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Praca w kabarecie to 
dużo mojego życia. 

Dziękuję Bogu, że 
mnie to spotkało.

Robert Motyka
artysta kabaretu  „Paranienormalni”

AKTUALNOŚCI

Z Januszem 
Dudojciem, starostą 
żarskim o zarzutach 
burmistrza Lubska, 
braku porozumienia 
i kandydowaniu 
na fotel burmistrza 
Lubska rozmawia 
Paweł Skrzypczyński

Pojawiły się ostatnio wobec 
pana zarzuty ze strony 
burmistrza Lubska Lecha 
Jurkowskiego, że blokuje 
pan budowę remizy straży 
pożarnej w Górzynie. Jak pan 
skomentuje ten zarzut?
- Jako starszy samorządowiec 
próbowałem zawsze swojego 
burmistrza, bo jestem mieszkań-
cem Gminy Lubsko, wspierać, 
ale i tłumaczyć, że nie wszystko 
można załatwić podpisem. Od tego 
są ustawy, rozporządzenia.

Czyli musi obowiązywać 
prawo?
- Tak. Od tego są urzędnicy. Jestem 
ich szefem, ale ja nie uzurpuję so-
bie władzy nad ich merytoryczną 
wiedzą, nad nadzorem budow-
lanym, geodezją, pozwoleniami 
na budowę. Ja mogę tylko pytać, 
dlaczego naczelnik czy kierownik 
wydaje taką czy inną decyzję. 
Urzędnicy odpowiadają swoją 
głową, mieniem i karierą, jeżeli 
popełnią błąd.

Staram się tak zorganizować 
pracę, żeby ufać ludziom i od-
wrotnie. Jeżeli jest jakaś sprawa 
sporna to ja niczego nie nakazuję. 
Wówczas sprawdzamy, szukamy 
rozwiązań, opinii prawnych.

Nic na siłę zrobić nie można?
- Nie. Merytorycznie nad geodetą 
powiatowym jest geodeta woje-
wódzki. Jeżeli urzędnik zwraca 
uwagę, że w przypadku budowy 
remizy w Górzynie brakuje do-
kumentacji, to decyzji wydać 
nie można. Ktoś jednak uważa, 
że remiza to cel publiczny, a cel 
uświęca środki. A później trzeba 
coś rozbierać, albo płacić kary.

Żeby uniknąć kłopotów, to 
trzeba trzymać się prawa? Na 
skróty nie można?
- Można budować remizę na 
gruncie trzeciej klasy, ale należy 
spełnić określone warunki. Na 
to zgodę musi wydać minister. 
Działka musi być przy drodze 
publicznej, a nie jest.

Nie jestem przeciwnikiem 
budowy remizy. Józef Radzion, 
szef strażaków z Górzyna jest 
członkiem zarządu powiatu. 
Z pewnością po koleżeńsku by 
mnie zmusił, jakbym coś wymy-
ślał.

Na dzisiaj Gmina Lubsko 
nie ma pełnej dokumentacji, żeby 
uzyskać pozwolenie na budowę. 
Muszą skompletować dokumenty. 
Wówczas będzie decyzja.

Burmistrz napisał skargę w tej 
sprawie.
- Tak. Zażalenie na przewlekłość 
i nie załatwienie sprawy w ter-
minie. Lubuski Wojewódzki In-
spektor Nadzoru Geodezyjnego 
i Kartograficznego w Gorzowie 
Wielkopolskim uznał zażalenie za 
bezzasadne.

Burmistrz Lubska wini też 
pana za to, że jest problem 
z umiejscowieniem pogotowia. 
Czuje się pan winny?
- Genezą tego jest brak porozumie-
nia burmistrza z radnymi. Zależy 
też, co rozumiemy pod pojęciem 
„pogotowie”. Dzisiaj pogotowie 
to karetki. Jeżeli miałoby być to 
coś w rodzaju SOR-u, czy OIOM, 
to obiekt po Urzędzie Stanu Cy-
wilnego się nie nadaje. Tak po-
wiedziałem radnym. A tu budżet 
panu burmistrzowi się zawala, bo 
starosta się odezwał. A ja przecież 
nie mam głosu w Radzie Lubska. 

A może chodzi o to, że 
burmistrz Jurkowski obawia 
się, że pan chce zostać 
burmistrzem? Może stąd to 
przerzucanie winy?
- Niektórzy tak mówią i tak to 
zaczyna wyglądać. Ja próbu-
ję współpracować z Lubskiem. 
Wspierać. To przecież drugie 
miasto w powiecie. 

Burmistrzowi jednak coś nie 
idzie i nie może się dogadać z rad-
nymi, to trzeba znaleźć winnego. 
Najlepiej starostę. W przypadku 
remizy w Górzynie i pogotowia 
starosta byłby niepotrzebny, gdyby 
było porozumienie.

Czyli jakby burmistrz dogadał 
się z radnymi?
- To przede wszystkim. A druga 
sprawa, to być może niektóre 
sprawy gdzieś tam przerosły bur-
mistrza terminowo i prawnie. 
Może nie tak jak należy były 
przemyślane i przygotowane. 
Pogotowie to nie do końca jest 
zadanie burmistrza.

Jeżeli rzeczywiście bur-
mistrz nie radzi sobie w niektórych 
sprawach, to muszę powiedzieć, 
że ja bym sobie poradził. Jeżeli 
potrzebne jest koło ratunkowe dla 
Lubska, to ja takim kołem móg-
łbym być.

Z tymi wszystkimi wymie-
nianymi przez burmistrza proble-
mami, których rzekomo nie może 
załatwić, bo starosta nie pozwala, 
to ja będąc burmistrzem poradzę 
sobie bez starosty.

Czyli nie wyklucza pan tego, 
że może kandydować na 
burmistrza Lubska?
- Myślę, że byłbym dobrym kołem 
ratunkowym, z doświadczeniem 
samorządowym i po doświadcze-
niu pozytywnej pracy w powiecie.

Co by więc było w tej sytuacji 
dobrą radą dla burmistrza? 
Żeby porozumiał się 
z radnymi?
- Jaki by nie był to termin, nawet 
dzień czy dwa przed wyborami, to 
porozumienie w Polsce, w każdym 
powiecie i gminie jest niezbędne, 
żeby osiągnąć cele. Jak nie ma 
porozumienia, to nawet jak są pie-
niądze, to nic z tego nie wyjdzie. 
I to właśnie widać - mam pieniądze 
w budżecie i nie mogę nic zrobić. 
Dlaczego? Bo starosta przeszka-
dza. Ale, nie to, że nie mam doku-
mentów, nie przygotowałem, nie 
wiem, że to nie moje zadanie, nie 
porozumiałem się z kimś, nie wy-
kupiłem działki, albo coś innego.

Chodzi więc o politykę 
i działanie polityczne?
- Raz bierze się radnych na krzyk 
czy na jakiś szantaż, bo kilka razy 
na sesji rady miejskiej tak to wy-
glądało, że się wzajemnie szanta-
żują. Tak pod opinię publiczną, np. 
czy ktoś będzie za placem zabaw, 
czy nie będzie. I co wtedy? Nie je-
steś za placem zabaw? - a przecież 
ludzie mają dzieci i wnuki - No to 
jak? Nie będziesz? A czy to dobrze, 
czy źle, czy można było zrobić coś 
innego, to o tym już nikt nie mówi.

Ja w powiecie mam stupro-
centowe porozumienie z radnymi 
i mamy wszystko dogadane. Nie 
ma czegoś takiego, że radni na 
sesji coś blokują i są przeciwni. 
Wszystko wcześniej omówiliśmy, 
mamy swoje zadania i cele, a ja 
jestem od tego, żeby mnie radni 
rozliczali. Nie zwalam niczego na 
wojewodę czy marszałka, że ktoś 
mi czegoś nie wybudował, czy nie 
pozwolił.

Ja przecież mam większe 
inwestycje w powiecie niż gmi-
na. Budujemy szpital, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego, i jedną czy drugą drogę. 
To są miliony złotych, gdzie są 
potrzebne zezwolenia wojewody, 
zezwolenia marszałka i zezwole-
nia z ministerstwa, gdzie trzeba 
rozmawiać z PKP i innymi. Ja 
nigdy nie powiedziałem, że nie 
mam czegoś przez wojewodę 
czy marszałka. Przyjmuję pewne 
decyzje, albo staram się tak przy-
gotować wniosek, żeby wojewoda 
tylko podpisał.

Czyli trzeba się dobrze 
przygotować?  
- No tak. Skąd się wzięły pienią-
dze w powiecie na szkolnictwo 

zawodowe, na jedną czy dru-
gą drogę? Skąd zezwolenie na 
rozbudowę szpitala? Sam sobie 
tego nie wymyśliłem i sam sobie 
nie podpisałem. Nad nami jest 
nadzór wojewódzki i marszał-
kowski. Bez zgód byśmy nigdzie 
nie doszli.

Podstawą do skutecznego 
działania jest współpraca 
i dobre przygotowanie?
- Można obiecać strażakom remi-
zę. Kazać urzędnikom coś zrobić. 
Ale okazuje się, że nie w tym 
czasie, nie o właściwej porze, nie 
w tym miejscu. Na końcu, jak się 
chce wytłumaczyć strażakom, 
dlaczego nie można, to się mówi, 
że starosta nie pozwolił.

To dziecinada.

Ja bym sobie poradził

fot. Paweł Skrzypczyński
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JOGA jest jedną z najstarszych 
tradycji samodoskonalenia i wewnętrz-
nego rozwoju kultywowaną przez 
człowieka.  Słowo „joga” pochodzi 
z sanskrytu i oznacza „łączyć”, 
„scalać”. Joga bowiem rozgry-
wa się na trzech płaszczyznach 
człowieka: fizycznej, psychicznej 
i mentalnej, i integruje je z sobą. 
Obok ćwiczeń fizycznych, zwanych 
asanami, joga obejmuje prace  
z umysłem, medytację, koncen-
trację, techniki oddy-
chania i oczyszcza-
nia wewnętrznego. 
Na Zachodzie joga 
swoją popularność zy-
skała głównie jako forma ćwiczeń gimnastycz-
nych bez światopoglądowej otoczki. Koncen-
truje się na aspekcie fizycznym, zdrowotnym  
i terapeutycznym. Uczęszczając na zajęcia 
jogi przede wszystkim poprawimy Nasze zdro-
wie, samopoczucie i kondycję, bowiem Joga 
działa terapeutycznie na kręgosłup poprzez 
wzmacnianie i uelastycznianie odpowiednich 
grup mięśniowych. Systematyczne wykony-
wanie asan (pozycji jogicznych) wzmacnia 
mięśnie i uelastycznia stawy. Odpowiednio 
dobrane asany korygują sylwetkę i łagodzą 
bóle pleców. Przyśpieszają przemianę materii 
i przepływ płynów ustrojowych. Poprawiają 
ukrwienie i oczyszczają organizm poprzez 
masowanie organów wewnętrznych. Asany 
zsynchronizowane z oddechem przyczyniają 
się też do usuwania wewnętrznych napięć, 
pobudzają i stymulują ciało”. Regularne  
praktykowanie jogi poprawia również sa-
mopoczucie, wzmacnia poczucie własnej 
wartości, pozwala sprostać wyzwaniom, jakie 
niesie szalone tempo współczesnego życia
Nie ma jakichś szczególnych przeciwskazań 

do praktykowania Jogi, można 
ją praktykować,  mając różne 
problemy zdrowotne. Oczywiście 
wszystko powinno odbywać się 
pod kontrolą. Kobietom w ciąży czy  

w czasie menstruacji, osobom z nie-
którymi schorzeniami nie wolno wy-

konywać pewnych asan. O wszystkich 
problemach zdrowotnych powinno się 

poinformować nauczyciela jogi, który 
skoryguje program ćwiczeń i dostosuje 
go do możliwości oraz aktualnego 

stanu zdrowia ćwiczącego. Nie 
ma również ograniczeń 

wiekowych – aby za-
cząć praktykę Jogi 

nigdy nie jest za poźno.
Istnieje kilka 

rodzajów Jogi - Najbardziej popularna  
w Polsce jest joga wg metody B.K.S. Iyengara, 
którą również My praktykujemy. Wyróżnia ją 
precyzja nauczania pozycji jogi, oraz maksy-
malne skupienie uwagi na ciele i sposobie 
jego ustawienia. Wykorzystuje się tu wiele 
pomocy do jogi (paski, koce, liny, bloki itp.), 
które pomagają w pogłębianiu pozycji lub są 
ułatwieniem dla sztywniejszych lub schoro-
wanych osób.

Zajęcia odbywają się na specjalnej Sali do 
Jogi przy ul. Słowackiego 4J w Żarach 
Poniedziałki – 9.30, 18.10 – grupa począt-
kująca
Wtorek - 9.30, 17.10, Czwartek – 9.30, 17.10
Piątek – 18.10 – grupa początkująca 

Od 8.05. ruszyły zapisy do grupy 
początkującej!!! Odbyły się już pierwsze 

zajęcia i można się jeszcze zapisywać.

SERDECZNIE ZAPRASZAM
Marcelina Końcowik

tel. 696 062 242

REKLAMA
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Ponad dwa 
miliony złotych 
kosztować 
będzie remont 
i przebudowa 
warsztatów 
w Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego.
Prace potrwają do paździer-
nika, ale jak zapewnia dy-
rektor szkoły Robert No-
waczyński, inwestycja nie 
przeszkodzi w normalnym 
funkcjonowaniu placów-
ki. Dzięki przejęciu przez 
CKZiU budynku użytko-
wanego wcześniej przez 
Łużycką Wyższą Szkołę 
Humanistyczną, szkoła ma 
więcej pomieszczeń i teren 
remontu można spokojnie 
wyłączyć z bieżącego funk-
cjonowania placówki.

- Jedynym mankamen-
tem jest to, że uczniowie 
będą musieli przechodzić 
między budynkami na ze-
wnątrz, ale w tym układzie 
architektonicznym jaki tutaj 
mamy, każdy budynek jest 
jakby niezależny i ma swo-
je oddzielne wejście, więc 
nie jest to większym prob-
lem - mówi dyrektor Nowa-
czyński. - Druga sprawa to 

egzaminy, podczas których 
potrzebna jest cisza, bo uczeń 
nie może być zdekoncen-
trowany, ale dogadamy się 
z firmą wykonującą prace 
i na pewno zapewnimy odpo-
wiednie warunki zdającym.

Nadgonili czas
- Cała modernizacja warszta-
tów i kształcenia zawodowe-
go polega głównie na tym, że 
młodzież powinna uczyć się 
w warunkach godnych XXI 
wieku - mówi kierownik 

kształcenia praktycznego 
Karol Holski. - Wszystkie 
nowe technologie, które 
wchodzą na rynek, pojawią 
się u nas w szkole.

W opinii pracowników 
dawnej samochodówki, pla-

cówka ta przez lata była jak-
by trochę zapomniana, więc 
tym bardziej teraz cieszą 
się z najnowocześniejszych 
urządzeń, dzięki którym 
uczniowie będą szkoleni 
naprawdę na najwyższym 
poziomie.

Amerykański produ-
cent obrabiarek CNC, firma 
Haas, urządzi w żarskiej 
szkole ośrodek szkoleniowy. 
Obiecali, że co pół roku będą 
wymieniać dwie obrabiar-
ki na najnowocześniejsze. 
Szkoła będzie mieć zapew-
niony dostęp do najnow-
szych technologii oraz szko-
leń zarówno dla nauczycieli, 
jak i uczniów. 

- Czegoś lepszego nie 
moglibyśmy sobie wymarzyć 
- dodaje kierownik Holski.

Młodzież zadowolona
Cyfrowe obrabiarki, nowe 
wózki widłowe i wiele innych 
urządzeń - to wszystko jest 
już w szkole. Cieszą się nie 
tylko nauczyciele.

- Młodzież była bardzo 
podbudowana, podekscy-
towana i zadowolona, że to 
wszystko jest już ich, jest 
w ich szkole - mówi Karol 
Holski. - To jest jeden z wielu 
pozytywnych aspektów tej 
modernizacji.

Teoretycznie można by 

już dzisiaj uruchomić nowe 
urządzenia w starych po-
mieszczeniach, ale nie w tym 
rzecz, żeby coś robić na siłę, 
byle szybko. Hale produkcyj-
ne w firmach, w których pra-
cuje się na obrabiarkach CNC 
są bardzo czyste. Pracowni-
ków obsługi można wręcz 
zobaczyć w białych fartu-
chach. Należy więc stworzyć 
otoczenie odpowiednie dla 
tych technologii. 

Stare maszyny zostają
Po zakończeniu remontu, już 
w przyszłym roku szkolnym 
młodzież uczyć się będzie 
na najnowszych maszynach. 
Pomimo tego postępu, szkoła 
nie pozbędzie się dotychczas 
posiadanych, starych toka-
rek. Jak twierdzi kierownik 
warsztatów, uczeń powinien 
poznać w równym stopniu 
technologie obróbki meta-
li, zarówno tą z XXI, jak 
i XX wieku. I ma to sens. 
Raz, że na rynek pracy trafi 
młody pracownik bardzo 
wszechstronnie przeszkolo-
ny, a druga sprawa - jeszcze 
nie w każdej firmie pracują 
najnowocześniejsze urzą-
dzenia i umiejętność obsługi 
klasycznej tokarki może być 
jak najbardziej pożądana. 

Andrzej Buczyński

ŻARY Ruszył remont warsztatów szkolnych

Ostatni już krok 
do nowoczesności

Karol Holski i Robert Nowaczyński jakt nikt inny wiedzą, ile pracy i nerwów kosztowało zapla-
nowanie reorganizacji warsztatów szkolnych. Dziś już z niecierpliwością czekają na urucho-
mienie nowoczesnych  pracowni do nauki zawodu fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Na czas 
remontu 
nastąpiła zmiana 
organizacji 
ruchu. Fragment 
ulicy Browarnej 
od piekarni do 
ul. Zamkowej jest 
teraz wyłączony 
z ruchu.
Prace wykonywane przez 
przedsiębiorstwo „Pekom” 
dotyczą zarówno jezdni, jak 
i chodnika. Ten fragment 
ulicy wydawał się jakby 
zapomniany, choć znajduje 
się w centrum miasta, a ulice 
wokół posiadają trakty dla 
pieszych. Już niebawem 

jednak klepisko zamieni się 
w pięćdziesięciometrowy 
chodnik z prawdziwego zda-
rzenia, po dwóch stronach 
ulicy, a kostka na jezdni 
zostanie przełożona na od-
cinku około 30 metrów. 
W trakcie robót kierowcy 
mogą się liczyć z utrud-
nieniami na ulicy Zamko-
wej, w okolicach wjazdu 
na Browarną, ze względu 
na ograniczenia szerokości 
przejazdu, ale jak zapewnia-
ją miejscy urzędnicy - droga 
ta nie zostanie całkowicie 
zamknięta. Prace mogą po-
trwać około miesiąca. 

To nie koniec remon-
tów na żarskich ulicach.

- W kolejce czeka uli-

ca Zakopiańska z wymianą 
nawierzchni i chodników, 
a także ulica Baczyńskiego 
na odcinku od Katowickiej 
do Górnośląskiej - informu-
je Rafał Fularski, naczel-
nik wydziału infrastruktury 
w żarskim ratuszu. - Trwają 
również uzgodnienia z kon-
serwatorem zabytków do-
tyczące chodnika na Pla-
cu Przyjaźni, na odcinku 
przyległym do dawnego 
„kefirka”.

W związku z możli-
wością parkowania pojaz-
dów częściowo na chod-
niku, urzędnicy planują 
obniżenie krawężnika, co 
z pewnością ułatwi mane-
wry kierowcom. ATB

Browarna częściowo zamknięta

Już niebawem ten fragment miasta przestanie odstawać od otoczenia fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Trwają 
konsultacje 
społeczne 
w sprawie 
zmiany nazw 
ulic. Przez 
najbliższe 
kilkanaście dni 
można oficjalnie 
zgłaszać swoje 
propozycje.

Konieczność zmian nazw 
niektórych ulic, to efekt 
ustawy, którą 1 kwietnia 
2016 r. uchwalił Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ustawa mówi o zakazie 
propagowania komuni-
zmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez na-
zwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczno-
ści publicznej. Zakłada 
ona zmianę nazw ulic 
i placów propagujących 
komunizm lub inny ustrój 
totalitarny. W opinii In-

stytutu Pamięci Narodo-
wej z 17 lutego 2017 r. 
wydanej dla ulic z terenu 
Miasta Żary kryteria usta-
wy spełniają następujące 
nazwy: Buczka, Gen. Ży-
mierskiego, 9 Maja. 

W konsultacjach 
dotyczących zmiany nazw 
mogą brać udział wszyscy 
mieszkańcy Żar, którzy 
ukończyli osiemnaście 
lat.

Swoje propozycje 
można składać za pomo-
cą ankiety konsultacyjnej 
w dwojaki sposób. Można 
zrobić to w formie pisem-
nej w Urzędzie Miasta, 
bezpośrednio w Biurze 
Obsługi Mieszkańca lub 
przez operatora pocz-
towego na adres: Urząd 
Miejski w Żarach, pl. Ry-
nek 1-5, 68-200 Żary. Pro-
pozycje można także zło-
żyć za pomocą środków 
komunikacji elektronicz-
nej - wypełniony wniosek 
po zeskanowaniu wysłać 

na adres e-mail: WGA@
um.zary.pl

Formularz arkusza 
konsultacyjnego w spra-
wie nazw ulic jest dostęp-
ny w formie papierowej, 
w Biurze Obsługi Miesz-
kańca Urzędu Miejskiego, 
a w formie elektronicznej 
(do pobrania) – na stronie 
internetowej: www.bip.
zary.pl lub www.zary.pl 

W ankiecie są za-
warte propozycje zmian 
-  dla  ul .  Buczka to: 
Solna,Tkacka, Śródmiej-
ska, dla ul. Gen. Żymier-
skiego to: s. M.Edelburgis, 
Grafików, przedłużenie 
ul. Miłej, dla ul. 9 Maja 
to: 8 Maja, Włókiennicza. 
Każdy może głosować za 
jedną z nazw dla każdej 
ulicy, ale może też dopi-
sać własną propozycję 
nazwy, dodając kilka słów 
uzasadnienia.

Termin przeprowa-
dzenia konsultacji mija 
w piątek 26 maja. PAS

Uwaga! Zmiany 
nazw ulic

fot. Paweł Skrzypczyński

ŻAGAŃ Wielkimi krokami 
nadchodzi  
50. rocznica powstania 
3. Drezdeńskiego Pułku 
Czołgów Średnich.
Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowni-
ków Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów 
Średnich, zaprasza Koleżanki, Kolegów i sym-
patyków na obchody 50. rocznicy powstania 
3 pułku, które odbędą się podczas VII Zjazdu 
w dniu 19 maja 2017 r. 
Program:
9.45 -10.00 Zbiórka przy Pomniku 3. pcz, 

zapoznanie z planem VII Zjazdu
10.00 -11.00 Msza za żołnierzy i pracowników 
oraz złożenie kwiatów przy tablicy i pomniku
11.30 -12.30 Uroczysty Apel z okazji 50-tej 
rocznicy powstania 3. DPCzŚ na Skwerze 
Czołgisty 
12.30 -14.30 Zwiedzanie Centrum Tradycji 
13.30 -15.00 Walne Zebranie członków Sto-
warzyszenia 3. pcz
16.00 -2.00 Spotkanie Pokoleń 

Informacji udzielają: Tadeusz Woło-
szyn 684771574, 722 281 676, Janina Fajger 
683775185, 508 634 354. Więcej informacji: 
www.stowarzyszenie3pcz.zagan.pl. PAS

Wojskowa rocznica

Grzyby w maju
STAWNIK O Stawni-
ku pisaliśmy wiele razy.  
O wilkach w okolicznym 
lesie, o szopie zagryzio-
nym przez psa, ale o tym, 
że w pobliskich lasach  
w maju rosną już grzyby, 
tego jeszcze nie było. 
Maja Łukian na spacerze z 
babcią znalazła pięknego, 
dorodnego maślaka. Nie 
dziwiłoby to nikogo może, 
ale pogoda ostatnio płata 
figle i kto by pomyślał, że 
w miesiącu, kiedy do nie-
dawna w nocy były przy-
mrozki, w lasach urosną 
grzyby. MK Maja jest dumna, że znalazła pierwszego grzyba fot. nadesłane
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Pomysł na łużyckie 
drezyny kolejowe 
zakłada trasę 
turystyczną od 
Jasienia przez 
Bieszków, Bieniów, 
aż pod jednostkę 
wojskową 
w Żaganiu. Liderem 
przedsięwzięcia jest 
gmina Jasień.

- Chcemy, żeby coś się działo, żeby 
te miejsca odżyły, a przy okazji 
promować atrakcje turystyczne 
tych terenów - mówi wiceburmistrz 
Jasienia Katarzyna Łuczyńska.

Być może niedługo w po-
bliżu Jasienia powstanie coś na 
kształt rekonstrukcji filii obozu 
jenieckiego Gross-Rosen. Prace 
na tym terenie rozpocznie poznań-
ski Instytut Pamięci Narodowej. 
Przeprowadzone zostaną prace 
ekshumacyjne, a gmina ma zamiar 
odtworzyć w tym miejscu część 
zabudowy i pokazać w ten sposób 
kawałek historii tych ziem. To może 
przyciągnąć zwiedzających, którzy 
mogą pokusić się o podróż drezyną.

