wkrótce po spotkaniu ze 
śledczym dziewczyna zostaje zabita, a on staje 
się głównym podejrzanym. Detektyw ustala, że 
Natasha miała na ramieniu identyczny tatuaż.

POLSAT fi lm sensacyjny, Kanada, USA, 2008

Max Payne22:05

Wtorek

Elle Woods (Reese Witherspoon), fi nalistka 
konkursu piękności, jest najpopularniejszą dziew-
czyną w szkole. Nieco próżna i rozpieszczona, 
z beztroską i optymizmem patrzy w przyszłość, 
którą planuje spędzić u boku bogatego Warnera 
Huntingtona III (Matthew Davis). Ukochany jed-
nak zrywa z nią, twierdząc, że przyszły prawnik 
i polityk musi znaleźć sobie bardziej odpow-
iednią partnerkę, dorównującą mu ambicjami 
i inteligencją. Elle decyduje się jednak odzyskać 
Warnera. Dostaje się na Harvard.

TVP2 komedia, USA, 2001

Legalna blondynka22:30

Środa

Taksówkarz Jurek Kiler wskutek fatalnego 
zbiegu okoliczności znajduje się w pobliżu 
miejsca zbrodni. Policja odkrywa w jego samo-
chodzie broń, z której popełniono morderstwo. 
Wobec niepodważalnych dowodów komisarz 
Ryba podejmuje decyzję o aresztowaniu Jurka. 
Oskarżony o zabójstwo pechowiec trafi a do 
więzienia, gdzie wszyscy wierzą, że to właśnie 
on jest legendarnym zawodowym zabójcą 
o pseudonimie Kiler i traktują go z szacunkiem. 
Siara postanawia działać. 

TVN komedia sensacyjna, Polska, 1997

Kiler 22:30

Czwartek
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05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!- magazyn
08:55 Ranczo - serial obycza-

jowy TVP, reż. Wojciech 
Adamczyk, wyk. Ilona 
Ostrowska

09:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w zagrodzie 
12:55 Natura w Jedynce 

- Zatopiony las - fi lm doku-
mentalny, prod. Francja

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

Anity Gargas
- magazyn

16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego 
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:30 Big Music Quiz 
22:35 Buntownik z wyboru 
00:50 Magazyn kryminalny
01:45 Ocaleni - reality show

05:25 Koło fortuny 
06:00 Egzamin z życia - serial
06:55 Afryka od kuchni

- Jima, Etiopia 
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości - serial
14:00 Coś dla Ciebie
14:30 Zakupy pod kontrolą 

- reality show
15:05 XVIII Mazurska Noc 

Kabaretowa Mrągowo 
2016 - Moda na swetry

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:45 O mnie się nie 
martw -  serial 
komediowy TVP

21:45 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

22:20 Anatomia zła 
- dramat, reż. Jacek 
Bromski, wyk. Krzysztof 
Stroiński, Marcin Kow-
alczyk, Piotr Kowalczyk, 
Andrzej Seweryn, 
Magdalena Kuta, Anna 
Dereszowska

00:30 Dług - dramat
02:35 Porwanie 

- thriller, prod. USA, 2015, 
reż. Conor Allyn

04:05 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango 

- telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 

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

20:00 Lucy - fi lm sensacyjny, 
Francja, 2014, reż. Luc 
Besson, wyk. Scarlett 
Johansson, Morgan 
Freeman, Min-sik Choi, 
Amr Waked

21:55 Wyścig śmierci 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, Wielka Brytania, 
2008, reż. Paul W.S. 
Anderson, wyk. Jason 
Statham, Joan Allen, Ian 
McShane

00:05 Shrek Forever - fi lm 
komedia, USA, 2010, reż. 
Mike Mitchell, wyk. Mike 
Myers, Cameron Diaz, 
Eddie Murphy, Antonio 
Banderas, Julie Andrews, 
John Cleese

02:05 Uwaga! - magazyn
02:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial
20:05 World of Dance - Polska
21:35 Lepiej późno niż wcale

22:35 Obcy kontra 
Predator 2 
- fi lm sf, USA, 
2007, reż. Strause Colin, 
Strause Greg, wyk. Pas-
quale Steven, Aylesworth 
Reiko, Gade Ariel, Lewis 
Johnny, Ortiz John Kolejne 
starcie Obcego i Predatora. 
W pewnej miejscowości 
w stanie Kolorado rozbija 
się statek kosmiczny 
Predatorów przewożący 
hybrydę Obcych i 
Predatorów. 

00:40 Piła 5
- horror USA, Kanada, 
2008, reż. David Hackl, 
wyk. Betsy Russell 

02:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:15 Studio Kultura
08:35 Jak to jest być moją 

matką - fi lm krótkome-
trażowy, reż. Norah 
McGettigen, wyk. Iza 
Kuna, Olga Frycz

09:20 Tatarak - dramat 
obyczajowy

11:00 Modrzejewska 
- Czerniowce - serial TVP

12:30 Modrzejewska 
- Tworzenie siebie - serial

14:00 Studio Kultura
14:20 48 Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki 
Współczesnej 
Warszawska Jesień

15:00 Którędy po sztukę
15:15 Taśmy Kultury 

pasmo programów 
archiwalnych

15:50 Poznań 56 - dramat,
reż. Filip Bajon

17:50 Tydzień z życia 
mężczyzny 
- fi lm obyczajowy,
reż. Jerzy Stuhr

19:25 Pojedynki stulecia
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu 
- Borsalino

20:25 Wieczór kinomana 
- Borsalino - dramat, prod. 
Włochy, Francja, 1970, reż. 
Jacques Deray

22:45 Fabryka hitów 
- Ludzki instrument

23:45 Tygodnik Kulturalny
00:40 Butch Cassidy i Sun-

dance Kid - western
02:35 Informacje kulturalne 
02:50 Kino nocne - Rozmowa z 

człowiekiem z szafy 
- fi lm fabularny

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań

- fabularny
08:00 Zbuntowany anioł 
09:00 Lombard. Życie 

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

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

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

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Transporter: 
Nowa moc 
Były agent specjalny 
Frank Martin dostaje 
zlecenie od tajemniczej 
kobiety. Okazuje się, że 
stał się marionetką w 
rękach przebiegłej femme 
fatale.

22:00 Django 
01:20 Spartakus: Zemsta 
04:25 Menu na miarę

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Zagubieni - serial, USA
16:50 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Granice czasu
- fi lm przygodowy, USA, 
2003, reż. Richard Donner, 
wyk. Paul Walker, Frances 
O’Connor, Gerard Butler, 
Billy Connolly, David 
Thewlis, Anna Friel

22:30 Wpadka
- fi lm komedia, USA, 2007, 
reż. Judd Apatow, wyk. 
Katherine Heigl, Seth 
Rogen, Paul Rudd, Leslie 
Mann, Jason Segel

01:05 American Horror 
Story I: Murder 
House 
- serial, USA

02:00 Strzelec
- serial, USA

03:00 Moc Magii 
05:10 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Spadkobiercy
07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Czysta chata
11:00 Transakcje za milion 

dolarów: Nowy Jork
13:00 Galileo
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia

Maria trudni się 
zbieraniem śmieci. Po 
śmierci opiekunki Casildy, 
otrzymuje pracę służącej 
w rezydencji niejakich 
de la Vega. Tu okazuje 
się, że wysypisko śmieci 
było rajem w porównaniu 
z tym, co czeka biedna 
dziewczynę szykanowaną 
przez domowników.

