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Łatwo jest coś robić 
i się wykazać, jak się 

ma pieniądze.
Lech Jurkowski
burmistrz Lubska
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ŻARY 
Mieszkańcy 
ul. Sportowej 
podnieśli alarm, 
po tym, jak 
w lesie pomiędzy 
domami pojawił 
się dzik, który 
wydawał dziwne 
dźwięki.

Sprawę zgłosił właściciel 
posesji, którego ogród, 
który graniczy z lasem. 
Usłyszał dziwne chrypie-
nie i zorientował się, że 
w lasku jest dzik. Starał 
się go wypłoszyć petar-
dami. Huk petard sprawił, 
że mieszkańcom mogło 
się wydawać, że słyszeli 
strzały.

Na miejsce przyje-
chała Straż Leśna, po-
licjanci, Straż Miejska 
i weterynarz. Przeszukali 
lasek i znaleźli w nim pad-
niętego dzika. Janusz Dep-
czyński, weterynarz, który 
był na miejscu twierdzi, że 
rzężenie dzika było spo-
wodowane uszkodzeniem 
tchawicy.

- Była to locha ważą-
ca ok 70-80 kilo, w wieku 
ok. trzech lat. Przyczynę 
śmierci ustalić ciężko. 
Wyglądała na postrzeloną. 
Uszkodzona była tchawica. 
Krew musiał dostawać się 
do płuc. Dlatego chrypiała. 
Musiało to trwać jakieś 
kilka a nawet kilkanaście 
godzin - opowiada Janusz 
Depczyński

Jaka była faktyczna 

przyczyna śmierci dzika? 
Dzień wcześniej było po-
lowanie, być może dzik 
został wówczas trafiony. 
Myśliwi sprawdzą, czy było 
to wynikiem kłusownictwa 
czy legalnego odstrzału. 
Janusz Depczyński zapew-
nia, że dzik został przeba-
dany aparatem do wykry-
wania metalu, kula jednak 
nie została odnaleziona. 

Dzik został zabrany 
przez specjalistyczną fir-
mę do utylizacji.

O grasujących na 
obrzeżach miasta dzikach 
pisaliśmy dwa tygodnie 
temu. Wówczas sfotogra-
fowaliśmy stado przebie-
gające obwodnicę na wy-
locie z ul. Zgorzeleckiej. 
Dziki biegły od strony Zie-
lonego Lasu. PAS

Dzik jest dziki, dzik jest zły

Dziki podchodzą pod zabudowania od strony Zielonego Lasu. Szczególnie problem mają 
mieszkający pod lasem mieszkańcy dzielnicy Kunice fot. ARMG
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Zareklamuj się u nas
w największym bezpłatnym tygodniku w regionie

Twoja reklama na naszych łamach
dotrze do tysięcy potencjalnych klientów

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

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

AUTOREKLAMA

REKLAMA
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Sprostowanie
„W artykule prasowym autorstwa Andrzeja Buczyń-

skiego pod tytułem „Starosta jeździ sobie na wschód. 
Jak pojechać na urlop samochodem służbowym”, który 
ukazał się dniu 18 sierpnia 2017 r. w tygodniku „Moja 
Gazeta”, został opublikowany w dniu 19 sierpnia 2017r. 
na portalu 

www.moja24.pl oraz został udostępniony na portalu 
Facebook w dniu 19 sierpnia 2017 r. pod adresem 

https://www.facebook.com/mgazeta24/?ref=br_rs
podano czytelnikom nieprawdziwe niepełne i nie-

ścisłe informacje wymagające sprostowania w zakresie: 
1) „Starosta Dudojć w ubiegłym roku również był 

w delegacji w ukraińskim Tarnopolu. Delegacja trwała 
według oficjalnych urzędowych dokumentów, od 5 do 7 
sierpnia 2016 r.(...) W 2016 „starosta nie odbywał podró-
ży służbowych (delegacji) na Białoruś” Jak to jednak jest 
możliwe skoro starosta do 4 sierpnia przebywał w Miń-
sku na Białorusi. Dzień przed rozpoczęciem delegacji, 
w samo południe, wszedł na mecz hokejowy rozgrywany 
pomiędzy Polską a Danią. W miejscu oddalonym o 650 
kilometrów od Tarnopola”..

Mecz, w którym uczestniczyłem, jako osoba 
prywatna w ramach urlopu wypoczynkowego odbył 
się na Białorusi w Mińsku 4 września 2016 r. Sugestie 

o powiązaniu wyjazdu służbowego na Ukrainę z sierp-
nia 2016 z wrześniowym pobytem wypoczynkowym na 
Białorusi Pana Andrzeja Buczyńskiego są całkowicie 
bezpodstawne i wprowadzają w błąd czytelników. 

2) „ Starosta Dudojć w ubiegłym roku również był 
w delegacji w ukraińskim Tarnopolu. (...) Koszt podróży 
samochodem służbowym wyniósł 325,40 zł (... ) Jak to 
jednak jest możliwe(...) ile kilometrów jest z Tarnopola do 
Żar. Starosta informuje, że jego ubiegłoroczny przejazd 
samochodem służbowym kosztował 325,40 zł. Z pewnoś-
cią każdy by chciał mieć tak oszczędne auto”.

Wyjazd był realizowany na zaproszenie strony 
ukraińskiej, podróż od granicy do Tarnopola i powrót 
na granicę Polski leżał po stronie organizatora - Mera 
Tarnopola. Niski koszt podróży samochodem służbo-
wym wnika z faktu, że jest to koszt paliwa (gazu LPG) 
poniesiony na trasie Żary – Budomierz - Żary.

3) „ Zapytaliśmy w jakich to istotnych dla powiatu 
spotkaniach uczestniczył starosta, co załatwił, czy pod-
pisał jakieś porozumienia o współpracy . Po co właś-
ciwie pojechał służbowo do Tarnopola. Na odpowiedź 
musieliśmy czekać aż dwa tygodnie. Ustawa o dostępie 
do informacji publicznej mówi, że odpowiedź na pytanie 
powinna być udzielona bez zbędnej zwłoki , no chyba, że 
wymaga dodatkowej pracy, analiz, zebrania dodatkowych 
informacji... w tym wypadku - jak się okazuje - najwi-
doczniej nie było to takie proste „

Oprócz zawartych w artykule pytań, redaktor 

Andrzej Buczyński postawił liczne, szczegółowe za-
pytania, które wymagały od urzędników rzetelnych 
ustaleń i sięgnięcia do dokumentacji z 2016 r.. Nie-
stety w cytowanym artykule redaktor świadomie je 
pominął, by udowodnić wcześniej postawioną przez 
siebie tezę. Termin dwutygodniowy jest terminem 
ustawowym, który nie został przekroczony.

 
4) „Na stronie internetowej powiatu żarskiego takie 

oto zdjęcie ilustruje wyjazd starosty na Ukrainę. Zdjęcie 
zrobione z obrazkiem, który starosta przywiózł z majowej 
wycieczki pracowników starostwa do Lwowa” 

Redaktor Andrzej Buczyński w swoim artykule 
nie wykorzystał zdjęcia, które otrzymał z urzędu, 
przedstawiające Starostę z zastępcą Mera Tarnopola. 
Tendencyjnie użył do artykułu zdjęcia ściągniętego 
ze strony internetowej starostwa, które nie było 
ilustracją z wizyty, tylko symbolizowało wieloletnią 
współpracę z Ukrainą. 

Mając na uwadze fakt, iż wszelkie odniesienia 
do osoby autora oraz jego ewentualnych przesłanek 
i osobistych pobudek takiego lub innego przedstawie-
nia mojej osoby, mogą zostać uznane jako polemika 
uniemożliwiająca opublikowanie sprostowania – nie 
odnoszę się w niniejszym sprostowaniu do pozostałych 
wartości merytorycznych i rzetelności zawodowej 
zaprezentowanej w artykule.” 

Starosta Janusz Dudojć

LUBSKO Już teraz 
można składać 
propozycje 
zadań, które 
mogą zostać 
zrealizowane 
w 2018 roku 
w ramach 
budżetu 
obywatelskiego.
To sami mieszkańcy w głoso-
waniu wybiorą zadania, które 
ich zdaniem są w mieście 
najbardziej potrzebne. Za-
nim jednak to nastąpi, teraz 
jest czas, by składać wnioski 

z propozycjami, w szczegól-
ności dotyczącymi budowy, 
modernizacji lub remontu 
elementu infrastruktury miej-
skiej lub działań mających 
na celu poprawę warunków 
życia i funkcjonowania miesz-
kańców Lubska. Wszyscy 
składający wnioski powinni 
podać przybliżony koszt re-
alizacji projektu, jednak nie 
powinien on być wyższy niż 
50 tys. złotych. 

Wzór wniosku znajduje 
się na stronie www.lubsko.pl. 
Tam też można wypełnić for-
mularz w wersji elektronicz-
nej. Można również tradycyj-

nie, w wersji papierowej, prze-
słać pocztą na adres urzędu lub 
złożyć osobiście w punkcie 
obsługi interesantów.

Wnioski zostaną przez 
urzędników zweryfikowane 
między innymi pod względem 
rzeczywistych kosztów i moż-
liwości realizacji. Te, które 
pomyślnie przejdą przez ten 
etap, zostaną zaprezentowane 
i poddane pod głosowanie. 
Nastąpi to na początku przy-
szłego roku.

Tymczasem propozycje 
zadań do budżetu obywatel-
skiego przyjmowane będą do 
16 października.ATB

Budżet obywatelski 
dla mieszkańca

Mieszkańcy mogą składać swoje propozycje w urzędzie miejskim fot. Andrzej Buczyński

AUTOREKLAMA
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Już w przyszłym 
roku będzie problem 
z organizacją Dni 
Żar. Nie chodzi 
o organizację 
samej imprezy, ale 
o miejsce, gdzie 
miałaby się odbywać. 
Dlaczego? W parku 
przy al. Jana Pawła II 
 nie będzie to już 
możliwe. Pojawiła 
się więc pierwsza, 
nieoficjalna 
propozycja nowej 
lokalizacji.
Park przy al. Jana Pawła II, a do-
kładnie jego druga część, będzie 
rewitalizowana. To oznacza, 
że na jego terenie nie będzie 
możliwa organizacja imprez 
masowych na taką skalę jak Dni 
Żar. Grozić to po prostu będzie 
dewastacją parku. Podobny prob-
lem będzie po rewitalizacji parku 
przy ul. Czerwonego Krzyża 
oraz remoncie i przebudowie 
kompleksu stadionu Syrena. 
Teoretycznie można by organi-
zować imprezę ze sceną posta-
wioną obok ratusza, ale tylko 
teoretycznie. W praktyce będzie 
to niewykonalne, bo Rynek jest 
po prostu za mały, a Dni Żar to 
nie tylko scena, ale też lunapark, 
stoiska handlowe i różne drob-
niejsze atrakcje.

Planowana lokalizacja
Chodzą pogłoski o możliwej 
organizacji Dni Żar na terenie 
położonym pomiędzy pałacem  
a al. Jana Pawła II. Jest tam obec-
nie duży, utwardzony parking 
i spory pas nierównej, zachwasz-
czonej ziemi, który ciągnie się 
wzdłuż pałacu. W przypadku 
deszczu część terenu zamieni się 
w błoto.

Teoretycznie pomysł jest do 
przyjęcia. Ze względów logistycz-
nych i bezpieczeństwa należałoby 
jednak na czas trzydniowej impre-

zy wyłączać całą ulicę z ruchu. To 
oznacza paraliż miasta, bo wraz 
z ulicą wyłączony będzie z użyt-
kowania spory parking. Nie ma też 
gwarancji, czy park nie stanie się 
zapleczem dla amatorów mocniej-
szych trunków i beztroskiej zaba-
wy, co z całą pewnością skończy 
się jego dewastacją. Ewentualne 
zapewnienia o dopilnowaniu, żeby 
do tego nie doszło, należy włożyć 
między bajki.

Oczywiście, można raz spró-
bować i zorganizować w tym 
miejscu imprezę, ale należy zadać 

sobie pytanie o przyszłość tego 
miejsca.