 
Pedałować po torach
Linia kolejowa numer 275 jest 
obecnie nieczynna. Kolej może 
ją przekazać gminie na zasadzie 
nieodpłatnej dzierżawy. Inspiracją 
przedsięwzięcia były bieszczadz-
kie drezyny rowerowe, które 
uruchomiono w maju 2015 roku 

na nieczynnej linii od Zagórza do 
Krościenka. Pojazdy napędzane 
siłą mięśni stały się tam atrakcją 
i w 2016 roku przejechało nimi 
ponad 60 tysięcy pasażerów. 

- Im się udało, więc może 
nam się udać - mówi z nadzieją wi-
ceburmistrz Jasienia. - Widziałam, 
jak to wygląda, jeździłam tymi 
drezynami i uważam, że u nas są 
warunki, żeby to zrobić podobnie.

Plany i uzgodnienia
Wstępne koncepcje zakładają, 
że prowadzeniem tego przedsię-
wzięcia zajmie się fundacja lub 
spółdzielnia socjalna. Dziś jeszcze 
za wcześnie na mówienie o kon-
kretach. Obecnie trwają jeszcze 

rozmowy z innymi gminami, przez 
które przebiega linia kolejowa. 
Wiceburmistrz Łuczyńska widzi 
w tym potencjał do wykorzystania 
nie tylko dla Jasienia, ale i Biesz-
kowa, Bieniowa, czy Żagania. 

Władze Jasienia spotkały 
się już z zastępcą dyrektora ds. 
eksploatacyjnych Zakładu Linii 
Kolejowych PKP PLK SA, Janu-
szem Stankiewiczem, który bardzo 
przychylnie odniósł się do tego 
projektu i obiecał pomoc. Sprawa 
ta może być szybko załatwiona.

Dworzec samorządowy
Jasień chce zaopiekować się nie 
tylko torami. Kolejny pomysł to 
przejęcie dworca kolejowego, 

który obecnie nie spełnia swej 
pierwotnej funkcji. To w zasadzie 
ułatwia sprawę, bo stacja jest 
w tym momencie niepotrzebna, 
a może przydać się gminie.

- Możemy tam urządzić na 
przykład wystawę fotografii, kasę 
biletową, może powstać tury-
styczna knajpa - mówi Katarzyna 
Łuczyńska. - Wiadomo, że nie 
da się tego zrobić od razu z dnia 
na dzień, ale mamy nadzieję, że 
z czasem to miejsce też zostanie 
zagospodarowane. 

Testy już niebawem
Jak się uda, to na początku czerw-
ca będzie można przejechać się 
drezyną po nieczynnych torach. 

Taką możliwość przewidują wła-
dze Jasienia. Pokaże to też, czy 
proponowana forma turystyki trafi 
na podatny grunt. 

Turystyka rowerowa jest 
coraz bardziej popularna, a i widać 
też na drogach, że rośnie liczba 
użytkowników rowerów. Może 
więc czasem rowerzysta chętnie 
zamieni swój jednoślad na me-
talowy pojazd szynowy. Zasada 
napędu pozostaje wszak taka sama.

- Może raz na jakiś czas uda 
nam się też ściągnąć jakiś paro-
wóz, który przyjedzie do Jasienia 
i będzie dodatkową atrakcją - 
mówi wiceburmistrz. - Wszystko 
jest możliwe. 

Andrzej Buczyński

JASIEŃ Gmina chce przejąć tory i dworzec

Zagospodarować puste tory

Urzędnicy mają pomysł na ożywienie linii kolejowej i dworca fot. Andrzej Buczyński

Wiceburmistrz Jasienia Katarzyna 
Łuczyńska ma nadzieję, że kolejo-
wy projekt okaże się sukcesem  
fot. Andrzej Buczyński
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Szanowni Czytelnicy
Zaprosiliśmy Was do dyskusji na temat 

braku w Żarach nowoczesnego obiektu kultury 
z salą widowiskową na miarę XXI wieku. Zwró-
ciliśmy uwagę, że przez wiele lat na inwestycje 
związane ze sportem i rekreacją wydane zostały 
grube miliony złotych. Nic w tym złego i chwała 
budowniczym, ale kultura także wymaga inwestycji 
w infrastrukturę.

Chcemy poznać Wasze opinie na ten temat. 
Publikujemy kolejny, drugi już list od Czytelnika, 
który postanowił się w tej sprawie wypowiedzieć. 

Wiemy, że nasze publikacje odbijają się 
szerokim echem w żarskiej społeczności. To zna-
czy, że temat jest ważny. Warto o tym dyskutować 
teraz, bo nieubłaganie zbliża się połowa roku, a co 
za tym idzie, ruszą prace nad przyszłorocznym 
budżetem miasta.

Nasze łamy są dla Was otwarte. Zapraszamy 
do dyskusji. Liczymy na kolejne głosy, argumenty, 
propozycje i przede wszystkim rzeczową polemikę. 

Czytelnikom, którzy zaproponują, żeby list 
opublikować bez podawania imienia i nazwiska, 
gwarantujemy anonimowość.

Listy można słać drogą elektroniczną na 
adres: redakcja@moja-gazeta.info  PAS

Kultura (nie)gorsza. Głos w dyskusji

List do redakcji

Kultura to nie huta
Wprawdzie nie jestem miesz-
kańcem Żar,  jednak żyjąc 
w bezpośrednim sąsiedztwie, 
wielokrotnie korzystam zarów-
no z infrastruktury miasta jak 
i wybranych ofert kulturalnych. 
Zaciekawił więc mnie podjęty 
w MG temat ujęty w tytule „Kul-
tura (nie) gorsza”. Wydaje mi 
się, że zarówno głos redakcji, 
jak i zaprezentowany (MG 5 maja 
2017) anonimowy głos Czytel-
nika, obciążone są trwającym 
już dziesiątki lat przestarzałym 
myśleniem o kulturze.
Po pierwsze. Zupełnie bezsen-
sowne jest przeciwstawianie 
różnorodnych dziedzin życia 
społecznego. Przecież na po-
jęcie kultury życia składa się 
mnóstwo dziedzin, do których 
niewątpliwie należą również 
sport i rekreacja. Nie ma więc 
jakiegokolwiek sensu „zabie-
ranie” czy też ograniczanie 
finansowania piłkarzy na rzecz 
„dorzucenia” pieniędzy resor-
towi kultury. Celowo użyłem 
słowa „resort”, ponieważ takie 
podejście do kultury ma się 
cały czas świetnie od słusznie 
czy niesłusznie minionej epoki 
PRL. Zarówno wtedy jak i dziś 
powszechnie zakasujemy ręka-
wy (obecnie zaś uruchamiany 
środki publiczne) i BUDUJEMY. 
Baseny, aquqparki, sale widowi-
skowe i sportowe, liczne boiska 
oraz ogromną infrastrukturę, 
która wymaga później równie 
potężnego... zatrudnienia. Po 
zakończonej budowie powstają 
więc lub rozrastają ogromne 
machiny administracyjne, po-
chłaniające ogromne koszty 

i wywołujące nie mniejszą fru-
strację społeczną. 

W tym kontekście - w moim poję-
ciu - dbałość o kulturę bycia i ży-
cia w Żarach i innych lokalnych 
środowiskach, powinna kon-
centrować się w tych miejscach 
i na tych działaniach, które są 
skuteczną i trafną odpowiedzią 
na potrzeby grup poszczegól-
nych obywateli – mieszkańców. 
Wiem na przykład i uważam to 
za ogromny skandal, że w Ża-
rach działają zespoły muzyczne 
młodych ludzi, które nawet nie 
udają się po jakąkolwiek pomoc 
do miejscowego „ministerstwa 
kultury”, bo z góry wiedzą, że to 
się mija z jakimkolwiek celem...

Po drugie. Gołym okiem widać 
szybką bankrucję systemu lokal-
nej kultury opartej o kosztowne 
utrzymanie INSTYTUCJI. Wydaje 
mi się, że to jest właśnie zasad-
nicza przyczyna niezadowolenia 
osób odczuwających potrzeby 
w zakresie kultury tzw. wyso-
kiej. Z oczywistych względów 
łatwo jest takie potrzeby pomijać 
albo ich nie dostrzegać oraz tak 
kształtować i wydawać budżet, 
by kilka razy w roku zadowolić 
najpodlejsze gusta jarmarczne, 
udając że to KULTURA. Jeśli 
więc utrzymamy dotychczaso-
wy system instytucji, nigdy nie 
zbudujemy np. sali o pełnowy-
miarowej scenie, która pozwoli 
na sprowadzenie np. orkiestry 
symfonicznej, czy też „pełnowy-
miarowego” spektaklu teatral-
nego. W tym miejscu zastanawia 
mnie fakt dlaczego poszczególne 
„dni” miasta, majówki itp. są tak 
ubogie w klubowe propozycje 
muzyczne (jazz, blues, etno, 
kameralna muzyka poważna) 

oraz całkowicie pozbawione 
tzw. życia nocnego. Brak jest 
jakiegokolwiek dialogu między 
INSTYTUCJĄ a licznymi osobami 
prowadzącymi puby, bary czy 
restauracje. Jak temu zaradzić? 
Doprowadzić do sytuacji, w któ-
rej to grupy obywateli zainte-
resowanych poszczególnymi 
dziedzinami kultury, sportu, 
rekreacji i rozrywki konkurencyj-
nie najpierw zabiegają o środki 
publiczne na zapełnienie roku 
kalendarzowego inicjatywami, 
a następnie zgodnie z konkur-
sowymi procedurami te środki 
wydają. Samorząd zaś poza do-
finansowaniem tych projektów 
oferuje posiadaną już bazę. Każ-
da nowa inwestycja powstawać 
powinna wyłącznie wtedy, gdy da 
się dostrzec i jednoznacznie oce-
nić, że istnieje zapotrzebowanie 
społeczne. KULTURY NIE NALEŻY 
BUDOWAĆ JAK HUTY W PRL.

Po trzecie. Jak prowokować takie 
zapotrzebowanie? Na przykład 
nie marnować pieniędzy ro-
dziców na bezgustne i nic nie 
dające wycieczki szkolne. Wy-
jazdy uczennic i uczniów zawsze 
powinny wiązać się z przeżyciem 
doświadczeń o najwyższej ja-
kości w połączeniu z nagrodą 
w postaci odwiedzin fastfooda. 
Jeśli mamy w szkole sportowców 
(np. piłkarzy) to dlaczego nie 
zorganizujemy im wyjazdu na 
mecz i obiekty np. Lecha Poznań 
w połączeniu ze spotkaniem ze 
sportowcami i trenerami? Jeśli 
mamy dzieci utalentowane mu-
zycznie to po co sprowadzamy 
im do sali gimnastycznej niby-
filharmonię, zamiast zawieźć je 
do jednego z najlepszych w Eu-
ropie (Filharmonia Gorzowska) 
obiektów na prawdziwy koncert? 

Postulowana zarówno w artykule 
jak i głosie Czytelnika jakaś mon-
strualna inwestycja (zamiast ko-
niecznego niewątpliwie remontu 
i przebudowy „Luny”, choćby 
w celu przystosowania obiektu 
do potrzeb osób z ograniczenia-
mi ruchowymi oraz zagospodaro-
wania mnóstwa dziś marnowanej 
a ogrzewanej powierzchni), która 
miałaby w Żarach udawać teatr, 
salę widowiskową i koncertową 
jednocześnie, przerasta moż-
liwości finansowe miejscowej 
społeczności i byłoby kompletnie 
nieracjonalne. Jeśli chce się 
zobaczyć teatr, operę, koncert 
symfoniczny itp. Trzeba poje-
chać po prostu do takich miejsc. 
Lepiej ze środków publicznych 
dofinansować koszt dojazdu i bi-
letów, niż fundować sobie kolejne 
miliony na etaty i utrzymanie 
infrastruktury. 
Wszystko to nie wymaga wy-
ważania już dawno otwartych 
w Niemczech drzwi. Sądzę, że 
nie jestem daleki od prawdy, gdy 
napiszę, że jakakolwiek wizyta 
delegacji żarskiej w zaprzyjaź-
nionym mieście niemieckim 
jest dla Dyrektora ŻDK trudna, 
ponieważ nie ma on po drugiej 
stronie odpowiednika do roz-
mów. Cała lokalna kultura po 
drugiej stronie Nysy oparta jest 
bowiem o organizacje pozarzą-
dowe i grupy pasjonatów, które 
otrzymują GRANTY na konkret-
ne PROJEKTY. Dowodem na to, 
że mam rację jest wyjątkowa 
indolencja ŻDK w pozyskiwaniu 
nie tylko dofinansowania Euro-
regionu na polsko-niemieckie 
inicjatywy, ale jakichkolwiek 
zewnętrznych środków projekto-
wych. W Niemczech czy Holandii 
nikt nie zawraca sobie głowy 
zatrudnianiem rzeszy urzędni-

ków od kultury, sportu i rozry-
wek festynowych. Najbliższa 
po drugiej stronie państwowo – 
samorządowa instytucja kultury 
to Konserwatorium Muzyczne 
w Cottbus, które pracuje od 
9:00 do 21:00 i ogarnia różnymi 
formami edukacji muzycznej... 
1400 osób!

Po czwarte. Jak więc budować 
kulturę w każdym jej wymiarze? 
Utrzymywać i modernizować 
w pierwszej kolejności te obiekty, 
na które istnieje autentyczne 
zapotrzebowanie. Więc jeśli 
prawdą jest, że w „Promieniu” 
kopie systematycznie w piłkę 400 
dzieci i młodzieży – nie należy się 
obrażać na rzeczywistą potrzebę 
i bez wahania dofinansowywać 
to dzieło. W szwach trzeszczy 
pływalnia, a siłownia oblegana 
wręcz od wielu już miesięcy to 
klitka przepełniona starodaw-
nym żelastwem. Tutaj trzeba ko-
niecznie zainwestować, bo tego 
chcą ludzie! Nie sprzeciwiam się 
potrzebom miłośników teatru, 
żywego słowa, muzyki, plastyki, 
ale też nie potrafię ocenić na ile 
są one autentycznym ruchem 
mieszkańców, a na ile osobistą 
ambicją dyrektora i pracowni-
ków ŻDK, którzy zatrudnieni 
w INSTYTUCJI muszą przecież 
udowadniać niezbędność swo-
jego istnienia, bo ich utrzymanie 
kosztuje co roku grubo ponad 
milion złotych. I nie jest to wina 
ŻDK i pracujących tam osób. Taki 
jest po prostu system w Polsce 
samorządowej. System jak... 
HUTA.

Z podziękowaniem za 
podjęcie tematu 

Maciej Szafrański 
(Mirostowice Dolne)
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REGION Taryfikator mandatów - część 2

Policjant może ukarać
Przypominamy przepisy 
ruchu drogowego 
i ostrzegamy, jakie mogą 
być konsekwencje 
w przypadku ich złamania.
Warto zwrócić uwagę na rozdział o przeci-
naniu się kierunków ruchu i zapisy dotyczą-
ce rowerzystów, gdyż ci właśnie użytkow-
nicy dróg mają małe szanse w konfrontacji 
z samochodami. A dla amatorów szarżo-
wania - przepisy dotyczące wyprzedzania.

Wymijanie, omijanie, cofanie
– Omijanie pojazdu, który jechał w tym 
samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu 
ustąpienia pierwszeństwa pieszemu:  
10 pkt. 500 zł
– Omijanie pojazdu oczekującego na otwar-
cie ruchu przez przejazd kolejowy w sytu-
acji, w której wymagało to wjechania na 
część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego 
kierunku ruchu: 0 pkt. 250 zł
– Utrudnianie ruchu podczas cofania: 4 pkt. 
do 50 zł do 200 zł
– Naruszenie zakazów cofania w tunelach, 
na mostach i wiaduktach: 2 pkt. 200 zł
 
Wyprzedzanie
– Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych 
lub bezpośrednio przed nimi: 10 pkt. 200 zł
– Wyprzedzanie na przejazdach dla ro-
werzystów lub bezpośrednio przed nimi:  
10 pkt. 200 zł
– Naruszenie przez kierującego obowiązku 
upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:
– ma odpowiednią widoczność i dostateczne 
miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia 
komukolwiek ruchu: 5 pkt. 250 zł
– kierujący jadący za nim nie rozpoczął 
manewru wyprzedzania: 5 pkt. 250 zł
– Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu 
silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchoł-
ka wzniesienia: 5 pkt. 300 zł
– Naruszenie zakazu wyprzedzania na 
zakrętach oznaczonych znakami ostrzegaw-
czymi: 5 pkt. 300 zł
– Naruszenie zakazu wyprzedzania na 
skrzyżowaniach: 5 pkt. 300 zł
– Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych 
albo tramwajowych i bezpośrednio przed 
nimi: 5 pkt. 300 zł
– Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecz-
nego odstępu od wyprzedzanego pojazdu 
lub uczestnika ruchu: 5 pkt. 300 zł
– Wyprzedzanie z niewłaściwej strony:  
3 pkt. 200 zł
– Zwiększanie prędkości przez kierującego 
pojazdem wyprzedzanym: 3 pkt. 350 zł
– Niestosowanie się przez kierującego 
pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolni-
czym lub pojazdem bez silnika do obowiąz-
ku zjechania jak najbardziej na prawo w celu 
ułatwienia wyprzedzenia: 0 pkt. 100 zł
– Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowane-
go na obszarze zabudowanym: 3 pkt. 300 zł

Przecinanie się kierunków ruchu
– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem 
pierwszeństwa pieszym znajdującym się na 
przejściu: 10 pkt. 350 zł
– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem 
pierwszeństwa pieszym na skrzyżowa-
niu przy skręcaniu w drogę poprzeczną:  

10 pkt. 350 zł
– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem 
pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu 
przez chodnik lub drogę dla pieszych albo 
podczas jazdy po placu, na którym ruch 
pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej 
powierzchni: 10 pkt. 350 zł
– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem 
pierwszeństwa rowerowi znajdującemu 
się na przejeździe dla rowerzystów: 6 pkt. 
350 zł
– Nieustąpienie przez kierującego pojaz-
dem, który skręca w drogę poprzeczną, 
pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na 
wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, 
drodze dla rowerów lub innej części drogi, 
którą zamierza opuścić: 6 pkt. 350 zł
– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem 
pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdża-
niu przez drogę dla rowerów poza jezdnią:  
6 pkt. 350 zł
– Niezatrzymanie pojazdu w celu umoż-
liwienia przejścia przez jezdnię osobie 

niepełnosprawnej, używającej specjalnego 
znaku lub osobie o widocznej ograniczonej 
sprawności ruchowej: 10 pkt. 350 zł
– Naruszenie obowiązku usunięcia po-
jazdu unieruchomionego na przejeździe 
kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania 
kierujących pojazdami szynowymi w sytu-
acji, w której usunięcie pojazdu nie było 
możliwe: 0 pkt. 300 zł
– Naruszenie obowiązku zatrzymania po-
jazdu w takim miejscu i na taki czas aby 
umożliwić pieszym swobodny dostęp do 
pojazdów komunikacji publicznej – w przy-
padku braku wysepki dla pasażerów na 
przystanku: 0 pkt. 100 zł
– Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczo-
nych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania 
na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało 
rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało 
zakończone: 4 pkt. 300 zł
– Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd 
jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca 
do kontynuowania jazdy: 4 pkt. 300 zł

– Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu 
dla pieszych pojazdem silnikowym: 0 pkt. 
250 zł
– Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu 
dla pieszych innym pojazdem niż pojazd 
silnikowy: 0 pkt. 100 zł
– Naruszenie przez kierującego zakazu 
wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na 
skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do 
kontynuowania jazdy: 2 pkt. 100 zł

Ostrzeganie oraz jazda w złych 
warunkach
– Niewłączanie przez kierującego pojaz-
dem wymaganych świateł w czasie jazdy 
w warunkach zmniejszonej przejrzystości 
powietrza: 2 pkt. 200 zł
– Naruszenie przez kierującego pojazdem 
innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania 
innych pojazdów w czasie jazdy w warun-
kach zmniejszonej przejrzystości powietrza 
oraz obowiązku korzystania z pobocza 
drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy 
jak najbliżej krawędzi jezdni: 2 pkt. 100 zł
– Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub 
świetlnych: 0 pkt. 100 zł
– Używanie sygnałów dźwiękowych na 
obszarze zabudowanym: 0 pkt. 100 zł
– Używanie tylnych świateł przeciwmgło-
wych przy normalnej przejrzystości powie-
trza: 2 pkt. 100 zł

Holowanie
– Holowanie pojazdu, w którym znajduje 
się kierujący niemający wymaganych 
uprawnień do kierowania tym pojazdem: 
0 pkt. 250 zł
– Holowanie pojazdu na połączeniu sztyw-
nym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej 
jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu 
giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy 
hamulcowe: 0 pkt. 250 zł
– Holowanie pojazdu o niesprawnym 
układzie kierowniczym lub niesprawnych 
hamulcach: 0 pkt. 250 zł
– Holowanie pojazdu na połączeniu gięt-
kim, jeżeli w pojeździe tym działanie 
układu hamulcowego uzależnione jest od 
pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony:  
0 pkt. 250 zł
– Holowanie więcej niż jednego pojazdu, 
z wyjątkiem pojazdu członowego: 0 pkt. 
250 zł
– Holowanie pojazdem z przyczepą (nacze-
pą): 0 pkt 250 zł
– Naruszenie przez kierującego warunków 
holowania – niewłączanie w pojeździe holu-
jącym świateł mijania: 0 pkt. 100 zł
– Naruszenie przez kierującego warunków 
holowania – nieprawidłowe połączenie po-
jazdu holowanego z holującym: 0 pkt. 150 zł
– Naruszenie przez kierującego warunków 
holowania – brak oznaczenia lub niewłaś-
ciwe oznaczenie pojazdu holowanego:  
0 pkt. 150 zł
– Naruszenie przez kierującego warunków 
holowania – niezachowanie właściwej 
odległości między pojazdami holowanym 
a holującym: 0 pkt. 100 zł
– Naruszenie przez kierującego warunków 
holowania – niewłaściwe oznakowanie po-
łączenia między pojazdami (holu) albo brak 
takiego oznakowania: 0 pkt. 50 zł. 

Ciąg dalszy za tydzień. oprac. ATB

Podczas wykoanywania tego manewru pojazd wyprzedzany nie może zwiększać prędkości. 
Grozi za to mandat fot. Andrzej Buczyński

Nie wjeżdżamy na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma możliwości kontynu-
owania jazdy fot. Andrzej Buczyński
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Kolejni oszuści 
internetowi 
zostali oskarżeni. 
Czeka ich proces 
sądowy, który 
może zakończyć 
się surowym 
wyrokiem.
W sprawie o oszustwa in-
ternetowe oskarżonych jest 
dwóch młodych mężczyzn. 
Obydwaj mężczyźni mają 
po 22 lata. Są mieszkań-
cami powiatu żarskiego 
i żagańskiego. Dokonywali 
oszustw w drugiej połowie 
ubiegłego roku na szko-
dę 14 pokrzywdzonych, 
mieszkających na terenie 
woj. łódzkiego, wielkopol-
skiego, podkarpackiego, 
lubelskiego, śląskiego, ma-
łopolskiego, podlaskiego 
i kujawsko-pomorskiego. 
Sposób działania spraw-
ców był zawsze ten sam 
- za pośrednictwem portali 
internetowych oferowa-
li do sprzedaży głównie 

motorowery oraz ciągniki 
i przyczepy rolnicze. 

Oszustwo polegało na 
tym, że wprowadzali w błąd 
pokrzywdzonych co do swo-
ich danych i możliwości 
wywiązania się z transakcji 
sprzedaży, a na poczet tych 

transakcji kupna-sprzedaży 
wyłudzali zaliczki w kwo-
tach od 100 do 1.000 zło-
tych. Łączne straty powstałe 
w wyniku tego procederu to 
prawie 8 tysięcy złotych.

Prokuratura Rejonowa 
w Żaganiu i policjanci z Ze-

społu Kryminalnego Ko-
misariatu Policji w Iłowej 
zakończyli sprawę aktem 
oskarżenia, który trafił już 
do sądu. 

Za oszustwo grozi 
kara do 8 lat pozbawienia 
wolności. PAS

POWIAT ŻAGAŃSKI Wyłudzali przez internet

Oszuści 
przed sądem

Materiał dowodowy oceni sąd. Podejrzanym grozi surowa kara fot. ARMG

ŻARY Zapewniał, że chce 
odebrać sobie życie. Tragedia 
wisiała na włosku. Zdarzenia 
potoczyły się błyskawicznie.
Zgłoszenie o mężczyźnie, który siedzi na 
rurach ciepłowniczych nad torami przy ul. 
Moniuszki i prawdopodobne chce popełnić 
samobójstwo przyjął w niedzielę, 7 maja, dy-
żurny Komendy Powiatowej Policji.

Na miejsce natychmiast udali się poli-
cjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. 
Zgłoszenie okazało się prawdziwe. Mężczyzna 
siedział na rurach ciepłowniczych i zapewniał 
funkcjonariuszy, że chce popełnić samobój-
stwo. 

Funkcjonariusze podjęli z desperatem 
rozmowę. Wykorzystali chwilę jego nieuwagi 
i błyskawicznie wciągnęli go na chodnik. Męż-
czyzna okazał się być 39-letnim mieszkańcem 
miasta. Został oddany pod fachową opiekę 
i przewieziony przez pogotowie do szpitala.