16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska
Fabuła serialu koncentruje 
się na pracy dwóch par 
policjantów stanowiących 
dwa zespoły dochodzenio-
we i prowadzonych przez 
nich śledztwach, rozbu-
dowując jednocześnie 
wątki osobiste każdej 
z pierwszoplanowych 
postaci.

23:05 Lizzie Borden chwyta 
za siekierę

 Film nawiązujący 
do głośnej sprawy 
podwójnego morderstwa, 
do jakiego doszło w 1892 
roku w Massachusetts.

01:00 Galileo

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
08:00 Las bliżej nas 

- magazyn
08:25 Pełnosprawni - magazyn 

dla niepełnosprawnych
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:50 Fascynujący świat 

- Fabryka mózgu 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Francja, 2017

10:55 Korona królów - taka 
historia... - telenowela 
historyczna TVP

11:30 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

13:35 Okrasa łamie przepisy 
- Perliczka na trzy sposoby 
- magazyn kulinarny

14:10 Jak to działa - magazyn
14:40 Gen innowacyjności

15:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

16:00 Rolnik szuka żony 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 

Powstania 
Warszawskiego 

17:30 Jaka to melodia?
18:25 Drogi wolności - serial
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 

- serial obyczajowy TVP
21:30 Hit na sobotę 

- Zaginiona dziewczyna 
- thriller

24:00 Festiwal Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci 2018

00:20 4 Blocks - serial
01:30 Buntownik z wyboru 

- dramat
03:40 Jaka to melodia?

05:15 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

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

Extra
11:40 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem 
12:15 Piżama Party 

- komedia, prod. USA, 
2004, reż. Joe Nussbaum, 
wyk. Alexa Vega, Mika 
Boorem, Scout Tay-
lor-Compton, Kallie Flynn 
Childress, Sata Paxton

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Roztańczony 

Narodowy - koncert
16:20 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
- Zazdrość

16:30 Rodzinka.pl - serial

17:10 O mnie się nie martw 
- serial komediowy 
prod. TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion 

- teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw 

na milion
19:35 Lajk!
20:05 The Voice of Poland IX

- Przesłuchania w ciemno
22:15 Dług - dramat
00:20 Świat to za mało 

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA

02:35 Anatomia zła 
- dramat, reż. Jacek 
Bromski, wyk. Krzysztof 
Stroiński

04:40 Zakończenie dnia

05:25 Uwaga!
- magazyn

05:45 Mango 
- telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn

11:00 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska

12:50 MasterChef 
- program rozrywkowy

14:20 Ameryka Express 
16:00 Drzewo marzeń 
17:00 Kuchenne 

rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

18:00 36,6 
19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! 

- magazyn
prod. Polska

20:00 Mam talent 
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:45 Piraci z Karaibów: 
Na krańcu świata 
- fi lm przygodowy, USA, 
2007, reż. Gore Verbinski, 
wyk. Johnny Deep, Orlan-
do Bloom, Keira Knightley, 
Jack Davenport, Bill Nighy, 
Jonathan Pryce, Geoff rey 
Rush, Stellan Skarsgard, 
Keith Richards

01:15 Wyścig śmierci 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, Wielka Brytania, 
2008, reż. Paul W.S. 
Anderson, wyk. Jason 
Statham, Joan Allen, Ian 
McShane, Tyrese Gibson, 
Natalie Martinez

03:35 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:15 MY3
10:10 Ewa gotuje
10:45 Nasz Nowy Dom
11:40 Śpiewajmy razem. 

All Together Now
13:15 World of Dance - Polska
14:45 Lepiej późno niż wcale
15:45 Kabaret na żywo 

według Paranienor-
malnych

17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 Pingwiny 
z Madagaskaru
Pingwiny wraz z królem 
Julianem i jego paczką 
wyruszają na podbój zoo 
w Central Parku.

22:00 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

00:05 Ulice we krwi 
- thriller sensacyjny, 
USA, 2009, reż. Charles 
Winkler, wyk. 50 Cent, 
Jose Pablo Cantillo, 
Michael Biehn, Sharon 
Stone, Val Kilmer

 Nowy Orlean, sześć 
miesięcy po tym jak 
huragan Katrina zupełnie 
zdewastował miasto. 
Chociaż ustąpiła powódź, 
to bezwzględna śmierć 
powraca na miejskie ulice, 
które już wkrótce spłyną 
gęstą krwią. Odkryte ślady 
morderstwa połączą ze 
sobą losy detektywa i jego 
nowego partnera.

02:25 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska

07:00 Nienasyceni - magazyn
07:30 Teledyski
07:45 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:05 Tygodnik Kulturalny
08:55 Serialowa nostalgia 

- Kapitan Sowa na tropie
- Termos - serial TVP

09:35 Serialowa nostalgia 
- Kapitan Sowa na tropie 
- Cichy pokoik - serial TVP

10:05 Gwiazdy tamtych lat 
- Jerzy Michotek 
- fi lm dokumentalny, reż. 
Krzysztof Wojciechowski, 
Krzysztof Wojciechowski

10:45 Czarny Błysk - Porwanie 
- serial animowany, reż. 
Witold Giersz

11:05 Szlakiem Kolberga 
- Ania Rusowicz 
- reportaż

11:35 Dokument tygodnia 
- Arcydzieła bez tajemnic: 
Leonardo da Vinci - cykl 
dokumentalny

12:10 Adela jeszcze 
nie jadła kolacji 
- komedia kryminalna, 
prod. Czechosłowacja, 
1977, reż. Oldrich Lipsky

14:10 80 milionów 
- fi lm sensacyjny

16:00 Wydarzenie aktualne
16:35 Nine - Dziewięć 

- musical, prod. USA, 
2009, reż. Rob Marshall

18:45 Diabelski instrument 
- fi lm dokumentalny

20:20 Bilet do kina 
- Duża ryba 
- fi lm fantasy

22:30 Dranie w kinie 
23:15 Eric Clapton: Live

in San Diego 2007 
00:50 Mocne Kino - Władcy 

wojny - dramat 
03:00 Performance

06:00 Magnum
- serial kryminalny

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

07:50 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek

08:45 XIX Mazurska Noc 
Kabaretowa

09:10 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

14:00 Syn prezydenta
Zadanie jest wyjątkowo 
niewdzięczne - Luke 
wydaje się bowiem 
rozpieszczonym 
smarkaczem, któremu 
przewróciło się w głowie. 
Simms odkrywa jednak 
wkrótce, że w rzeczy-
wistości jest samotnym, 
nieszczęśliwym dzieckiem, 
próbującym za wszelką 
cenę spełnić wygórowane 
oczekiwania rodziców. 

16:00 Oskar 

18:25 Taxi 3
- komedia sensacyjna
Dwaj przyjaciele, 
taksówkarz i policjant, 
próbują złapać gang-
sterów przebierających się 
za świętych mikołajów.