Dobre miejsce w centrum
Gdzie więc zaplanować dobre 
miejsce na organizację Dni Żar? 
Dobrym miejscem na organizację 
dorocznego święta miasta byłby 
teren dużego targowiska pomię-
dzy ul. Lotników a Moniuszki. To 
teren zarządzany przez Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej, a więc 
problem z jego udostępnieniem 
właściwie nie istnieje. Nie ma też 
problemu z dojazdem i wjazdem. 

Stąd blisko jest też do największe-
go osiedla.

Teren jest w większości 
utwardzony, wiec w razie deszczu 
nie trzeba taplać się w błocie. Mało 
tego - ZGM zamierza targowi-
sko remontować. Całość ma być 
utwardzona i odwodniona. Ma być 
wykonane ogrodzenie i brama, tak 
żeby wszystko można było na noc 
zamykać. 

Może przy okazji remontu 
należałoby pomyśleć o możliwości 
organizacji na tym terenie dorocz-
nego święta miasta? Wówczas 
należałoby wraz z planowanym 
remontem wykonać dodatkowe 
inwestycje, dostosowując plac do 
potrzeb organizacji dużych imprez 
masowych, myśląc jednocześnie 
o poprawie estetyki całego otocze-
nia. Ważne byłoby przede wszyst-
kim usytuowanie odpowiednich 
łączy energetycznych, oświetlenie 
i użycie tzw. antywandalowych 
materiałów i wyposażenia. Czas 
na podjęcie decyzji jest.

Korzyść dla mieszkańców
Na organizacji imprezy na targo-
wisku miejskim przy ul. Lotników 
skorzystaliby handlowcy, którzy 
mają tam stałe punkty sprzedaży. 
Byłaby okazja, żeby dać zarobić 
„naszym”. To w końcu oni płacą 
opłaty i podatki - dzięki imprezie 
mieliby szansę na zwiększenie za-
robków. W efekcie skorzystałoby 
na tym całe miasto.

Paweł Skrzypczyński

ŻARY Gdzie organizować święto miasta?

Nowa lokalizacja Dni Żar

Czy nieutwardzony teren przed pałacem wraz z obecnym parkingiem, to dobre miejsce na lokalizacje Dni Żar? 
fot. Halina Gola
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W połowie lat 
dziewięćdziesiątych, 
w nowej 
rzeczywistości 
gospodarczej 
i politycznej, kolejne 
trzy osoby zostały 
wyróżnione tytułem 
Honorowego 
Obywatela Miasta 
Żary.

Prestiżowy tytuł Honorowego 
Obywatela w 1995 r. otrzymali: 
Roman Bojanowski, ks. Tadeusz 
Demel oraz Maria Iwaszkiewicz. 
O nadaniu tytułu „Honorowy 
Obywatel Gminy Miejskiej Żary” 
i przyznaniu „Medalu za zasługi 
dla miasta” zadecydowali rad-
ni Rady Miejskiej, podejmując 
26 kwietnia 1995 r. uchwałę nr 
X/31/95. 

Do uhonorowanych wy-
stosował pisma, datowane na 27 
kwietnia, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jerzy Węgier. Przewod-
niczący „z głęboką atencją i sa-
tysfakcją” informował o nadaniu 
tytułu. Jednocześnie „serdecznie 
zapraszał”, informując, że „wrę-
czenie dyplomu i pamiątkowego 
medalu (...) odbędzie się na uro-
czystej sesji, poświęconej 50-cio 
leciu przywrócenia Ziem Zachod-
nich i Północnych do Macierzy”. 
Sesja została zaplanowana na 9 
maja 1995 r. o godz. 17 w sali 
ratusza.

Nauczyciel i wychowawca
W sprawie nadania tytułu Roma-
nowi Bojanowskiemu, do Prze-
wodniczącego Rady Miasta Żary 
wpłynęło pismo z Liceum Ogól-
nokształcącego im. Bolesława 
Prusa, datowane na 14 stycznia 
1995 r. W piśmie „Dyrekcja” 
szkoły zwraca się z prośbą o „roz-
patrzenie możliwości przyznania 
mgr Romanowi Bojanowskiemu 
zaszczytnego tytułu ...”

Jakie zasługi były podsta-
wą do uhonorowania znanego 
pedagoga? Czytamy, że Roman 
Bojanowski urodzony w Wilnie, 
w 1933 r., przybył do Żar w 1948 
r. Tu w 1951 ukończył liceum, 
a w 1958 studia na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Pracę 
pedagogiczną w liceum rozpoczął 
we wrześniu 1958 r. W latach 
1972-1975 był inicjatorem wyda-
wanego pisma szkolnego „Próby”, 
później patronował wydawanej 
gazetce szkolnej. W latach 1965-

1980 „przygotował i doprowa-
dził do zawodów centralnych 
wielu uczniów.” Wśród zasług 
wymienione jest także to, że 
„zorganizował pracownię języka 
polskiego wyposażając ją w środki 
dydaktyczne, pomnaża jej dorobek 
dokonując wielu nagrań radiowych 
i telewizyjnych.”

Dalej czytamy, że Roman 
Bojanowski „swoje artykuły pub-
likował m.in. w „Polonistyce” 
i „Nurcie” - czasopismach dydak-
tycznych dla polonistów.”, a „za 
swoje osiągnięcia był przez władze 
oświatowe 15-krotnie nagradzany. 
Swoją postawą i pracą przyczynił 
się do rozpropagowania naszego 
miasta w Polsce.”

Pod pismem podpisał się 
mgr Marek Adamski, ówczesny 
dyrektor szkoły.

Ksiądz w służbie
W sprawie nadania tytułu ks. 
Tadeuszowi Demelowi do Rady 
Miejskiej wpłynęło pismo z Pa-
rafii Rzymsko-Katolickiej pw. 
Miłosierdzia Bożego, datowane 
na 16 czerwca 1994 r. Popisany 
pod pismem, ówczesny proboszcz 
Ludwik Lewandowski zwrócił się 
„z prośbą o wyróżnienie księdza 
Prałata ...” i przyznanie tytułu 
„w imieniu kapłanów z parafii 
Miłosierdzia Bożego w Żarach, 
Oazy Rodzin, Odnowy w Duchu 
Świętym oraz mieszkańców ulicy 
Zgorzeleckiej”. Okazją do uho-
norowania miała być 30 rocznica 
przybycia księdza Demela do Żar.

W piśmie czytamy, że ksiądz 
Demel przybył do Żar w 1964 r. 
Został proboszczem parafii p.w. 
WNMP, która wówczas obejmo-

wała całe miasto i ten zaszczytny 
urząd pełnił 25 lat. Potem prze-
szedł na emeryturę. 

Dalej czytamy całą listę 
pochwał: „swoje życie realizował 
i realizuje jako służbę dla drugie-
go człowieka, dla społeczeństwa 
Żar.”, „jest człowiekiem wielkiej 
wiary, miłującym prawdę i spra-
wiedliwość, pełnym twórczego 
zaangażowania, szczerości i do-
broci w kontaktach z ludźmi.”, 
„sam bardzo skromny i pokorny 
wykazuje niezrównaną życzliwość 
i cierpliwość dla ludzi, ich wad 
i słabości. Jest delikatny, wrażliwy 
i czuły na krzywdę ludzką. (...) 
Potrafi zaszczepić chęć szukania 
wartości i pracy nad sobą. Nigdy 
nie okazuje lekceważenia wobec 
innego człowieka, nie rani jego 
godności osobistej, nie umniejsza 
indywidualności.”, „jest gorącym 
patriotą, miłośnikiem, znawcą 
i obrońcą kultury.”

Na koniec czytamy, że 
ksiądz Demel „pozostanie w ser-
cach i pamięci wiernych zawsze 
jako człowiek prawy, szlachetny 
i godny naśladowania, cieszący 
się ogromnym autorytetem, sza-
cunkiem i uznaniem wśród miesz-
kańców miasta.” 

W liście znalazły się także 
inne argumenty. Za nadaniem 
prestiżowego tytułu miało prze-
mawiać to, że „Ksiądz Prałat dał 
się poznać także jako doskonały 
gospodarz i budowniczy. Jego 
staraniem odrestaurowany został 
kościół farny (dziś kościół p.w. 
N.S.J./, kościółek św. Piotra i Pa-
wła przy ul. Zielonogórskiej oraz 
wybudowany dom katechetyczny.” 
oraz to, że „kilkakrotnie remonto-

wał i upiększał również kościół 
p.w.W.N.M.P., zagospodarował 
teren przyległy do kościoła. Dzięki 
jego pracy powstały nowe parafie 
w Żarach: parafia N.S.P.J., Miło-
sierdzia Bożego i św. Józefa.” 

Pod pismem, oprócz pro-
boszcza, podpisała się także grupa 
sześciorga parafian.

 
Kobieta promująca kulturę
W dokumentach magistratu za-
chował się załącznik do proto-
kołu Komisji Oświaty i Kultury 
z dnia 9 maja 1994 r. Załącznik 
to odręcznie napisany wnio-
sek do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, w którym Komisja 
„pozytywnie opiniuje wniosek 
Stronnictwa Demokratycznego 
o przyznanie Medalu Zasłużony 
Obywatel Miasta Żary pani Marii 
Iwaszkiewicz”

Pismo w sprawie nadania 
tytułu, które do Żarskiej Kapituły 
Medalu wystosował Miejski Ko-
mitet Stronnictwa Demokratycz-
nego, datowane jest na 24 marca 
1994 r. Maria Iwaszkiewicz jest 
przedstawiona jako „długoletni 
mieszkaniec” oraz „prawnik z wy-
kształcenia i zawodu, była znaną 
postacią wśród mieszkańców mia-
sta jako orędownik wielu społecz-
nych problemów żarskich kobiet /
długie lata prowadziła społecznie 
poradnię prawną dla kobiet/.” 

Dalej czytamy, że „pod ko-
niec lat pięćdziesiątych podjęła 
autentyczny mecenat nad młodym 
żarskim środowiskiem litera-
ckim.”, a „w latach 1957-1968 
prezesowała najpierw Klubowi 
Inteligencji, potem Klubowi Mi-
łośników Kultury, które przy Jej 

dużym udziale przeprofilowano 
na Żarskie Towarzystwo Kultury.” 
Autorzy wniosku napisali też, że 
„interesowała Ją zawsze ranga 
kultury naszego miasta, ochro-
na zabytków, a także integracja 
mieszkańców.”

Na koniec czytamy, że Maria 
Iwaszkiewicz „po śmierci męża 
zmuszona była przenieść się do 
Gdańska, gdzie mieszkają Jej 
córki. Do dziś utrzymuje kontakt 
z naszym miastem. Długoletnia 
owocna praca dla dobra naszego 
miasta w pełni motywuje nasz 
wniosek. Stąd prośba o przyznanie 
Medalu.”

Pod wnioskiem podpisał się 
mgr Janusz Werstler.

Tytuł dla Marii Iwaszkie-
wicz nie został jednak przyznany 
w 1994 r., a dopiero w następ-
nym. Dlaczego? Urząd Miejski 
przesłał odpowiedź na złożony 
wniosek Stronnictwa Demokra-
tycznego. W urzędowym piśmie, 
datowanym na 30 maja 1994 r., 
 czytamy że „wniosek Wasz 
o przyznanie w 1994 r. medalu 
„Zasłużony Obywatel Miasta” 
Pani mgr Marii Iwaszkiewicz, 
nie został rozpatrzony przez Radę 
Miejską kadencji 1990-1994.” Po-
wodem było „upłynięcie kadencji 
tej Rady”. W piśmie pojawia się 
deklaracja, że wniosek zostanie 
przedstawiony nowej Radzie po 
jej ukonstytuowaniu się. O termi-
nie rozpatrywania wniosku przez 
Radę kadencji 1994-1998 wnio-
skodawcy zostaną powiadomieni. 
Po pismem podpisała się Irena 
Bartkowiak, ówczesna sekretarz 
gminy miejskiej Żary. 

Paweł Skrzypczyński

ŻARY Honorowi Obywatele. Czym zasłużyli się dla miasta?