- Profesjonalne i natychmiastowe dzia-
łanie policjantów sprawiło, że wszystko 
zakończyło się szczęśliwie - informuje pod-
kom. Aneta Berestecka, oficer prasowy KPP 
w Żarach. PAS

Desperat siedział na wiadukcie

Zdecydowane i sprawne działanie policjantów okazało się skuteczne fot. ARMG

ŻARY Prokurator Rejonowy 
w Żarach skierował do sądu akt 
oskarżenia przeciwko  
21 letniemu mężczyźnie, 
który w okresie od sierpnia 
do listopada 2016 r. znęcał się 
psychicznie i fizycznie nad swoją 
matką i małoletnią siostrą.
Młody mężczyzna pod wpływem alkoholu wszczy-
nał awantury domowe, w czasie których wyzywał 
pokrzywdzonych obelżywymi słowami. Awanturnik 
niszczył ich rzeczy osobiste i sprzęty gospodarstwa 
domowego, zakłócał spoczynek nocy, poniżał i ośmie-
szał matkę. Co gorsza naruszał nietykalność cielesną 
matki poprzez popychanie i szarpanie oraz kierował 
do niej groźby uszkodzenia ciała. To wzbudziło u po-
krzywdzonej uzasadnioną obawę, że groźby zostaną 
spełnione. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 5 lat. PAS

Awanturnik 
oskarżony

ŻAGAŃ Prokurator Rejonowy 
w Żaganiu skierował do sądu akt 
oskarżenia przeciwko  
27 letniemu mężczyźnie, który 
znęcał się nad babcią.
Do aktów znęcania sie miało dochodzić od stycznia 
2014 r. do marca 2017 r. w Szprotawie. Mężczyzna 
znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją babcią. 
Wszczynał awantury domowe, wyzywał ją i poniżał. 
Ale to nie wszystko. Oskarżony ukradł jeszcze po-
krzywdzonej pieniądze w kwocie 1.000 zł.

Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat. PAS

Poniżał babcię
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Wokół głównej 
płyty boiska 
pracują koparki. 
Zniknęła już 
stara bieżnia. 
Na jej miejscu 
pojawi się 
nowa, sztuczna, 
o wymiarach 
pozwalających 
rozgrywać 
zawody w wielu 
dyscyplinach.
Obecnie trwają prace związa-
ne z przygotowaniem gruntu. 
Przed położeniem nowej 
nawierzchni zostanie jesz-
cze wykonane odwodnienie 
boiska. Prawdopodobnie 
do końca miesiąca wylane 
zostanie podłoże betonowe. 

- W międzyczasie pla-
nujemy kolejne inwestycje 
na Syrenie - mówi wicebur-
mistrz Olaf Napiórkowski. 
- W tym roku wykonana zo-
stanie modernizacja zaplecza 
magazynowo-warsztatowe-
go, a także dostawiony zo-
stanie nowy podwójny garaż.

Oprócz tego wykonana 
zostanie droga na koronie sta-
dionu, dojście do trybun, łącz-
nie ze schodami i ścieżkami.

Będą certyfikaty
Nowa bieżnia zajmie o wie-
le więcej powierzchni niż 
stara żużlowa. Oprócz torów 
biegowych, będą miejsca 
do uprawiania konkurencji 
rzutowych, jak i skoków. 
Praktycznie będzie można 
rozgrywać wszystkie dyscy-

pliny lekkoatletyczne. 
- Nie planujemy na 

razie zakupu zeskoku do 
uprawiania skoków o tycz-
ce, aczkolwiek miejsce na to 
mamy przewidziane - mówi 
wiceburmistrz.

Samo boisko nie wy-
maga większych nakładów 
prac, będzie natomiast wy-
równane, ponieważ spadek 
nie może być większy niż 
1 procent.

Dbałość o wymiary 

pozwoli na uzyskanie odpo-
wiedniego certyfikatu. Bez 
tego dokumentu jakikolwiek 
wynik sportowy uzyskany 
na tym obiekcie nie mógłby 
być oficjalnie uznany.

- Oczywiście zdajemy 
sobie sprawę, że w takim 
mieście jak Żary nie będzie-
my organizować mistrzostw 
Polski w lekkiej atletyce 
- mówi wiceburmistrz Na-
piórkowski. - Ten stadion 
ma służyć przede wszystkim 

mieszkańcom, naszym za-
wodnikom oraz organizacji 
zawodów szkolnych.

 
Każdy będzie mógł 
korzystać
Stadion czynny będzie od go-
dziny 6.00 do 22.00. W tym 
czasie każdy będzie mógł 
przyjść i potrenować na przy-
kład bieganie, oczywiście 
jeśli nie będzie to kolidowało 
z organizowanymi tam zawo-
dami i zajęciami. Pobiegać 
będzie można także po zmro-
ku, ponieważ obiekt zostanie 
wyposażony w oświetlenie 
ledowe, które każdy sam bę-
dzie mógł po prostu włączyć. 

- Zgodnie z planem 
obiekt powinien być gotowy 
do końca lipca, natomiast 
sierpień przeznaczamy na 
odbiory i uzyskanie certy-
fikatów - informuje Olaf 
Napiórkowski.

To jeszcze nie koniec
Wcześniej już na Syrenie 
pojawiła się siłownia pod 
chmurką, nowy plac zabaw, 
boisko wielofunkcyjne, wyre-
montowano szatnie, założono 

monitoring, wykonano duży 
parking i wiatę. Miasto zło-
żyło wniosek o pozwolenie 
na budowę pola kempingo-
wo-kamperowego. Obecnie 
powstaje również projekt 
budowy sali sportów walki, 
która wybudowana zostanie 
również na terenie Syreny. 

- W piątek mieliśmy 
spotkanie z projektantem, 
zatwierdziliśmy koncepcję 
i myślę, że już niedługo bę-
dziemy mogli pokazać wizu-
alizację tego obiektu - dodaje 
wiceburmistrz. - W kwietniu 
przyszłego roku będziemy 
chcieli złożyć wniosek do 
Ministerstwa Sportu o dofi-
nansowanie tej inwestycji. 
Dotychczas miasto pozyskało 
dodatkowe środki na Syrenę 
z trzech różnych źródeł.

- Można powiedzieć, 
że w tej kadencji do tej pory 
w Syrenę zainwestowaliśmy 
już ponad 4 miliony, z czego 
połowa to pozyskane do-
datkowe środki zewnętrzne 
- podsumowuje Olaf Napiór-
kowski. 

Andrzej Buczyński

ŻARY Certyfikowany stadion lekkoatletyczny

Syrena w budowie

Prace idą zgodnie z planem fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Miłośnicy 
piłki nożnej mogą 
w niedzielny poranek 
kibicować lokalnym 
drużynom, które 
rozegrają turniej o nie 
byle jaką stawkę.
W niedzielę, 14 maja zaplanowany 
jest turniej o Puchar Przewod-
niczącego Komisji Zakładowej 

NSZZ Solidarność przy Saint 
Gobain Żary. 

Turniej rozpoczyna się 
o godz. 9:00 na orliku w Kunicach 
przy ul. Sikorskiego. Organiza-
torzy zapraszają i zachęcają do 
kibicowania. 

Czy drużyna Saint-Gobain 
stanie na wysokości zadania i pu-
char ozdobi półkę w firmie? Zo-
baczymy. Życzymy sportowych 
emocji i walki fair play. PAS

Turniej o puchar szefa Solidarności
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Do wynajęcia lokal w Żarach w Pasażu Hayduk 
 o pow. 210 m² do 350 m², po Banku BPH

Lokal jest dostosowany do działalności 
banku lub instytucji finansowej

Lokal klimatyzowany, świetna lokalizacja, 
duży parking

Kontakt tel. 608 637 937

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

OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Wychowanie - Nauka - Praca

KOMENDA OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY 4-5 w ŻARACH
Ogłasza zapisy młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Oferujemy kształcenie na poziomie Szkoły Podstawowej, 
Gimnazjum(przyuczenie do pracy) oraz Szkoły Branżowej I stopnia 

w następujących zawodach:

elektronik, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
monter sieci i instalacji sanitarnych, monter izolacji budowlanych, betoniarz-zbrojarz, 
kamieniarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samo-
chodowych, lakiernik, dekarz, cieśla, kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer,
wędliniarz, rolnik, monter operator maszyn i pojazdów rolniczych.

Zapewniamy praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy oraz wynagrodzenie.

Warunki przyjęcia do Szkoły podstawowej klas VII i VIII, Gimnazjum klas II – III:
• ukończone 15 lat
• brak przeciwwskazań zdrowotnych

Warunki przyjęcia do Szkoły branżowej I stopnia:
• ukończone Gimnazjum
• brak przeciwwskazań zdrowotnych

Skorzystaj z możliwości uzupełnienia wykształcenia, zdobycia zawodu 
i znalezienia odpowiedniej pracy.

Zgłoś się do nas: Żary ul. Górnośląska 26, tel. 68 470 36 05
Termin przyjmowania podań 31 sierpnia 2017 r.

REKLAMA



14 12 maja 2017      MojaGazetaŻYCIE WOKÓŁ NAS

O Europejskiej 
Nocy Muzeów 
w Żarach, zbiorach, 
porcelanie i niemym 
kinie z dyrektorem 
żarskiego Muzeum 
Pogranicza Śląsko-
Łużyckiego 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Skąd się wzięła noc 
muzeów?
- Idea narodziła się jakiś czas 
temu we Francji. Miała na celu 
propagowanie różnych muzeów 
i zachęcanie ludzi do zwiedzania, 
oglądania magazynów i miejsc na 
co dzień niedostępnych. W więk-
szości są to imprezy darmowe, 
więc mogą z nich korzystać 
osoby nie mające okazji, czasu, 
czy funduszy, żeby je zwiedzać 
w normalny dzień.

Ten pomysł trafił też do 
Polski.
- W Polsce ta idea funkcjonuje 
mniej więcej od dziesięciu lat. 
Niektóre placówki muzealne orga-
nizują jakieś specjalne wydarze-
nia związane z nocą w muzeum. 

Noc muzeów ponownie 
w Żarach.
- Nasza placówka jest bardzo 
młoda. W tym budynku jesteśmy 
dopiero półtora roku. Noc mu-
zeów organizowaliśmy pierwszy 
raz w ubiegłym roku. Zaprosi-
liśmy wtedy zespół „Czerwie”, 
który akompaniuje do filmów 
niemych. Jest znany nie tylko 
w kraju, koncertuje również poza 
granicami. Zaprezentowaliśmy 
pokaz filmu niemego z muzyką 
na żywo. To się spodobało, były 
dobre opinie, w związku z tym 
w tym roku postanowiliśmy to 
powtórzyć. Pokażemy komedię 
z Charlie Chaplinem w roli głów-
nej - „Charlie żołnierzem”. Film 
będzie wyświetlany na zewnątrz, 
będą miejsca siedzące dla wi-
dzów. Mamy nadzieję, że pogoda 
dopisze. Projekcja rozpocznie się 
około godziny 21.

Będą też inne atrakcje?
- Po raz pierwszy zorganizujemy 
warsztaty dla dzieci, młodzieży, 
ale i dorosłych. Każdy będzie 
mógł własnoręcznie malować 

porcelanę, według własnych 
pomysłów, lub na wzór słynnej 
żarskiej porcelany. Są do tego 
specjalne farby. Pomalowaną 
porcelanę po wyschnięciu będzie 
można samodzielnie wypalić, na 
przykład w piekarniku i w ten 
sposób zdobienia zostaną utrwa-
lone. Farby, kubki i pędzelki będą 
dostępne na miejscu. Będziemy 
tylko prosić w zamian o jakiś mały 
datek na rzecz muzeum. 

To będzie jakby 
przedłużenie historii 
żarskiej porcelany.
- Część przedwojennej żarskiej 
porcelany była malowana ręcz-
nie, szczególnie na specjalne 
zamówienia. Szykujemy przy 
okazji nową ekspozycję żarskiej 
porcelany. Mamy dosyć bogate 
zbiory własne, ale też w depozy-
cie od kolekcjonerów, szczegól-
nie od Towarzystwa Miłośników 
Żarskiej Porcelany. Chcemy je 
zaprezentować mieszkańcom 
w nowej aranżacji. Jesteśmy 
muzeum miejskim, ale kolekcją 
wiodącą, która stale się rozrasta, 

jest właśnie porcelana. Jest to 
rzecz unikatowa. Są to piękne 
rzeczy. 

Żarska porcelana jest znana 
na świecie.
- Wystarczy zajrzeć na interne-
towe serwisy aukcyjne i spraw-
dzić co się kryje pod hasłem 
„żarska porcelana” lub „sorau 
porzellan”, a wielu mieszkańców 
miasta nie zdaje sobie sprawy, że 
coś takiego było tu przed laty. 
Przy ulicy Górnośląskiej w hali 
sportowej dawnego Zespołu 
Szkół Rolniczych istniała fabry-
ka porcelany. Znana nie tylko 
w Europie, bo eksportująca swo-
je wyroby do Kanady i do Stanów 
Zjednoczonych i wielu innych 
krajów. W Żarach produkowano 
długie serie zaopatrujące na 
przykład hotele, czy statki wy-
cieczkowe

Koniec wojny był końcem 
fabryki.
- Fabryka działała do 1945 roku. 
Gdyby istniała dalej i gdyby 
utrzymano ten poziom i jakość, 

to bez wątpienia byłaby to czo-
łówka światowa. 

Zbiory muzeum stale się 
powiększają?
- Mamy w tej chwili około półtora 
tysiąca zbiorów własnych. Poza 
tym sporo depozytów. Tworząc 
muzeum przejęliśmy zbiory po 
Gabinecie Historii Miasta, któ-
ry był filią Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Od tego czasu syste-
matycznie rozbudowujemy nasze 
zbiory. Otrzymaliśmy bardzo 
dużo darowizn, za które bardzo 
dziękujemy i prosimy o jeszcze, 
ale również skromnymi środ-
kami pewne rzeczy kupujemy. 
Wymieniamy się też wystawami 
czy ekspozycjami z sąsiednimi 
muzeami. Mamy dziś co pokazać 
z własnych zbiorów - z etnografii, 
z przemysłu żarskiego, ale przede 
wszystkim z porcelany. 

Jakąś starą rzecz można 
przekazać do muzeum?
- Oczywiście, zapraszamy. Mamy 
wiele takich przedmiotów. Pod-
czas organizowania wystawy po-

święconej Mirostowickim Zakła-
dom Ceramicznym, nasze zbiory 
powiększyły się dwukrotnie, 
właśnie z darowizn. Mirostowice 
produkowały długie serie, ale 
zdarzały się też elementy rzadkie, 
okazjonalne, związane z wyda-
rzeniami, rocznicami, jubileusza-
mi. Gdy trafi się taki wyjątkowy 
okaz, to jesteśmy w stanie nawet 
go kupić.

Muzeum skupuje stare 
przedmioty?
- Chciałoby się czasem coś kupić, 
zdarzają się przedmioty cenne, ale 
nie zawsze mamy na to środki. Mu-
simy racjonalnie gospodarować 
pieniędzmi publicznymi. Z drugiej 
strony, wartość sentymentalna 
przedmiotu znajdująca się w ro-
dzinie od pokoleń może znacznie 
przekraczać tak zwaną wartość 
rynkową i ktoś może oczekiwać 
więcej, niż coś jest warte. 

W muzeum znajduje się 
szklana skarbonka.
- Zwiedzanie muzeum jest bez-
płatne, ale ludzie często wrzu-
cają tam parę złotych za to, że 
mogli pooglądać nasze zbiory. 
W zeszłym roku zebraliśmy ponad 
dwa tysiące złotych, które w ca-
łości przeznaczyliśmy na zakup 
nowych zbiorów.

Jest też stoisko 
z przedmiotami całkiem 
nowymi.
- Mamy tu sklep w którym są do 
nabycia żarskie wydawnictwa. 
Posiadamy około pięćdziesięciu 
wzorów żarskich widokówek, 
zarówno współczesnych, jak 
i replik. Poza tym wiele różnych 
pamiątek związanych z miastem. 
Jest też oryginalna żarska porce-
lana przekazana w komis przez 
kolekcjonerów - również można 
ją nabyć w muzeum.

Kiedy można odwiedzić 
żarskie muzeum?
- Nasze zbiory udostępniamy do 
zwiedzania bezpłatnie od wtorku 
do piątku w godzinach 10-16, 
w soboty od 12 do 16, a w niedzie-
le od 14 do 18. Zapraszamy też na 
stronę internetową www.muzeu-
mzary.pl, gdzie znaleźć można 
galerie, informacje o muzeum, 
aktualności o tym, co u nas się 
dzieje w szeroko pojętym zakre-
sie muzealnictwa, jak i kultury.

ŻARY W sobotę, 13 maja zamykają o 23:00

Muzeum w nocy 
i na co dzień

Dyrektor Jacek Jakubiak zaprasza do odwiedzenia żarskiego muzeum fot. Andrzej Buczyński
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Dzięki dwóm 
projektom 
i pozyskanym 
środkom 
zewnętrznym 
gmina będzie 
mogła całkowicie 
zmodernizować 
budynek 
przedszkola.
Prawie milion złotych na 
termomodernizację obiektu 
i kolejny milion na remont 
pomieszczeń i nowy plac 
zabaw - jest realna szansa, 
żeby takie pieniądze wydać 
na niewielkie samorządo-
we przedszkole działające 
w Tuplicach. 

Inwestycja jak naj-
bardziej ma sens, bo dzieci 
w gminie są, i jak twier-
dzi wójt Tuplic Katarzyna 
Kromp - będzie ich coraz 
więcej. 

- Dzieci przybywa 
i statystyki wskazują, że ta 
tendencja się utrzyma. Może 
nie są to nie wiadomo jakie 
liczby, ale przy trzytysięcz-
nej populacji gminy, to każ-
da piątka jest na wagę złota.

Przyciągną jakością
Przedszkole zostanie grun-

townie zmodernizowane 
i władze gminy mają nadzie-
ję, że to przyciągnie do pla-
cówki większą liczbę dzieci, 
a być może nawet rodzice, 
którzy zawożą dzieci do in-
nych przedszkoli w okolicy, 
przeniosą swoje pociechy do 
tuplickiej placówki.

- Między gminami, 
zwłaszcza małymi, jest taka 
specyfika, że dzieci z Tu-
plic chodzą do przedszkoli 
w Jasieniu, Lubsku, Trze-

bielu, bo rodzice pracują 
w tamtych okolicach i cza-
sami jest wygodniej wziąć 
dziecko po drodze do pracy 
i wracając odebrać, niż 
specjalnie gdzieś dowozić 
- mówi wójt.

Do tej pory gmina 
nie zakładała tak wielkich 
inwestycji oświatowych. 
Oczywiście, jak podkreśla 
Katarzyna Kromp, zawsze 
brano pod uwagę moder-
nizację szkoły czy przed-

szkola, ale raczej w ramach 
bieżących robót, z własnych 
środków. W ten sposób 
między innymi wyremonto-
wano dotychczas dwie sale 
w przedszkolu. Jednak od 
samego początku kadencji 
postawiono na pozyski-
wanie środków unijnych 
i obecna pula pieniędzy 
przeznaczona na przedszko-
le jest właśnie tego efektem. 

Andrzej Buczyński

TUPLICE Nadchodzi duży remont

Miliony na 
przedszkole

Po remoncie budynek przedszkola będzie wyglądał zupełnie inaczej fot. Andrzej Buczyński

ŻAGAŃ Miejskie 
uroczystości 
72. rocznicy 
zakończenia II 
wojny światowej 
były okazją 
do oddania 
hołdu poległym 
i zamordowanym 
oraz do 
wspomnień.

W asyście kompanii honoro-
wej, pocztu sztandarowego 
11.Batalionu Dowodzenia 
i orkiestry wojskowej, na 
placu gen. Maczka, w po-
niedziałek 8 maja, miesz-
kańcy oddali hołd poległym 
i zamordowanym podczas 
wojny. 

Swoimi wspomnienia-
mi z zakończenia wojny po-
dzielił się porucznik w stanie 
spoczynku Piotr Gubernator. 
Zwracając się do młodzieży 
podkreślił, że nie muszą 
walczyć o wolność z bronią 
w ręku, ale muszą uczyć się 
i pracować, żeby Polska była 
wolna, silna i niepodległa. 
Na zakończenie uroczystości 
patriotycznych kompania 
honorowa oddała salwę, 
a delegacje władz samorzą-
dowych, wojska, organizacji 
kombatanckich i szkół zło-
żyły wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem 1.Drezdeńskiego 
Korpusu Pancernego WP i 1.
Polskiej Dywizji Pancernej 
gen.S.Maczka. 

Jan Mazur

Pamięć o ofiarach II wojny światowej

Weterani pamiętają o kolegach którzy zginęli walcząc o wolną Ojczyznę. Młodych Polaków zachęcają do nauki i pracy na rzecz 
Polski fot. Jan Mazur

ŻARY Muzeum Pogranicza Śląsko 
– Łużyckiego w Żarach zaprasza 
na spotkanie autorskie z prof. 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
dr hab. Leszkiem Belzytem.
Prof. L. Belzyt jest współautorem publikacji „Historia 
krajobrazu kulturowego Dolnych Łużyc i południowej 
części województwa lubuskiego”, która jest trzecim 
z serii wydawnictwem dotyczącym krajobrazów 
kulturowych naszego regionu. Publikacje są rezul-
tatem Projektu realizowanego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska (województwo 
lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 i finansowa-
nym ze środków unijnych. Projekt wykonywany był 
przez pracowników UZ i Brandenburgische Techni-
sche Universität Cottbus-Senftenberg pod ogólnym 
kierownictwem prof. Güntera Bayerla. 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 18 maja 
o godz. 16.00 w Muzeum, pl. Kard. S. Wyszyńskiego 
2. Wstęp wolny. PAS

Spotkanie 
w muzeum

fot. nadesłane
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Nieuchronnie, jak 
co roku, nadszedł 
czas matur. Nie 
ma odwrotu, 
trzeba wykazać 
się wiedzą 
i zdać egzamin 
dojrzałości.
Matury ruszyły w czwar-
tek, 4 maja. Maturzyści 
mierzą się z egzaminem na 
poziomie podstawowym 
z języka polskiego, matema-
tyki i języka obcego, a także 
egzaminem ustnym z języka 
polskiego i języka obcego. 
Dodatkowo każdy musi 
zdać egzamin z wybranego 
przez siebie przedmiotu na 
poziomie rozszerzonym. 

W powiecie żarskim 
do egzaminów maturalnych 
przystąpiło 648 uczniów. 
Za wszystkich trzymamy 
kciuki i życzymy powodze-
nia. PAS

ŻARY Egzamin dojrzałości

Matura, matura, 
wyrosną Ci pióra

LO im. Bolesława Prusa, od lewej: Paweł Piotrowski kl.III e, Karol Wujda kl.III e, Michał Kulas kl.III c, Dominik Woło-
szyn kl.III e fot. Halina Gola

Zespół Szkół Ekonomicznych, od lewej: Wiktoria Tymińska kl.III a LO, Małgorzata Michalak kl.III a LO, Aleksan-
dra Warzywoda kl.III b LO, Paulina Radzik kl.III a LO fot. Halina Gola

Zespół Szkół Ekonomicznych, Technikum Informatyczne kl.IV, od lewej: 
Sebastian Kufel, Przemysław Józwiak, Jakub Florczyk fot. Halina Gola

LO im. Bolesława Prusa, od lewej: Karolina Kubicka kl.III e, Natalia 
Menaj kl.III e, Oliwia Szymańska kl.III e fot. Halina Gola

Egzaminy maturalne rozpoczęły się od egzaminu pisemnego z języka polskiego. Swoją wiedzę mogli sprawdzić maturzyści z Liceum im. Bolesława Prusa fot. Halina Gola
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W Publicznej 
Szkole 
Podstawowej 
nr 3 im. Jana 
Pawła II zebrali 
się uczniowie, 
absolwenci, 
grono 
pedagogiczne 
i zaproszeni 
goście.

Obchody 70-lecia szkoły 
rozpoczęły się w sobotę, 6 
maja uroczystą celebracją 
mszy św. w kościele pw. 
św. Józefa. Po zakończonej 
mszy św. w asyście orkiestry 
wojskowej i pocztów sztan-
darowych wszyscy udali się 
na plac szkolny przed tablicę 
patrona szkoły, aby złożyć 
wiązanki kwiatów. Główne 
uroczystości rocznicowe 

zorganizowane były w sali 
Kryształowej Pałacu Ksią-
żęcego. Zgromadzeni na 
sali obejrzeli piękne przed-
stawienie w wykonaniu ucz-
niów szkoły. Wzruszenie na 
twarzach gości wywołała 
multimedialna prezenta-
cja złożona z archiwalnych 
zdjęć dokumentujących 
siedemdziesiąt lat z życia 
szkoły. 

I jak to na jubileu-
szach, nie mogło zabraknąć 
przemówień, podziękowań 
i kwiatów za przygotowanie 
święta szkoły. Spotkanie 
było okazją do wzruszają-
cych wspomnień i gorących 
życzeń. Czas płynie nieubła-
ganie. Już za dziesięć lat 
kolejny, okrągły jubileusz. 
Znów będzie okazja do uro-
czystego spotkania. 