20:00 Rambo 3 
- fi lm akcji

22:05 9 kompania 
01:00 Resident Evil: 

Apokalipsa 
- thriller

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:50 Biesiada na cztery
pory roku
- serial obyczajowy

04:15 Menu na miarę 
- fabularny

05:00 Magnum

05:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:10 Mango - telezakupy
08:15 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
11:20 Drużyna specjalnej 

troski - fi lm komedia, 
USA, 2005, reż. Richard 
Linklater, wyk. Billy Bob 
Thornton, Marcia Gay 
Harden, Greg Kinnear, 
Sammi Kane Kraft, Ridge 
Canipe

13:45 Dennis rozrabiaka
 - fi lm komedia, USA, 1993, 
reż. Nick Castle, wyk. 
Walter Matthau, Mason 
Gamble, Joan Plowright, 
Christopher Lloyd, Lea 
Thompson, Paul Winfi eld

15:45 Harry Potter i czara 
ognia - fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2005, reż. Mike Newell, 
wyk. Emma Watson, 
Rupert Grint

19:00 Prosto w serce 
- fi lm komedia, 
USA, 2007, reż. Marc 
Lawrence, wyk. Hugh 
Grant, Drew Barrymore, 
Haley Bennett, Brad 
Garrett, Kristen Johnston, 
Campbell Scott

21:15 Gra dla dwojga
- fi lm komedia, USA, 
Niemcy, 2009, reż. Tony 
Gilroy, wyk. Clive Owen, 
Julia Roberts, Tom 
Wilkinson

23:50 Omen - fi lm horror, 
USA, 2006, reż. John 
Moore, wyk. Liev 
Schreiber, Julia Stiles, Mia 
Farrow, David Thewlis, 
Pete Postlethwaite

02:10 Moc Magii 
04:20 Druga strona medalu

06:00 Spadkobiercy
07:10 Jeźdźcy smoków
07:40 Turbo Fast
08:05 Gang Szklanych Kulek 

Bliźniaki Zip i Zap za karę 
mają spędzić wakacje 
w szkółce letniej, której 
dyrektor skrupulatnie 
egzekwuje surową dy-
scyplinę i zakaz wszelkiej 
zabawy. Psotni bracia 
razem z nowymi przy-
jaciółmi zakładają tajny 
gang, który na przekór 
wszystkim zamierza się 
dobrze bawić, płatając 
nieszkodliwe fi gle. 

10:20 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

13:20 STOP Drogówka
14:30 Zawód: Szpieg 

Niezwykła historia wyjąt-
kowej przyjaźni rozgrywa 
się tle wielkich międzynar-
odowych konfl iktów i 
szpiegowskich intryg.

17:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy
prod. Polska

19:00 Galileo
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

23:05 Opętanie 
Michaela Kinga 

 Filmowiec Michael King 
po nagłej śmierci żony 
postanawia następny swój 
fi lm poświęcić poszuki-
waniom rzeczywistości 
nadnaturalnej.

00:55 STOP Drogówka
- magazyn

01:55 Tuż przed tragedią
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów
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04:45 Galeria - serial 
05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 

08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas 
09:00 Ziarno - magazyn
09:35 Weterynarze z sercem
10:00 Zakochaj się w Polsce 

- Rzeszów - magazyn
10:30 Leśniczówka
11:55 Między ziemią 

a niebem 
- magazyn

12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:45 Sekrety mnichów
13:10 BBC w Jedynce 

- Dziki Zachód
14:10 Sonda 2
14:35 Opole 2018 na bis

15:05 Big Music Quiz 
- teleturniej muzyczny

16:05 The Wall. Wygraj 
marzenia - teleturniej

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 

Powstania 
Warszawskiego 

17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:10 Drogi wolności - Ober-

wanie chmury - serial
21:15 Rolnik szuka żony 
22:15 Zakochana Jedynka

- Miłość i inne komplikacje 
- fi lm obyczajowy

24:00 Festiwal Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci

00:20 Zaginiona dziewczyna 
- thriller

03:00 Jaka to melodia?

05:10 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 

05:20 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

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

- Przeprowadzki zwierząt - 
serial dokumentalny, prod. 
USA, 2013

12:05 Gwiazdy w południe - 
Najgorszy rewolwerowiec 
Dzikiego Zachodu - 
komedia, prod. USA, 1968, 
reż. Alan Rafkin, wyk. 
Pat Morita, Don Knotts, 
Barbara Rhoades

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Bake Off  Junior
16:10 Bake off  - Ale przepis
16:25 The Voice of Poland IX 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram

18:35 Na dobre i na złe 
- serial TVP

19:35 Zakupy pod kontrolą 
- reality show

20:05 Świat to za mało 
- fi lm sensacyjny,
prod. USA, Wielka 
Brytania, 1999, reż. 
Michael Apted

22:20 Kino bez granic 
- Wielkie oczy - fi lm 
obyczajowy, prod. USA, 
Kanada, 2014, reż. Tim 
Burton, wyk. Amy Adams, 
Christoph Waltz

00:15 Park - fi lm obyczajowy, 
prod. Grecja, Polska

02:05 Najgorszy rewolw-
erowiec Dzikiego 
Zachodu - komedia, prod. 
USA, 1968, reż. Alan Rafkin

03:50 Zakończenie dnia

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

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

- magazyn
12:25 Diagnoza - serial, Polska
13:25 Mam talent 

- program rozrywkowy
15:00 Top Model 

- program rozrywkowy
16:00 Zawodowcy 

- program rozrywkowy
17:00 Shrek Forever 

- fi lm komedia, USA, 2010, 
reż. Mike Mitchell, wyk. 
Mike Myers, Cameron Diaz, 
Eddie Murphy, Antonio 
Banderas, Julie Andrews, 
John Cleese

19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef

21:30 Pułapka 
- serial, Polska

22:35 Oszukać 
przeznaczenie IV
- fi lm horror, USA, 2009, 
reż. David R. Ellis, wyk. 
Bobby Campo, Shantel 
VanSanten, Nick Zano, 
Haley Webb, Mykelti 
Williamson

00:25 Lucy - fi lm sensacyjny, 
Francja, 2014, reż. Luc 
Besson, wyk. Scarlett 
Johansson, Morgan 
Freeman, Min-sik Choi, 
Amr Waked

02:10 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

03:10 Uwaga! 
- magazyn

03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:15 Mulan II
10:55 Pingwiny 

z Madagaskaru
12:55 Mrs. Doubtfi re
15:40 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
17:35 Nasz Nowy Dom
18:40 Dom Pełen Życia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo 

w Państwie
20:05 W rytmie serca
21:05 Kabaret na żywo 

według Paranienor-
malnych

23:05 Ślad
 Wydział Śledczy usiłuje 

rozwikłać zagadkę zabój-
stwa 17 dzieci. Wszystkie 
ofi ary zostały wcześniej 
porwane. Nieznana jest 
przyczyna ich śmierci. 

01:05 XXX: Reaktywacja 
- thriller, USA, Chiny, 
2017, reż. D.J. Caruso, 
wyk. Deepika Padukone, 
Donnie Yen, Ice Cube, 
Kris Wu, Samuel L. 
Jackson, Toni Collette, 
Vin Diesel 

 Cage po latach 
dobrowolnego wygnania, 
przez wielu uważany za 
martwego, powraca, 
by ponownie stanąć 
na drodze wojownika 
Xianga. Xander wie, że 
w rekach Xianga znajduje 
się śmiercionośna, za-
grażająca ludzkości broń, 
zwana „Puszką Pandory”. 
Rekrutuje nową grupę 
sprzymierzeńców. 