Pedagog, ksiądz 
i działaczka kultury

Kto, kiedy, za co i na czyj 
wniosek otrzymał tytuł Ho-
norowego Obywatela Mia-
sta Żary? Starając się od-
powiedzieć na to pytanie, 
publikujemy w kolejnych 
numerach Mojej Gazety 
nazwiska i informacje za-
warte na ten temat w urzę-
dowych dokumentach. Nie 
jest naszą rolą ocenianie, 
kto zasłużył, a kto nie za-
służył na ten prestiżowy 
tytuł – czy się on komuś 
należy, czy też nie. Chcemy 
przedstawić fakty, a nie zaj-
mować się ocenami – oce-
na należy do Czytelników. 
Nie chcemy też zajmować 
się szczegółowymi życio-
rysami – przedstawiamy 
to, co znajduje się w do-
kumentach magistratu. 
Piszemy, w jaki sposób, za 
jakie zasługi dla miasta 
i na czyj wniosek Honoro-
wi Obywatele Miasta Żary 
otrzymali ten tytuł. Przed-
stawiamy kolejne sylwetki 
Honorowych Obywateli, 
posiłkując się urzędowymi 
dokumentami. Liczymy na 
opinie i komentarze Czy-
telników. Te najciekawsze 
i merytoryczne, będziemy 
publikować.

ks. Tadeusz Demel 
fot. arch. UM Żary

Roman Bojanowski
fot. arch. UM Żary

Maria Iwaszkiewicz
fot. arch. UM Żary
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LUBSKO Z burmistrzem 
Lubska Lechem 
Jurkowskim o trudnej 
sytuacji finansowej 
gminy rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Dwa miesiące temu Lubsko ogłosiło 
przetarg na kredyt i żaden bank się nie 
zgłosił.
- Dwa banki brały udział w przygotowywaniu 
ofert i byliśmy pewni, że ten kredyt dostanie-
my, natomiast po rozmowach, które odbyłem 
z dyrektorami usłyszałem wprost, że brak 
absolutorium był dla nich powodem, aby tych 
ofert nie złożyć.

Co w tej sytuacji?
- Przystąpiliśmy do negocjacji z jednym 
bankiem i kredyt dla Lubska został wstępnie 
zaakceptowany przez centralę aż we Francji, 
natomiast zażądano zastawu hipotecznego.

Na przykład ratusza?
- Nie chciałem się na takie rozwiązanie zgo-
dzić. Zastawić ratusz, Lubski Dom Kultury po 
remoncie, czy halę widowiskowo-sportową 
OSiR? To było zbyt rygorystyczne podejście. 
Nie zgodziłem się na to, chociażby dlatego, 
że wiązało się to z dodatkowymi kosztami, na 
przykład wyceną tej nieruchomości. Uparłem 
się przy tym, że zabezpieczeniem - jak dotych-
czas może być weksel. Nie osiągnęliśmy poro-
zumienia , więc postanowiliśmy ogłosić drugi 
przetarg zmniejszając jednocześnie kwotę. 
Naszą ofertą zainteresowaliśmy dodatkowo 
kolejne banki wysyłając warunki przetargu.

Po tych wszystkich zabiegach 
w końcu się udało.
- Dostaliśmy kredyt w kwocie 4,5 miliona.

Ale ciągle przecież spłacacie zaległe 
kredyty.
- Banki jednak pomimo zadłużenia w wysoko-
ści około 65 milionów przychylniej patrzą na 
nas widząc, że na przykład w ubiegłym roku 
zgodnie z planem spłaciliśmy aż 8,2 miliona, 
a ponadto spłaciliśmy 680 tysięcy więcej. Wy-
znaję zasadę inną niż mój poprzednik, który 
w kampanii wyborczej mówił, że trzeba brać, 
ile dają i to powinno być zmartwieniem tych, 
którzy dają, bo gmina nie może upaść. Uwa-
żam, że trzeba brać tylko tyle, ile jest koniecz-
ne. Nasze zadłużenie minimalnie spadło, ale 
to jest i tak bardzo mało w porównaniu do 
tego, co jeszcze zostało do spłacenia. Gminą 
zarządza się bardzo ciężko, bo te spłaty są 
potężne. Żeby cokolwiek zrobić, potrzebne 
są pieniądze. Ten rok również chciałbym 
zakończyć z większą spłatą, niż planowana, 
aby odzyskać wiarygodność w bankach.

Co by się stało, gdyby Lubsko nie 
otrzymało tego kredytu?
- Gmina musiałaby dalej prosperować, 
ale nie mogę powiedzieć, że nic by 
się nie stało. Kumulowały nam się 
płatności i straciliśmy płynność 
finansową. Musiały nastąpić cięcia 
i ograniczenia w wydawaniu pie-
niędzy. Wstrzymaliśmy czasowo 
wszystkie inwestycje, żeby nie 
wydawać pieniędzy, których 
brakowało. To tak jak w budże-
cie domowym - jeśli nie mam 
pieniędzy w kieszeni, to nawet 
nie wchodzę do sklepu.

Czy to by była katastrofa?
- Może nie katastrofa, ale brak płynności po-
wodował, że płaciliśmy z opóźnieniami, a to 
podważało naszą wiarygodność u naszych 
partnerów. Udało nam się w terminie zapłacić 
pensje nauczycielom, ale mieliśmy jeszcze 
różne inne zobowiązania do zapłacenia. Cały 
czas na coś brakowało. Dzwoniliśmy i prosi-
liśmy, żeby oczekujący na pieniądze jeszcze 
trochę poczekali i nie karali nas odsetkami. 
To był okres przejściowy. Gdyby nie kredyt, 
inwestycje zaplanowane na ten rok, musia-
łyby przejść na przyszły.

Ale jak to wytłumaczyć mieszkańcom, 
którzy czekają na inwestycje?
- Statystycznego mieszkańca tak naprawdę 
nie interesuje to, że gmina ma długi. On 
ma dziurę w chodniku, nieświecącą lampę 
przy drodze i uważa, że rolą urzędu jest to 
naprawić. Nie mogę się zasłaniać tym, że 
była przeprowadzona potężna inwestycja 
związana z budową kanalizacji w gminie, 
z resztą moim zdaniem nie do końca dobrze 
zaplanowana, która pochłonęła ponad 63 
miliony złotych. Po takich wydatkach trzeba 
jakoś ten oddech złapać. A nie będzie to takie 
proste przez najbliższe 20 czy 30 lat.

Zadłużenie 65-milionowe 
w zestawieniu 
z 87-milionowym rocznym 
budżetem jest bardzo 
wysokie.
- Kiedyś zadłużenie gminy 
nie mogło przekroczyć 60 
procent budżetu. Zostało 
to zmienione, co spowo-
dowało jeszcze większe 
zadłużenie Lubska. Patrząc 
na miejski budżet w po-
przednich latach, to było 
branych rocznie 6-10 
milionów kredytów, 
a spłacano tylko około 
3 milionów. Zadłużenie 
z roku na rok rosło i to 
w dużym tempie. Do 2015 
roku brano większe kre-
dyty, niż zakładane spłaty. 
Przy tak dużych kredytach to 
dzisiaj tak naprawdę zżerają 
nas odsetki. Kredyty są wpraw-
dzie na dobrych 
warunkach 
jeśl i 

chodzi o oprocentowanie, ale ogólna kwo-
ta robi swoje. Przy 65 milionach nawet te  
3 procent daje kwotę 2 milionów odsetek. 
To są ogromne pieniądze. Za to moglibyśmy 
zrobić na przykład 10 czy 15 chodników. Dla 
przykładu za ok. 80 tysięcy zrobiliśmy chod-
nik przy ulicy Przemysłowej, co było zauwa-
żone i docenione przez mieszkańców. A ile 
moglibyśmy zrobić za około 2 miliony, które 
wydajemy na spłatę kredytowych odsetek?

Coś jednak w gminie jest robione.
- Robimy to tak, aby dalej się nie zadłużać i bu-
dżet jakoś ograniczać. Staram się robić naj-
potrzebniejsze rzeczy najbardziej racjonalnie, 
jak to jest możliwe. Ale potrzeby są ogromne. 
Problemem jest chociażby ulica Robotnicza, 
gdzie pod nowym asfaltem wymieniono 
kanalizację, ale pozostawiono kilkudziesię-
cioletnie rury wodne. I jest dylemat, czy ciąć 
nowy asfalt. A awarii nie brakuje. Można było 
zrobić jedno i drugie przy jednym wykopie. 
Najważniejsza jest strategia i planowanie.

Biednego nie stać na rozrzutność.
- Jeśli coś kupujemy, to staramy się kupować 
nowe. Stawiamy też mocno na nasze spółki 
miejskie. Słyszę takie opinie o mnie, że zanim 
wydam jakąś złotówkę, to obracam ją kilka 

razy. Jesteśmy jedną z nielicz-
nych gmin w wojewódz-

twie, która na tak dużą 
skalę wymieniła 

oświetlenie ulicz-
ne na LEDowe. Ta 
inwestycja daje 
nam oszczędno-
ści rzędu 20 tys. 
miesięcznie. 
320 tys. wydane 
na ten cel zwra-
ca się po 16 
miesiącach. 
Przy 60 mie-
siącach gwa-
rancji mam 44 
bezproblemo-
we miesiące 

pewnego zwro-
tu inwestycji po 

20 tys. w każdym. 
Takich ruchów 

oszczędnoś-
c i o -

wych było wiele. Zorganizowaliśmy na 
przykład coś w rodzaju centralnego biura za-
kupów. Występujemy razem w imieniu gmi-
ny, spółek, szkół, przedszkoli. W przypadku 
zakupu prądu każdy kupował go osobno 
i każdy miał inną stawkę. I nagle okazało się, 
że kupując wspólnie dla wszystkich udało 
się uzyskać cenę prawie o 40 procent niższą.

Pomimo wprowadzonych 
oszczędności, efekt tych działań nie 
nastąpi natychmiast.
- To wszystko tak naprawdę pozwala na spła-
canie długów. Myślę, że przez następne 20 
lat będziemy mieć - nazwijmy to - czkawkę 
po tej inwestycji kanalizacyjnej. Całe szczęś-
cie, że budowę kanalizacji skończyliśmy bez 
kar finansowych. Nie wiem po co tworzona 
była aglomeracja. Robienie takich instalacji 
na wsiach, to kilometry do tłoczenia i pom-
powania, a to generuje bardzo duże koszty. 
To powoduje, że obecnie mamy bardzo 
wysoką cenę za ścieki i mieszkańcy teraz 
to mocno odczuwają. 

Nie czuje Pan jakiejś frustracji z tego 
powodu, że okoliczne gminy mniej 
zadłużone mogą sobie na więcej 
pozwolić?
- Oczywiście, że tak. Łatwo jest coś robić i się 
wykazywać, jak się ma pieniądze. Niedawno 
na spotkaniu wójtów, burmistrzów i skarbni-
ków padło nawet pytanie, jak my to robimy, 
że pomimo tak wysokiego zadłużenia tyle 
się u nas dzieje. Sąsiednie gminy to widzą 
i mam nadzieję, że mieszkańcy też to doce-
niają. Bo łatwo nie jest. 

Startując do fotela burmistrza 
zdawał pan sobie sprawę, z jakimi 
problemami przyjdzie się zmierzyć?
- Tak, ale zawsze wiedziałem, że Lubsko to 
moje miasto i chociaż mieszkałem w innych, 
w Polsce i za granicą, to chcę tu już osiąść 
na stałe i z Lubskiem wiążę swoje życiowe 
plany. Jestem przekonany, że mogę jeszcze 
coś dla tego miasta zrobić. W 1989 roku, kie-
dy wyjeżdżałem na studia, to miasto tętniło 
życiem, działały tu duże zakłady jak Luwena 
A i B, Ceramika, mleczarnia, PGR, POM i wie-
le innych, był szpital. Po latach, jak wróciłem, 
miałem wrażenie, że jest to niemalże obraz 
nędzy i rozpaczy. Nawet z córką ugryzioną 
przez szerszenia musiałem pojechać do Żar, 
bo w Lubsku nie było szpitala, ani nawet 

ambulatorium. To był wtedy dla mnie 
taki bodziec, żeby spróbować coś 

z tym zrobić, włączyć się 
do walki o lepsze Lub-
sko. Jesteśmy obecnie 
w ciężkiej sytuacji fi-
nansowej, ale ja się 
nie poddaję. Jak mi 
na czymś zależy to 
potrafię być bar-
dzo uparty. Mam 
już satysfakcję 
z tego, że wiele 
rzeczy już się 
udało i robię 
wszystko aby 
m o j e  m i a -
sto rodzinne 
p r o s p e r o -
w a ł o  d o -
brze, a nam 
wszystkim 
żyło się le-
piej.