Jan Mazur

ŻAGAŃ Siedemdziesięciolecie szkoły

Trójka świętuje jubileusz

Poczty sztandarowe, orkiestra. Przemarsz z kościoła na plac szkolny miał uroczysty charakter  fot. Jan Mazur

Po latach jest się z czego pośmiać. To w końcu część naszego życia fot. Jan Mazur

Wiesław Jarzębski byl pierwszym absolwentem rocznika 
1950/1951 fot. Jan Mazur

Wszyscy razem - absolwenci, uczniowie, nauczyciele. Na dźwięk jubileuszowego dzwonka stawiła się cała szkolna społeczność 
fot. Jan Mazur

Uczniowie szkoły przygotowali przedstawienie dla starszych kolegów i koleżanek fot. Jan Mazur
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Z Robertem Motyką, 
artystą kabaretu 
„Paranienormalni” nie 
tylko o zbliżających się 
Letnich Spotkaniach 
Kabaretowych Ściernisko 
rozmawia Paweł 
Skrzypczyński.
Skąd pomysł na organizację imprezy 
w Sieniawie Żarskiej?
- Jestem z Sieniawy, tam się wychowałem, 
tam spędziłem najpiękniejsze chwile 
młodości, tam zawiązały się prawdziwe 
przyjaźnie, które wciąż pielęgnuję. W Sie-
niawie stoi mój rodzinny dom i  zawsze, 
nawet kiedy byłem na końcu świata, 
wracałem do niego z ogromną radością. 
Kiedy powstał mój kabaret Paranienor-
malni i wspólnie z kolegami staliśmy się 
popularni, wymarzyłem sobie nasz występ 
w Sieniawie - miejscu w którym wszystko 
się zaczęło. Pasja, radość, zabawa. No 
i udało się. 

Twoja historia zaczęła się w Sieniawie 
wiele lat temu, sam założyłeś wtedy 
grupę z uczniami i organizowaliście 
przedstawienia, prawda? Opowiedz 
trochę o tej historii, która może stać 
się inspiracją dla każdego młodego 
człowieka.
- Zaraz po maturze, zdawałem egzaminy 
do szkoły teatralnej we Wrocławiu. Nie 
udało się, ale pomyślałem wtedy, że trze-
ba próbować do skutku i w następnym 
roku znów będę miał szansę. Wróciłem 
wtedy po pięciu latach z Jeleniej Góry do 
Sieniawy i znalazłem sobie jakąś pracę, 
żeby przeczekać ten jeden rok. Przez 
przypadek dowiedziałem się, że działa 
w wiejskiej bibliotece klub niezależnej 
młodzieży. Poszedłem na spotkanie z nimi 
ze scenariuszem „Hamleta niepoważnego” 
według Jeremiego Przybory, bo miałem 
w głowie pomysł, żeby oczywiście robić 
kabaret. Ta młodzież wtedy miała w sobie 
ogromną radość, energię i chęć żeby coś 

robić. Podzieliliśmy role i zaczęły się próby. 
Najpierw w bibliotece, a potem w świetlicy 
już na scenie. To był czas intensywnej 
pracy nad scenariuszem. Nie było podzia-

łów w zespole na lepszych, gorszych 
- każdy wkładał z radością w tą 
pracę całe swoje serce i dzięki 
temu udało nam się po dwóch 
miesiącach dopiąć Hamleta 
na ostatni guzik. Kurtyna, 

scenografia, rekwizyty, 
stroje z epoki, muzyka 
do spektaklu, światło, 

dźwięk - wszystko było. 
O wszystko zadbali-

śmy sami. 

Każdy 
c o ś 
p r z y -
n i ó s ł 
z domu i tak to 
powstało. Poszerzyli-
śmy występ o kilka skeczów i pio-
senek, i zaprosiliśmy widzów na nasz 
pierwszy występ w Sieniawie, w świetlicy. 
Szaleństwo. Ludzie stali w drzwiach, bo 
nie można było wcisnąć szpilki nawet. 
Cudowne chwile. Jak opadła kurtyna po 
wszystkim, to tańczyliśmy z radości. Po-
tem napisałem „Śpiącą królewnę” i znów 
zagraliśmy.

Na scenie jesteś już kilkanaście 
lat, staliście się jednym 
z najpopularniejszych kabaretów 
w Polsce. Patrząc na kalendarz 
występów widać, że większość czasu 
spędzacie w podróży. Jak godzisz to 
z życiem rodzinnym?
- Praca w kabarecie to dużo mojego ży-
cia. Dziękuję Bogu, że to mnie spotkało, 
że mogę spełniać swoje marzenia, żyć 
z pasją, śmiać się i bawić innych, czerpiąc 
z tego ogromną radość. Poznałem przez 
ten czas mnóstwo wspaniałych ludzi, 
dużo się nauczyłem i poznałem telewizję 
od kulis. Zwiedziłem świat z kabaretem, 
dostaliśmy Telekamerę za „Paranienor-
malni Tonight” i ściskałem rękę Marcinowi 
Dańcowi (śmiech - dop. red.). Oczywiście 
najtrudniej jest zgrać życie na walizkach 
z życiem rodzinnym. Ubolewam, że prze-
padają mi jakieś ważne wydarzenia z życia 
dzieci i kiedy np. moja córka stepuje na 
zawodach, ja występuję w drugim końcu 
Polski. Trochę jestem w domu, potem znów 
mnie nie ma, ale to wszystko dobrze dzia-
ła, bo mam u swego boku miłość mojego 
życia. Moja żona wspiera mnie i jest dla 
mnie najlepszym motywatorem.

Impreza zaplanowana jest na sobotę, 
3 czerwca. Co czeka na widzów 
Ścierniska?
- Dużo dobrej zabawy oczywiście. Zapro-
siłem do Sieniawy Kabaret K2 z Zielonej 
Góry oraz Katarzynę Pakosińską. Z radoś-
cią zaproszenie przyjęli też moi koledzy 
z zespołu, a więc będą także Paranienor-

malni. Jestem przeko-
nany, że ta wybuchowa 
mieszanka dostarczy 
wszystkim widzom dużą 
dawkę endorfin. 

Czy goście będą 
mieli okazję 
spotkania 
się później 

z Kabaretami, 
zrobić zdjęcia, 
dostać 
autograf?
- Zawsze po-
wtarzam, że to 
najprzyjem-
niejsza część 
naszej pracy 
(śmiech  - 
dop. red.)

Czy to 
jednorazowe 
wydarzenia, 
czy 
zamierzacie 
z tego zrobić 
wydarzenie 
cykliczne?
-  Chciałbym 
z całej siły, żeby Ścier-
nisko stało się imprezą cy-
kliczną. Marzy mi się, żeby zawsze 
w czerwcu na łące obok remizy straża-
ckiej odbywały się spotkania z najlep-
szymi kabaretami w kraju. 

Czy odczuwasz większy stres 
przed wystąpieniem w rodzinnej 
miejscowości, przed przyjaciółmi 
z lat dzieciństwa i szkoły, czy po 
tylu latach już nie denerwujesz się 
wystąpieniami?
- Kiedyś przed występem zapytałem Pana 
Mariana Opanię, czy denerwuje się przed 
wyjściem na scenę, bo po tylu latach 
w zawodzie aktora, to pewnie już bułka 
z masłem. Odpowiedział, że denerwuje 
się jak jasna cholera i to jest najwspa-
nialsze (śmiech - dop. red.). Wziąłem 
sobie te słowa do serca i od tego czasu 
zawsze mam tremę. Ona mnie motywuje 
i trzyma w pionie. Mija kiedy wchodzę na 
scenę i padają pierwsze słowa, a potem 
zamienia się w coś nieokreślonego, przy-
jemnego, co unosi mnie o kilka centyme-
trów i odrywa na chwilę od ziemi.

PATRONAT MOJEJ GAZETY

Kilka centymetrów 
nad ziemią

Letnie Spotkania Kabaretowe 
Ściernisko 2017
Sieniawa Żarska, sobota,  
2 czerwca, plac przy remizie 
strażackiej, godz. 20:00
Bilety w cenie 40 zł można 
nabyć on-line za pomocą 
strony internetowej: www.
scierniskokabarety.pl
Sprzedaż biletów prowadzą także:
Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7
Pub Max, ul. Okrzei 5A. Żary
sołtys Sieniawy Żarskiej, Krzysztof 
Stefanowicz, 602305239
Kupując bilet można skorzystać 
ze zniżek w ramach Karty „Żary 
Miasto Przyjazne Dużej Rodzinie” 
i „Żarskiej Karty Seniora”.
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ŻARY Uczniowie 
klasy piątej z Landau-
Gimnazjum z Weisswasser 
odwiedzili uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 2. 
Co było celem spotkania? Było to kolej-
ne spotkanie z cyklu: „Wspólna nauka 
i zabawa na Łużycach”. Projekt pod na-
zwą „Szlakiem Żarskich Legend” został 
przeprowadzony w Żarach. Uczniowie 
wspólnie szukali w mieście znaków 
przedstawiających postacie z żarskich 
legend, brali udział w zajęciach pla-
stycznych, sportowych oraz komuni-
kacyjnych. Próbowali porozumiewać 
się w języku niemieckim i angielskim. 

Uczestnicy spotkania zapewniają, 
że był to dzień pełen niezapomnianych 
wrażeń. Projekt został sfinansowany ze 
środków Polsko-Niemieckiej Współpra-
cy Młodzieży przy wsparciu Jednostki 
Centralnej Euroregionu: Szprewa-Nysa-
-Bóbr. 

Koordynatorkami projektu były 
Wioletta Kostecka i Monika Sado. PAS

Uczniowie na szlaku żarskich legend

Wspólne projekty służą integracji oraz doskonaleniu umiejętności posługiwania się obcymi językami fot. nadesłane

ŻARY Aleksandra 
Pogorzelska - uczennica 
klasy 4b ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 
została laureatką VIII 
Lubuskiego Konkursu 
Grafiki Komputerowej 
pod hasłem „Plakat - 
bezpieczne zachowanie 
rowerzysty na ścieżce 
rowerowej”.

Zadaniem uczestników było wykonanie 
pracy w dowolnym programie graficz-
nym bez użycia klipartów, animacji czy 
innych gotowych grafik. Oceniana była 

zgodność pracy z tematem konkursu, 
oryginalność ujęcia tematu, walory 
artystyczne pracy, estetyka wykonania. 
W konkursie wyłoniono ośmioro laurea-
tów, a wśród nich znalazła się Aleksandra 
Pogorzelska. Uroczyste podsumowanie 
odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku 
Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. 
Aleksandra do konkursu przygotowywała 
się pod czujnym okiem Violetty Kępiń-
skiej, nauczycielki informatyki.

Organizatorami konkursu były: 
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edu-
kacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze, 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeń-
stwa Dzieci i Młodzieży w Zielonej 
Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Zielonej Górze. PAS

Mistrzyni grafiki

Aleksandra Pogorzelska udowodniła, że zna się na grafice komputerowej fot. nadesłane

ŻAGAŃ Jak 
poprawnie 
wezwać pomoc 
i jak zachować 
się wobec osoby 
nieprzytomnej. 
Wiedzę na 
te tematy 
zdobywały dzieci 
z Miejskiego 
Przedszkola nr5.

Serię zajęć z pierwszej po-
mocy przeprowadziły Ka-
rolina Wolska, Karolina 

Lipska i Paulina Szymczak, 
uczennice klasy 3 LO ra-
townictwo przedmedyczne 
Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Żaganiu wraz 
z opiekunami – Agnieszką 
Oparską oraz Romanem 
Cechowskim. Uczniowie 
wraz z opiekunami uczyli 
dzieci jak należy poprawnie 
wzywać pomocy jak za-
chowywać się przy osobie 
nieprzytomnej. Dzieci do-
wiedziały się jak sprawdzić 
przytomność, udrożnić drogi 
oddechowe, sprawdzić od-
dech. Dowiedziały się rów-

nież jak ułożyć nieprzytom-
ną osobę w pozycji bocznej 
ustalonej oraz jak wykonać 
RKO u poszkodowanego 
z brakiem oddechu. 

Dzieci wykazały bar-
dzo duże zaangażowanie 
w trakcie prowadzonych 
zajęć, za co zostały uhonoro-
wane symbolicznym tytułem 
„Małego ratownika”. 

- Dziękuję, w imieniu 
opiekunów i uczniów, dy-
rekcji i nauczycielom przed-
szkola za umożliwienie prze-
prowadzenia zajęć - mówi 
Roman Cechowski. PAS

Nauka pierwszej 
pomocy

Wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy trzeba przekazywać już najmłodszym fot. nadesłane
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SMS/do 100 znaków 3zł + VAT/ W REDAKCJI/na bezpłantym kuponie/

Wyślij ogłoszenie SMS-em
lub dostarcz kupon do
redakcji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYKŁAD:

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

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Sprzedam

 ▶ Burak pastewny, Jawka, 
części do ciągnika i maszyn rolni-
czych, wał C-360, opony 825/20 
i inne szyby kabiny inne. Tel. 
699932056 Tel. 68 362 06 79

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

 ▶ Pasy do kombajnu, LLA-
AS, FORTSHRIT, BIZON, obciąż-
niki tył 40II, 360, 912, opony 
30/16,9- 30/18,4 - 20/825 i inne.

tel 699932056 Tel. 68 362 06 79

 ▶ Części  Mercedes W-203, 
wyłączniki świateł, belka WSP 
Orniki, wentylator, intercoler JTP 
tel.699932056 Tel. 68 362 06 79

 ▶ Komputer, stolik pod kom-
puter, monitor LCD, akwarium 
dla gryzoni, radio, odtwarzacz 
samochodowy, śpiwór duży nowy. 
Tel. 53 052 10 33

 ▶ Koparka Newson 1503 RD 
2005 rok, Disel, 3 Cylindrowy, 
dwie łyżki 40 J 90 cm skarpówka. 
Tel. 699932056 Tel. 68 362 06 79

 ▶ Cielak, jałówka, krowa 

z drugim cielakiem. Wyciele-
nie kwiecień bardzo spokojna. 
Tel.69932056  Tel. 68 362 06 79

 ▶ Mieszkanie 50m2 sprze-
dam, ul. Aleja Wojska Polskiego 
4, parter, 2 pokoje z kuchnią, 
łazienką w Żarach. Tel. 881 927 335

 ▶ Mleko krowie i jego prze-
twory, możliwa dostawa do domu 
na terenie Żar. tel. 699932056 Tel. 
68 362 06 79

 ▶ K row a  z  d r u g i m  c i e -
lakiem na kwiecień mleczna 
P o l i m o u s i n ,  c i e l i c z k a  p o 
Byku LM,  burak pastewny. 

tel. 699932056 Tel. 68 362 06 79

 ▶ Zbiorniki 1000 litrów w 
kracie z kranem idealne na wodę, 
paliwo, osadnik, jak nowe, możli-
wy transport. Tel. 888 361 013

 ▶ Sprzedam mie szkanie 
46m2 , kamienica centrum Żar 
dogodne dla osób starszych lub 
niepełnosprawnych. Tel. 729 
358 719

 ▶ Duża ilość wyrobów porce-
lanowych w tym z Niemiec ( tylko 
całość 200zł) Narty młodzieżowe 
kompletne 5 par po 20 zł Tel. 53 
500 27 01

 ▶ Sprze d a m  now y  dom 
158m2 20ar działka do wykoń-
czenia, garaż na dwa samochody 
z kanałem. Ciche nowe osiedle w 
Kadłubiu. Sprzedam działki bu-
dowlane 20 i 10 ar. Tel. 729 358 719

 ▶ Minikoparka 2005 r, gą-
sienicowa, spawarka MIGOMAG 
250A SWERMAN,opona 16,9/30 
18,4/ 30- 30 - 15, 18/1200 tel. 
699932056  Tel. 68 362 06 79

 ▶ Piła do metalu, suszarka 
Ubran szafowa, imadło maszy-
nowe, uchwyt tokarski D200 
Towotnica nożna, spawarka. tel. 

69932056 Tel. 68 362 06 79

 ▶ Kostkę Granitową - Nową. 
tel. 604331628 Tel. 68 362 07 14

 ▶ Monety kolekcjonerskie 
różne z różnych państw oraz 
banknoty i medale 2 zł od 1995r 
do 2014r Tel. 602 128 246

 ▶ Kuchenkę gazową „Amika „, 
kupiona w sklepie stan bdb, oraz 
maszyny do pisania i szycia 20zł, 
magiel drewniany kpl. sprawny. 
Tel. 53 500 27 01

 ▶ Rower y tanio od 30zł 
do 100zł, Damka, góral spor-
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REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

REKLAMAREKLAMA

towy, kolarzówka męska. Żary 
ul.Górnośląska 1/4a Tel. 668 921 
509

 ▶ Oryginalne medale polskie, 
medale DDR z legitymacjami 
odznaki rosyjskie i wiele innych. 
Żary ul. Górnośląska 1/4a Tel. 668 
921 509

 ▶ Monety srebrne i wiele 
innych z całego świata od 1600r, 
banknoty polskie, niemieckie, ro-
syjskie od 1700r. Tel. 668 921 509

 ▶ Oryginalne medale polskie, 
medale DDR z legitymacjami 
odznaki rosyjskie i wiele innych. 
Żary ul. Górnośląska 1/4a Tel. 668 
921 509

 ▶ Monety srebrne i wiele 
innych z całego świata od 1600r, 

banknoty polskie, niemieckie, ro-
syjskie od 1700r. Tel. 668 921 509

 ▶ Monety niemieckie Den-
tsches Raich, 400 pozycji cena do 
uzgodnienia. Żary ul. Górnośląska 
1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ Sprzedam nowy dom w 
Żarach. Tel. 500 712 802

 ▶ Pielucho - Majtki SUPER 
SENI dla osoby dorosłej , sprze-
dam - Żary Tel. 57 417 71 88

 ▶ Huśtawka ogrodowa drew-
niana - Tanio - Sprzedam. Tel. 602 
674 953

 ▶ Silnik do ŁÓDKI PONTONU 
- moc 6HP stan idealny( rok prod. 
2016) jak nowy, model SUZUKI - 4 
szt. nowy. Cena 3700 zł Tel. 601 
691 569

 ▶ Łódź żaglowa 6,20m maszt 
7,5m, 4- osobowa (silnik stacjonar-
ny ale uszkodzony) Cena 7900zł 
Tel. 601 691 569

 ▶ Działkę rolną pow 1,1 ha 
leżąca w Lubanicach zamienię 
na działkę budowlaną ( może być 
mała )w Żarach, Surowej, Lubomy-
ślu, Grabiku. Tel. 601 691 569

 ▶ Obiektyw Canon EF 70 
- 300 MM / 4 - 5,6 i S USM STABI-
LIZER Tel. 518 504 135

 ▶ Fotel skórzany, kanapa skó-
rzana duża styl przedwojenny, 
komplet skórzany duży. Tel. 668 
921 509

 ▶ Rolki Czarno - Różowe, 
rozm. 36 prawie nieużywane z 
zestawem ochraniaczy, cena 129 
zł Tel. 669 698 988

 ▶ Znaczki amer ykańskie 
od 1700 roku 600 pozyc j i . 
Żary ul. Górnośląska 1/4a Tel. 668 
921 509

 ▶ Sztućce srebrne i posre-
brzane. Żary ul. Górnośląska 1/4a 
Tel. 668 921 509

 ▶ Ceownik 80mm X 330 cm 
szt. 2 SPRZEDAM Tel. 53 031 07 36

 ▶ Sprzedam Volvo V 40 1999 
r. 2.0 BENZYNA KOMBI wiecej 
informacji pod nr. telefoniczny 
Tel. 788 333 766

 ▶ Sprzedam mieszkanie bez-
-czynszowe w Żarach w kamieni-
cy 3 piętro, ogrzewanie gazowe. 
Strych + komórka + piwnica. Tel. 
506 825 004

 ▶ G r z e j n i k  -  k a l o r y f e r 
600X600, 2sztuki Sprzedam - 
Tanio  Tel. 697 431 734

 ▶ Sprzedam Pianino Calisia 

z płytą metalową stan Bardzo 
dobry, mało używane. Tel. 783 
695 039

 ▶ Sprzedam sterownik + 
dmuchawa do pieca Co na węgiel 
miał, sprawny technicznie. Tel. 
793 695 039

 ▶ Sprzedam  dwa rowery 
Górale i jeden dla dziecka. Tel. 
729 358 719

 ▶ Sprzedam działki budow-
lane 20 i 10 ar. Ciche osiedle w 
Kadłubiu. Tel. 729358719

 ▶ Sprzedam mie szkanie 
46m2 na parterze w centrum 
Żar, mała kamienica, wygodne 
dla osób starszych lub niepełno-

sprawnych. Tel. 729 358 719

 ▶ Sprzedam wózek gospo-
darczy dwu kołowy, przydatny na 
działkę. Tel. 729 358 719

 ▶ Znaczki niemieckie Deu-
tsches Reich ok 1200 pozycji cena 
do uzgodnienia. Żary. ul Górnoślą-
ska 1/4a  Tel. 668 921 509

 ▶ Opony 195/65 R 15 I 2 szt, 
opony 185/65 R 15 88T 2 sztuki, 
lampy do dużych pomieszczeń 
typ. 0401-60 Żary ul. Górnośląska 
14 Tel. 668 921 509

 ▶ Sprzedam nowy dom w 
Żarach. Tel. 500 712 602

 ▶ Sprzedam liczniki na wodę 
używane = nieelektryczne 2 szt = 
20zł Tel. 795 406 064

 ▶ Cegła rozbiórkowa 500szt - 
SPRZEDAM Tel. 53 031 07 36

 ▶ Dwuteownik 24 długość 
10 m Sprzedam. Tel. 53 031 07 36

 ▶ Widokówki przedwojenne 
i powojenne, koperty okolicznoś-
ciowe z pieczątkami i znaczkami.  
Żary ul. Górnośląska 1/4a Tel. 668 
921 509

 ▶ Piecyk elektryczny poko-

jowy, pralka,komoda, kola kom-
pletne, wózek transportowy. Żary 
Górnośląska 1/4a Tel. 668 921 509

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

 ▶ Cielak - Byczek mięsny, mle-
ko i przetwory, możliwy  dowóz. 
Tel. 683620679 Tel. 699 932 056

 ▶ SIENIAWA ŻARSKA - dom z 
lat 90 -tych o pow. 130 m2, działka 
900 m2 ATUT Nieruchomości 
Żary ul. Podchorążych 14  tel. 
600812463 Tel.  600 812 468

 ▶ Sprzedam przyczepę kem-
pingową z przedsionkiem, rok 
produkcji 1986. Zarejestrowana, 
garażowana, stan dobry. Tel. 884 
261 743

Kupię

 ▶ Skupuję starocie, różne 
przedmioty kolekcjonerskie, szab-
le, bagnety, medale, obrazy, zega-
ry, żelazka, biżuteria z wykopalisk. 
Tel. 53 500 27 01

 ▶ Kupię poroża Jeleni, zrzuty. 
Tel. 783 979 997

 ▶ Kupię monety i banknoty 
niechodliwe,nieobiegowe  z Pol-
ski, Niemiec - kolekcjonerskie oraz 
marki niemieckie przed Euro, 2 zł 
polskie od 1995 r. Tel. 602 128 246

 ▶ Agregat Prądotwórczy.
Tel.795406064 Tel. 886 868 582

Nieruchomości

 ▶ Mieszkanie 50m2 sprze-
dam, ul. Aleja Wojska Polskiego 
4, parter, 2 pokoje z kuchnią, 
łazienką w Żarach. Tel. 881 927 335

 ▶ Mieszkanie do wynajęcia 
dwu pokojowe duży balkon osied-
le Muzyków. Tel. 729 358 719

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

 ▶ Pokoje dla firm + Aneks 
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Ciasto kruche - skadniki:
• 2 szklanki mąki
• ½ szklanki cukru
• 3 żółtka
• 1-2 łyżki kwaśnej śmietany
• 15 dag margaryny
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Masa budyniowa - skadniki:
• ¾ l mleka
• 2-3 łyżki cukru
• 1 cukier waniliowy
• 3 jasne budynie bez cukru
Ciasto lane - skadniki:
• 15 dag mąki
• 17 dag cukru
• 4 jaja
• 1 płaska łyżeczka proszku do 

pieczenia

• ½ szklanki oleju
Sposób przygotowania:
Z podanych składników zagnieść ciasto 
kruche oraz ugotować gęsty budyń. 
Zrobić ciasto lane: ubić białka doda-
jąc cukier, żółtka i mąkę wymieszana  
z proszkiem do pieczenia. Na końcu do-
dać olej. Około 80 dkg rabarbaru oczyś-
cić pokroić w ok. 3 cm słupki i poddusić 
na patelni z odrobiną cukru. Ostudzić.
Złożenie ciasta. Pierwsza warstwa to 
rozwałkowane ciasto kruche, następna 
warstwa to ostudzony rabarbar, który 
należy zalać ciepłym budyniem. Na 
wierzch wykładamy ciasto lane. Piecze-
my w temp. Ok. 180 st. C przez 50 min. 
Po ostygnięciu smarujemy ciasto białym 
lukrem. Smacznego.