03:20 Tajemnice losu

07:00 Białoruski klimat
- cykl reportaży

08:00 Dranie w kinie 
- magazyn

08:40 Angielskie śniadanie 
- Pan wzywał, Milordzie? 
- serial komediowy, prod. 
Wielka Brytania, 1988

09:45 Śladami wielkich 
kompozytorów 

10:50 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

11:25 Okno zabite deskami 
- fi lm TVP, reż. Janusz 
Majewski, wyk. Józef 
Duriasz, Ewa Krzyżewska

12:05 Bilet do kina - Duża ryba 
- Film fantasy, prod. USA, 
2003, reż. Tim Burton, 
wyk. Ewan McGregor, 
Albert Finney, Billy Crudup

14:10 Chuligan Literacki 
14:50 Jezioro Łabędzie

- fi lm baletowy
17:15 Niedziela z... Borysem 

Szycem

18:05 Niedziela z... Borysem 
Szycem - Handlarz 
cudów - dramat, 
prod. Polska, Szwecja, 
2009, reż. Jarosław Szoda, 
Bolesław Pawica, 
wyk. Borys Szyc

20:00 Panorama kina 
polskiego - “Kret” 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, Francja, 2010

22:00 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

22:40 Dokument.pl 
23:40 Scena altenatywna
00:15 Oda do radości - fi lm 

obyczajowy
02:20 Teraz animacje! 

- Biel
02:25 Teraz animacje! 

- Podarunek lustra 
- fi lm animowany

06:00 Flash 
07:45 Skorpion 

- fabularny
10:15 Flintstonowie 
12:25 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Księżnicz-
ka Maleen 

13:35 Najpiękniejsze 
baśnie: Kraina obfi tości 

14:50 7 krasnoludków 
- Las to za mało! 

16:50 Nowe przygody 
Aladyna 
Dwaj drobni złodzieje 
uciekając przed 
pogonią w wielkim domu 
towarowym znajdują 
schronienie w dziale 
dziecięcym, gdzie 
zostają zmuszeni przez 
dzieci do opowiadania 
bajek. Przenosimy się 
do Bagdadu latających 
dywanów, pięknych 
księżniczek, przebiegłych 
czarodziejów.

19:00 Następny proszę!
- program rozrywkowy

20:00 Transporter 3 
22:00 Koliber 
00:00 Ukryta tożsamość 
01:00 Dyżur
01:30 Z archiwum 

policji 
- fabularny

02:00 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
obyczajowy

02:35 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:15 Na jedwabnym 
szlaku - serial
dokumentalny

04:00 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum policji
- fabularny

05:05 Niewolnica Victoria

05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:25 Mango - telezakupy
08:30 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
09:30 Columbo - serial 

kryminalny, USA
13:15 Wygraj randkę - fi lm 

komedia, USA, 2004, reż. 
Robert Luketic, wyk. Kate 
Bosworth, Topher Grace, 
Josh Duhamel, Nathan 
Lane, Sean Hayes

15:20 Granice czasu - fi lm przy-
godowy, USA, 2003, reż. 
Richard Donner, wyk. Paul 
Walker, Frances O’Connor, 
Gerard Butler, Billy 
Connolly, David Thewlis, 
Anna Friel

17:45 Prosto w serce - fi lm 
komedia, USA, 2007, reż. 
Marc Lawrence, wyk. Hugh 
Grant, Drew Barrymore, 
Haley Bennett, Brad 
Garrett, Kristen Johnston

20:00 Harry Potter 
i zakon Feniksa 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2007, 
reż. David Yates, wyk. 
Daniel Radcliff e, Emma 
Watson, Rupert Grint, 
Imelda Staunton, Michael 
Gambon, Robbie Coltrane, 
Maggie Smith

22:55 Aeon Flux 
- fi lm S-F, USA, 2005, 
reż. Karyn Kusama, 
wyk. Charlize Theron, 
Marton Csokas, Jonny Lee 
Miller, Sophie Okonedo, 
Frances McDormand, Pete 
Postlethwaite

00:45 Lucyfer - serial, USA
01:45 Moc Magii 
03:55 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Spadkobiercy
07:10 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata - serial
07:40 Turbo Fast
08:10 Tom i Jerry Show
09:15 Tom i Jerry: 

Magiczna fasola
10:10 Dzielna Mysz
10:30 Jaś Fasola 
 Jaś Fasola przywozi do 

domu swoim ukochanym 
autkiem Mini swój 
pierwszy telewizor i od 
razu usiłuje go uruchomić, 
co niestety okazuje się 
znacznie trudniejsze,
niż sobie wcześniej 
wyobrażał. 

11:00 Galileo
13:00 Zabójcze tornado 

Obcy atakują ziemię 
używając sztucznie 
wywoływanych elektro-
magnetycznych tornad.

14:55 Medalion 
- komedia sensacyjna

16:50 Ona to on - komedia 
romantyczna

 Viola, by zrealizować 
swoje marzenie, decyduje 
się udawać własnego bra-
ta-bliźniaka, Sebastiana. 
Kiedy chłopak w tajemnicy 
przed wszystkimi 
wyjeżdża na parę tygodni 
do Londynu, przebrana za 
niego siostra zjawia się w 
jego campusie.

19:00 Galileo
20:00 Selekcja: Odwrócony
22:05 Zawód: Szpieg 

- fi lm sensacyjny
00:45 Ofi ary wojny

- dramat
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska
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05:00 Telezakupy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!- magazyn
08:55 Ranczo - serial 
09:55 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów - tele-

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

West - Dziki Zachód. 
Niespokojne wybrzeża

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

15:35 Okrasa łamie 
przepisy 

16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego 
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji 

- Przerwanie działań 
wojennych 

22:30 Biała wizytówka 
23:35 Festiwal Niepokorni 

Niezłomni Wyklęci
23:55 Lwów pod okupacją 

cz. 2. 1941 - 1944 - fi lm
01:00 4 Blocks - serial

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP

07:00 Coś dla Ciebie - magazyn
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra6
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:10 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

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

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

komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami 
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy - Postaw 

na milion
20:55 M jak miłość - serial 
21:55 Syn - serial, prod. USA
22:50 Dzielnica bankowa 

- serial sensacyjny
23:55 Ofi cerowie - serial 

kryminalny
00:55 Wielkie oczy - fi lm 

obyczajowy
02:50 Park - fi lm obyczajowy
04:30 Zakończenie

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

- magazyn ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN

 - magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Top Model 

- program rozrywkowy
22:30 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
23:30 Piraci z Karaibów: 

Na krańcu świata 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2007, reż. Gore 
Verbinski, wyk. Johnny 
Deep, Orlando Bloom, 
Keira Knightley, Jack 
Davenport, Bill Nighy, 
Jonathan Pryce, Geoff rey 
Rush, Stellan Skarsgard, 
Keith Richards

03:00 Co za tydzień 
03:30 Uwaga! - magazyn
03:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial 

20:10 MEGA HIT - XXX: 
Reaktywacja
- thriller

22:35 Wybraniec 
śmierci 
- fi lm akcji 
prod. USA, 1990, 
eż. Dwight H. Little, 
wyk. Steven Seagal, 
Basil Wallace, David 
Keith, Wright Tom, 
Pacuła Joanna

 John Hatcher przez wiele 
lat był agentem specjal-
nym do walki z handlem 
narkotykami. Jednak jego 
partner zginął podczas 
jednej z akcji.