Jak żyć z ogromnym długiem

fot. Andrzej Buczyński
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ŻAGAŃ 
Zakończyło 
się głosowanie 
siódmej edycji 
plebiscytu 
redakcji National 
Geographic 
Traveller „7 
nowych cudów 
Polski”. W ścisłej 
czołówce znalazł 
się zabytkowy 
żagański zespół 
poaugustiański.

W tym roku wybierano spo-
śród 32 nominacji. Przez 
czas trwania plebiscytu in-
ternauci oddali niemalże 
40 tysięcy głosów. Sied-
miu zwycięzców zostanie 
oficjalnie nagrodzonych 
20 października podczas 
Targów World Travel Show, 
które odbędą się w Nada-
rzynie.

Oprócz żagańskiego 
laureata, do grona tego-
rocznych nowych polskich 
cudów zaliczono takie miej-
sca, jak Karkonoskie tajem-
nice, Bulwar nadwarciański 
w Gorzowie, Podziemne 
miasto na wyspie Wolin, 
Centrum Spotkania Kul-
tur w Lublinie, Zagroda 
Guciów i Szlak Kulinarny 
Podkarpackie Smaki. 

Kośc ió ł  pod  we -
zwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
w Żaganiu wraz z zabu-
dowaniami klasztornymi 
i pozostałymi przyległymi 
jest bardzo cennym zesta-
wieniem stylów gotyckiego 
i barokowego. Opactwo 
Kanoników Regularnych 
Reguły św. Augustyna dzia-
łało w Żaganiu przez ponad 
pięć stuleci, do 1810 roku, 
i niewątpliwie miało wpływ 
na rozwój i funkcjonowanie 
nie tylko ówczesnego mia-
sta, ale i regionu. 

Kolejny w okolicy
W ubiegłorocznej edycji 
w gronie nagrodzonych 
cudów znalazła się między 
innymi ścieżka geotury-
styczna „Dawna kopalnia 
Babina”, zlokalizowana 
między Łęknicą a Nowymi 
Czaplami na terenie Geopar-
ku Łuk Mużakowa.

Wynika z tego, że 
miejsc wartych uwagi i od-
wiedzenia wcale nie trzeba 
szukać daleko. Niejedno-
krotnie nie dostrzega się 
po prostu tego, co jest pod 
przysłowiowym nosem wy-
szukując atrakcje gdzieś 
daleko. 

Andrzej Buczyński

ŻAGAŃ Zespół poaugustiański w gronie zwycięzców

Jest kolejny cud

Nie da się przegapić tak okazałej budowli fot. Jan Mazur

Biblioteka skrywa nie jeden skarb literatury fot. Jan MazurOkazały ołtarz w żagańskim kościele fot. Jan Mazur
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Tylko w ciągu trzech dni 
policjanci zatrzymali 
kilku pijanych 
kierowców
Policjanci z KPP w Żarach zatrzymali 
w Mirostowicach Dolnych 35-let-
niego mieszkańca Żar, kierującego 
samochodem osobowym marki Mazda. 
Mężczyzna miał 0,82 promila alkoholu 
w organizmie.

Po zgłoszeniu, że kierujący 
samochodem ciężarowym jedzie całą 
szerokością drogi i może znajdować 
się pod wpływem alkoholu, policjanci 
zatrzymali 58-latniego mieszkańca 
powiatu zielonogórskiego, kierującego 
samochodem ciężarowym marki Sca-
nia wraz z naczepą. Mężczyzna miał 
2,34 promila.

Policjanci z żarskiej komendy 
zatrzymali przed północą w Trzebielu 
kierującego Fordem lat 41-letniego 
mieszkańca powiatu żarskiego, który 
miał 1,32 promila alkoholu w orga-
nizmie. 

W Łęknicy funkcjonariusze 

zatrzymali 20-letniego mieszkańca 
powiatu żarskiego, kierującego sa-
mochodem osobowym marki VW 
Golf. Mężczyzna miał 1,26 promila 
w organizmie.

- Kto, znajdując się w stanie nie-
trzeźwości lub pod wpływem środka 

odurzającego, prowadzi pojazd mecha-
niczny w ruchu lądowym, wodnym lub 
powietrznym podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności do lat dwóch - informuje 
podkom. Aneta Berestecka, oficer 
prasowy KPP w Żarach. PAS

POWIAT ŻARSKI Złapani na podwójnym gazie

Plaga pijanych 
kierowców

Pijani kierowcy zatrzymywani byli wieczorami lub w nocy fot. KPP Żagań

ŻARY W trosce 
o bezpieczeństwo 
najmłodszych, którzy 
rozpoczęli naukę, policjanci 
monitorują rejon szkół. 
Przypominają też o zasadach 
bezpiecznego zachowania 
w drodze do szkoły i domu.
Policjanci prowadzą akcję pn. „Bezpieczna droga 
do szkoły”, która potrwa do końca tygodnia. W ra-
mach prowadzonych działań funkcjonariusze kon-
trolują rejon placówek oświatowych, sprawdzają 
stan techniczny gimbusów przewożących dzieci, 
stan trzeźwości oraz prędkość z jaką poruszają się 
kierujący. 

Policjanci ruchu drogowego ramach prowa-
dzonych działań monitorują sytuację w pobliżu 
przejść dla pieszych położonych w rejonie szkół 
oraz przystanków autobusowych. Mundurowi 
zwracają uwagę nie tylko na bezpieczeństwo 
najmłodszych ale również na zachowanie kieru-
jących, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu 
drogowego, w szczególności nie ustępują pierw-
szeństwa pieszym, zatrzymują się na przejściach dla 
pieszych lub poruszają się z nadmierną prędkością. 

Policjanci ruchu drogowego udali się też 
w rejon szkół, gdzie rozmawiali z dziećmi na 
temat bezpiecznych zachowań w drodze do domu 
i szkoły. Przekazali uczniom odblaski, zachęcając 
do ich noszenia. Te małe odblaskowe elementy 
umieszczone na odzieży lub na tornistrach są bardzo 
ważne, ponieważ mogą uratować życie. PAS

Bezpieczna droga do szkoły

Odblaskowe elementy poprawiają bezpieczeństwo na drodze i mogą uratować życie fot. KPP Żary

GMINA BRODY 
Prokuratura 
Rejonowa 
w Żarach 
zastosowała 
dozór wobec 
30-latka, 
podejrzanego 
o znęcanie się 
nad psami. 
Mężczyźnie 
grozi do dwóch 
lat pozbawienia 
wolności.

Policjanci otrzymali ano-
nimowe zgłoszenie o wy-
głodzonych i zaniedba-
nych psach, które prze-
bywają na posesji jednej 
z miejscowości w gminie 
Brody. Na miejsce na-
tychmiast udali się funk-
cjonariusze z Posterunku 
Policji w Brodach. Kiedy 
przyjechali na wskazaną 
w zgłoszeniu posesję, 
znaleźli cztery psy rasy 
mieszanej. Dwa doro-
słe przywiązane były do 
budy na zbyt krótkich 

łańcuchach. W pobli-
żu znajdowały się też 
dwa szczeniaki. Nieste-
ty - jeden z nich był już 
martwy. Zwierzęta były 
bardzo wychudzone. 
Policjanci powiadomili 
więc natychmiast lekarza 
weterynarii, który przy-
jechał i udzielił psom 
pomocy. Policjanci po-
informowali też pracow-
ników schroniska, którzy 
zabrali zwierzęta.Właści-
cielem psów był 30-letni 
mężczyzna, który został 
zatrzymany przez funk-
cjonariuszy, a następnie 
przesłuchany. Usłyszał 
już zarzut znęcania się 
nad zwierzętami. Grozi 
mu za to grzywna, kara 
ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wol-
ności do lat dwóch. 

Prokuratura Rejo-
nowa w Żarach zastoso-
wała wobec mężczyzny 
środek zapobiegaw-
czy w postaci dozoru. 
W sprawie został powo-
łany biegły, który określi 
stan zdrowia zwierząt. 
PAS

Znęcanie się 
nad psami
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Policjantów 
na posterunku 
w Brodach 
zainteresowało 
dziwne 
zachowanie 
mężczyzny, który 
zgłosił się na 
przesłuchanie.
Dziwne i  nerwowe za-
chowanie 31-latka spo-
wodowało, że policjanci 
postanowil i  sprawdzić 
jego kieszenie i saszetkę. 
Podejrzenia okazały się 
zasadne. Znaleźli wore-
czek foliowy, w którym 
była marihuana. 

Policjanci postano-
wili pójść za tropem. Oka-
zało się, że mężczyzna 
posiadał jeszcze cztery 
półmetrowe krzewy ko-
nopi, które zasadził w do-
niczkach i uprawiał na 
swoim podwórku.

- Za tego typu prze-
stępstwo grozi do trzech 
lat pozbawienia wolności - 
informuje podkom. Aneta 
Berestecka, oficer praso-
wy KPP w Żarach. PAS

GMINA BRODY Policjanci „mieli nosa”

Marihuana w doniczkach

Młody mężczyzna wpadł w głupi sposób i na własne życzenie fot. KPP Żary

ŻARY Oszuści 
chwytają 
się różnych 
sposobów, 
aby okraść 
upatrzoną ofiarę. 
Tym razem 
pokrzywdzona 
został 68-letnia 
kobieta.
Kiedy kobieta wracała z za-
kupami do domu, przed klat-
ką schodową spotkała nie-
znanych jej kobietę i męż-
czyznę. Ci zaoferowali, że 
pomogą jej wnieść zakupy. 
Kobieta się chętnie zgodzi-
ła. Przypadkowo poznani 
ludzie wnieśli zakupy, po 

czym oddali się. Po krótkim 
czasie jednak wrócili. Ko-
bieta i mężczyzna weszli do 
mieszkania pokrzywdzonej, 
pytając o sąsiadów. Przeko-
nywali, że chcą zostawić 
im wiadomość. Podczas 
pobytu w mieszkaniu nie-
znajoma kobieta zapytała, 
czy może skorzystać z toa-
lety, a mężczyzna poprosił 
o reklamówkę. Właściciel-
ka mieszkania nie myśląc 
długo udała się do kuchni 
i przyniosła torbę. Niezna-
jomi podziękowali i opuścili 
mieszkanie. Kiedy wyszli 
kobieta zauważyła, że rze-
czy, które znajdowały się 
w szafie były poprzestawia-
ne. Niestety, ale zauważyła 

także, że oszczędności, które 
trzymała w szafie, zniknęły. 

- Oszuści, którzy chcą 
bardzo szybko się wzboga-
cić naszym kosztem i prze-
jąć nasze oszczędności, 
wymyślają przeróżne hi-
storie. Znane są przypadki 
podszywania się za policjan-
tów, pracowników poczty, 
gazowni, energetyki, czy 
ubezpieczycieli. Opowiada-
ją nam historie, które wydają 
nam się bardzo wiarygodne, 
a wszystko po to, aby ustalić 
czy mamy jakieś oszczęd-
ności, a następnie wejść 
w ich posiadanie - tłumaczy 
podkom. Aneta Berestecka, 
oficer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Bezczelni oszuści
POWIAT ŻAGAŃSKI Bił 
i kopał gdzie popadło. Ślady 
krwi były na ścianie. Mąż 
sadysta zakatował swoją 
żonę na śmierć.
Dramatyczne sceny rozegrały się w nie-
wielkich Chichach. Młody mężczyzna, 
42-letni Krzysztof po pijanemu znęcał 
się nad swoją żoną. Nie było to wy-
jątkową sytuacją w tym domu. Ciężko 
pobita 42-letnia kobieta znikąd nie 
miała pomocy - leżała na podłodze. 

Mąż nie chciał wpuścić do mieszkania 
rodziny żony.

Kiedy pobita żona trafiła do szpi-
tala, była już w stanie krytycznym. 
Lekarze walczyli o jej życie kilka dni. 
Niestety - zmarła 5 września.