Przepisy kulinarne

fot. ARMG

Ciasto z rabarbarem

Kompleksowo wykonujemy:
przyłącza kanalizacyjne

drenaże, odwodnienia wraz 
z wykopem, budową 

i rozbudową sieci 
kanalizacyjnej

Konkurencyjne ceny
Tel: 604 100 726

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
REKLAMAREKLAMA REKLAMA

kuchenny ( Przy obwodnicy Żar) 
Tel. 604331628 Tel. 68 362 07 14

 ▶ Sprzedam nowy dom w 
Żarach. Tel. 500 721 802

 ▶ Żary - sprzedam dom bliź-
niak w cichej, spokojnej dzielnicy, 
pow. mieszkania 100m2, zabu-
dowy towarzyszące, pow. działki 
- 1000m2 Tel. 602 322 569

 ▶ Działkę rolną pow 1,1 ha 
leżąca w Lubanicach zamienię 
na działkę budowlaną ( może być 
mała )w Żarach, Surowej, Lubomy-
ślu, Grabiku. Tel. 601 691 569

 ▶ Zamienię kawalerkę w sta-
rym budownictwie na podobne 
lub większe w Żarach lub w Ża-
ganiu. Tel. 728 195 755

 ▶ Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe 49,7m2 w Żarach przy 
ul. Szymanowskiego IV Piętro 
cena 140 tys. Tel. 506 640 179

 ▶ Sprzedam mieszkanie bez-
-czynszowe w Żarach w kamieni-
cy 3 piętro, ogrzewanie gazowe. 
Strych + komórka + piwnica. Tel. 
506 825 004

 ▶ Wynajmę lokal na działal-
ność gospodarczą Żagań - Koper-
nika Tel. 783 695 039

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

 ▶ OLBRACHTÓW- działka 
zabudowana fundamentami 
domu jednorodzinnego w stylu 
dworkowym. ATUT Nierucho-
mości Żary ul. Podchorążych 14  
tel. 600812463 Tel.  600 812 463

 ▶ LUBSKO -  Dom w zabudo-
wie o powierzchni około 170 m2, 
piętrowy, podpiwniczony położo-
ny na działce o powierzchni około 
200 m2. ATUT Nieruchomości 
Żary ul. Podchorążych 14, tel. 68 

374 07 12,  www.atutzary.pl Tel.   
600 812 468

 ▶ ŻARY- CENTRUM -  lo -
kal usługowy o pow. 170 m2 
n a  p a r te rze .  Wy n aj e m  l u b 
sprzedaż. ATUT Nieruchomo-
ści Żary ul. Podchorążych 14 
 Tel. 600 812 468

 ▶ ŻARY - lokal w centrum 
Żar o pow. 143 m2 działka pod 
rozbudowę o pow. 200 m2 . 
ATUT Nieruchomości Żary ul. 
Podchorążych 14 tel. 600 812 463 
 Tel. 600 812 468

 ▶ Sprzedam  lokal  usł u-
g o w y   p r z y  u l .  U ł a ń s k i e j 
o pow. ok. 58 m2 lub zamie-
nię na inną nieruchomość.  
 Tel. 600 812 468

 ▶ Wynajmę lub Sprzedam 
mieszkanie I piętro przy ul. 
Podchorążych o pow. 114 m2 
 Tel. 531 548 526

 ▶ Sprze d a m  l u b  w y n aj -
mę lokal usł ugowy przy ul . 
Podchorążych o pow. 34 m2   
 Tel. 531 548 526

 ▶ Sprzedam lokal w ścisłym 
centrum Głogowa. Więcej infor-
macji pod nr tel. 602625934 Tel. 
602 625 934

 ▶ KADŁUBIA -  mie szka-
nie o pow. 68 m2 / 2 pokoje, 
kuchnia,łazienka,ogródek/ Sprze-
daż - zamiana na kawalerkę w 
Żarach. ATUT Nieruchomości 
Żary ul. Podchorążych 14 tel. 68 
3740712 Tel.  600 812 468

 ▶ ŻARY - mieszkanie o pow. 
ok. 52 m2 / 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka/ piętro w bloku. Do 
zamieszkania. ATUT Nierucho-
mości Żary ul. Podchorążych 14  
tel. 600812463 Tel. 600 812 468

 ▶ NOWOGRÓD BOBRZAŃ-
SKI- okolice- dom w stanie suro-
wym, działka 4000 m2. ATUT 
Nieruchomości Żary ul. Podcho-

rążych 14  tel. 600812463 Tel. 
600 812 468

 ▶ ŻARY -mieszkanie po re-
moncie z ogródkiem o pow. 107 
m2 , parter, kamienica. ATUT 
Nieruchomości Żary ul. Podcho-
rążych 14  tel. 600812463  Tel.  
600 812 468

 ▶ ŻARY -mieszkanie po re-
moncie z ogródkiem o pow. 107 
m2 , parter, kamienica. ATUT 
Nieruchomości Żary ul. Podcho-
rążych 14  tel. 600812463 Tel. 
600 812 468

 ▶ ZARY - atrakcyjna działka 
o pow. 1500 m2 w okolicy Zielo-
nego Lasu. Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14  tel. 
600812463 ,  www.atutzary.pl Tel. 
600 812 468 

 ▶ ZARY -3 km  - domek z lat 
90-tych o pow. 130 m2, działka 
900 m2.Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14  tel. 
600 812463,  www.atutzary.pl Tel. 
600 812 468 

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

 ▶ ŻARY -Kunice- działka o 
obszarze 1100 m2 pod budowę 
domu z warunkami zabudowy. 
Nieruchomości ATUT Żary ul. 
Podchorążych 14  tel. 600 812463, 
600 812 468   Tel. 600 812 468 

 ▶ NOWOGRÓD Bobrzański- 
okolice- dom o pow ok. 100 m2 
w stanie surowym , działka 4000 
m2 . ATUT Nieruchomości Żary ul. 
Podchorążych 14 tel.  600 812 468 
Tel. 600812463

 ▶ ZARY -ścisłe Centrum -ka-
walerka o pow. 25 m2, III piętro. 
Cena 60 tyś. zł / do neg. /  ATUT 
Nieruchomości Żary ul. Podcho-
rążych 14 tel. 600812463  Tel. 
600 812 468

 ▶ Żary - polecamy na sprze-
daż działki położone w Żarach, 
na osiedlu np. 13 arów w cenie 65 
tys.Partner Nieruchomości. Tel.  
533-308-999

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

 ▶ Żary - działka przy ul. Al. 
Wojska Polskiego o pow. 17 arów 
w cenie 149 tys. Partner Nierucho-
mości. Tel. 533-308-999

 ▶ Żary - lokal na sprzedaż, na 
parterze, na Oś. Muzyków o pow. 
60 m2 w cenie 59 tys.  Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-999

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

 ▶ Żary – polecamy na sprze-
daż kiosk przy ul. Górnośląskiej, 
Partner Nieruchomości. Tel. 533-
308-999

 ▶ Stara Kopernia, dom do 
remontu, działka 37ar, cena do 
negocjacji. Partner Nieruchomo-
ści. Tel. 690 411 006

 ▶ POSZUKUJĘ umeblowanej 
kawalerki z dostępem do inter-
netu  - do wynajęcia od czerwca. 
Partner Nieruchomości. Tel.  690 
411 006

 ▶ PILNIE poszukuję mieszka-
nia Żary/okolice na parterze dla 
osoby niepełnosprawnej. Partner 
Nieruchomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Kowalice, dom do remontu, 
piękna okolica, tanio,  Partner 
Nieruchomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Lipsk Żarski, dom z zabud. 
gosp., działka 22ar, umiarkowana 
cena . Partner Nieruchomości. Tel. 
690 411 006

 ▶ Mirostowice Górne i Dolne 
– działki budowlane w malowni-

czym otoczeniu. Tel. 690 411 006

 ▶ Żary – kawalerka do re-
montu, bardzo tania, poddasze. 
Tel. 690 411 006

 ▶ Bucze pod Przewozem, 
dom z zabudowaniami, przepięk-
ne otoczenie. Atrakcyjna cena.  
Tel.  690 411 006

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

 ▶ Sprzedam lub zamienię 
dom jednorodzinny o pow. 100 
mkw, dziłka budowlana 35 arów, 
na mieszkanie 2-pokojowe w 
bloku - parter tel. 683722539 Tel. 
699 965 003

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

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

 ▶ Mieszkanie w 2 poziomowe 
w apartamentowcu wraz z gara-
żem – Żary. Cena 320.000zł Tel. 
606 705 480

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

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

 ▶ Ż a g a ń  –  m i e s z k a -
nie 3-pokojowe, Ip,  120 tys.  
 Tel. 606 705 480

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

 ▶ Ż a r y,  m i e s z k a n i e  n a 
Os.Muzyków, IVp. 2pok. 38m2 
123tys.PLN Tel. 887-758-384

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

Motoryzacja

 ▶ Części  Mercedes W-203, 
wyłączniki świateł, belka WSP 
Orniki, wentylator, intercoler JTP 
tel.699932056 Tel. 68 362 06 79

 ▶ WV Golf Combi 1,9 TDI 
2003r, przebieg 209tys. 5lat w 
Polsce, OC rejestracja 11.2017r w 
ciągłej eksploatacji granatowy, 
granatowy, garażowany, bez wkła-
du. Tel. 602 128 246

 ▶ WV Golf IV TDI 2003 com-
bi, 211 tys. przebiegu, granatowy, 
5lat w Polsce OC i przegląd. XI 17 r, 
bez wkładu w ciągłej eksploatacji 
10 tys. zł Tel. 602 126 246

 ▶ Sprzedam 4 Felgi Alu wraz 
z oponami do OPLA VECTRY 
oraz przełącznik do LPG Tel. 606 
876 031

 ▶ Sprzedam KIA CERATO R 
2004 benzyna 1,6 , stan dobry, 
klimatyzacja, szyby, centralny 
zamek, cena do uzgodnienia. Tel. 
665 720 343

 ▶ Volkswagen Golf VI Plus, 
rok 2009. Benzyna przebieg 
78000 km srebrny metalik, 5 
zadbany, zarejestrowany lub 
zamiana.  Tel. 73 322 12 18

 ▶ VW Polo 1,4 SEDAN 2004 
r - SPRZEDAM. Tel. 53 031 07 36

 ▶ Sprzedam - zamienię Volks-
wagen Golf VI Plus rok XII 2009 
- Benzyna 5 drzwi - przebieg - 
78.000 km, bardzo zadbany. Tel. 
73 322 12 18

 ▶ Sprzedam przyczepę kem-
pingową z przedsionkiem rok 
produkcji 1986. Zarejestrowana, 
garażowana, stan dobry.  Tel. 884 
261 743

Praca

 ▶ Re m o n t y  m i e szka ń  w 
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pe ł nym zakresie, malowanie, 
szpachlowanie, płytki ceramicz-
ne, panele podłogowe,szybko, 
profesjonalnie. Tel. 889 010 711

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

 ▶ Potrzebny fachowiec do 
prac remontowych w prywatnym 
domu, może być para. Zakwate-
rowanie i wyżywienie. Tel. 726 
169 110

 ▶ Zaopiekuję się osobą star-
szą na terenie Żar lub Żagania, 
posiadam doświadczenie. Tel. 
514 383 856

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

Praca dla kobiety  
w restauracji  
w Zakopanem  

z zakwaterowaniem  
i wyżywieniem  

tel. 600 250 202 

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

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

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

 ▶ Dach  ci przecieka, tanio, 
szybko i skutecznie naprawimy 
każdą połać dachu, wykonamy 
każdy rodzaj dachu od A do Z 
najtaniej w regionie od zaraz. Tel. 
788 950 024

 ▶ Zdun wykonam prace 
zduńskie, piece kuchnie kaflowe 

i przystawki. tel.684511770 Tel. 53 
090 84 52

 ▶ Kompleksowe remonty 
mieszkań, elektryka, hydraulika, 
krycie dachów papą, ogrodzenia 
z klinkieru, granit, polbruk. Tel. 
691 979 980

 ▶ Praca dla kobiety w restau-
racji w Zakopanem z zakwatero-
waniem i wyżywieniem Tel. 600 
250 202

 ▶ Potrzebny fachowiec do 
prac remontowych w prywatnym 
domu. Może być para, zakwate-
rowanie i wyżywienie. Tel. 726 
169 110

 ▶ Chętni do rąbania drzewa 
potrzebni od zaraz. Tel. 602 883 
573

 ▶ Tanio układanie kostki na 
nagrobkach, dwa groby w cenie 
jednego. Tel. 608 774 424

 ▶ Wykonam prace szpachlo-
wanie, malowanie, tapetowanie, 
układanie paneli, regipsy tanio i 
solidnie. Tel. 660 112 687

 ▶ Przyjmę muzykanta do 
zespołu. zadzwoń pod  numer 
516446617 DOBRZE PŁACIMY Tel. 
516 446 617

Rolnictwo

 ▶ Prasa do słomy - siana Clas 
Marcand 50 stan bardzo dobry, 
tanio sprzedam Tel. 726 307 909

 ▶ Części  Mercedes W-203, 
wyłączniki świateł, belka WSP 
Orniki, wentylator, intercoler JTP 
tel.699932056 Tel. 68 362 06 79

 ▶ Cielak,  jałówka,  krowa 
z drugim cielakiem. Wyciele-
nie kwiecień bardzo spokojna. 
Tel.69932056 Tel. 68 362 06 79

 ▶ M l e ko  k r o w i e  i  j e g o 
przetwory, możliwa dostawa 
do domu na terenie Żar. tel. 
699932056 Tel. 68 362 06 79

 ▶ Krowa z drugim ciela-
k i e m  n a  k w i e c i e ń  m l e c z -
na Polimousin,  cieliczka po 
Byku  L M ,  b u ra k  p a s tew ny. 
tel. 699932056 Tel. 68 362 06 79

Różne

 ▶ Wywiozę niepotrzebne 
rzeczy za darmo, posprzątam 
garaż, piwnice, mieszkanie z 
niepotrzebnych rzeczy.  Tel . 
690 647 283

 ▶ Koparka Newson 1503 RD 
2005 rok, Disel, 3 Cylindrowy, 
dwie łyżki 40 J 90 cm skarpówka. 
Tel .  699932056 Tel .  68 362 
06 79

 ▶ Mleko krowie i jego prze-
twory, możliwa dostawa  na 
terenie Żar, burak pastewny, 
Krowa mleczna i  Cielak tel . 
699932056 Tel. 68 362 06 79

 ▶ K row a  z  d r u g i m  c i e -
lakiem na kwiecień mlec z-
na Polimousin,  cieliczka po 
Byku  L M ,  b u ra k  p a s tew ny. 
tel. 699932056 Tel. 68 362 06 79

 ▶ Minikoparka 2005 r, gą-
sienicowa, spawarka MIGOMAG 
250A SWERMAN,opona 16,9/30 
18,4/ 30- 30 - 15, 18/1200 tel. 
699932056  Tel. 68 362 06 79

 ▶ Piła do metalu, suszarka 
Ubran szafowa, imadło maszy-
nowe, uchwyt tokarski D200 
Towotnica nożna, spawarka. 
tel. 69932056 Tel. 68 362 06 79

 ▶ Rehabi l i t ac ja  osób po 
udarach,  wylewach,  zł ama-
niach, zwyrodnienia SM i inne w 
domu u chorego - Żary i okolice. 
Tel. 501 656 266

 ▶ Skupuję różne przedmio-
ty kolekcjonerskie - starocie, 
medale, bagnety, szable, obrazy, 
biżuterię, banknoty, monety. 
Tel. 602 128 246

 ▶ Zawiozę Lotniska - Kraj 
- Zagranica oraz inne miejsca. 
Tel. 602 919 693

 ▶ Posprzątam plac, garaż, 
piwnice,  wywiozę wł asnym 
transportem, potnę drzewo na 
opał, tanio, czysto, solidnie. Tel. 
783 979 997

 ▶ Zaopiekuję się dzieckiem. 
Odbiór z przedszkola lub szkoły 
i opieka do powrotu rodziców z 
pracy. Tel. 500 712 802

OGŁOSZENIA

ŻARY
ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary, tel. 68 479 13 56,  
e-mail: zizr@praca.gov.pl,  http://pup.zary.sisco.info

OFERTY PRACY - URZĘDY PRACY

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

• Pracownik socjalny Lipinki Łużyckie 1
• Nauczyciel języka angielskiego Łęknica 1
• Specjalista do spraw sprzedaży Żary 2
• Asystent zaplecza Lubsko 1
• Opiekun osób starszych Mirostowice Dolne, 

Łaz i Siodło 1
• Księgowa/pracownik administracyjny Żary 

(1/2 etatu) 1
• Dekarz/ blacharz Budowa Zielona Góra 2
• Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 

Lubsko 1
• Pracownik magazynowy Lubsko 1
• Stylistka paznokci Łęknica (1/2 etatu) 1
• Strażnik Żary (3/4 etatu) 1
• Sprzątaczka Żary 1
• Pracownbik dozoru Żary 5
• Sprzątaczka Żary (cały etat i ½ etatu) 2
• Kelnerka/ Pomoc kuchenna Łęknica 2
• Konserwator Żary 1
• Konserwator Lubsko 1
• Pracownik sprzedaży butli gazowych użytku 

domowego Łęknica 1
• Sprzedawca Olszyna/ Jagłowice 10
• Sprzedawca Lubsko 1
• Doradca Klienta (Świeża żywność) Żary (0,5 

etatu) 2
• Doradca Klienta (Kasy) Żary (0,5 etatu) 2
• Doradca Klienta (Art. przemysłowe) (Umowa 

na zastępstwo- 0,5 etatu) Żary 1
• Doradca Klienta (Art. Przemysłowe) Żary 

(0,5 etatu) 1
• Asystent ds. Standardów Sklepowych (Pla-

nogramy) Żary (0,5 etatu) 1
• Asystent ds. Zapasów (Kontrola Zapasów) 

Żary (0,5 etatu) 1

• Doradca Klienta – Bistro Żary (0,5 etatu) 2
• Cukiernik Żary 1
• Piekarz Żary 2
• Ciastkarz Żary 1
• Piekarz Żary 1
• Sprzedawca Żary 1
• Kierowca kat. B Żary 1
• Sprzedawca Lubsko 1
• Pomocnik malarza proszkowego Lubsko 2
• Monter systemów Żary 1
• Monter konstrukcji stalowych Lubsko 10
• Pracownik obsługi stacji Lubsko 2
• Kierownik stacji paliw Lubsko 2
• Pracownik produkcji Lubsko 5
• Pracownik obsługi maszyn Królów 1
• Ustawiacz wtryskarek Królów 1
• Narzędziowiec Królów 1
• Murarz Chocicz 1
• Pomocnik murarza Chocicz 1
• Kierowca samochodu ciężarowergo powyżej 

3,5 tony (Dz. Specjalistycznych Przew. Tow. 
i Sped.) Żary 2

• Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 
3,5 tony (Dz. Krajowych Przew. Tow. i Sped.) 
Teren Kraju 5

• Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 
3,5 tony (Dz. Międzynarodowych Przew. Tow. 
i Sped.) Teren UE 5

• Operator koparko-ładowarki Żary 1
• Spedytor (Dział międzynarodowych przewo-

zów) Żary 2
• Spedytor (Dział krajowych przewozów) Żary 1
• Kierowca kat. C+E Teren Polski 3
• Kierowca kat. C+E Teren Polski 2
• Operator wózka widłowego Jasień 2

• Sprzedawca – handlowiec (Żagań) 1
• Kierowca – magazynier (Żagań) 1
• Kasjer (Żagań) 2
• Nauczyciel muzyki (Iłowa) 1
• Kierownik sklepu (Żagań, Iłowa, Żary) 10
• Galwanizer (Żagań) 1
• Pracownik administracji – kadrowy (Wie-

chlice) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu - pra-

cownik hotelowy (Wiechlice) 1
• Ustawiacz przyrządów (Borowina) 1
• Specjalista do spraw zaopatrzenia, produk-

cji i sprzedaży (Borowina) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

(Wiechlice) 1
• Elektryk (Żagań) 1
• Monter urządzeń chłodniczych (Żagań) 2
• Ratownik (Szprotawa) 2
• Pracownik produkcji (Tomaszowo) 1
• Sprzątaczka (Szprotawa) 2
• Robotnik ogólnobudowlany (Małomice) 1
• Specjalista do spraw HR (Szprotawa) 1
• Pakowacz (Szprotawa) 7
• Kierownik magazynu (Szprotawa) 1
• Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 

(woj. lubuskie) 1
• Pomocnik instalatora sieci wodnych i ka-

nalizacyjnych (woj. lubuskie) 1
• Barman - recepcjonista (Żagań) 2
• Kucharz/kucharka (Żagań) 1
• Elektryk (Żagań i okolice) 1
• Księgowy/wa (Szprotawa) 1
• Szwaczka maszynowa (Tomaszowo) 3
• Kierowca ciągnika siodłowego (Ruszów) 2
• Operator Maszyn CNC (Zielona Góra) 10

• Tłoczarz w metalu (Zielona Góra) 10
• Sprzątaczka (Żagań) 1
• Salowa (Żagań) 2
• Monter rusztowań (terytorium Polski  

i Europy) 5
• Ślusarz – spawacz (Żagań) 1
• Mistrz ceremonii pogrzebowej (powiat 

żagański) 2
• Operator ciągu technologicznego (Gry-

życe) 1
• Pracownik administracyjno - biurowy (To-

maszowo) 1
• Elektromonter (elektryk) zakładowy (Ża-

gań) 1
• Stróż (Gozdnica) 1
• Specjalista d/s komunalnych (Iłowa) 1
• Spawacz (Borowina) 4
• Salowa (Żary) 8
• Pracownik produkcji (Żagań) 2
• Pomoc magazyniera (Żagań) 1
• Pomoc magazyniera/kierowca (Żagań) 1
• Kierowca operator wózków widłowych 

(Borowina) 1
• Operator maszyn wykończalniczych (Ża-

gań) 2
• Kuśnierz - krojczy (Leszno Górne) 2
• Pielęgniarka (Żagań) 1
• Pomoc kuchenna (Czyżówek) 1
• Sprzedawca w markecie (Czyżówek) 3
• Referent (Świętoszów) 1
• Cieśla szalunkowy/stolarz (Wiechlice) 1
• pakowacz/zakładacz suwaków 5
• Sprzątaczka biurowa (Wiechlice, Mało-

mice) 1
• Robotnik gospodarczy (Wiechlice) 1

SPRZEDAM

RECEPCJA

cena 2500 zł

sz. 3,5m x gł. 1,2m x wys. 0,75/1,06m
tel. 608 637 937

REKLAMA

REKLAMA
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Los Angeles. Peter Bretter (Jason Segel) jest 
muzykiem. Jego kompozycje usłyszeć można 
w wielu produkcjach telewizyjnych. Jednak 
prawdziwym marzeniem mężczyzny jest 
wystawienie lalkowego musicalu o hrabim 
Drakuli, który poszukuje prawdziwej miłości. 
Sam od sześciu lat żyje, w szczęśliwym w jego 
mniemaniu, związku z aktorką, Sarah Marshall 
(Kristen Bell). Peter kocha dziewczynę bez 
pamięci i zdaje się nie zauważać jej wad. A tych 
Sarah ma aż nazbyt wiele. Daje się we znaki 
otoczeniu swoim egoizmem.

TVP2 komedia romantyczna, USA, 2008

Chłopaki też płaczą23:35

Piątek

POLSAT

20:10

Sobota

Lee (Bruce Lee), wybitny znawca sztuk walki, 
spotyka Braithwaite’a (Geoff rey Weeks), agenta 
międzynarodowej organizacji wywiadowczej. 
Prosi on Lee o udział w turnieju sztuk walki, 
odbywającym się na odległej wyspie. Prawdzi-
wym zadaniem jest jednak zdobycie informacji, 
które pozwolą zdemaskować Hana (Shih 
Kien), czerpiącego zyski z handlu narkotykami 
i prostytucji. Na wyspie Lee odkrywa system 
podziemnych korytarzy i jaskiń, w których Han 
przetwarza opium i przetrzymuje więźniów. 
Następnego dnia rozpoczyna się turniej.

Obraz twórcy popularnych kreskówek “Laboratori-
um Dextera” i “Samuraj Jack”, który wyróżn-
iono nominacją do Złotego Globu. W hotelu 
prowadzonym przez Drakulę i jego wyglądającą 
na nastoletnią (w rzeczywistości ponadstuletnią) 
córkę Mavis mieszkają klasyczne potwory. m.in. 
Frankenstein, Mumia i Wilkołak, których istnienie 
w XXI wieku nie ma już większego znaczenia. 
Nadopiekuńczy ojciec stara się zniechęcić Mavis 
do przygód i wojaży po świecie ludzi. Udaje mu 
się to do dnia, w którym do hotelu Transylwania 
przypadkowo trafi a Jonathan... 

TVN fi lm sensacyjny, Hongkong, USA, 1973fi lm animowany, USA, 2012

Wejście smokaHotel Transylwania 22:30

Niedziela

Multimilioner i genialny konstruktor Tony Stark 
jest właścicielem najnowocześniejszych na 
świecie zakładów zbrojeniowych Stark Indus-
tries. Właśnie jedzie do Afganistanu, aby za-
prezentować najnowszy produkt. Mimo ochrony 
zostaje uprowadzony przez oddział bojowników, 
którzy żądają, by skonstruował dla nich broń. 
W tajemnicy przed porywaczami Starkowi udaje 
się stworzyć gigantyczny superkombinezon 
i uciec z niewoli. Trzymiesięczny pobyt w obozie 
fanatyków zmienia bogacza. Postanawia 
powstrzymać zło, które wcześniej wspierał.