00:35 Max Payne 
- fi lm akcji, USA, 2008

02:40 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
08:20 Studio Kultura 

- rozmowy
08:40 Tydzień z życia 

mężczyzny - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
1999, reż. Jerzy Stuhr, 
wyk. Jerzy Stuhr, Gosia 
Dobrowolska, Danuta 
Szafl arska, Ewa Skibińska, 
Anna Samusionek, 
Krzysztof Stroiński, Jacek 
Romanowski, Małgorzata 
Drozd, Jacek Niesiołowski

10:15 Smutne potwory 
- fi lm animowany

11:00 Modrzejewska
- Warszawa - serial TVP

14:00 Studio Kultura
- rozmowy

14:20 Latarnik - fi lm TVP, prod. 
Polska, 1976, reż. Zygmunt 
Skonieczny, wyk. Józef 
Pieracki, Józef Osławski, 
Eugeniusz Wałaszek, 
Antoni Jurasz

15:25 Zabawa w chowanego
- fi lm TVP, prod. Polska

16:25 Taśmy Kultury 
16:55 Dzieci i ryby - komedia, 

prod. Polska, 1996
18:45 Chuligan Literacki
19:10 Polska szkoła animacji 

- Neonowa fraszka - fi lm
19:20 Polska szkoła 

animacji - Ladies and 
Gentlemen 

19:25 Którędy po sztukę 
- Jean - Baptiste Greuze 

19:35 Videofan - Portrety:
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Geniusz - serial
21:20 Więcej niż fi kcja - Kino 

kontra potwory - fi lm
22:25 Kronos - magazyn
23:15 Panorama kina 

polskiego - Kret
01:05 Informacje kulturalne

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Zbuntowany anioł 
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie
 pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Zakon 
21:35 Rambo 3 

23:50 Snajper 3 
- fi lm akcji
Sierżant Beckett leci 
do Wietnamu, by 
zabić swojego dawnego 
przyjaciela, który 
stał się śmiertelnie 
niebezpieczny.

01:45 Taki jest świat 
- program informacyjny

02:20 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Niesamowite!
05:05 Niewolnica Victoria

- telenowela
Victoria, znana przez 
wszystkich jako markiza, 
przybywa do Ameryki, 
aby poślubić kupca 
pochodzącego z bogatej 
rodziny.

05:10 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Zagubieni - serial, USA
16:50 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Córka generała
- fi lm sensacyjny, USA, 
1999, reż. Simon West, 
wyk. John Travolta, 
Madeleine Stowe, 
James Cromwell

22:25 Kości - serial, USA
23:30 Harry Potter 

i zakon Feniksa 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2007, 
reż. David Yates, wyk. 
Daniel Radcliff e, Emma 
Watson, Rupert Grint, 
Imelda Staunton, Michael 
Gambon, Robbie Coltrane, 
Maggie Smith, Ralph 
Fiennes

02:15 American Horror 
Story I: Murder House 
- serial, USA

03:15 Moc Magii

06:00 Spadkobiercy
07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
 Gwiazdą tego show, jego 

pomysłodawcą i autorem 
scenariuszy był, niestety 
nieżyjący już, angielski 
komik telewizyjny, Benny 
Hill, dla którego praca w 
telewizji była autentyczną 
pasją jego życia. 

12:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
Serial kryminalny 
o losach policjantów 
z wydziału dochodzenio-
wo-śledczego z Komendy 
Miejskiej we Wrocławiu 
oraz rozwiązywanych 
przez nich zagadkach. 
Piątka wybitnych śled-
czych tworzy skuteczną 
drużynę w walce 
z przestępczością.

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 Dragons Den - Jak 

zostać milionerem
02:05 Interwencja
02:45 Cafe Futbol
04:25 Magazyn Atleci

- program sportowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość - serial
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!- magazyn
08:55 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 

- Wielki fi nał - teleturniej
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca
12:55 Natura w Jedynce 

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

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

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego 
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Orły sportu

- reportaż
21:40 Kompania X - serial
22:35 Port lotniczy - fi lm akcji, 

prod. USA, 1970
00:55 Festiwal Niepokorni 

Niezłomni Wyklęci
01:25 Czy świat oszalał? 
02:20 Umarłem, aby żyć 

- dramat wojenny

05:30 Koło fortuny - teleturniej
06:05 M jak miłość - serial TVP
07:00 Wystarczy chcieć

- reportaż
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:10 Postaw na milion

- teleturniej
15:10 Dla niesłyszących - M jak 

miłość - serial TVP
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

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

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

komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami 

- telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial 

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

Reporterów
23:00 Świat bez fi kcji 

- Chicago Girl
00:20 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
00:50 Syn - serial, prod. USA
01:45 Paradoks - serial

kryminalny TVP

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Diagnoza 

- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki 

- talk show
23:30 Superwizjer

 - magazyn reporterów
prod. Polska

00:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 

01:05 36,6 
02:05 Niewierni 

- serial, USA
03:05 Uwaga! 

- magazyn
prod. Polska

03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:05 Ślad
 Zuzanna CWŚ bada sprawę 

tajemniczego pochówku 
czterech kobiet pod 
jednym z wrocławskich 
garaży. Ślady początkowo 
prowadzą do właściciela 
garażu - Wacława Iwańsk-
iego. 

22:05 Max Payne 
- fi lm akcji, USA, 
2008, reż. Moore John, 
wyk. Wahlberg Mark, 
Kunis Mila, Beau Bridges

 Bohaterem jest zdetermi-
nowany w walce 
z przestępczością policjant 
z Nowego Jorku.

00:25 Zła kobieta 
- komedia

02:10 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:40 Dzieci i ryby - komedia
10:25 Legenda Krakowska 

- fi lm animowany
11:00 Modrzejewska - Plan 

bitwy - serial TVP
12:30 Komediantka 

- serial TVP, prod. 
Polska, 1987, reż. Jerzy 
Sztwiertnia, wyk. Małgor-
zata Pieczyńska, Elżbieta 
Kępińska, Piotr Dejmek, 
Beata Tyszkiewicz

13:30 Studio Kultura
13:50 Przypadki Piotra S. 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1981, 
reż. Stanisław Jędryka, 
wyk. Emilia Krakowska, 
Zdzisław Kozień, Monika 
Stefanowicz, Gabriela 
Kownacka, Ewa Kuryło

15:30 Taśmy Kultury - pasmo 
programów archiwalnych

16:10 Powrót
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1976, reż. Filip Bajon

17:20 Siódmy pokój 
- fi lm biografi czny, 
prod. Polska, Węgry, 
Francja, Włochy, 1995, 
reż. Marta Meszaros

19:20 Kronos - magazyn 
kulturalno-społeczny

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Genitrix
21:55 Lekkie obyczaje 

- Serce do walki 
- komedia

23:40 Dezerterzy - rozmowa
00:15 Młoda Polska
00:50 Nocny dokument 

- Mały lalkarz - fi lm
01:55 Informacje kulturalne 
02:20 Kino nocne - Cztery noce 

z Anną - dramat

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Zbuntowany anioł 
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny
Agenci biura NCIS w 
Los Angeles działają 
pod przykrywką, by ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy.