Mąż-sadysta został zatrzymany 
przez policję. Trafił do aresztu. Na zle-
cenie prokuratora ciało kobiety zostało 
zabezpieczone do sekcji. 

Mężczyzna miał znęcać się nad 
żoną od lat. Był już za to karany. Teraz 
może usłyszeć zarzut zabójstwa. PAS

Mąż zakatował żonę

Mąż-sadysta został zatrzymany i trafił za kratki fot. ARMG

Przestrzegamy przed oszustami. Nale-
ży być nieufnym wobec nieznajomych. 
O każdej próbie lub oszustwie należy 
bez zbędnej zwłoki poinformować 
Policję, dzwoniąc na bezpłatny numer 
telefonu 112 lub 997. 
Pamiętaj również!
- jeśli musisz kogoś wpuścić do miesz-
kania nie pozostawiaj go ani na chwilę 
samego, 

- nie przeprowadzaj żadnych transakcji 
z akwizytorami i inkasentami,
- nie przechowuj w mieszkaniu dużych 
kwot pieniędzy - oszczędności lepiej 
umieścić w banku,
- podczas wizyt pracowników instytucji, 
żądaj dokumentu potwierdzającego toż-
samość (najlepiej zanim go wpuścisz do 
mieszkania, wykonaj telefon do instytu-
cji, w której podaje, że pracuje).
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W gronie przyjaciół, 
kolegów i sympatyków 
świętowali członkowie 
Stowarzyszenia 42. Pułku 
Zmechanizowanego i 11. 
Brygady Zmechanizowanej

Okazją do wspólnego spotkania i zaba-
wy w świetlicy wiejskiej w podżarskim 
Siodle była 20. rocznica powstania sto-
warzyszenia. Data spotkania nie była 
przypadkowa - 1 września to rocznica 
agresji Niemiec na Polskę, dzień w któ-
rym cała Polska upamiętnia wybuch II 
Wojny Światowej.

Po porannych uroczystościach, Mszy 
św., złożeniu kwitów i zapaleniu zniczy 
pod pomnikiem Żołnierza Kresowego oraz 
na grobach kolegów, przyszedł czas na 
spotkanie w koleżeńskim gronie. 

- Likwidacja jednostek garnizonu 
nie oznaczała końca żołnierskiej tradycji. 
Zostali ludzie, którzy chcieli się spotykać, 
kultywować pamięć o żołnierskich poko-
leniach, odbywających służbę w żarskim 
garnizonie. To oni zdecydowali, że nie 
można puścić w niepamięć chwil pełnych 
napięć, ale też humoru i zabawy - tłumaczy 
Krzysztof Polusik, prezes stowarzyszenia. 

Paweł Skrzypczyński

REGION Jubileusz weteranów

Ułański piknik na 
dwudziestolecie

Członkowie Stowarzyszenia kultywują tradycję i spotykają się towarzysko fot. Halina Gola

Jest czas na zadumę, jest czas na zabawę fot. Halina Gola

ŻARY Zmarły 
niedawno znany 
dziennikarz 
Grzegorz 
Miecugow za 
życia wsparł 
żarskich 
działaczy, którzy 
niosą pomoc 
zwierzętom.
Grzegorz Miecugow prze-
kazał w tym roku 1 proc. 
podatku na Żarskie Stowa-
rzyszenie Ochrony Zwierząt 
„APORT”. Dziennikarz na 
łożu śmierci miał jeszcze 
prosić, żeby nie kupować 
mu kwiatów na pogrzeb, 
a przeznaczyć je na żar-

skie stowarzyszenie. Od 
czasu pogrzebu na konto 
stowarzyszenia wpływają 
pieniądze. 

- To piękny gest czło-
wieka, który w obliczu 
śmierci myślał jeszcze o in-
nych. Dziękuję mu za to 
z całego serca - nie ukrywa 
emocji Jolanta Jureczko, 
prezes stowarzyszenia.

Wsparcie finansowe 
od Grzegorza Miecugowa 
nie było przypadkowe. Żar-
skie stowarzyszenie było 
prezentowane w „Szkle kon-
taktowym”, którego dzien-
nikarz był współautorem. 
Chodziło o akcję pomocy 
zwierzętom i znalezienie 
domu dla bezdomnych 

psów. Udało się - dzięki 
akcji trzy psy znalazły swoje 
domy w Polsce.

- Dziękujemy ekipie 
„Szkła kontaktowego” oraz 
programu TVN24 za zor-
ganizowanie akcji pomocy 
zwierzętom. Kwiaty więdną, 
a pomoc pozostaje, tysią-
ce małych gestów dobroci 
zmienia smutną rzeczywi-
stość. Serdecznie dziękuje-
my też wszystkim osobom, 
które dokonały wpłaty na 
nasze konto, wsparły na-
szych podopiecznych. Je-
steście naszymi gwiazdami, 
które oświetlają mrok tym, 
którzy sami nie mogą prosić 
o pomoc - Jolanta Jureczko.  
PAS

Wspomnienie i podziękowanie dla Grzegorza Miecugowa

Działacze Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt APORT systematycznie organizują różne akcje 
uświadamiające fot. Halina Gola
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W ramach 
Programu 
Operacyjnego 
Wiedza Edukacja 
Rozwój przez 
ostatnie trzy 
lata do powiatu 
żarskiego trafiło 
około 6 milionów 
złotych.

- Polacy doceniają pomoc 
unijną w szybszym roz-
woju gospodarki ale i we 

wzbogacaniu życia społecz-
nego w dziedzinie pracy, 
podwyższania kwalifikacji 
zawodowych, uszlachet-
niania relacji pracownik-
-pracodawca - mówi Józef 
Tarniowy, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
w Żarach. - Pozytywną rolę 
odegrał tu Program Opera-
cyjny Kapitał Ludzki. 

W ramach projektu 
realizowana jest indywi-
dualna i  kompleksowa 
aktywizacja zawodowo-
-edukacyjna osób młodych. 
Jego uczestnikami są osoby 
młode w wieku od 18 do 29 
lat, w tym osoby z niepeł-
nosprawnościami, zareje-
strowane w PUP jako bez-
robotne, z ustalonym I i II 
profilem pomocy. Program 
POWER zakłada tak zwaną 
„gwarancję dla młodzieży”. 
Oznacza to, że w ciągu 
czterech miesięcy osobom 
młodym zostanie przedsta-
wiona oferta zatrudnienia, 
dalszego kształcenia, przy-
uczenia lub stażu. Rekruta-
cja do projektu odbywa się 
zgodnie z zasadami równo-
ści szans kobiet i mężczyzn 
tak, aby zapewnić uczestni-

kom jednakowy dostęp do 
oferowanego wsparcia.

 
Skorzystało już wielu
- Dzięki programowi pomoc 
otrzymała znacząca popu-
lacja osób bezrobotnych 
ale i pracodawców - mówi 
dyrektor Tarniowy. - W mi-
jającej trzylatce skorzystały 
z tych środków 824 osoby 
bezrobotne i 304 praco-
dawców. 

Największym powo-
dzeniem cieszyły się staże. 
Objęły one dotychczas 551 
osób nabywających nowe 
doświadczenia zawodowe, 
nowe kwalifikacje i upraw-
nienia. 

Żary znane są z dużej 
aktywności gospodarczej, 
w tym dużej liczby powsta-
jących firm. Wśród nich 
aż 131 nowych zakładów 
założonych przez bezrobot-
nych skorzystało z unijnych 
środków POWER. 

Niemal w każdej naj-
mniejszej miejscowości wi-
dać realizowane inwestycje. 
Nie dziwi więc, że najwię-
cej nowych firm powstało 
w branży budowlanej. Jak 
podkreśla dyrektor PUP, 

znakiem czasu – poprawy 
statusu materialnego miesz-
kańców i lepszych standar-
dów życia jest zwiększony 
popyt na usługi kosmetycz-
ne, fryzjerskie, pielęgnacji 
i ochrony zdrowia. Należy 
wspomnieć jeszcze o me-
chanice pojazdowej, na któ-
rą jest zapotrzebowanie ze 
względu na zwielokrotnie-
nie liczby pojazdów w ciągu 
ostatnich lat. Branż, jakie 
reprezentują nowe firmy, 
jest kilkadziesiąt. 

- Jesteśmy na półmet-
ku realizacji dużego progra-
mu unijnego ukierunkowa-
nego na rynek pracy i należy 
spodziewać się w następnej 
trzylatce podwojenia środ-
ków finansowych i osób 
bezrobotnych, a także praco-
dawców, którzy będą mogli 
skorzystać z pomocy finan-
sowej POWER-a - mówi Jó-
zef Tarniowy. - Osób, które 
już korzystały z tego progra-
mu nie trzeba przekonywać, 
natomiast przykłady ich 
sukcesów powinny zachęcać 
kolejnych pracodawców 
i osoby bezrobotne. 

Andrzej Buczyński

ŻYCIE WOKÓŁ NAS

REGION Unijny POWER na lokalnym rynku pracy

Dla bezrobotnych 
i pracodawców

fot. Andrzej Buczyński

fot. nadesłane

Na mocy Ustawy z dnia 
11 lipca 2014 roku na 
nową perspektywę fi-
nansową 2014 – 2020 
uchwalono POWER – 
czyli Program Opera-
cyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój. Korzysta z tego 
również powiat żarski. 
W latach 2015-2017 
dysponował środkami 
w wysokości około 6 
milionów zł (2015 r. – 
1.875.600 zł, 2016 r. 
– 2.016.700 zł, 2017 r. 
– 2.018.200 zł).

Andrzej Markulak, dyrektor MOSRiW 
w Żarach
- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku od 
wielu lat (od 1995 roku) współpracuje z Powiatowym 
Urzędem Pracy w celu pozyskiwania pracowników do 
pracy w Ośrodku. Są to pracownicy zatrudniani na 
różnych stanowiskach i o różnych predyspozycjach 
zawodowych; ratownicy wodni, instruktorzy sportu, 
robotnicy, konserwatorzy czy kasjerki. 

MOSRiW korzysta z różnych form zatrudnienia 
bezrobotnych. Są to staże oraz prace interwencyjne. 
Natomiast skierowani bezrobotni korzystają z różnych 
projektów, również unijnych. Są to prace interwencyjne: 
„Aktywizacja zawodowa dla ludzi młodych”, „Aktywni 
mogą więcej”, czy „RM od 30 do 50”.

Korzyści dla pracodawcy są duże. Naborem na 
wolne stanowiska zajmuje się PUP, a pracodawca ma 
prawo wyboru spośród skierowanych kandydatów. 
Każde stanowisko jest refundowane - są to kwoty różne 
w zależności od programu. Refundowana jest częściowo 
składka ZUS, pracodawca nie opłaca również składki na 
Fundusz pracy - najczęściej jest to okres 12 miesięcy.

Są oczywiście pewne obowiązki związane z umo-
wą spoczywające na pracodawcy, np. comiesięczne 
rozliczenie wniosku.

Dzięki wieloletniej, dobrej współpracy z PUP 
pozyskaliśmy nie tylko środki finansowe, ale przede 
wszystkim dobrych, pracujących do dzisiaj pracowników.

Ewelina Grzybowska, fotograf
- Byłam zarejestrowana urzędzie pracy jako bezro-
botna i skorzystałam z dotacji, dzięki której kupiłam 
aparat, obiektyw o którym zawsze marzyłam, drugi 
szerokokątny by móc bez stresu fotografować śluby, 
lampę i nowy komputer. Dotacja wystarczyła na 
najpotrzebniejszy sprzęt konieczny do rozpoczęcia 
pracy. Obecnie wyposażam studio już dzięki klien-
tom. Bez dotacji w wysokości 16 tys. nie miałabym 
jak wystartować. Fotografią zaraziła mnie koleżan-
ka, kiedy miałam 16 lat. Gdyby nie dotacja, pewnie 
byłabym dopiero na etapie kupowania aparatu, 
a dzisiaj mam już swoje studio i spełnia się moje 
marzenie.
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GMINA LUBSKO 
Uczniowie z rodzin 
znajdujących się 
w trudnej sytuacji 
materialnej mogą 
liczyć na pomoc. 
Termin składania 
wniosków upływa  
15 września.
Dochody miesięczne nie mogą 
przekraczać 514 złotych na oso-
bę w rodzinie, zaś w przypadku 
gospodarstw rolnych jest to 288 
złotych na hektar przeliczeniowy. 
Można uzyskać pomoc w zakupie 
między innymi podręczników, 
zeszytów, pomocy naukowych, 
odzieży sportowej i innych rze-
czy potrzebnych w szkole. Ale 
nie tylko. 