TVN fi lm przygodowy, USA, 2008 

Iron Man23:30

Poniedziałek

Frank Martin, były agent służb specjalnych, 
wyświadcza koledze przysługę i zastępuje go na 
stanowisku szofera państwa Billingsów z Miami. 
Jego obowiązkiem jest odwożenie do szkoły 
syna swoich pracodawców, sześcioletniego 
Jacka. Choć zwykł obracać się wśród bandytów, 
doskonale się sprawdza w roli opiekuna dziecka. 
Zyskuje też zaufanie jego matki. W ostatnim 
dniu pracy Martin zostaje poproszony przez 
panią Billings o przysługę - ma zwieźć Jacka 
do lekarza na badania. W placówce medycznej 
czekają bandyci.

POLSAT fi lm sensacyjny, Francja, USA, 2005

Transporter 220:10

Wtorek

Przystojny grafi k komputerowy Matt Sullivan 
(Josh Hartnett) zakochuje się bez pamięci 
w ślicznej Nicole. Mężczyzna jest pewien, że od-
wzajemnia ona jego gorące uczucie. Tymczasem 
pewnego dnia ukochana niespodziewanie odcho-
dzi. Załamany Matt zupełnie nie może sobie z tym 
poradzić. Mijają kolejne dni i miesiące, a on wciąż 
myślami jest przy Nicole. By zagłuszyć dojmujący 
ból, wdaje się w przelotne romanse. Pół roku po 
rozstaniu z ukochaną Matt nadal bardzo cierpi. 
Co gorsza dowiaduje się, że Nicole zaręczyła się 
i niebawem wychodzi za mąż. 

TVP2 komedia romantyczna, Francja, USA, 2002 

Czterdzieści dni i czterdzieści nocy 22:30

Środa

Rok 1968. Jasiu Jamroży (Maciej Nawrocki) 
pełni służbę wojskową w przygranicznej 
jednostce pancernej. Przebywa tam też 
jego wuj, sierżant Edward Kotwicz (Bogdan 
Grzeszczak). Dumą pancerniaków jest 
“Biedroneczka” - czołg T-34, który w walce 
z Niemcami podczas II wojny światowej nigdy 
nie zawiódł. Niebawem kompania otrzymuje 
rozkaz wymarszu do Czechosłowacji w ra-
mach operacji “Dunaj”. “Biedroneczka” ze 
względów propagandowych ma wziąć udział 
w interwencji.

TVN komedia, Czechy, Polska, 2009

Operacja Dunaj22:30

Czwartek

TELENOWELA SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM AKCJI FILM PRZYGODOWY TELENOWELA

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

piątek 12 maja

04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 
06:00 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Serial fabularny
09:35 Ranczo - serial 
10:35 Dr Quinn - serial 
11:30 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Przepis dnia - magazyn 
12:50 Natura w Jedynce 

- Cudowny świat przyrody
14:00 Serial fabularny
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie 
16:05 Złote serce - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Przepis dnia - magazyn 

18:05 Klan 
- telenowela TVP 

18:40 Zraniona miłość 
- serial, prod. Turcja, 2016 

19:30 Wiadomości 
20:30 Tutanchamon - serial
21:25 Weekendowy Hit 

Jedynki - Wielka ucieczka 
- fi lm przygodowo-histo-
ryczny, prod. USA, 1963

23:00 Krąg podejrzanych 
- serial, prod. Hiszpania

00:20 Tutanchamon - serial
01:15 Całujesz jak bóg 

- komedia, 
prod. Czechy 

03:20 Pożegnanie Józefa 
Piłsudskiego 

03:40 Niepogodzeni 
- fi lm dokumentalny, 
reż. Alina Mrowińska 

04:35 Zakończenie dnia

06:00 Rodzinka.pl - serial 
06:35 Ukryte skarby - Szy-

bowce, rycerz Wieniaw-
ita i buty królowej Marii 
Leszczyńskiej 

07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama 
11:00 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:35 Postaw na milion 

- teleturniej
12:30 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
13:55 Anna Dymna - spotka-

jmy się 
14:30 Hity kabaretu 

- Kresowiacy i inne hity 
15:00 Ojciec Brown - serial 
16:00 Kabaretowa Scena 

Młodych
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:50 Jeden z dziesięciu

19:25 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:40 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP 

21:40 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

22:20 Jest okazja 
- widowisko 

23:35 Chłopaki też płaczą 
- komedia, prod. USA, 
2008, reż. Nicholas Stoller, 
wyk. Jason Segel, Kristen 
Bell, Mila Kunis, Russell 
Brand 

01:35 Riddick 
- fi lm science fi ction, 
prod. USA, 2013, 
reż. David Twohy, 
wyk. Vin Diesel

03:40 Kontakt - serial kryminal-
ny, prod. Francja, 2016 

04:40 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
10:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

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

20:00 Transformers 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2007, reż. Michael 
Bay, wyk. Shia LaBeouf, 
Megan Fox, Josh Duhamel

23:00 Matrix 
- fi lm S-F, USA, 1999, 
reż. Lana Wachowski, 
Andy Wachowski, wyk. 
Keanu Reeves, Laurence 
Fishburne, Carrie-Anne 
Moss, Hugo Weaving, Joe 
Pantoliano, Marcus Chong, 
Gloria Foster 

01:40 Kuba Wojewódzki 
- talk show 
prod. Polska

02:50 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:05 Moc Magii 
04:25 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Oszukane
 Milena ma 22 lata i jest 

studiującą modelką. 
Bardzo adoruje ją Maciek, 
ale dla Mileny wydaje 
się zbyt zwyczajny. Na 
jednym z pokazów Milena 
poznaje przystojnego 
Kubę. Mężczyzna cały czas 
adoruje i komplementuje 
Milenę, która jest coraz 
bardziej zafascynowana 
Kubą.

13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
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 komediowy
20:05 Taniec z Gwiazdami
22:30 Szklana pułapka 3 

- fi lm sensacyjny
 Detektyw John 

McClane musi zmierzyć 
się z szaleńcem, który 
terroryzuje Nowy Jork, 
podkładając bomby w 
różnych punktach miasta. 

01:05 Nieśmiertelny: Źródło
03:15 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura 
08:05 Informacje kulturalne 
08:20 Południk Wildsteina 
08:55 Którędy po sztukę 

- Wacław Szpakowski 
09:10 Aria Diva - fi lm krót-

kometrażowy TVP
09:50 Morderca zostawia 

ślad - fi lm sensacyjny, reż. 
Aleksander Ścibor Rylski, 
wyk. Zbigniew Cybulski, 
Andrzej Hrydzewicz, Jerzy 
Kaczmarek

11:30 Polskie drogi - serial 
13:10 Niedziela z... Ewą 

Wencel 
14:00 Scena i ekran - koncert 

w hołdzie Leonardowi 
Bernsteinowi - koncert

15:10 Remis - fi lm obyczajowy, 
reż. Krzysztof Lang 

16:15 Informacje kulturalne 
16:30 Dezerterzy 

- Helena Norowicz 

17:05 Morderca zostawia 
ślad - fi lm sensacyjny

18:45 Videofan - Portrety: 
Rafał Dominik 

19:10 Księga Przestrzeni 
- Te, co grają i śpiewają 

19:45 Studio Kultura
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu 
- Grona gniewu 

20:25 Wieczór kinomana 
- Grona gniewu 
- dramat

22:45 Tygodnik Kulturalny 
23:35 Pegaz - scena 

alternatywna
00:15 Filmy, które zmieniły 

Amerykę - Seks, kłamst-
wa i kasety wideo

02:05 Informacje kulturalne 
02:30 Jazz noc

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los Ange-
les 
- fabularny

13:50 Zbuntowany anioł
- telenowela

15:50 Ale numer!
16:55 Wojciech Cejrowski. 

Boso Meksyk/Paragwaj 
- cykl reportaży

17:30 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Etiopia
- cykl reportaży

18:00 Gwiazdy lombardu 

20:00 Osadzony 
- fi lm akcji
Frank Leone zostaje 
zamknięty w więzieniu 
o zaostrzonym rygorze, 
którym steruje nienaw-
idzący go Drumgoole.

22:25 Teoria spisku 
- fi lm akcji
Taksówkarz cierpi na 
stany lękowe i wierzy, 
że światem rządzi tajna 
organizacja.

01:00 Dom śmierci 2 
- horror

03:00 Ale numer!
03:20 Moc Przebojów 

TV Puls
05:00 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:10 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:10 Szpital - program 
obyczajowy 

07:05 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:05 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

09:10 Lekarze - serial 
obyczajowy, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
14:55 Szpital - program 

obyczajowy 
15:55 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
17:00 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
18:00 Mentalista - serial 

sensacyjny, USA 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Scooby-Doo 
- fi lm przygodowy, USA/
Australia, 2002, reż. Raja 
Gosnell, wyk. Raja Gosnell, 
Freddie Prinze Jr., Sarah 
Michelle Gellar, Matthew 
Lillard, Linda Cardellini, 
Rowan Atkinson, Neil 
Fanning 

21:50 Wredne dziewczyny II 
- fi lm komedia
USA, 2011, reż. Melanie 
Mayron, wyk. Meaghan 
Martin, Donn Lamkin, 
Linden Ashby, Maiara 
Walsh, Jennifer Stone 

23:55 Naznaczony - serial
00:55 Kryminalni 

- serial kryminalny
02:00 Moc Magii 
04:10 Druga strona medalu 
04:40 Koniec programu

06:00 Ninjago - Mistrzowie 
Spinjitzu

06:55 Kaczor Donald 
przedstawia

07:30 Co nowego 
u Scooby’ego?

07:55 Kaczor Donald 
przedstawia

08:35 Co nowego 
u Scooby’ego?

09:00 Strażnik Teksasu
10:00 Dom nie do poznania
11:00 Detektywi w Akcji 

- serial kryminalny
 Młoda kobieta, od miesię-

cy była molestowana 
przez swojego szefa, 
a kiedy w końcu odważyła 
mu się postawić, została 
dyscyplinarnie zwolniona 
z pracy.

12:00 Galileo
13:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
14:00 Galileo
15:00 Dom nie do poznania

16:00 Twoja na zawsze
 Romantyczna historia o 

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

17:00 Trzy razy Ana
18:00 Detektywi w Akcji 

- serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Trefny wóz
 Skazany za oszustwo 

Michael wychodzi na 
zwolnienie warunkowe. 

21:50 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 

00:50 Policyjny cyborg 3
02:45 Graffi  ti

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

PROGRAM TV

M
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04:50 Galeria - serial 
05:20 Klan - telenowela TVP 
06:40 Sprawa dla reportera 
07:30 Rok w ogrodzie 
08:00 Naszaarmia.pl 
08:25 Pełnosprawni 
08:55 Po prostu zdrowie
09:35 Strzały na Placu 

Świętego Piotra 
- fi lm dokumentalny

10:40 Kanonizacja Franciszka 
i Hiacynty pod prze-
wodnictwem Papieża 
Franciszka w Fatimie 

13:05 Natura w Jedynce - 
Cudowny świat przyrody. 
Tajemnicze kręgi w wo-
dach u wybrzeży Japonii 

13:40 Okrasa łamie przepisy 
14:15 Przyjaciel do zadań 

specjalnych 
- reality show 

15:00 Zagadka Hotelu Grand 
16:00 Program rozrywkowy
17:00 Teleexpress 
17:30 O! Polskie Przeboje 

18:35 Wojenne dziewczyny 
- serial TVP 

19:30 Wiadomości 
20:05 Sport 
20:10 GOL - felieton 
20:15 Pogoda 
20:25 Przed Eurowizją
21:00 Konkurs Piosenki 

Eurowizji 
- Kijów 2017

00:40 Całujesz jak bóg 
- komedia, prod. 
Czechy, 2009, reż. Marie 
Polednakova, wyk. Kamila 
Mágalová, Jiri Bartoska, 
Eva Holubova, Oldrich 
Kaiser 

02:50 Zagadka Hotelu Grand 
- serial obyczajowy 

03:45 Krąg podejrzanych 
- serial, prod. Hiszpania

05:00 Zakończenie dnia

05:25 Urodzeni na sawannie 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Francja, 2015

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

fabularyzowany TVP 
11:40 Podróże z historią 

- cykl dokumentalny 
12:15 Południk Wildsteina \
12:50 Program rozrywkowy
13:20 Herbatka z kabaretem
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Sonda 2 - program 

popularnonaukowy 
15:10 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
15:50 Pierwsza randka
16:55 Rodzina sama w domu

- reality show 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
19:05 Postaw na milion 
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
21:50 DiscoPoland 

22:30 Kontakt 
- serial kryminalny, 
prod. Francja, 2016 

23:35 Kabaret Młodych 
Panów - program 
rozrywkowy 

00:35 Starsza pani 
musi zniknąć 
- komedia
 prod. USA, 2003, 
reż. Danny de Vito, 
wyk. Drew Barrymore, 
Ben Stiller, Eileen Essell 

02:15 Chłopaki też płaczą
- komedia, prod. USA, 
2008, reż. Nicholas Stoller, 
wyk. Jason Segel, Kristen 
Bell, Mila Kunis, Russell 
Brand 

04:15 Nowa 
- serial TVP 

05:05 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 Ugotowani - program 

kulinarno-rozrywkowy 
13:50 Pani Gadżet - magazyn 
14:20 MasterChef Junior 
15:50 Odlotowy ogród 
16:25 Misja Pies  
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
20:00 Czego pragną dziewcz-

yny - fi lm komedia, USA, 
2003, reż. Dennie Gordon, 
wyk. Amanda Bynes, Colin 
Firth, Kelly Preston, Eileen 
Atkins

22:10 Bezpieczna przystań 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2013, reż. Lasse 
Hallström, wyk. Julianne 
Hough, Josh Duhamel, 
David Lyons, Mimi Kirk-
land, Cobie Smulders
Młoda dziewczyna 
przyjeżdża do małego mi-
asteczka, gdzie odnajduje 
swoją drugą połówkę. 

00:30 Wejście smoka
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1973, 
reż. Robert Clouse, 
wyk. Bruce Lee, John 
Saxon, Shih Kien, Jim 
Kelly, Bob Wall 

02:45 Uwaga! 
- magazyn

03:05 Moc Magii 
04:25 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:40 Jeźdźcy smoków
08:10 Pan Peabody 

i Sherman Show
08:40 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata 
- serial przygodowy 

09:10 Przygody Kota 
w butach

10:10 Ewa gotuje
10:45 Idol
12:50 Dirty dancing
15:05 Jaś Fasola
15:45 Kabaret na żywo
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy
20:10 Hotel Transylwania 
 Książę Drakula chce uczcić 

sto osiemnaste urodziny 
córki wystawną imprezą 
dla najbliższych przyjaciół. 

22:00 Legenda Herkulesa 
- fi lm fantasy

 Grecja rok 1200 p.n.e. 
Grecka królowa zostaje 
uwiedziona przez Zeusa. 
Rodzi się Herkules, 
którego przeznaczeni-
em jest obalić tyranię 
swego przybranego ojca, 
króla Amfi triona. Kiedy 
dorasta nieświadom 
swojego pochodzenia i 
przeznaczenia, zakochuje 
się ze wzajemnością w 
księżniczce Krety, Hebe. 

00:05 Dancing with 
the Stars. Taniec 
z Gwiazdami
- program rozrywkowy

02:05 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny 
07:55 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny 
08:35 A Paryż śpiewał
09:35 Którędy po sztukę

- Wacław Szpakowski 
09:40 Pomniki historii - Kanał 

Elbląski - reportaż 
09:55 Pegaz - scena literacka
10:30 Dzika Muzyka 
11:05 Dokument tygodnia 

- Maksimum przyjemności 
12:05 Księga Przestrzeni 

- Te, co grają i śpiewają 
12:45 Noc w Casablance 

- komedia, prod. USA
14:20 Złotoręki - dramat 

obyczajowy
16:25 Wydarzenie aktualne
17:00 Duże zwierzę - fi lm 

obyczajowy, reż. Jerzy 
Stuhr, wyk. Jerzy Stuhr

18:25 Tygodnik Kulturalny 
19:20 Legendy Rocka 

20:20 Bilet do kina - Zabić 
księdza - dramat, 
prod. Francja, USA, 1988, 
reż. Agnieszka Holland

22:25 The Doors: Live 
At The Bowl 
- koncert

23:50 Mocne Kino - Locke 
- dramat, prod. USA, 
Wielka Brytania, 2013

01:25 Kino nocne 
- Zabić księdza 
- dramat, prod. Francja, 
USA, 1988, reż. Agnieszka 
Holland, wyk. Christopher 
Lambert, Ed Harris, Joss 
Ackland, David Suchet, 
Tim Roth 

03:30 Dary magów 
- fi lm TVP, reż. Walentyna 
Maruszewska 

05:40 Zakończenie dnia

05:55 Niesamowite! 
- factual

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Co ludzie 
powiedzą? 
- fabularny

09:05 Hotel Zacisze 
- fabularny

09:40 Ale numer!
11:10 Bibliotekarze

- fabularny
13:00 Siedmiu 

zaklętych braci 
- familijny

 Bohdanka stawia czoło 
ogromnemu wyzwaniu, 
by zdjąć klątwę z braci 
zaklętych w kruki.

15:10 Strzelając 
śmiechem 
- komedia

16:35 Dracula: Wampiry 
bez zębów 
- komedia

18:25 Oskar - komedia

20:00 Rambo 3 
- fi lm akcji
Rambo wyrusza 
do Afganistanu, 
aby uratować swojego 
przyjaciela pułkownika 
Trautmana.

22:00 Osadzony 
- fi lm akcji

00:20 American Pie: 
Księga miłości 
- komedia
Trzech nieszczęśliwych 
chłopaków znajduje księgę 
w szkolnej bibliotece East 
Great Falls High. Niestety, 
książka jest zniszczona, 
więc chłopcy będą musieli 
odszyfrować treść z jej 
pozostałości.

02:15 Ale numer!
- program rozrywkowy

05:10 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

07:10 Mango 
- telezakupy

09:15 Dwóch i pół 
- serial, USA 

09:45 Dziadek z przypadku 
- serial, USA 

10:45 Kryminalni 
- serial kryminalny, Polska 

15:10 Scooby-Doo 
- fi lm przygodowy, USA, 
Australia, 2002, reż. Raja 
Gosnell, wyk. Raja Gosnell, 
Freddie Prinze Jr., Sarah 
Michelle Gellar, Matthew 
Lillard, Linda Cardellini, 
Rowan Atkinson, Neil 
Fanning 

16:55 Wakacje w krzywym 
zwierciadle - fi lm 
komedia, USA, 1983, reż. 
Harold Ramis, wyk. Chevy 
Chase, Imogene Coca, 
Beverly D’Angelo, Randy 
Quaid, Eddie Bracken 

19:00 W krzywym 
zwierciadle: 
Europejskie wakacje 
- fi lm komedia, USA, 1985, 
reż. Amy Heckerling, wyk. 
Chevy Chase, Beverly 
D’Angelo, Dana Hill, Jason 
Lively, John Astin, Sheila 
Kennedy 

21:00 Twój na zawsze 
- fi lm melodramat, 
USA, 2010, reż. Allen Coul-
ter, wyk. Emilie de Ravin, 
Robert Pattinson, Pierce 
Brosnan, Chris Cooper

23:20 Kasamowa 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. Brett 
Ratner, wyk. Chris Tucker

01:20 Złoty chłopak
- serial obyczajowy

02:25 Moc Magii

06:00 Ninjago - Mistrzowie 
Spinjitzu

06:55 Kaczor Donald 
przedstawia

07:30 Co nowego 
u Scooby’ego?

07:55 Kaczor Donald 
przedstawia

08:35 Co nowego 
u Scooby’ego?

09:00 Pies wampir
 Ace jest nowy w szkole 

i niczym specjalnym się 
nie wyróżnia. Pewnego 
dnia jego 96-letni dziadek 
z Transylwanii umiera, 
zostawiając mu w spadku 
swojego psa, Fanga. 

11:00 Policjantki 
i Policjanci - serial 
obyczajowy

14:00 STOP Drogówka
15:00 Jedno życzenie 

- komedia familijna
 Alex nie lubi swojego 

młodszego brata Steve’a. 

17:00 Powrót trzech ninja
- komedia familijna

 Trzej młodzi ninja: 
Tum Tum, Colt i Rocky 
dowiadują się, że ich 
dziadek Mori Shintaro, 
mistrz kung-fu potrzebuje 
pomocy. Pół wieku temu 
dziadek w uznaniu 
swego kunsztu otrzymał 
magiczny sztylet. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

23:00 Granice bólu
01:10 STOP Drogówka
02:10 Życie na wybiegu
03:15 Niesamowite rekordy
04:00 Top 10 lista przebojów
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06:30 Słownik polsko@polski
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno 
09:15 Zakochaj się w Polsce 
09:45 O! Polskie Przeboje
10:40 Biblia - Jakub - serial
11:35 Magazyn Kolarski
11:50 Między ziemią 

a niebem - magazyn 
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn 
13:00 BBC w Jedynce 
14:20 Surferka z charakterem 

- dramat, prod. USA
16:15 Przyjaciel do zadań 

specjalnych 
17:00 Teleexpress 
17:30 Pół wieku Kabaretu 

pod Egidą 
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:10 PKO Białystok Półmara-

ton - kronika

20:25 Wojenne dziewczyny 
- serial TVP 

21:20 Młodzi lekarze 
- telenowela 
dokumentalna TVP 

22:15 Zakochana Jedynka 
- Dziewczyna z Alabamy 
- komedia romantyczna, 
prod. USA, 2002, reż. 
Andy Tennant, wyk. Reese 
Witherspoon, Josh Lucas, 
Patrick Dempsey 

00:05 Sportowa niedziela
00:40 Komornik - dramat, 

reż. Feliks Falk, wyk. 
Andrzej Chyra, Małgorzata 
Kożuchowska, Kinga Preis, 
Grzegorz Wojdon

02:25 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

03:20 Biblia - Jakub - serial
04:15 Zakończenie dnia

06:00 Dla niesłyszących - 
Słowo na niedzielę

06:10 Podróże z historią - cykl 
dokumentalny 

06:45 M jak miłość - serial TVP 
07:45 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
10:30 Ukryte skarby - cykl 

reportaży 
11:00 Program rozrywkowy - 

mini audycja
11:10 Rodzinne oglądanie 

- Narodziny zwier-
ząt według Davida 
Attenborough - Z morza 
w przestworza - serial 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2013, 

reż. David Lee 
12:05 Makłowicz w podróży 

- Kuba - Szlak bojowy - 
magazyn kulinarny 

12:40 Bake off  - Ale ciacho! 
13:35 Bake off  - Ale przepis
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Sonda 2 

15:15 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

16:20 Kocham Cię, Polsko! 
- zabawa quizowa 

18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Pogoda 
18:45 Kocham Cię, Polsko! 
18:55 DiscoPoland 
19:30 Rodzinka.pl

- serial obyczajowy
20:05 Starsza pani musi 

zniknąć - komedia
21:50 Głodne Kawałki 
22:35 Chrzest - dramat
00:15 Piano.pl 
01:20 Artysta 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Belgia

03:10 Papusza 
- dramat

05:25 Zakończenie dnia

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 
08:25 Akademia ogrodnika 
08:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Odlotowy ogród 
11:35 Co za tydzień 
12:05 Pani Gadżet - magazyn 
12:40 36,6 
13:40 Druga szansa - serial
14:45 Transformers 

- fi lm przygodowy, USA, 
2007, reż. Michael Bay, 
wyk. Shia LaBeouf, Megan 
Fox, Josh Duhamel, Tyrese 
GibsonRachael Taylor, 
Anthony Anderson, Jon 
Voight, John Turturro 

17:50 Spotkanie ze smakiem 
18:00 Ugotowani 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! 

- magazyn

20:00 Iron Man 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2008, reż. Jon 
Favreau, wyk. Robert 
Downey Jr., Terrence 
Howard, Jeff  Bridges, 
Gwyneth Paltrow, Leslie 
Bibb, Shaun Toub 

22:30 Wejście smoka - fi lm 
sensacyjny, USA, 1973, reż. 
Robert Clouse, wyk. Bruce 
Lee, John Saxon, Shih 
Kien, Jim Kelly

00:45 Matrix - fi lm S-F, USA, 
1999, reż. Lana Wa-
chowski, Andy Wachowski, 
wyk. Keanu Reeves, 
Laurence Fishburne, 
Carrie-Anne Moss

03:35 Uwaga! - magazyn
03:55 Moc Magii 
05:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:40 Jeźdźcy smoków
08:10 Pan Peabody 

i Sherman Show
08:40 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata 
- serial przygodowy 

09:10 Przygody Kota 
w butach

09:40 Na fali
 Cody’ego w podróży 

z pokrytego lodem Shiver-
pool na Antarktydzie, na 
tropikalną wyspę Pen Gu, 
gdzie odbywa się Wielki 
Memoriał Surfera Big Z. 

11:30 Artur i Minimki
13:40 Hotel Transylwania 

- komedia animowana
15:35 Legenda Herkulesa
17:45 Koty i zaloty 
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo

22:05 U Pana Boga 
w ogródku 
- komedia

00:45 Bez litości 
- thriller

 McCalla - człowiek, który 
odciął się od tajemniczej 
przeszłości, by rozpocząć 
nowe wiedzie spokojne 
życie. Ale kiedy spotyka 
Teri, młodą dziewczynę, 
zmuszoną do współpracy 
przez niebezpiecznych 
rosyjskich gangsterów, 
nie może pozostać bez-
czynny - musi jej pomóc. 
Uzbrojony w pewne 
umiejętności, McCall rezy-
gnuje z narzuconej sobie 
izolacji, by zaprowadzić 
sprawiedliwość... 