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Igrzyska śmierci 
W państwie Panem 
co roku odbywają się 
Głodowe Igrzyska - walka 
na śmierć i życie między 
przedstawicielami dwuna-
stu Dystryktów. Katniss 
zostaje wylosowana do 
zawodów

22:55 Połączenie 
00:55 Bal maturalny 
02:30 Na jedwabnym szlaku - 

serial dokumentalny
03:10 Biesiada na cztery 

pory roku - serial
04:00 Z archiwum policji 
04:40 Niesamowite!
05:05 Niewolnica Victoria

- telenowela

05:25 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Zagubieni - serial, USA
16:50 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Wykonać wyrok - fi lm 
sensacyjny, USA/Kanada, 
1990, reż. Deran Sarafi an, 
wyk. Jean-Claude Van 
Damme, Robert 
Guillaume, Cynthia Gibb, 
George Dickerson, Art 
LaFleur

21:55 Ucieczka
z Los Angeles 
- fi lm S-F, USA, 1996, reż. 
John Carpenter, wyk. Kurt 
Russell, A.J. Langer, Steve 
Buscemi, Georges Corra-
face, Stacy Keach, Michelle 
Forbes, Pam Grier, Cliff  
Robertson, Valeria Golino, 
Peter Fonda

00:00 Sposób na morderstwo 
- serial, USA

01:00 Moc Magii 
03:10 Druga strona medalu

06:00 Spadkobiercy
07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom
 Państwo Domuratowie 

mieszkają w ponad stulet-
nim domu w malowniczej 
mazurskiej wsi Krutyński 
Piecek. Mają sześcioro 
dzieci. Pan domu niemal 
na stałe przebywa na 
Śląsku – tam znalazł 
pracę i może utrzymywać 
rodzinę, ale wiąże się to z 
rozłąką z rodziną. 

09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny,
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska, 2018

16:00 Maria z przedmieścia

16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Pokojówka 
na Manhattanie 
- komedia romantyczna

23:25 Punisher 
 Rodzina policjanta

Franka Castela zostaje 
brutalnie zamordowana 
przez mafi ę. Castel, 
któremu udało się przeżyć 
zamach, poprzysięga 
gangsterom zemstę i sam 
postanawia wymierzyć im 
sprawiedliwość. 

01:05 STOP Drogówka
- magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:00 Telezakupy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!- magazyn
08:55 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce 

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

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

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

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Liga Mistrzów 
00:25 Festiwal Niepokorni 

Niezłomni Wyklęci 
2018. Gala zamknięcia

01:25 Bez tożsamości - serial
02:15 Kompania X - serial
03:05 Wojsko - polskie.pl 
03:35 Kulisy rosyjskiej wojny 

informacyjnej - fi lm

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra8
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:10 Dla niesłyszących - M jak 

miłość - serial TVP
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami

 - telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:50 Na dobre i na złe 
21:50 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
22:30 Kino relaks

 - Legalna blondynka
 - komedia, prod. USA, 
2001

00:15 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

01:10 Dzielnica bankowa 
- serial sensacyjny

02:20 Świat bez tajemnic 
- Sól Ziemi - fi lm

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

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

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny
prod. Polska

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Ameryka Express 

- program rozrywkowy
prod. Polska

23:05 Nienarodzony 
- fi lm horror, USA, 2009, 
reż. David S. Goyer, wyk. 
Odette Yustman, Gary 
Oldman, Cam Gigandet, 
Meagan Good, Jane 
Alexander, Idris Elba, Carla 
Gugino

01:00 Mroczne zagadki Los 
Angeles - serial, USA

02:00 Uwaga! - magazyn
02:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

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

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

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

Kiepskich - serial
20:30 Śpiewajmy razem. All 

Together Now

22:05 Zła kobieta 
- komedia, USA, 2011, 
reż. Jake Kasdan, 
wyk. Diaz Cameron,
Lucy Punch, Phyllis Smith, 
Segel Jason, Timberlake

00:00 Randka na weselu 
- komedia,
USA, 2016, reż. Jake 
Szymanski, wyk. Adam 
Devine, Anna Kendrick, 
Plaza Aubrey, Stephen 
Root, Zac Efron 

 Mike i Dave, dwaj 
dorośli bracia, słyną ze 
szczeniackich wygłupów, 
które psują każdą rodzinną 
uroczystość. Zostają za-
proszeni na wesele swojej 
siostry 
na Hawajach.

02:15 Tajemnice losu

07:00 Teledyski
07:40 Drgająca struna. 

Chordofon - fi lm 
animowany

07:45 Antonio Vivaldi - Jesień 
- fi lm animowany

08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny

08:20 Studio Kultura 
- rozmowy

08:35 Siódmy pokój - fi lm 
biografi czny, prod. Polska, 
Węgry, Francja, Włochy, 
1995, reż. Marta Meszaros, 
wyk. Maja Morgenstern, 
Elide Melli, Ileana Carini, 
Jan Nowicki

10:30 Zuzanna - fi lm animowa-
ny, prod. Polska, 2006, 
reż. Daria Kopiec

11:00 Komediantka - serial
13:10 Studio Kultura
13:25 Sceny nocne - fi lm
15:25 Taśmy Kultury 
16:20 Wiktoryna czyli czy pan 

pochodzi z Beauvais? 

17:30 Legenda Tatr 
- dramat, prod. Polska
Trzydziestoletni Andrzej 
przyjeżdża do Zakopane-
go. Wędrując po górach, 
spada ze skały. Kowal Fatla 
ratuje go z opresji. Zabiera 
do szałasu i tam pielęg-
nuje. Wkrótce poddaje 
Andrzeja próbie.

19:25 Dezerterzy - rozmowa
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Na wschód 

od Hollywood 
- Porwanie Michela 
Houellebecqa

22:05 Pegaz
22:45 Ziemia, planeta ludzi

 - Niebo i lód - fi lm
00:25 Lekkie obyczaje - Serce 

do walki - komedia
02:10 Informacje kulturalne

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Zbuntowany anioł 

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

09:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Terrorysta 
21:55 Transporter: 

Nowa moc 
23:50 Wikingowie 

- fabularny
00:50 Flash 
01:45 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy
prod. Polska

03:05 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
obyczajowy

04:40 Niesamowite!
05:05 Niewolnica Victoria

- telenowela

05:10 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Zagubieni - serial, USA
16:50 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Pożegnanie z Afryką 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 1985, reż. Sydney 
Pollack, wyk. Meryl 
Streep, Robert Redford, 
Klaus Maria Brandauer, 
Michael Kitchen, Malick 
Bowens, Joseph Thiaka, 
Michael Gough

23:20 Z archiwum X 
- serial, Kanada

00:25 Lepiej późno niż 
później 
- fi lm komedia, 
USA, 2003, reż. Nancy 
Meyers, wyk. Jack Ni-
cholson, Diane Keaton, 
Keanu Reeves, Frances 
McDormand, Amanda 
Peet, Jon Favreau, 
achel Ticotin

02:55 Moc Magii

06:00 Spadkobiercy
07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 OKO za OKO
22:00 Podwójna tożsamość 

- thriller sensacyjny 
 Tim Kearney otrzymuje 

propozycję nie do 
odrzucenia... 