Więcej informacji można 
uzyskać pod numerem telefonu 
68 457 62 18. Wnioski można 
składać w Wydziale Spraw Spo-
łecznych przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 3, na I piętrze 
w pokoju nr 29. Formularze do-
stępne są w urzędzie miejskim, 
a także w placówkach szkolnych 
na terenie gminy. ATB

Pomoc materialna 
o charakterze socjalnym 
przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych 
i niepublicznych o uprawnie-
niach szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych oraz 
słuchaczom publicznych kole-
giów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych – do czasu 
ukończenia kształcenia, nie 
dłużej jednak niż do ukończe-
nia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych 
i niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom 
i młodzieży, o których mowa 
w art. 16 ust. 7, a także dzie-
ciom i młodzieży upośledzo-
nym umysłowo ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami reali-
zację odpowiednio obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki – 
do czasu ukończenia realizacji 
obowiązku nauki;
c) uczniom szkół niepublicz-
nych nie posiadających upraw-
nień szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych – do 
czasu ukończenia realizacji 
obowiązku nauki;
d) słuchaczom niepublicznych 
kolegiów nauczycielskich i na-

uczycielskich kolegiów języków 
obcych – do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 24 roku 
życia.

Stypendium szkolne może być 
przyznane w jednej lub kilku 
z następujących form:
1. Całkowitego lub częściowe-
go pokrycia kosztów udziału 
w zajęciach edukacyjnych, 
w tym wyrównawczych, wykra-
czających poza zajęcia realizo-
wane w szkole w ramach planu 
nauczania, a także udziału 
w zajęciach edukacyjnych rea-
lizowanych poza szkołą;
2. Pomocy rzeczowej o cha-
rakterze edukacyjnym, w tym 
w szczególności zakupu pod-
ręczników;
3. Całkowitego lub częściowe-
go pokrycia kosztów związa-
nych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania, ale 
tylko w stosunku do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych 
oraz słuchaczy kolegiów na-
uczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i ko-
legiów pracowników służb 
społecznych;
4. Świadczenia pieniężnego, 
jeżeli organ przyznający sty-
pendium uzna to za właściwe.

ROZMAITOŚCI

ŻARY Wszystko 
zagrało świetnie. 
Pomysły 
i organizacja 
były znakomite. 
Zabrakło tylko 
jednego - dobrej 
pogody.

Deszczowa pogoda popsuła 
szyki organizatorom Festy-
nu Strażackiego, który przy-

gotowali wspólnie strażacy 
z OSP Kunice, Komendant 
Państwowej Straży Pożarnej 
i Burmistrz Miasta. Powo-
dzeniem wśród najmłod-
szych cieszyła się darmowa 
wata cukrowa i popcorn, 
a kto tylko chciał, to mógł 
przez chwilę posiedzieć we-
wnątrz czołgu Leopard 2A5. 

Na stadionie Unii Ku-
nice, gdzie odbywał się 
festyn, wszyscy mogli czuć 
się jak u siebie. PAS

Deszczowy festyn

Można siedzieć w czołgu, albo jeździć rowerem fot. Halina Gola

No to strzelamy fot. Halina Gola

Wojtek uczył się udzielania pierwszej pomocy fot. Halina Gola Dziewczyny z wdziękiem mieszały w kotle fot. Halina Gola

Szkolne stypendia socjalne

Szkoła niestety kosztuje, ale w pewnych sytuacjach można liczyć na 
pomoc fot. Andrzej Buczyński
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Patryk Mackaszwili 
ma 36 lat i od 
ponad 20 lat zmaga 
się z chorobą 
Leśniowskiego-
Crohna. Po 
skomplikowanej 
operacji w Niemczech 
konieczna jest 
kosztowna 
rehabilitacja. Na 
szczęście zawsze 
znajdą się dobrzy 
ludzie, którzy 
pomagają.

W ubiegłą sobotę, 2 września, 
w hali sportowej przy ogólniaku 
odbył się maraton charytatywny. 
Do akcji zainicjowanej przez 
Studio Tańca Cezarego Drzewie-
ckiego chętnie przyłączyli się inni.

- Przyłączyła się Dominika 
Rezlerska, Aneta Górniak i Ma-

rzena Piechowiak, Krysia Macie-
jewicz-Traczewska, klub Agros 
oraz Żarski Klub Sportów Walki 
prezentując pokazy - wymienia 
Cezary Drzewiecki. - Podczas ma-
ratonu zebraliśmy 1780 złotych, 
ale obecnie trwają licytacje.

Był taniec, zumba, trening 
fitness. Każdy mógł skorzystać 
z dowolnej formy ruchu, a przy 
okazji pomóc. Ale to nie koniec 
akcji. Zostało założone specjalne 
konto bankowe, na które wpłacane 
są pieniądze z przeznaczeniem na 
rehabilitację Patryka.

- Przy okazji chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się i pomogli przy 
organizacji - mówi Cezary Drze-
wiecki. - Między innymi dyrek-
torowi Jarosławowi Kropskiemu 
za bezpłatne użyczenie sali, pra-
cownikom szkoły, zielonogórskiej 
firmie od sceny i wielu innym 
osobom i firmom.

Andrzej Buczyński

ŻARY Zbiórka na rehabilitację

Charytatywnie dla Patryka

Wspólna fotka na zakończenie fot. nadesłane

Przy tej okazji bawiły się dzieci wraz z dorosłymi fot. Andrzej Buczyński

Nie wszyscy przyszli poskakać na parkiecie, ale to nie było najważniejsze fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

Cezary Drzewiecki, organizator akcji
- Znam Partyka od jakiegoś czasu. W tamtym 
roku zaczął przychodzić do mnie na zajęcia. 
Później przestał, więc zapytałem co się dzieje. 
Leżał w domu, za chwilę miał jechać do szpitala. 
Wcześniej nie wspominał o swojej chorobie. Nie 
skarżył się. Kiedy zaproponowałem zorgani-
zowanie maratonu charytatywnego, to nawet 
nie chciał. Kiedy jednak po operacji zaczęła się 
rehabilitacja, a skończyły się pieniądze, trzeba 
było jakoś pomóc. Wiele osób, które nawet znały 
Patryka od dawna, dopiero po akcji dowiedziały się 
o jego chorobie. Już po maratonie spotkałem też 
osoby, które nie mogły być i pytały jak mogą jesz-
cze pomóc. To bardzo miłe i pozytywne reakcje.

Konto, na które można dokonać dowolnej wpłaty na rzecz 
rehabilitacji Patryka Mackaszwili

Bank Zachodni WBK 59 1090 2561 0000 0001 3492 2980
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Doroczny 
Jarmark Miodu 
i Wina już po raz 
jedenasty zagości 
w żarskim Rynku.

Jarmark tradycyjnie zapla-
nowany jest na trzecią so-
botę i niedzielę września. 
Stoiska handlowe i promo-
cyjne przy żarskim ratuszu 
ruszą już od rana, w sobotę, 
16 września. Oficjalne ot-
warcie nastąpi o godzinie 
12. W sobotę z programem 
piosenek kabaretowych wy-
stąpi kabaret Oj, tam! Oj, 
tam! W niedziele po go-
dzinie 12 scenę zdominują 
zespoły śpiewacze z gminy 
Żary, które od pierwszej 
edycji towarzyszą gościom 
imprezy, budując jej fol-
kowy i ludowy klimat. Na 
zakończenie znane przeboje 
zaśpiewa Piotr Pużak.

W trakcie miodowego 
święta nie zabraknie stoisk 
handlowych z miodami, 
miodami pitnymi i różnymi 

produktami zawierającymi 
miód. Dopełnieniem będą 
stoiska z wędlinami, ręko-
dziełem i biżuterią ręcznej 
roboty, artykułami drewnia-
nymi i szklanymi, słoikami, 
przyprawami oraz zabaw-
kami i balonami. Będzie 
także można kupić sadzonki 
winorośli i posmakować zie-
lonogórskiego wina.

Podczas całej imprezy 
będzie można zasięgnąć 
fachowych porad bezpośred-
nio u pszczelarzy. 

Dla osób niepełno-
sprawnych organizatorzy, 
Towarzystwo Upiększania 
Miasta, we współpracy z Re-
jonowym Kołem Pszczela-
rzy, zapewniają specjalną 
toaletę, która będzie posta-
wiona na tyłach ratusza. 
Doroczny jarmark jest do-
finansowany przez Urząd 
Miejski. Wsparcia organiza-
cyjnego użyczyło Starostwo 
Powiatowe oraz Żarski Dom 
Kultury. Doroczne święto 
zakończy się w niedzielę, 17 
września, ok. godz. 16. red

ŻARY XI Jarmark Miodu i Wina

Miód jest dobry 
na wszystko

Na Jarmarku Miodu i Wina można kupić dobrej jakości miody. Sprawdzone, prosto od pszczelarza fot. mk

ŻARY Pokazy, 
prezentacje, 
degustacje 
i moc różnych 
atrakcji czeka 
na uczestników 
Święta Lasu.
Święto, którego organizato-
rem są członkowie Fundacji 
Natura Polska odbędzie się 
na terenie kompleksu sporto-
wo-rekreacyjnego SYRENA 
w sobotę, 23 września. Uro-
czyste otwarcie zaplanowane 
jest na godzinę 12.

Na uczestników czekać 
będzie sporo atrakcji. Organi-
zatorzy zaplanowali prezen-
tację maszyn leśnych i ogro-
dowych, pokaz tresury psów 
myśliwskich, pokaz mody 
myśliwskiej, rzeźbienie piłą 
mechaniczną w drewnie czy 
pokaz sokolnika. Będzie 
można posłuchać koncertu 

sygnalistów, a wieczorem 
ok. godz. 19 wystąpi „Retro 
Swing Project”, a później DJ 
Leśny.

W trakcie całej im-
prezy, do ok. godz. 18:30 
czynne będą stoiska handlo-
we i promocyjne. Udział za-
powiedziało sześćdziesięciu 
wystawców. Będzie można 
posmakować pieczonego 
dzika, myśliwskiego bigo-
su i miodów oraz obejrzeć 
wystawę grzybów. Dzięki 
wsparciu Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych 
w imprezie zaprezentują się 
cztery nadleśnictwa, a na 
stoisku Nadleśnictwa Krzyst-
kowice będzie można dostać 
bezpłatnie drzewko. 

Na uczestników będą 
czekać warsztaty, pokazy 
i konkursy. Organizatorzy 
przygotowali np. materiał 
na samodzielne wykonanie 
200 budek lęgowych dla 

ptaków. Każdy, kto tylko ze-
chce będzie mógł pod okiem 
fachowca wykonać budkę 
i zabrać ją ze sobą.

Imprezie będzie towa-
rzyszyć polsko-niemiecki 
bieg leśny „Cross Górski po 
Zielonym Lesie” i polsko-
-niemieckie sadzenie lasu. 
Udział, oprócz polskich, 
zapowiedzieli strażacy z Nie-
miec. Nieprzypadkowo. Im-
preza jest dofinansowana 
przez dwa Euroregiony: 
Sprewa-Nysa-Bóbr oraz 
Nysa. Organizatorzy pozy-
skali 23 tysiące Euro, stąd 
duży rozmach imprezy.

- To święto, to prawdzi-
wa szansa na „posmakowanie 
lasu”. To niecodzienne wyda-
rzenie, jest niewiele takich 
imprez, warto przyjść całą 
rodziną - zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych pre-
zes fundacji Natura Polska 
Tomasz Żółkiewicz. PAS

Posmakować prawdziwego lasu
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ŻAGAŃ W scenerii 
przybranego, 
wiejskiego wozu 
mieszkańcy czytali 
„Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego.