03:30 Tajemnice losu

07:00 Teledyski
07:30 Informacje 

kulturalne 
- informator kulturalny 

07:45 Którędy po sztukę
- Wacław Szpakowski 
- magazyn 

08:00 Szczęśliwego Nowego 
Jorku - fi lm obyczajowy, 
reż. Janusz Zaorski, 
wyk. Bogusław Linda
Sześcioro Polaków mieszka 
we wspólnym mieszkaniu, 
w nowojorskiej dzielnicy 
Greenpoint. Większość 
z nich żyje na granicy 
ubóstwa, z trudem ciuła 
grosz do grosza, haruje 
od świtu do nocy.

09:40 Skrzypce - osobliwości 
tworu doskonałego 
- fi lm dokumentalny

10:40 Trzeci punkt
widzenia 
- program 
publicystyczny 

11:15 Ki - fi lm obyczajowy
13:05 Archiwum grozy 

- Ślepy tor - fi lm TVP
13:40 Archiwum grozy 

- Ja gorę! - fi lm TVP
14:10 Chuligan Literacki
14:45 Krąg Kantora - fi lm 
15:55 Sting - Live in Berlin 
17:05 Pomniki historii 
17:15 Niedziela z... Jerzym 

Bończakiem - Około 
północy - fi lm TVP

18:50 Niedziela z... Jerzym 
Bończakiem - Zielone 
- minione... 
- dramat

20:15 Borgman - thriller
22:10 Trzeci punkt widzenia 
22:45 Jazz noc - Polski Jazz
23:45 Amerykanin w PRL-u 
00:40 Młoda Polska 

- Hitler w operze - fi lm

05:55 Taki jest świat 
06:45 Co ludzie powiedzą? 

- fabularny
08:00 Hotel Zacisze 

- fabularny
08:40 Ale numer!
09:45 Wojciech Cejrowski. 

Boso Meksyk/Paragwaj 
- cykl reportaży

12:00 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Etiopia 
- cykl reportaży

13:00 Bibliotekarze 
- fabularny

14:00 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Muzykanci z miasta 
Bremy - familijny

15:20 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Jorinde i Joringel 
- familijny

16:35 Strzelając śmiechem 
- komedia

18:00 Aniołki Charliego 
- fi lm akcji

20:00 Wyścig śmierci 
- fi lm akcji

22:15 Krocząc wśród cieni 
- fi lm akcji

00:30 Wikingowie 
- fabularny

01:25 Ale numer!
02:00 Z archiwum 

policji 
- fabularny

02:40 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:15 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:10 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
dokumentalny

04:45 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

04:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:45 Mango - telezakupy
08:50 Dwóch i pół - serial, USA 
09:20 Dziadek z przypadku 

- serial, USA 
09:50 Columbo - serial 

kryminalny, USA 
13:45 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
14:45 Jak zdobyto Dziki 

Zachód 
- fi lm western, USA, 1962, 
reż. Henry Hathaway, John 
Ford, George Marshall, 
wyk. James Stewart, 
Henry Fonda, Gregory 
Peck, Debbie Reynolds, 
Richard Widmark, George 
Peppard, Karl Malden, 
John Wayne, Carolyn 
Jones, Robert Preston, Eli 
Wallach, Carroll Baker, Lee 
J. Cobb, Walter Brennan, 
Raymond Massey, Agnes 
Moorehead

17:55 Od wesela do wesela 
- fi lm komedia, USA, 
1998, reż. Frank Coraci, 
wyk. Adam Sandler, Drew 
Barrymore

20:00 Zabójcy
- fi lm sensacyjny, USA, 
Francja, 1995, reż. Richard 
Donner, wyk. Sylvester 
Stallone

22:45 Lucyfer 
- serial, USA 

23:50 Człowiek na krawędzi 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2012, reż. Asger Leth, 
wyk. Sam Worthington, 
Elizabeth Banks, Jamie 
Bell, Anthony Mackie

02:00 Moc Magii 
04:10 Druga strona medalu

- talk show 
04:40 Koniec programu

06:00 Ninjago - Mistrzowie 
Spinjitzu

06:55 Kaczor Donald 
przedstawia

07:30 Co nowego 
u Scooby’ego?

07:55 Kaczor Donald 
przedstawia

08:35 Co nowego 
u Scooby’ego?

09:00 Garfi eld Show
09:25 Jedno życzenie 

- komedia familijna
 Alex nie lubi swojego 

młodszego brata Steve’a. 
Obwinia go o wszystkie 
życiowe niepowodzenia. 
Pewnego dnia znajduje 
monetę spełniającą jedno 
życzenie. Alex prosi o to by 
Steve zniknął z jego życia. 

11:15 Galileo
13:20 Mythica: 

Czarownica
15:25 Parasol bezpieczeńst-

wa - komedia sensacyjna 

17:00 Medalion 
- komedia sensacyjna

 Jackie Chan wciela się 
w postać Eddiego Yanga, 
błyskotliwego policjanta 
z Hong Kongu, który o 
mały włos unika śmierci 
podczas prowadzenia 
śledztwa dotyczącego 
tajemniczego medalionu. 

19:00 Galileo
20:00 Kuloodporny

- fi lm sensacyjny
 Głównym bohaterem 

fi lmu jest tybetański, 
bezimienny mnich.

22:05 Spadkobiercy
23:05 Spirit: Duch miasta
01:15 Życie na wybiegu
03:15 Niesamowite rekordy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 
06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Serial fabularny
09:35 Ranczo - serial 
10:35 Dr Quinn - serial 
11:30 Po prostu zdrowie
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:20 Agropogoda - magazyn 
12:25 Wójt roku - 2016 
12:55 Natura w Jedynce 
13:20 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej przyrody 
14:00 Serial fabularny
15:00 Wiadomości 
15:25 Złote serce - serial
16:20 Serial fabularny
16:50 Przepis dnia - magazyn 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Przepis dnia - magazyn 
18:05 Klan - telenowela TVP 

18:40 Zraniona miłość 
- serial, prod. Turcja, 2016 

19:30 Wiadomości 
20:05 Sport 
20:05 GOL - felieton 
20:12 Vienna Life Lang Team

- felieton 
20:15 Pogoda 
20:30 Trzech kumpli
22:25 Gol Ekstra - felieton 
22:55 Historia w Jedynce 

- Ostatni naziści 
24:00 Dziewczyna z Alabamy 

- komedia romantyczna
01:55 Rok komety 

- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1992

03:30 Notacje - Eugeniusz 
Madoń. Moje przywitanie 
z Niemcami 

03:45 Zagadkowa Jedynka 
04:35 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Coś dla Ciebie - magazyn
07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama 
11:00 Barwy szczęścia 

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

- serial TVP 
12:40 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
14:05 Czworonożni idole 

- fi lm dokumentalny
15:05 Ojciec Brown 

- serial kryminalny
16:05 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
17:05 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 

19:25 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

20:40 M jak miłość 
- serial TVP 

21:35 Kulisy serialu 
“M jak miłość”

21:50 Bake off  - Ale ciacho! 
- widowisko 

22:55 Bake off  - Ale przepis
23:15 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
23:45 Czy świat oszalał? 

- Zielony książę
prod. Niemcy, Wielka Bry-
tania, Izrael, USA, 2014, 
reż. Nadav Schirman 

01:35 Pitbull 
- serial policyjny 

02:30 Chrzest - dramat, 
reż. Marcin Wrona

04:10 Zielony książę
05:55 Zakończenie

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
10:55 Ukryta prawda
12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Druga szansa 

- serial, Polska 
22:30 Żony Hollywood
23:30 Iron Man - fi lm przy-

godowy, USA, 2008, reż. 
Jon Favreau, wyk. Robert 
Downey Jr., Terrence 
Howard, Jeff  Bridges, 
Gwyneth Paltrow, Leslie 
Bibb, Shaun Toub 

02:00 Co za tydzień
- magazyn 

02:30 Czarna lista - serial 
sensacyjny, USA 

03:30 Uwaga! 
- magazyn

03:55 Moc Magii 
05:15 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Oszukane
 Elżbieta Kalinowicz ma 

32 lata i jest prezesem 
oraz współudziałowcem 
w swojej fi rmie - dobrze 
prosperującej kancelarii 
prawniczej. 

13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial
18:50 Wydarzenia

19:30 Świat według Kiepskich 
- serial komediowy

20:05 MEGA HIT - Bez litości 
- thriller

22:55 Czarny świt - fi lm 
 W tajemniczych 

okolicznościach 
wychodzi na jaw, że były 
agent CIA Jonathan Cold 
uwalnia z więzienia nie-
bezpiecznego handlarza 
bronią i na domiar złego 
pomaga grupie terro-
rystów.

01:00 Transporter 2 
- fi lm akcji 

 Frank Martin jest byłym 
agentem służb specjal-
nych, który zarabia na 
życie jako transporter.

02:55 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura 

- Rozmowy - Mateusz 
Dopieralski - Bitamina 

08:05 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny 

08:25 Pegaz
09:30 Jak mam na imię 

- dramat, prod. Argentyna, 
Brazylia, Hiszpania, 2011, 
reż. Benjamin Avila, 
wyk. Natalia Oreiro, Teo 
Gutierrez Moreno, Ernesto 
Alterio

11:30 Polskie drogi 
- serial TVP 

13:15 Niedziela z... Jerzym 
Bończakiem 

14:10 Tydzień z życia 
mężczyzny - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 1999, 
reż. Jerzy Stuhr

15:50 Informacje kulturalne 
16:05 Powidoki Marka 

Nowakowskiego 

16:40 Jak mam na imię 
- dramat

18:40 Portrety 
- Peace n’ Pop 

19:40 Studio Kultura 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Panorama 

kina polskiego - Obława 
- dramat

22:00 Tanie Dranie 
22:40 Młoda Polska
23:15 Którędy po sztukę 
23:20 Videofan 
23:45 Kino nocne - Wszystko, 

co chcielibyście wiedzieć 
o seksie, ale baliście się 
zapytać - komedia

01:20 Informacje kulturalne 
01:40 Panorama 

kina polskiego - Obława 
03:15 Tanie Dranie
03:55 Darmozjad polski

06:00 To moje życie!
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: Morderstwo 
- fabularny
Jessica Fletcher, była 
nauczycielka angielskiego 
i pisarka kryminałów, 
jest wdową mieszkającą 
w starym wiktoriańskim 
domu we wsi Cabot Cove.

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł - telenowela

15:50 Ale numer!
16:55 Wojciech Cejrowski. 

Boso - Etiopia
18:00 Gwiazdy lombardu 

20:00 Mardi Gras: Ostatki 
na ostro
- komedia
Paczka przyjaciół 
postanawia się nieźle 
zabawić w święto Mardi 
Gras, czyli ostatni dzień 
karnawału.

21:50 Rambo 3 
- fi lm akcji

23:50 Krocząc wśród cieni 
- fi lm akcji

02:05 Ale numer!
02:50 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:30 Biesiada na cztery 

pory roku - serial 
dokumentalny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:10 Szpital 
07:05 Sąd rodzinny

- program sądowy 
08:05 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
09:10 Lekarze - serial 

obyczajowy, Polska 
10:20 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 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

17:00 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

18:00 Mentalista - serial 
sensacyjny, USA 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Notatki o skandalu 
- fi lm obyczajowy, Wielka 
Brytania, 2006, reż. 
Richard Eyre, wyk. Judi 
Dench, Cate Blanchett, 
Tom Georgeson, Michael 
Maloney, Bill Nighy 

21:55 Zaszczepieni 
- fi lm dokument, USA, 
2016, reż. Andrew 
Wakefi eld, wyk. Del 
Matthew Bigtree 

23:55 Bill - fi lm komedia, USA, 
2007, reż. Bernie Gold-
mann, Melisa Wallack, 
wyk. Aaron Eckhart, 
Jessica Alba, Elizabeth 
Banks, Logan Lerman 

01:55 Moc Magii 
04:05 Druga strona medalu 

- talk show 
04:35 Koniec programu

06:00 Amerykańscy 
naprawiacze

06:55 Kaczor Donald 
przedstawia

07:30 Co nowego 
u Scooby’ego?

07:55 Kaczor Donald 
przedstawia

08:35 Co nowego 
u Scooby’ego?

09:00 Strażnik Teksasu
10:00 Dom nie do poznania
11:00 Detektywi w Akcji 

- serial kryminalny
13:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
 Groźny przestępca, który 

szukał zemsty na Mikołaju 
nie żyje, ale Jaskowska jest 
przekonana, że to jeszcze 
nie koniec kłopotów. 

14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 Trzy razy Ana
18:00 Detektywi w Akcji 

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 Spadkobiercy 

- program rozrywkowy
 Bajecznie zamożna 

rodzina Owensów 
powraca w wielkim stylu 
na antenę Czwórki. Jak 
zwykle na bogato, jak 
zwykle bez scenariusza i 
jak zwykle bez cenzury, 
za to z dużą dawką mocno 
absurdalnego humoru. 

01:00 Życie na wybiegu
- program rozrywkowy

02:05 Interwencja
- magazyn
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05:25 Jaka to melodia?  
06:00 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Serial fabularny
09:35 Ranczo - serial 
10:35 Dr Quinn - serial 
11:30 Rok w ogrodzie 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda - magazyn 
12:30 To się opłaca 
12:40 Przepis dnia - magazyn 
12:50 Natura w Jedynce - 

Cudowny świat przyrody. 
Mieszkańcy koron drzew

13:15 Natura w Jedynce 
14:00 Serial fabularny
15:00 Wiadomości 
15:25 Złote serce - serial
16:25 Serial fabularny
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Przepis dnia - magazyn 
18:05 Klan - telenowela TVP 

18:40 Zraniona miłość 
- serial, prod. Turcja, 2016 

19:30 Wiadomości 
20:05 Sport 
20:10 Kroniki CCC - felieton 
20:15 Pogoda 
20:30 Rozdarte serca - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
21:25 El Principe

- dzielnica zła - serial
22:25 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - serial 
23:20 Rok komety - fi lm 

fabularny, prod. USA, 1992 
01:00 American Heist. Skok 

życia - fi lm fabularny
02:45 Notacje - Zofi a Żukowska. 

Sulamit czyli Zosia 
03:05 Opowieści 

weekendowe: Linia 
opóźniająca

04:05 Zakończenie dnia

06:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Program ekumeniczny
07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama 
11:00 Barwy szczęścia - serial 

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

TVP 
12:35 Tysiąc i jedna noc - serial 

obyczajowy, prod. Turcja, 
2006 

13:30 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

14:05 Życie na dwóch biegu-
nach - fi lm

15:05 Ojciec Brown - serial 
kryminalny

16:05 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP 

17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Barwy szczęścia - serial 

20:40 M jak miłość 
- serial TVP 

21:35 Kulisy serialu 
“M jak miłość”

21:50 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 

22:55 Świat bez fi kcji 
- Dorastając z Szekspirem 
- fi lm dokumentalny

00:05 Głodne Kawałki 
- program rozrywkowy 

00:45 Skandal - serial
02:30 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
03:30 Dorastając

z Szekspirem 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2013 

04:40 Skandal - serial, 
prod. USA, 2012 

05:30 Zakończenie

05:15 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

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

- magazyn 
10:55 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Agent - Gwiazdy 

- program rozrywkowy
22:30 Kuba Wojewódzki 

- talk show 
23:30 Superwizjer 

- magazyn reporterów 
prod. Polska

00:05 Misja Pies  
00:40 Żony Hollywood 

- program rozrywkowy
01:40 Pamiętniki 

wampirów 
- serial horror, USA 

02:40 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:05 Moc Magii 
04:25 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Oszukane
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
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
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

20:10 Transporter 2 
- fi lm akcji 

 Frank Martin 
jest najlepszy w swoim 
fachu. Jest byłym 
agentem służb specjal-
nych, który zarabia na 
życie jako transporter, 
który na zlecenie 
dostarcza dowolny 
ładunek pod wskazany 
adres. 

22:00 Niania w wielkim 
mieście
- serial obyczajowy

23:00 Sezon na zabijanie 
- thriller 

01:00 Wieczny student 2 
- komedia

03:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura 
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Księga Przestrzeni 

- Te, co grają i śpiewają 
08:55 Którędy po sztukę 

- Józef Robakowski 
09:05 Wdech-wydech 

- fi lm dokumentalny 
09:45 Kapitan z “Oriona” - 

dramat obyczajowy, prod. 
Polska, 1977, reż. Zbigniew 
Kuźmiński, wyk. Wiesław 
Zanowicz, Wojciech 
Kostecki, Stanisław 
Michalski, Jerzy Rogalski, 
Lech Grzmociński, Stefan 
Iżyłowski

11:30 Polskie drogi - serial 
13:05 Niedziela z... Walde-

marem Krzystkiem 
13:55 Sprawiedliwi
15:00 Którędy po sztukę 
15:15 Tygodnik Kulturalny 
16:05 Meta - fi lm TVP

17:25 Siedem czerwonych 
róż, czyli Benek 
Kwiaciarz o sobie 
i o innych - fi lm TVP

18:45 Portrety - Powidok 
19:45 Studio Kultura 
20:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny 
20:20 Miesiąc z Anną Dymną 

- Palec boży - spektakl 
teatralny, prod. Polska

22:05 Pegaz - scena literacka
22:35 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach 
23:15 Kino jest sztuką 

 Jajo węża - dramat
01:25 Kino nocne 

- Niepochowany 
- dramat

03:35 Informacje kulturalne 
03:55 Legendy rocka 

- New Order

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny
Serial sensacyjny 
opowiadający o walce z 
przestępczością na ulicach 
San Francisco. Głównym 
bohaterem jest sprytny 
policjant Nash Bridges, 
który w raz ze swoim 
partnerem Joe Dominguez 
walczy z przestępczością 
w mieście.

10:00 Napisała: 
Morderstwo
- fabularny

11:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany anioł 
- telenowela

15:50 Ale numer!
16:55 Wojciech Cejrowski. 

Boso - Etiopia 
- cykl reportaży

18:00 Gwiazdy lombardu 
- reality show

20:00 Epidemia 
- fi lm akcji

22:25 Wyścig śmierci 
- fi lm akcji

00:55 Oskar 
- komedia

02:30 Ale numer!
03:05 Biesiada na cztery 

pory roku - serial 
dokumentalny

05:10 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:15 Szpital 
06:20 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
07:05 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:05 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
09:10 Lekarze - serial 

obyczajowy, Polska 
10:20 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 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

17:00 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

18:00 Mentalista - serial 
sensacyjny, USA 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Człowiek 
na krawędzi 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2012, 
reż. Asger Leth, 
wyk. Sam Worthington, 
Elizabeth Banks, Jamie 
Bell, Anthony Mackie, 
Edward Burns, Kyra 
Sedgwick 

22:10 Lina 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1984, reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, 
Genevieve Bujold, Dan 
Hedaya, Alison Eastwood, 
Jennifer Beck 

00:35 Lucyfer - serial, USA 
01:40 Moc Magii 
03:50 Druga strona medalu 

- talk show 
04:50 Koniec programu

06:00 Amerykańscy 
naprawiacze

06:55 Kaczor Donald 
przedstawia

07:30 Co nowego 
u Scooby’ego?

07:55 Kaczor Donald 
przedstawia

08:35 Co nowego 
u Scooby’ego?

09:00 Strażnik Teksasu
10:00 Dom nie do poznania
11:00 Detektywi w Akcji 

- serial kryminalny
13:00 Policjantki i Policjanci 
 Jaskowska ostrzega na 

odprawie, że psycholog 
żyje i może być bardzo 
niebezpieczny. Zabił 
Jerzego i potrącił jednego 
z policjantów drogówki, 
który na szczęście przeżył. 
Natomiast psycholog 
może być ranny. 

14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania

16:00 Twoja na zawsze
17:00 Trzy razy Ana
18:00 Detektywi w Akcji 

- serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Navy Seals kontra 
zombie

 Po wybuchu wielkiej epi-
demii w Nowym Orleanie 
pojawiają się coraz 
większe zastępy zombie. 

22:55 Wezwani
 Młode małżeństwo z małą 

córeczką i niemowlęciem 
wprowadza się do pięknej 
starej willi nad morzem. 

01:00 Spadkobiercy
- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia?  
06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Serial fabularny
09:35 Ranczo - serial 
10:35 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1993 
11:25 Okrasa łamie przepisy 

- Brytyjska jagnięcina z 
pieca i grilla - magazyn 

12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda - magazyn 
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 Przepis dnia - magazyn 
12:50 Natura w Jedynce 

- Cudowny świat przyrody. 
Podwójne szczęki

13:15 Natura w Jedynce 
- Enklawy dzikiej przyrody 
cz. 3. Amazonia

14:00 Serial fabularny
15:00 Wiadomości 

15:25 Złote serce 
- serial obyczajowy

16:25 Serial fabularny
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Przepis dnia - magazyn 
18:05 Klan - telenowela TVP 
18:40 Zraniona miłość  
19:30 Wiadomości 
20:10 GOL - felieton 
20:30 American Heist. Skok 

życia - fi lm fabularny
22:05 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
22:40 Nasz Świat w Jedynce 

- Życie zaczyna się po setce 
- fi lm dokumentalny

23:50 Skazany na bluesa 
01:40 El Principe - dzielnica 

zła - serial
02:40 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - serial

06:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:30 Program gminy 
żydowskiej

07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama 
11:00 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:35 Na dobre i na złe - serial 
12:35 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
14:00 Eksperyment 

- fi lm dokumentalny
15:10 Ojciec Brown - serial
16:05 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Barwy szczęścia - serial
20:40 Na dobre i na złe 

21:50 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

22:30 Kino relaks 
- Czterdzieści dni
i czterdzieści nocy 
- komedia, prod. USA, 
2002, reż. Michael Leh-
mann, wyk. Josh Hartnett, 
Shannyn Sossamon, Paulo 
Costanzo, Aaron Trainor 

00:10 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP 

01:05 Świat bez tajemnic 
- Niedokończony fi lm 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Izrael, 2010, reż. Yael 
Hersonski 

02:45 Licencja 
na wychowanie 
- serial obyczajowy 

03:20 Radio Romans - serial
04:35 Skandal - serial

05:15 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje

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

- magazyn 
10:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital - program 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Wyspa - fi lm S-F, USA, 

2005, reż. Michael Bay, 
wyk. Ewan McGregor, 
Scarlett Johansson, Dji-
mon Hounsou, Sean Bean, 
Steve Buscemi, Michael 
Clarke Duncan 

00:10 Oszukane - fi lm 
obyczajowy, Polska, 
2013, reż. Marcin Solarz, 
wyk. Katarzyna Herman, 
Karolina Chapko, Paulina 
Chapko, Ewa Skibińska

02:10 Wybrani - serial 
sensacyjny, USA 

03:10 Uwaga! - magazyn
03:35 Moc Magii 
04:55 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie 
- serial obyczajowy

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Oszukane
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
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
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial
20:00 Idol

22:05 Wieczny student 2 
- komedia 

 Hindus Taj Mahal 
Badalandabad postanawia 
pogłębiać wiedzę 
na prestiżowym bryty-
jskim Camden University. 
Początek nie jest 
zachęcający - studenci 
z wyższych arystokra-
tycznych sfer dość brutal-
nie pokazują Tajowi, gdzie 
jego miejsce - w starej 
ruderze, przeznaczonej 
dla nieudaczników... 

00:05 Bez bagażu
 - komedia romantyczna
02:10 Tajemnice losu

- program ezoteryczny
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura 
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Wydarzenie aktualne
08:50 Monidło - fi lm TVP
09:40 Lekcje pana Kuki - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
Austria, 2007, reż. Dariusz 
Gajewski, wyk. Łukasz 
Garlicki, August Diehl, 
Nadia Cameron - Blakey, 
Andrzej Grabowski, Anna 
Przybylska

11:30 Polskie drogi - serial 
12:55 Którędy po sztukę 

- Józef Robakowski 
13:10 Niedziela z... 

- Andrzejem Chyrą 
14:00 Grający z talerza - fi lm 

obyczajowy, prod. 
Polska, Francja, 1995, reż. 
Jan Jakub Kolski, wyk. 
Franciszek Pieczka

16:00 Informacje kulturalne 
16:15 Tanie Dranie 

16:55 Lekcje pana Kuki 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, Austria, 2007 

18:40 Studio Kultura 
19:00 Pegaz
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Więcej niż fi kcja 

- Tropicalia - fi lm 
dokumentalny

22:00 Dezerterzy - rozmowa 
22:35 Panorama kina 

światowego - Moja łódź 
podwodna - komedia

00:20 Alfabet Polskiego 
Performance

01:05 Kino nocne - Przypadek 
Pekosińskiego - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska

02:40 Informacje kulturalne 
03:00 Panorama kina 

światowego - Moja łódź 
podwodna - komedia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł 
- telenowela

15:50 Ale numer!
16:55 Wojciech 

Cejrowski. Boso 
- Etiopia
- cykl reportaży

18:00 Gwiazdy lombardu
- reality show

20:00 Przynęta 
- fi lm akcji

22:15 Epidemia 
- fi lm akcji

01:00 American Horror 
Story: Sabat 
- fabularny

02:00 Ale numer!
- program rozrywkowy

02:35 Taki jest świat 
- program 
informacyjny

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial dokumentalny

04:25 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę
- fabularny

05:05 Ukryta prawda 
06:05 Szpital - program 

obyczajowy 
07:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:00 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
09:10 Lekarze - serial 

obyczajowy, Polska 
10:20 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 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

17:00 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

18:00 Mentalista - serial 
sensacyjny, USA 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Michael Clayton 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2007, reż. Tony Gilroy, 
wyk. George Clooney, Tilda 
Swinton, Sydney Pollack, 
Tom Wilkinson 

22:30 Kryminalni 
- serial kryminalny, 
Polska 

23:40 Szalone 
Halloween
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2012, 
reż. Josh Schwartz, 
wyk. Victoria Justice, 
Chelsea Handler, Jackson 
Nicoll, Josh Pence 

01:30 Moc Magii 
03:40 Druga strona 

medalu
 - talk show 

04:40 Koniec programu

06:00 Amerykańscy 
naprawiacze

06:55 Kaczor Donald 
przedstawia

07:30 Co nowego 
u Scooby’ego?