00:05 Trampolina
Donald Trump - owiany 
sławą ekscentrycznego 
miliardera i ekstrawa-
ganckiego geniusza 
biznesu - dał się poznać 
jako równie niekonwenc-
jonalny pracodawca, w 
nieszablonowy sposób 
rekrutując menedżerów do 
swego biznesowego im-
perium. Podczas tej, jak ją 
określano, „ekstremalnej 
rozmowy kwalifi kacyjnej” 
w „ekstremalnej dżungli 
świata biznesu”, Donald 
Trump dokonywał selekcji 
kandydatów,

01:05 Tuż przed tragedią
02:10 SuperLudzie

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELETURNIEJ TELENOWELA PROGRAM ROZRYWKOWY MAGAZYN FILM FABULARNY KOMEDIA FILM PRZYGODOWY HORROR

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

czwartek 4 października

05:00 Telezakupy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość - serial
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial
09:55 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!- magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress

17:30 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

nowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz 

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

Anity Gargas 
- magazyn

22:55 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn

23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Tanie Dranie 
01:40 Bez tożsamości - serial

05:20 Koło fortuny 
05:55 Na dobre i na złe - serial
06:50 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 

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

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:45 Bake Off  Junior
21:45 Straż wiejska 

- fi lm prod. USA, 
2001, reż. Jay Chan-
drasekhar, wyk. Jay 
Chandrasekhar, Kevin 
Heff ernan, Steve Lemme, 
Marisa Coughlan

23:35 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

00:10 Zderzenie ze śmiercią 
- horror, prod. USA, 2009, 
reż. Enda McCallion, 
wyk. Laura Breckenridge

01:45 Grupa specjalna 
“Kryzys” - serial

02:45 Jak się pozbyć czarnego 
kota - komedia

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

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

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

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

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

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy 
prod. Polska 

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

22:30 Kiler 
- fi lm komedia, 
Polska, 1997, reż. Juliusz 
Machulski, wyk. Cezary 
Pazura, Janusz Rewiński, 
Jerzy Stuhr, Katarzyna 
Figura, Małgorzata Kożu-
chowska, Jan Englert

00:45 Pułapka 
- serial, Polska

01:45 Kuba Wojewódzki 
- talk show
prod. Polska

02:50 Uwaga! 
- magazyn

03:15 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

- serial komediowy

20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn

21:10 Przyjaciółki
- serial obyczajowy

 Anka przechodzi trudne 
momenty w pracy. Jest 
szantażowana przez 
współpracowników. 
Strzelecka martwi się, 
czy Julka podejmuje 
dobrą decyzję, wracając 
do Rafała. Paweł nie 
wspiera jej. Anka zaczyna 
podejrzewać, że Paweł 
znowu pije.

22:10 Azyl 
- thriller, USA, 2002

00:35 Chirurdzy 
- serial obyczajowy

02:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Studio Kultura 
08:40 Legenda Tatr - dramat
10:35 Madame Tutli - Putli 

- fi lm animowany
11:00 Komediantka 

- serial TVP
13:10 Studio Kultura 
13:25 Chłopcy 

- fi lm obyczajowy
15:05 Rozmowy o miłości 

- fi lm obyczajowy
16:45 Taśmy Kultury - pasmo 

programów archiwalnych
17:25 Historia kina 

w Popielawach 
- fi lm obyczajowy

19:05 Pegaz
19:40 Teraz animacje! 

- W oddali - fi lm
19:50 Teraz animacje! 

- Miniatury fi lmowe 
do muzyki klasycznej 

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy

20:25 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Dotyk zła
- fi lm prod. USA, 1958

22:05 Pojedynki stulecia
22:40 Portrety - Sonita 

- fi lm dokumentalny, 
prod. Szwajcaria, Niemcy, 
2016

00:25 Scena Klasyczna
01:15 Na wschód od Holly-

wood - Porwanie Michela 
Houellebecqa

03:05 Informacje kulturalne 
03:20 Kino nocne

- Ostatnie piętro 
- thriller, prod. Polska, 
2012, reż. Tadeusz Król, 
wyk. Janusz Chabior, 
Joanna Orleańska

04:55 Teledysk
05:25 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań

- fabularny
08:00 Zbuntowany anioł 
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Taxi 3 - komedia

21:45 Święty interes
- komedia 
Dwaj bracia wracają 
do rodzinnej miejscowości 
na pogrzeb ojca. W spadku 
otrzymują starą Syrenę, 
która przed laty była 
własnością Karola 
Wojtyły.

23:25 Głupia i głupsza 
01:20 Dyżur
01:55 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy
prod. Polska

03:50 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:25 Menu na miarę 
- fabularny

05:05 Niewolnica Victoria
- telenowela

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Zagubieni - serial, USA
16:50 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Scott Pilgrim kontra 
reszta świata 
- fi lm przygodowy, USA, 
2010, reż. Edgar Wright, 
Michael Cera, Mary 
Elizabeth Winstead, 
Kieran Culkin, 

22:20 Lucyfer 
- serial, USA

23:20 Strzelec 
- serial, USA

00:20 Wykonać wyrok 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Kanada, 1990, 
reż. Deran Sarafi an, 
wyk. Jean-Claude 
Van Damme, Robert 
Guillaume, Cynthia Gibb, 
George Dickerson

02:15 Moc Magii 
04:25 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Spadkobiercy
07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny,
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

15:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia
16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

21:00 OKO za OKO

22:00 Wioska przeklętych
- horror, USA, 1995, 
reż. Carpenter John,
wyk. Alley Kirstie, 
Hamill Mark, Kozlowski 
Linda, Pare Michael, Reeve 
Christopher, Salenger 
Meredith 

 Małe miasteczko 
amerykańskie staje się 
celem wizyty nieziden-
tyfi kowanych gości z 
Kosmosu. Po ich odejściu 
większość kobiet rodzi 
dziwne dzieci, stanowiące 
pierwszą placówkę 
kosmitów zamierzajacych 
skolonizowac Ziemię.

00:05 Trampolina
01:10 Tuż przed tragedią
02:20 Interwencja
Polsk Disco Polo Life
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28.09