Imprezę zorganizowali pracowni-
cy Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
a poprowadziła Wioletta Stachura. 
W rolę historycznych postaci 
wcielili się pracownicy jednostek 
samorządowych, wojska, straży 
pożarnej i animatorzy kultury. 
Ksiądz proboszcz Jarosław Stoś 
czytał partie księdza i żyda a prze-
wodnicząca Rady Miasta Wanda 
Winczaruk rolę dziennikarza. 
Akcja Narodowego Czytania 
wzbudziła duże zainteresowanie 
wśród mieszkańców Żagania. JM

Narodowe czytanie 
Wyspiańskiego

W miłym nastroju, z uśmiechem na twarzy. To w końcu „Wesele” fot. Jan Mazur

Samorządowcy, wojskowi, animatorzy kultury, urzędnicy. Razem czyta się lepiej fot. Jan Mazur

ŻARY Kolejną, 
coroczną wycieczkę 
dla miłośników 
jednośladów 
zorganizowało 
żarskie koło Forum 
Samorządowego 
Miast i Gmin Powiatu 
Żarskiego.
Rajd rowerowy organizowany 
przez Forum odbył się już po raz 
siódmy. Wystartował z żarskiego 
Rynku. W tym roku trasa przebie-
gała z Żar, przez Olbrachtów, Mi-
łowice, Suchleb, Lipinki Łużyckie, 
Górkę i z powrotem do Żar. To 
ponad 30 kilometrów. Uczestnicy 
podkreślają miłą atmosferę i ciepłe 
przyjęcie w miejscowościach od-
wiedzanych po drodze. Nie od dziś 
wiadomo, że rower jest nie tylko 
pojazdem do przemieszczania się 
z miejsca na miejsce, ale przede 
wszystkim znakomitą formą ruchu 
na świeżym powietrzu. ATB

Rowerem po okolicy

Na rowerową przejażdżkę zawsze znajdą się chętni fot. Andrzej Buczyński
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Nie dało się przegapić, 
że w Starej Wodzie 
odbywają się 
dożynki. Mieszkańcy 
na tę okoliczność 
przystroili wieś 
zabawnie i kolorowo.
Dożynki gminne odbyły się 2 września. 
Aby tradycji stało się zadość, po mszy 
św. bochen chleba wypieczony z tego-
rocznych zbiorów na ręce burmistrza 
Lecha Jurkowskiego przekazali staro-
stowie dożynek - Dariusz Boczar i Jo-
anna Podskalna. Zorganizowano całą 
moc atrakcji dla najmłodszych i dla 
starszych. Na scenie prezentowały się 
zespoły śpiewacze, a zgromadzonych 
rozbawił kabaret „Ciach”.

Nierozłącznym elementem każ-
dych dożynek jest konkurs na najpięk-
niejszy wieniec. Pierwsze miejsce 
zajęła Stara Woda, drugie - Lutol, 
zaś trzecia nagroda powędrowała do 
Tucholi. Wyróżnienia przyznano wień-
com z Dłużka i Górzyna. 

Przydomowe dekoracje dożyn-
kowe nie były przypadkowe. Ogło-
szono również zwycięzców konkursu 
na najładniej przystrojoną posesję. 
Pierwsze miejsca zdobyli Dorota Ko-
łodziejczyk i Michał Łobodziec oraz 
Joanna i Adam Podskalni. Drugie 
lokaty zajęli Karolina i Robert Boczar 
oraz Monika Podskalna.

Andrzej Buczyńśki

GMINA LUBSKO Dobry humor mieszkańców

Stara Woda gospodarzem 
gminnych dożynek

Na dożynkach muszą być wieńce fot. UM Lubsko

Nad wyraz spokojne koniki fot. UM Lubsko

Ludowe motywy na scenie fot. UM Lubsko

I lakiernik już nie potrzebny fot. UM Lubsko

Dzieciaki miały frajdę fot. UM Lubsko

ŻARY Foodtrucki, czyli 
pojazdy, z których serwuje 
się jedzenie, zajechały do 
Żar już po raz drugi.
Weekendowe degustacje różnych nowych 
smaków przypadły do gustu mieszkańcom 
miasta. Kilkunastu kulinarnych propozycji 
nie dało się przejeść w jeden dzień. Trzeba 
się było na coś zdecydować. I choć - jak mó-
wią - od przybytku głowa nie boli, to w tym 
wypadku mnogość ofert mogła przyprawić 
o zawrót głowy. Nieznane na co dzień dania 
przyciągały chętnych. Imprezie towarzyszy-
ła muzyka, kino plenerowe i inne atrakcje. 

Pierwsza, wcześniejsza tegoroczna 
edycja zaskoczyła chyba popularnością 
samych organizatorów. Godzina spędzona 
w kolejce po jedzenie, to niemalże powrót 
do czasów peerelu. Jednak nikt się nie skar-
żył, bo przecież nikt nikogo na siłę w kolejce 
nie trzymał. Za drugim razem było trochę 
luźniej w kolejkach. ATB

Jedzonko zajechało pod ratusz

Spacer pod ratusz i o gotowaniu obiadu tego dnia można było zapomnieć fot. Andrzej Buczyński
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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
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Zareklamuj się u nas
w największym bezpłatnym tygodniku w regionie

Twoja reklama na naszych łamach
dotrze do tysięcy potencjalnych klientów

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

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

AUTOREKLAMA

REKLAMA REKLAMAREKLAMA

Sprzedam

 ▶  Fotel skórzany duży, ka-
napa skórzana antyk. Żary ul. 
Górnośląska 1/4a Tel. 668 921 509

 ▶  Świecznik, zegar z mo-
siądzu, ława szklana z podstawa 
kobiety.Żary ul. Górnośląska 1/4 a 
Tel. 668 921 509

 ▶ Zamrazarka sprawna dwu-
komorowa  220 litrów.70 - zł. 
Duży garaż, obok NETTO Tel. 
602 501 936

 ▶ Kultywator. Brony. Sieczkar-
nia. Tel. 792 495 391

 ▶ Sprzedam stacjonarny re-
habilitacyjny rowerek. Cena 60 
złotych. Żary Tel. 68 363 90 28

 ▶ Pawilon Handlowy 50 m2 
Żary Centrum Sprzedam. Tel. 53 
232 70 37

 ▶ Mieszkanie w starym bu-
downictwie do remontu 2 pokoje 
z kuchnia po 43 m2 ul. Okrzei 62 
- III piętro. Tel. 607 515 254

 ▶ Silniki EL: 1.5 KW-1420 ODR 
- 380V 0,8 KW-140 0br-220V 04 
KW - 1300 OBR - 220V, O,25 KW- 
2880 0BR-220V Tel. 504 370 020

 ▶ Wysprzedaż wyrobów śru-
bowych po likwidacji działalności 

handlowej. Tel. 504 370 020

 ▶ Suknia ślubna firmy Papilio, 
dwucęściowa, rozmiar 38/42 na 
wzrost 168cm koło z ECRU  Tel. 
517 643 970

 ▶ Maszyna do pisania OPTI-
MA, ryzy papieru ryzy białego o 
wymiarach 70X 100 cm - 1300 szt. 
Tel. 517 643 970

 ▶ Proszek do prania UNI-
WERSALNY ORYGINALNY NIE-
MIECKI 10,5 kg opakowanie, 10 
szt. Cena za 1 - opakowanie 45 zł  
Tel. 695 849 641

 ▶ Reno Trafik Bus - 3 oso-
bowy czarny 1,9 TDI, elektrycz-

ne szyby, ABS, central,  hak, 
radio,sprowadzany, uszkodzone 
łożysko skrzyni biegów, cena 
8800 zł Tel. 695 698 441

 ▶ Biurko - Pilnie, stan bardzo 
- dobry. Tel. 697 557 083

 ▶ R o w e r  m ę s k i  1  m i e -
siąc używany.  Cena 380 zł . 
Rower damski cena 200zł Tel. 
697 846 739

 ▶ Opony + felgi Mercedes A 
klasa 4 szt. Cena 120 zł. Tel. 697 
846 739

 ▶ Meble nowe Tanio POP  
System BBW do pokoju kolor buk, 
szafy, komody, biblioteczka, rega-

ły, pełne umeblowanie pokoju. Tel. 
792 545 929

 ▶ Okazyjnie, tanio oddam 
rożne przedmioty kolekcjoner-
skie, książki, porcelanę, maszyny 
do szycia, pisania, zegary na 
baterie. Tel. 793 896 405

 ▶ Audi A6 C5 SEDAN 2,8 Gaz 
rok 2001, stan bardzo dobry cena 
12222 zł. Przebieg 300 tys. Tel. 601 
858 633

 ▶ Skoda - Super - 05R - TDI 
- 130 KM - przebieg - 201 tys. ful 
- opcja - garażowany - nowe - opo-
ny - rozrząd - OC - 18r - wymiana 
- oleju. Tel. 516 368 450

 ▶ Magiel  drewniany kpl , 
przedmioty porcelanowe, znacz-
ki pocztowe bogaty zbior, zegary 
na baterię, monety różne, obrazy 
święte, bogaty zbiór książek około 
1000 zł. Tel. 602 128 246

 ▶ Lubsko - rowery męskie 28’’ 
Damka 26”z przerzutkami, garnki 
gliniane od 3 - do 15 L, butla do 
wina w koszu 30 L, nowy mop 
Parowy. Tel. 782 496 560

 ▶ Narożnik rozkładany oraz 
skrzynia na pościel, tanio, kredens 
pokojowy, maszyna do szycia 
Łucznik w szafce. Tel. 881 918 672

 ▶ Sprzedam pampersy typu 
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SENI roz. L-3 Tel. 665 606 111

 ▶ Opony letnie 155/80/R13, 
opony zimowe 155/80/R13. Stan 
bardzo dobry. Tanio chłodnica 
SEAT 1.2 Porsche Tel. 881 918 672

 ▶ Kanapę 2 osobową rozkła-
daną + 2 Fotele + podnóżek, kolor 
EKRI, cena 450 zł Tel. 601 691 569

 ▶ BMW -  E 46,  2 ,0 DIE-
SE L ,  s re br ny,  kl i m a - t ron i k 
E L .  s z y b y,  A B S ,  c e n t r a l 
2001r, hak, radio, 310 tys. km  
Aktualne OC, badanie cena 8200 
zł Tel. 601 691 569

 ▶ Opel OMEGA 2001 rok 
2.216V kombi, cena 6400 zł + 
opłaty. Tel. 695 698 441

 ▶ Ciągnik, agregat ścierni-
skowy, pług brony, wywrotka, 
opony, pasy i części do kombajnu, 
samozbierająca inne. 699932056 
Tel. 68 362 06 79

 ▶ Magiel  drewniany kpl , 
przedmioty porcelanowe, znacz-
ki pocztowe bogaty zbior, zegary 
na baterię, monety różne, obrazy 
święte, bogaty zbiór książek około 
1000 zł. Tel. 602 128 246

Kupię

 ▶ Kupię auto sprawne, zare-

jestrowane do 2500zł. Tel. 724 
040 418

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

 ▶ Kupię monety nieobiegowe 
i obiegowe  2 złotówki od 1995, 
międzywojenne, marki srebrne, 
złote wg. wyceny oraz  starocie, 
przedmioty kolekcjonerskie. Tel. 
602 128 246

 ▶ Diagnostyka samochodo-
wa, usuwanie błędów. Tel. 695 
698 441

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

Nieruchomości

 ▶ Wynajmę konfor towe, 
dwupokojowe umeblowane 
mieszkanie w centrum Żar o 
powierzchni 51 m2. kontakt po 
godz 17tej.  Tel. 608 327 337

 ▶ Kawalerka do wynajęcia 
umeblowana Żary -  Kunice, na-
wet dla dwóch Ukrainek - Tanio 
Tel. 696 261 345

 ▶ Pokoje dla firm + Aneks 
kuchenny ( Przy obwodnicy Żar) 
Tel. 604331628 Tel. 68 362 07 14

 ▶ Sprzedam działkę budow-

laną - atrakcyjna dzielnica Żar 
z nowo powstającymi domami. 
Spokojna lokalizacja. Blisko mia-
sta. tel. 797 747 161 Tel. 794 747 161