07:55 Kaczor Donald 
przedstawia

08:35 Co nowego 
u Scooby’ego?

09:00 Strażnik Teksasu
10:00 Dom nie do poznania
11:00 Detektywi w Akcji 

- serial kryminalny
13:00 Policjantki i Policjanci 
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 Trzy razy Ana
18:00 Detektywi w Akcji 
 Szef postanawia 

połączyć wypoczynek z 
pracą. Detektywi Serb 
i Diablo mają ustalić, 
kto i dlaczego próbuje 
odstraszyć gości.

19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Wilki
 Dorastający Cayden jest 

rozgrywającym szkolnej 
drużyny futbolowej 
w małym miasteczku. 
Ostatnio prześladują 
go straszne koszmary 
a pewnego dnia na randce 
po meczu dzieje się z nim 
coś dziwnego. 

22:55 Sabotaż
 Bishop, ma za sobą 

nieudaną misję odbicia 
zakładników. Mimo wielu 
ciężkich ran udało mu się 
przeżyć.

01:00 Spadkobiercy
- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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czwartek 18 maja

06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Serial fabularny
09:35 Ranczo - serial 
10:35 Dr Quinn - serial 
11:30 My Wy Oni
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda - magazyn 
12:30 Smaki polskie
12:45 Przepis dnia - magazyn 
12:50 Natura w Jedynce

- Cudowny świat przyrody. 
Enklawy dzikiej przyrody

14:00 Serial fabularny
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:25 Złote serce - serial
16:25 Serial fabularny
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Przepis dnia - magazyn 
18:05 Klan - telenowela TVP 

18:40 Zraniona miłość 
- serial, prod. Turcja, 2016 

19:30 Wiadomości 
20:05 Sport 
20:10 GOL - felieton 
20:15 Pogoda 
20:30 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny 
prod. TVP 

21:25 Sprawa dla reportera 
22:30 Warto rozmawiać 
23:35 Dokument przed 

pólnocą - Wojna 
królewskich żon 
- fi lm dokumentalny

00:40 Sabata - western, 
prod. Włochy, 1969

02:45 Sprawa dla reportera 
03:45 Młodzi lekarze 

- telenowela 
dokumentalna TVP 

04:40 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Sztuka codzienności 
- Hip hop - serial doku-
mentalny, prod. Wielka 
Brytania, 2013 

07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama 
11:00 Barwy szczęścia 

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

- serial TVP 
12:35 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2006 

13:30 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

14:00 Cała prawda 
o kaloriach - cykl doku-
mentalny, prod. Wielka 
Brytania, 2015

15:05 Ojciec Brown 
- serial kryminalny, prod. 
Wielka Brytania, 2013 

16:00 Na dobre i na złe 

17:05 Cena miłości - serial, 
prod. Turcja, 2011 

18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej 
19:25 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:40 Pierwsza randka
21:50 Uprzywilejowani 

- thriller, prod. Kanada, 
2013, reż. Leah Walker

23:15 Belfegor - upiór 
Luwru - fi lm fantasy

01:05 Czterdzieści dni 
i czterdzieści nocy 
- komedia, prod. USA

02:50 Art Noc: Kołakowski, 
Wykpisz, Korelus TRIO

03:25 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
10:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Operacja Dunaj 
- fi lm komedia, Polska/
Czechy, 2009, reż. Jacek 
Głomb, wyk. Tomasz Ko

00:45 Wyspa
- fi lm S-F, USA, 2005, 
reż. Michael Bay, wyk. 
Ewan McGregor, Scarlett 
Johansson, Djimon 
Hounsou, Sean Bean, Steve 
Buscemi, Michael Clarke 
Duncan 

03:25 Uwaga! - magazyn
03:50 Moc Magii 
05:10 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Oszukane
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja?
  Matuszewski na dworcu 

kolejowym zostaje najpi-
erw powalony na ziemię, 
a potem obcałowany przez 
obcą dziewczynę, Karolinę 
Jankowiak. Wbrew 
pozorom, nie było to spon-
taniczne zachowanie. 

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 
16:30 Na ratunek 112

17:00 Gliniarze
- serial kryminalny

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy

 Matejka przedstawił 
policji mocne dowody 
obciążające swojego syna. 
Zrozpaczona Sabina od-
wiedza prezesa Marker’s 
Trade i próbuje wpłynąć 
na niego, by wycofał swoje 
zarzuty. 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy

20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Przyjaciółki
22:15 Zdrady
00:15 Kabaretowa 

Ekstraklasa
01:00 Zakończenie

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura 
08:05 Informacje kulturalne 
08:25 Cztery pory roku 

Wiktora Wołkowa - fi lm
09:20 Pierwszy pawilon 

- fi lm TVP 
09:45 O północy w Paryżu 

- komediodramat
11:30 Polskie drogi - serial 
13:25 Niedziela z... Krzes-

imirem Dębskim 
14:20 Portret podwójny

- fi lm obyczajowy
16:15 Którędy po sztukę 

- Józef Robakowski 
16:25 Chuligan Literacki  
16:55 O północy w Paryżu 

- komediodramat
18:40 Świat w dokumencie 

- Tak daleko, tak blisko 
19:35 Teraz animacje! 

- But she’s nice... 
19:45 Studio Kultura 
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Filmy, które zmieniły 
Amerykę - Swobodny 
jeździec - fi lm obycza-
jowy, prod. USA, 1969,
reż. Dennis Hopper

22:05 Pegaz
23:10 Marina Abramović: 

artystka obecna 
- fi lm dokumentalny

01:10 Kino nocne - Zeszłego 
roku w Marienbadzie
- fi lm obyczajowy, 
prod. Francja, Włochy, 
1961

02:50 Informacje kulturalne 
03:20 Sponsoring - dramat, 

prod. Polska, Niemcy, 
Francja, 2010, reż. 
Małgorzata Szumowska, 
wyk. Juliette Binoche

05:10 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los Ange-
les 
- fabularny

13:50 Zbuntowany
anioł 
- telenowela

15:50 Ale numer!
16:55 Wojciech 

Cejrowski. Boso 
- Etiopia 
- cykl reportaży

18:00 Gwiazdy 
lombardu - reality show

20:00 Gruby i chudszy 
- komedia
Dzięki tajnemu 
specyfi kowi sympatyczny 
grubas zmienia się 
w gburowatego przys-
tojniaka.

21:55 Mardi Gras: 
Ostatki na ostro 
- komedia

23:30 Savages: ponad 
bezprawiem 
- fi lm akcji

02:30 Ale numer!
03:05 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
04:10 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:50 Twój Puls

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Szpital - program 
obyczajowy 

06:55 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:00 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

09:10 Lekarze - serial 
obyczajowy, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska 

17:00 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

18:00 Mentalista - serial 
sensacyjny, USA 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Twój na zawsze 
- fi lm melodramat, USA, 
2010, reż. Allen Coulter, 
wyk. Emilie de Ravin, 
Robert Pattinson, Pierce 
Brosnan, Chris Cooper, 
Martha Plimpton, Lena 
Olin 

22:20 Kości 
- serial, USA 

23:20 Przypadek 39 
- fi lm horror
USA, Kanada, 2009, 
reż. Christian Alvart, 
wyk. Renée Zellweger, 
Jodelle Ferland, Bradley 
Cooper, Cynthia Stevenson 

01:40 Moc Magii 
03:55 Druga strona 

medalu
- talk show 

04:25 Koniec programu

06:00 Amerykańscy 
naprawiacze

06:55 Kaczor Donald 
przedstawia

07:30 Co nowego 
u Scooby’ego?

07:55 Kaczor Donald 
przedstawia

08:35 Co nowego 
u Scooby’ego?

09:00 Strażnik Teksasu
10:00 Dom nie do poznania
11:00 Detektywi w Akcji 
13:00 Policjantki i Policjanci 
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 Trzy razy Ana
18:00 Detektywi w Akcji 
 Szef powierza Serbowi 

i Diablowi delikatną 
sprawę. Chodzi o 
adoptowaną córkę jego 
przyjaciela, która chce 
wyjść za mąż.

19:00 Policjantki i Policjanci 

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

21:00 Nieletni/pełnoletni 
- komedia 

 Jeff  Chang jest 
wzorowym uczniem. 
Szykuje się do najważnie-
jszego egzaminu w życiu. 
Dzień wcześniej koledzy 
postanawiają uczcić
jego urodziny. Za kilka 
godzin będzie pełnoletni. 
Ta noc nie może skończyć 
się na jednym piwie.

22:55 Anioł przestworzy
 Kirk, zgłasza się 

na ochotnika do RAF, 
by walczyć przeciwko
III Rzeszy. 

01:00 Przerwa techniczna

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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W V Ekologicznym Biegu 
Przełajowym rywalizowali 
uczniowie szkół 
podstawowych. Jednak 
nie tylko sportowe emocje 
dominowały tego dnia na 
stadionie w Górzynie.
Na zawody stawili się reprezentanci ze 

Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podsta-
wowej nr 3, Szkoły Podstawowej im. E. 
Bojanowskiego oraz Szkoły Podstawowej 
w Górzynie. Młodzi biegacze rywalizowali 
na trasach: 500 m - uczniowie klas I – III 
oraz 800 m - uczniowie klas IV – VI. Po 
ukończonym biegu wszyscy uczestnicy 
mogli również zmierzyć się z konkurencja-
mi przyrodniczo – ekologicznymi. Musieli 
wykazać się wiedzą na temat segregacji od-

padów, znajomości świata przyrody czy za-
bawnych konkurencji sportowych. Uczest-
nicy zawodów mogli również skorzystać 
z przygotowanego dla nich poczęstunku. 

Na zakończenie zawodów najlepsi 
uczniowie otrzymali pamiątkowe medale 
i nagrody, które wręczył Jerzy Wojnar, za-
stępca Burmistrza Miasta Lubsko. 

Drobne upominki otrzymali również 
zawodnicy, którzy znaleźli się tuż tuż za 

podium. 
- Bardzo serdecznie dziękujemy za po-

moc i wsparcie przy organizacji zawodów: 
Urzędowi Miasta Lubsko, Piekarni Wiej-
skiej w Górzynie, Sołtysowi wsi Górzyn 
Zbigniewowi Mrozowi, Magnolii w Lubsku 
oraz Starostwu Powiatowemu w Żarach - 
jednym głosem mówią pomysłodawczynie 
zawodów Magda Stasik i Elżbieta Czerw. 
PAS

GMINA LUBSKO Sport i edukacja w jednym

Bieg z ekologią w tle

W zawodach rywalizowali uczniowie szkół podstawowych z gminy Lubsko fot. nadesłane

V Ekologiczny Bieg Przełajowy Górzyn 2017
Klasyfikacja końcowa
Grupa młodsza – klasy I – III Dziewczęta Chłopcy
I miejsce
Dominika Zięba (SP 3 Lubsko)
Daniel Słobodzian ( SP 1 Lubsko)
II miejsce
Nikola Michajłowska ( SP Górzyn)
Amadeusz Radzion ( SP Górzyn)
III miejsce
Weronika Cichowlas (SP im.E. Bojanowskiego)
Bartosz Górski (SP 3 Lubsko)
IV miejsce
Maria Maciszonek (SP 3 Lubsko)
Kapler Klaudiusz (SP 3 Lubsko)
Grupa starsza – klasy IV – VI Dziewczęta Chłopcy
I miejsce
Natalia Mazur ( SP 3 Lubsko )
Igor Adamski (SP im.E. Bojanowskiego)
II miejsce
Karolina Paprzycka ( SP Górzyn)
Łukasz Gawron ( SP Górzyn)
III miejsce
Paulina Przygocka (SP im.E. Bojanowskiego)
Nikodem Stuła ( SP Górzyn)
IV miejsce
Emilia Dziobak (SP 1 Lubsko)
Kamil Barakomski (SP 3 Lubsko)

SIATKÓWKA  
W Mirostowicach 
Dolnych rozegrany 
został turniej piłki 
siatkowej. Do 
zawodów stanęły 
cztery drużyny.
Zawody były zaplanowane na 
miejscowym Orliku, ale ze wzglę-
du na silny wiatr zostały rozegrane 
w sali sportowej Zespołu Szkół 
w Mirostowicach Dolnych.

Do zawodów zgłosiły się 
cztery zespoły z terenu gminy 
Żary: FC Siatkarze, Trzystu, Dzi-
kie Koty oraz Zielona Mila. Re-
gulamin zawodów przewidywał 
w składzie każdego z zespołów 
udział przynajmniej jednej dziew-
czyny. Drużyny stanęły od rywa-
lizacji po uprzednim losowaniu 
kolejności meczów. W pierwszym 
meczu zespół FC Siatkarze dosyć 
gładko pokonał Trzystu 2 : 0. 

W drugim meczu równie pewnie 
zespół Zielona Mila pokonał Dzi-
kie Koty stosunkiem 2 : 0. W me-
czu o trzecie miejsce zwyciężył 
zespół Dzikie Koty, który pokonał 
drużynę Trzystu 2 : 0. 

Finałowym meczem było 
starcie młodej drużyny FC Siat-
karzy z doświadczonym zespołem 
z Olbrachtowa Zielona Mila. 

Po emocjonującym meczu 
zwyciężyło doświadczenie - sto-
sunkiem 2 : 1 wygrała drużyna 
z Olbrachtowa. 

Dodatkowo wyróżniono 
najlepszego zawodnika i zawod-
niczkę. Jednogłośnie w tej kate-
gorii zwyciężyła Eliza Plaszczyk 
z Mirostowic Dolnych, wśród 
zawodników zwyciężył Radosław 
Barcz z Olbrachtowa.

Fundatorem pucharów oraz 
poczęstunku był Urząd Gminy 
Żary, organizatorem zawodów 
był Animator Orlika Jarosław 
Rusak. PAS

Puchar w doświadczonych rękach

Najlepsi zawodnicy turnieju odebrali puchary fot. nadesłane
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Zawodnik Żarskiego 
Klubu Sportów 
Walki Maciej Zembol 
Zembik już 18 maja 
w Paryżu zawalczy 
o tytuł Mistrza 
Europy WMC - 
informuje trener 
Dawid Polok.
W pojedynku na pełnych zasadach 
muaythai w pięciu rundach trwają-
cych po trzy minuty, w wadze 63,5 
kg skrzyżuje rękawice z zawodni-
kiem gospodarzy Mathieu Guevara 
z klubu Siamuay.

- Mamy nadzieję że będzie to 
kontynuacja świetnej passy Zembi-
ka który 16 kwietnia w Niemczech 
już w pierwszej rundzie pokonał 
zawodnika z Wietnamu niedoszłe-
go pretendenta do pasa Mistrza 
Świata - mówi Dawid Polok.

Wygrana na niemieckiej gali 
Ironsports Fight Night była dzie-
siątym zawodowym zwycięstwem 
Macieja Zembika, mającego obec-
nie na koncie tytuł wicemistrza 
Polski Muaythai IFMA.

W związku ze zbliżającą się 
walką we Francji, Zembik musiał 
zrezygnować z zaplanowanego 
wcześniej pojedynku z Kamilem 
Piątkiewiczem, która miała odbyć 
się 13 maja w Kaliszu. ATB

SPORTY WALKI Jest szansa na mistrzostwo

Zembol powalczy o tytuł

Zarówno Maciej Zembik, jak i trener Dawid Polok z Żarskiego Klubu Sportów Walki mają nadzieję na sukces we Francji fot. nadesłane

TENIS ZIEMNY 
Fatalna pogoda, 
mordercze 
wymiany piłek 
i kontuzja. 
Turniej tenisa 
ziemnego 
rozegrany 
na Orliku 
w Mirostowicach 
Dolnych 
był pełen 
dramatycznych 
zwrotów akcji.
Do zawodów pomimo trud-
nych warunków atmosfe-
rycznych zgłosiło się czte-
rech zawodników i jedna 
zawodniczka. Gry turniejo-
we zaplanowano systemem 
„każdy z każdym”. Mecze 
stały na wysokim poziomie 
sportowym i trudno było 
wyłonić zdecydowanego 
faworyta zawodów. 

Niestety - w wyniku 
kontuzji rywalizację musiał 
zakończyć Radomir Roz-

tocki, który wygrał swój 
pierwszy mecz. Drugim 
zawodnikiem który rów-
nież musiał przerwać grę 
był Andrzej Górecki które-
go wyeliminowały sprawy 
służbowe. 

Po blisko pięciu go-
dzinach zmagań wyłoniono 
trójkę najlepszych tenisi-
stów zawodów: I miejsce 
– Ewa Polanowska z Miro-
stowic Dolnych, II miejsce 
– Edward Czabaj z Żar, III 
miejsce – Andrzej Wojtaszek 
- Hayduk z Olbrachtowa.

W trakcie trwania 
meczów przybył wraz 
z małżonką Wójt Gminy 
Żary Leszek Mrożek, któ-
ry tradycyjnie wspierał 
wszystkich zawodników 
w morderczych wymianach 
pod siatką.

Na zakończenie za-
wodów Animator Orlika 
Jarosław Rusak wręczył dy-
plomy i nagrody rzeczowe, 
podziękował i pogratulował 
zawodnikom i zaprosił na 
kolejne turnieje. PAS

Pięć godzin emocjonujących zmagań

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

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

Kiosk
• Męczenników Oświęcimskich 

197/13 Tequila
• Męczenników Oświęcimskich 

24 Poranek
• Moniuszki Lotos
• Moniuszki 11 Sklep        Me-

dyczny „Provita”
• Moniuszki 11 - Pasaż Handlo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nia „Pod Topolami” - fizyko-
terapia

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

żywczo-Handlowy
• Żagańska 12 Gloria - Zakład 

Usług Pogrzebowych
ŻARY-KUNICE

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

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

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

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

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

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

lowy „Salex”
• Reja 22 Żabka
• Staffa 7 Bolek i Lolek
• Staffa 9 Fiamp
• Szpitalna 18 Centrum po-

grzebowe
• Warszawska 61 Stacja Paliw
• XX lecia PRL 89 Bricomarche

URZĘDY I INSTYTUCJE
PUBLICZNE

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

Trzebiel
• Starostwo Powiatowe Żary
• Straż Żary, Lubsko

• Szpital 105 Żary,
• Urząd Gminy Żary
• Urząd Pracy Żary
• Urząd Pocztowy Osadników 

Wojskowych Żary
• Urząd Miejski Lubsko
• Organizacja Pracodawców 

Ziemi Lubuskiej
POWIAT ŻARSKI

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

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

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

Prasowy „Natalia”
ŻAGAŃ

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

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

towa Kiosk

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

Orlen
• Rybacka 38 Młodzieżowe 

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

perium
• Żółkiewskiego 26a Delikatesy

URZĘDY I INSTYTUCJE
PUBLICZNE

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

Tu dostaniesz MOJĄ GAZETĘ

Pankracego, Dominika
Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarek

Serwacego, Marii, Roberty
Światowy Dzień Sprawiedliwego 
Handlu

Bonifacego, Macieja
Dzień Farmaceuty

Izydora, Nadziei, Zofii
Święto Polskiej Muzyki i Plastyki

Szymona
Dzień Straży Granicznej

Sławomira, Weroniki
Międzynarodowy Dzień 
Telekomunikacji

Eryka, Aleksandry, Feliksa
Międzynarodowy Dzień Muzeów

Z KALENDARZA DYŻURY APTEK INFORMACJE - IMPREZY - WYDARZENIA

AUTOREKLAMA

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

ŻAGAŃ - DYŻURY CAŁODOBOWE
12.05 - Apteka „Eskulap”, ul. Kopernika 3a
13.05 - Apteka „Pod Kotwicą”, ul. Pomorska 1
14.05 - Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Sło-
wiański 14
15.05 - Apteka „Pod Cisami”, ul. Kochanow-
skiego 10b
16.05 - Apteka „Europejska”, ul. Ks. Żaganny 23
17.05 -Apteka „Dbam o Zdrowie” (Tesco), ul. 
Reymonta 2
18.05 - Apteka „W Rynku”, ul. Rynek 10
LUBSKO
12–14.05 Apteka „Hygea”, ul. Krakowskie 
Przedmieście 9
15-18.05 Apteka „Na Bohaterów”, ul. Boha-
terów 3
JASIEŃ POGOTOWIE PRACY
Apteka „Nowa”, ul. XX lecia 20 a
TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2

ŻARY DZIECIĘCE 
I MŁODZIEŻOWE 
GRUPY TEATRALNE NA 
PRZEGLĄDZIE „BALLADYNA”
W piątek, 12 maja o godz. 10.00 w sali 
widowiskowej „Luna” ŻDK, ul. Okrzei 35 
rusza drugi dzień przeglądu powiatowe-
go „Balladyna” Lubuskiej Gali Teatralnej 
PRO ARTE 2017. W przeglądzie występują 
dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne 
z całego powiatu żarskiego. Wstęp wolny.

ŻARY MIŁOŚNICY 
SPACERÓW MAJĄ SZANSĘ 
POZNAĆ CIEKAWE MIEJSCA.
Klub Turystyki Aktywnej PTTK „Ryś” w Ża-
rach Zaprasza na marsz po północnej 
stronie żarskiego lasu „W poszukiwaniu 
niezapominajek”
Start: sobota, 13 maja o godz. 15.00, przy-
stanek autobusowy ul. Zawiszy Czarnego. 
Powrót: około godz.17.30 ( miejsce wyjścia). 

W programie: Mało znane kapliczki i inne 
ciekawe miejsca. Marsz poprowadzą: Elżbie-
ta Łobacz-Bącal (PTTK) i Helena Mocek (UTW 
Żary). Wskazane kijki do Nordic Walking.

ŻARY PREMIERA DŁUGO 
OCZEKIWANEJ DRUGIEJ 
CZĘŚĆ KOMEDII MUZYCZNEJ 
KABARETU „OJ, TAM! OJ, 
TAM” TUŻ, TUŻ.
Żarski Dom Kultury zaprasza na spektakl 
kabaretu „Oj, tam! Oj, tam” zatytułowany: 
„Dla zdrowotności czyli internet, krupnik 
i niebieska tabletka”. 
Premiera drugiej części komedii muzycz-
nej zaplanowana jest na sobotę, 20 maja 
o godz. 18.00 w sali widowiskowej „Luna”, 
ul. Okrzei 35. Bilety w cenie: - normalny 
10.00 zł, ulgowy - 7.00 zł, Karta Dużej 
Rodziny - 5 zł . Karta Seniora 2.00 zł są 
do nabycia w ŻDK, ul. Wrocławska 7 oraz 
online: dkzary.pl

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

12.05

13.05

14.05

15.05

16.05

17.05

18.05

TELEFONY

Telefony alarmowe
Telefon Ratunkowy - 112
Pogotowie Ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne - 991
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wod.-Kan. - 994

Straż Pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 
3772222; Lubsko - 68 3725210
Pogotowie Ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 
3672929; Lubsko - 68 3720390; 

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

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

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

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

Pomysłodawczyni, autorka i scenarzystka komedii muzycznej „Dla zdrowotności czyli inter-
net, krupnik i niebieska tabletka” Mira Gałązka oraz Dana Newelska w trakcie prób kabaretu 
fot. Halina Gola
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W KINIE I W TEATRZE

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

OBCY: PRZYMIERZE (Sci-Fi/thriller)
od 12.05 do 15.05 oraz 17.05 i 18.05 - godz. 18:00, 20:30; 16.05 - godz. 
16:45, 21:30 

RIKO PRAWIE BOCIAN (animowany/akcja/komedia)
od 12.05 do 15.05 oraz 17.05 i 18.05: (2D DUB) – godz. 16:00, 16.05: (2D 
DUB) – godz. 15:00 

MR. GAGA (dokument/biograficzny)
16.05 - godz. 19:00

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

OBCY: PRZYMIERZE (Sci-Fi/thriller)
od 12.05 do 18.05: (2D NAP) - godz. 10:00, 12:40, 15:20, 18:00, 20:40

DUDI: CAŁA NAPRZÓD (animowany)
od 12.05 do 18.05: (DUB) – godz. 10:30, 11:40, 13:50, 16:00, 18:10

GWIAZDY (dramat)
od 12.05 do 18.05 - godz. 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 22:00

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

BYĆ JAK MŁODY W.
12.05 – godz. 19:00, 13.05 i 14.05 – godz. 16:00

ACH! ODESSA - MAMA
13.05 i 14.05 – godz. 19:00

CZYTANIE BAJEK (dla dzieci)
14.05 – godz. 12.00

M

KRZYŻÓWKA
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REKLAMA

Zareklamuj się u nas
w największym bezpłatnym tygodniku w regionie

Twoja reklama na naszych łamach
dotrze do tysięcy potencjalnych klientów

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

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