29.09

30.09

1.10

2.10

3.10

4.10

Wacława, Marka
Światowy Dzień Wścieklizny

Michaliny, Michała
Dzień Kuriera i Przewoźnika

Grzegorza, Zofii
Dzień Chłopaka 
Międzynarodowy Dzień Tłumacza

Remigiusza, Danuty
Międzynarodowy Dzień Pracownika 
Ochrony Zdrowia

Antoniego, Teofila
Europejski Dzień Ptaków

Teresy, Gerarda, Gerardy

Petroneliusza, Franciszka
Światowy Dzień Zwierząt

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

AUTOREKLAMA

LUBSKO OFFICIAL EUROPEAN TRIBUTE TO 
IRON MAIDEN - BLOOD BROTHERS W LUBSKIM 
DOMU KULTURY
Koncert zaplanowany jest w dniu 16 października w LDK, 
o godz. 20:00. Bilety są w sprzedaży - Lubski Dom Kultury, p.48 
w godz. 8.00 – 16.00 (pon. - pt.) 
Nasi sąsiedzi z Ukrainy, cierpiąc głód koncertów swoich bry-
tyjskich idoli w tej części kontynentu, postanowili wziąć gita-
ry w swoje ręce i przynajmniej częściowo zaspokoić potrzebę 
„pogo do Iron Maiden”. I wyszło im to tak dobrze, noszą oficjal-
nie zatwierdzone miano „official Iron Maiden tribute band”! Ich 
koncerty to doskonała warsztatowo heavymetalowa petarda, 
która rozrusza nawet nieboszczyka. Ich występ to także spek-

takularne sceniczne show przy muzyce Iron Maiden, która dla 
tych pięciu chłopaków sprawia niesamowitą radość. Atmosfe-
ra, którą potrafią stworzyć na scenie daje niesamowite uczucie 
bycia częścią prawdziwego występu brytyjskich legend z czym, 
że w bardziej kameralnych okolicznościach.
Chłopaki mieli zaszczyt supportowania gwiazd takich jak Scor-
pions, Guano Apes, Lucuna Coli, Enter Shikari, Anti-Flag, Ka-
liban czy Clawfinger. Koncert odbędzie się w ramach europej-
skiej trasy koncertowej z okazji 30 rocznicy wydania albumu 
„Seventh Son of a Seventh Son”.
Dobra wiadomość dla fanów Dormant Dissident. Zwariowany 
i mega pozytywny zespół zagra jako support. Zapraszamy, bę-
dzie moc!

LUBSKO SPEKTAKL ANDROPAUZA 3 W LUBSKIM 
DOMU KULTURY
Spektakl Andropauza 3 zaplanowany jest na 4 listopada, 
o godz.17:00. Bilety można nabyć w biurze nr 48 LDK, pl. Jana 
Pawła II 1.
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czterech dziarskich studentów 
w wieku emerytalnym: Hrabia, Behemot, Sławek komandos 
i Niewyżyty, brutalnie wyrzuceni z klasy przez złą nauczy-
cielkę, podejmują ryzykowną decyzję walki z reżimem szkoły. 
Zakładają teatr. Aby naprawić rzeczywistość tej, ich zdaniem 
doszczętnie zepsutej szkoły, postanawiają wystawić „Dziady” 
Mickiewicza. Jednak Niewyżyty, reżyser teatralny, który chwi-
lę wcześniej zostaje przez Ministerstwo Kultury pozbawiony 
prawa wykonywania zawodu, wymyśla potworną inscenizację, 
której nie sposób zaakceptować. Aktorzy się buntują i posta-
nawiają znaleźć naprawdę dobrego reżysera. Ich wybór pada 

na Stevena Spielberga. Chcą zaproponować mu kontrakt 
osobiście. Cudem zdobywają pieniądze i płyną do Hollywood 
jachtem pożyczonym od samego barona Munchausena. Jeste-
śmy świadkami rejsu pełnego przygód, niebezpieczeństw i sy-
tuacji absurdalnych. Na pełnym morzu bowiem, okazuje się, że 
żaden z naszych bohaterów nie ma najmniejszego pojęcia jak 
się taką jednostką żegluje.
Ruszają w świat w poszukiwaniu przygód, barwnego życia i sen-
su istnienia, niczym czterej muszkieterowie Alexandra Dumas:” 
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!”
Zapraszamy Państwa na wieczór pełen śmiechu, przygód, sy-
tuacji absurdalnych! Wieczór pełen wzruszeń, zaskoczeń i nie-
spodzianek! Zapraszamy na arcyzabawną opowieść o tym, że 
prawdziwe życie zaczyna się po sześćdziesiątce!
Więcej informacji na stroni: www.ldk.lubsko.pl lub pod nume-
rem tel. 68 372 05 21

ŻARY XLII WOJEWÓDZKI 
KONKURS PLASTYKI „SALON 
JESIENNY” 2018
Tylko trzy tygodnie zostały, żeby zgłosić 
się na doroczny konkurs plastyczny. Kto 
może się zgłosić i jakie warunki należy 
spełnić, aby wziąć udział w konkursie?
Celem konkursu jest prezentacja i popu-
laryzacja dorobku artystycznego plasty-
ków z terenu województwa lubuskiego.
Konkurs odbywa się w czterech katego-
riach plastycznych: rysunek, grafika, ma-
larstwo i rzeźba.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
- do konkursu mogą być zgłoszone tylko 
prace autorskie wykonane na przestrzeni 
ostatnich dwóch lat, nie eksponowane na 
innych konkursach;
- autor może zgłosić max. do 3 prac 
w każdej kategorii;
- tematyka prac jest dowolna;
- w konkursie nie mogą brać udziału pra-
ce będące kopiami, replikami montażem 
itp. dzieł innych twórców;

- prace powinny być odpowiednio opra-
wione (passe-partou, dotyczy prac mięk-
kich, ramy, listwy) i zabezpieczone przed 
uszkodzeniami;
- prace w antyramach, ze względów tech-
nicznych nie będą dopuszczone do oceny 
jury;
- każda z prac powinna posiadać sygna-
turę : imię, nazwisko, tytuł, data wykona-
nia pracy, technika, kategoria konkursu;
- prace nie spełniające powyższych kry-
teriów technicznych nie będą dopuszczo-
ne do oceny jury.
Organizatorzy pobierają wpisowe w wy-
sokości 35 zł, które należy wpłacić na 
konto ŻDK:
PKO BP: 41 1020 5460 0000 5402 0118 
5404
(jako tytuł wpłaty prosimy wpisać „SA-
LON JESIENNY”)
Autor zobowiązany jest do złożenia czy-
telnie (DRUKIEM) wypełnionej karty 
zgłoszenia.
Termin nadsyłania prac – do dnia 19 paź-

dziernika 2018r.
Oceny prac dokona jury w dniu 22 paź-
dziernika 2018r. powołane przez organi-
zatorów.
Otwarcie wystawy nastąpi 10 listopada 
2018r. o godz. 12.00 w Salonie Wystaw 
Artystycznych ŻDK.
Organizatorzy przewidują nagrody pie-
niężne, dyplomy i katalogi.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do bezpłatnej reprodukcji prac w kata-
logu oraz środkach masowego przekazu 
w celach reklamy imprezy.
Prace należy dostarczyć na adres: Żarski 
Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 
Żary
Ze względu na możliwość eksponowa-
nia wystawy pokonkursowej w innych 
ośrodkach kultury, prace należy odebrać 
w terminie od 01.03 2019 – 30.05.2019. 
Nieodebrane prace przechodzą na wła-
sność ŻDK.
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne 
są na stronie www.dkzary.pl.
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KRZYŻÓWKA

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

KLER
OD 28.09 DO 01.10 ORAZ 03.10 I 04.10 – GODZ. 18:45 I 21:15; 02.10 – GODZ. 
16:30 I 21:00 
KAMERDYNER
OD 28.09 DO 01.10 ORAZ 03.10 I 04.10 – GODZ. 16:00; 02.10 – GODZ. 14:00
DKF – TEŻ GO KOCHAM
02.10 – GODZ. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
BÓG MORDU
28.09 – GODZ. 19:00
29.09 I 30.10 – GODZ. 18:00
WYPRAWA
28.09 – GODZ. 09:30
30.09 – GODZ. 12:00 (PREMIERA)
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