 ▶ ZARY - atrakcyjny dom w 
zabudowie szeregowej w okolicy 
Zielonego Lasu. Sprzedaż lub za-
miana na 3 pokojowe mieszkanie. 
Nieruchomości ATUT Żary ul. 
Podchorążych 14,  tel. 68 374 07 
12 Tel.  600 812 468 

 ▶ ŻARY - całkowicie bez-
czynszowe 3 pokojowe miesz-
kanie o pow. 94 m2 , I piętro. 
Atrakcyjna lokalizacja. Nieru-
chomości ATUT Żary ul. Pod-
chorążych 14,  tel. 68 374 07 12 
 Tel. 600 812 468

 ▶ ZARY - nowe 2 -pokojowe 
o pow. 54 m2 w apartamentow-
cu . Sprzedaż. Nieruchomości 
ATUT  Żary ul. Podchorążych 
14    374 07 12,   www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 463 

 ▶ ZARY - Centrum - miesz-
kanie o pow. 42 m2, I piętro w 
zadbanej kamienicy. Tel. 600 
812 463 

 ▶ ŻARY - KUNICE- działkę 
pod budowę domu na ul. Osad-
niczej , 900 m2. Pełne uzbrojenie 

: woda, energia, gaz, kanalizacja 
przy działce .Nieruchomości 
ATUT Żary ul. Podchorążych 14,  
tel. 68 374 07 12 Tel. 600 812 463

 ▶ ZARY - os. Męczenników- 
mieszkanie 3 pokojowe o pow. 
49 m2 , IV piętro. Z całym wypo-
sażeniem. Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14,  tel. 68 
374 07 12 Tel.  600 812 463

 ▶ ŻARY - Centrum,  dział-
ka pod budowę kamienicy o 
powierzchni około 400 m2. 
Nieruchomości ATUT Żary ul. 
Podchorążych 14,  tel. 68 374 07 12 
 Tel. 600 812 468

 ▶ JANKOWA ŻAGAŃSKA - Pół 
domu o powierzchni około 80 

m2 , 2 pokoje, kuchnia, budynek 
gospodarczy w kuchnią letnią i 
wc, działka około 900 m2. Sprze-
daż- zamiana na mieszkanie w 
Żarach. Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14,  tel. 
68 374 07 12,  www.atutzary.pl 
  Tel.  600 812 468  

 ▶ DROŻKÓW - grunty orne 
o obszarze około 4 ha / w tym 
las około 1 ha /  sprzedaż - Nie-
ruchomości ATUT Żary ul. Pod-
chorążych 14,  68 374 07 12, 

 Tel. 68 374 07 12

 ▶ D R O Ż K Ó W  -  g r u n t y 
orne o obszarze około 4 ha / 
w tym las około 1 ha /  sprze-
daż -  Nieruchomości  ATUT 
Ż a r y  u l .  Po d c h o r ą ż yc h  14 ,   
 Tel. 68 374 07 12

 ▶ ŻARY - dzielnica willowa, 
kameralny dom o powierzchni 
140 m2 / 5 pokoi, kuchnia, 2 
łazienki, podpiwniczony, garaż, 
budynek gospodarczy 100 m2, 
działka 900 m2, Sprzedaż Nie-
ruchomości ATUT  Żary ul. Pod-
chorążych 14,  tel. 68 374 07 12, 
www.atutzary.pl Tel. 600 812 468  

 ▶ Poszukujemy mieszkanie 
3 pokojowe w kamienicy w Ża-
rach okolice ul. Gnieźnieńska, 
Katowicka / płatne gotówką / 
Nieruchomości ATUT  Żary ul. 
Podchorążych 14,  tel. 68 374 07 
12,    Tel. 600 812 468 

 ▶ LUBSKO-  -mieszkanie 2 
pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, 
położone w ładnej spokojnej 
okolicy, niski czynsz,  Cena  95 
tys.zł Sprzedaż  Nieruchomości 
ATUT  Żary ul. Podchorążych 14   
tel. 68 374 07 12, www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 468

 ▶ ŻARY - 3 km - mieszkanie 
o pow. 73 m2 / 4 pokoje, kuchnia, 

łazienka, wc/ parter z ogródkiem 
i 2 garażami.   Nieruchomości 
ATUT Żary ul. Podchorążych 14, 
tel.600 812 463 www.atutzary.pl 
 Tel. 68 374 07 12

 ▶ RYTWINY- okolice Tuplic- 
DOM 140 M2, WARSZTAT, BUD. 
GOSPODARCZE, ZIEMIA 1,20 
HA, Sprzedaż lub zamiana na 
mieszkanie w Żarach. Cena 220 
tyś. zł do neg. Nieruchomości 
ATUT Żary ul. Podchorążych 14,  
tel. 68 374 07 12, www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 468

 ▶ DROŻKÓW - Pół domu do 
remontu o powierzchni około 
100 m2 działka około 1ha Sprze-
daż. Cena 60 tyś. zł Nieruchomo-
ści ATUT Żary ul. Podchorążych 
14 tel. 68 374 07 12,  www.atutzary.
pl Tel. 600 812 468 

 ▶ ŻARY - Kameralne miesz-
kanie o powierzchni 107 m2 / 
4-5 pokoi, kuchnia, łazienka / 
położone w parterze kamienicy, 
ogródek. Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14  tel. 
68 374 07 12, www.atutzary.pl 
 Tel.  600 812 468  

 ▶ OLBRACHTÓW- działka 
o powierzchni 3000 m2  z fun-
damentami domu jednorodzin-
nego  / ewentualnie 1500 m2 /    

OGŁOSZENIA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

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

Lokal jest dostosowany do działalności 
banku lub instytucji finansowej

Lokal klimatyzowany, świetna lokalizacja, 
duży parking

Kontakt tel. 608 637 937

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

REKLAMA
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REKLAMAREKLAMA

Składniki
• 1 kg cukinii
• 3 jaja
• 10 dag żółtego sera
• 1/3 szk.l kaszy manny
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej
• Cebula szt.
• Czosnek 1 ząbek
• sezam
• Sól, pieprz, chilli, przyprawa typu vegeta

Sposób przygotowania:
Cukinię zetrzeć na tarce o dużych oczkach. 
Posolić i odstawić na ok. ½ godz., po czym 
mocno odcisnąć przez gazę lub gęste 
sito z soku. Do odciśniętej cukinii dodać 
surowe jaja starty żółty ser, kaszę mannę, 
mąkę przesmażoną na oleju cebulę oraz 
czosnek. Masę dokładnie wymieszać  
i doprawić według własnego uznania. 
Formę keksową wysmarować tłuszczem 
i wysypać bułką tartą. Do foremki wylać 
masą i posypać ziarnami sezamu. Zapie-
kać w piekarniku około 1 godz. aż pasztet 
przyrumieni się. Pasztet można wyjąć  
z formy dopiero po całkowitym wystudze-
niu. Smacznego.

Przepisy kulinarne

fot. ARMG

Pasztet z cukini

REKLAMA

ATUT Żary ul. Podchorążych 14  
tel. 600812463 ,  www.atutzary.pl 
 Tel.  600 812 463 

 ▶ ŻARY- CENTRUM -lokal 
usługowy o pow. 170 m2 na parte-
rze. Wynajem lub sprzedaż. ATUT 
Nieruchomości Żary ul. Pod-
chorążych 14 www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 468

 ▶ ŻARY - Centrum , lokal han-
dlowo- usługowy o pow. 143 m2 
działka pod rozbudowę o pow. 
200 m2 . ATUT Nieruchomości 
Żary ul. Podchorążych 14 tel. 
600 812 463,    www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 468

 ▶ Lubsko - kupię mały dom - 
w rozliczeniu może być jedno lub 
dwa mieszkania. Tel. 782 496 560

 ▶ Poszukujemy dla klien-
tów domu do remontu w Ża-
rach i okolicach Żar (do 20 km). 
Żary, ul. Rynek 26. Tel. 600 230 
116 www.kryszewska-nierucho-
mosci.pl

 ▶ Poszukujemy dla klientów 
mieszkania do 40 m2, 1 lub 2 po-
kojowego w centrum Żar. Żary, ul. 
Rynek 26. Tel. 600 230 116 www.
kryszewska-nieruchomosci.pl

 ▶ Poszukujemy dla klien-
tów  m i e szka n i a  2 -3  p oko -
jowego do 70 m2 w Żarach. 
Żary, ul. Rynek 26, tel. Tel. 600 
230 116 www.kryszewska-nieru-

chomosci.pl

 ▶ P r z y j m u j e m y  o f e r t y 
Sprzedaż, Kupno, Wynajem, 
D omy,  Mie szkania ,  Działki . 
Żary, ul. Rynek 26, tel. Tel. 600 
230 116 www.kryszewska-nieru-
chomosci.pl

 ▶ Żary - hale magazynowe 
do wynajęcia, na dużej dział-
ce, ogrodzone, monitorowane. 
Partner Nieruchomości.  Tel. 
533-308-999

 ▶ Żary - lokal użytkowy do 
sprzedaży, w centrum Żar, na 
parterze, o pow. 105 m2 w oka-
zyjnej cenie 250 tys. Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-999

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

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

 ▶ Działki na sprzedaż w do-
brych cenach kilka km od Żar 
(Kunice, Siodło, Olbrachtów), 
Partner Nieruchomości.  Tel.  
533-308-999

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

 ▶ Dom na wsi w gm. Brzeźni-

ca z działką 20ar i dużą stodołą 
z kamienia. Partner Nieruchomo-
ści. Tel. 690 411 006

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

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

 ▶ Żary – mieszkanie w Ryn-
ku, do kapitalnego remontu. 

Partner Nieruchomości. Tel. 690 
411 006

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

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

 ▶ Dom na wsi gm. Brzeźnica, 
95m2, stodoła z kamienia 140m2, 
działka 20ar. Cena do negocjacji. 

Partner Nieruchomości. Tel. 690 
411 006

 ▶ Mieszkania w stanie de-
weloperskim w Żarach. Tel.  606 
705 480

 ▶ Posiadamy atrakcy jne, 
pięknie położone działki bu-
dowlane w: Żarach, Kunicach, 
Siodle ,Drożkowie, Olbrachtowie. 
Atrakcyjne ceny sprzedaży!! cena 
od 30 zł/m2 Tel. 606 705 480

 ▶ Mieszkanie w 2 poziomo-
we w apartamentowcu  – Żary.
Cena 298.000zł Tel. 606 705 480

 ▶ Atrakcyjny dom w Szprota-
wie w cenie 260000zł  Tel.  606 
705 480

 ▶ Lokal usługowy w stanie 
deweloperskim w Żarach- do 
sprzedaży. Pow. 112m2 -410.000zł 
Tel. 606 705 480

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

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

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

 ▶ Dom - 4 pokoje - kuchnia 
- łazienka - WC - ogrzewanie - Wę-

giel - zabudowanie gospodarcze 
- zamiana Żary na 2 pokoje. Tel. 
516 368 450

 ▶ Do wynajęcia pół domu 
jednorodzinnego, wyremonto-
wany z garażem w Olbrachtowie. 
Tel. 602 185 904

Motoryzacja

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

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

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

 ▶ Kupię auto sprawne, zare-
jestrowane do 2500zł. Tel. 724 
040 418

 ▶ Reno Trafik Bus - 3 oso-
bowy czarny 1,9 TDI, elektrycz-
ne szyby, ABS, central ,  hak, 
radio,sprowadzany, uszkodzone 
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ŻARY
ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary, tel. 68 479 13 56,  
e-mail: zizr@praca.gov.pl,  http://pup.zary.sisco.info

OFERTY PRACY - URZĘDY PRACY

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

• Nauczyciel plastyki/ techniki Żary 1
• Wychowawca na świetlicy Żary 1
• Specjalista do spraw sprzedaży Żary 2
• Spedytor z językiem niemieckim lub językiem 

angielskim Żary 1
• Spedytor Tuchola Żarska 1
• Technik fizjoterapii Lubsko 1
• Pracownik biurowy Lubsko 1
• Ankieter Lubsko i okoliczne gminy 1
• Przedstawiciel handlowy Lubsko 1
• Dietetyk Żary 1
• Specjalista do spraw handlu Lubsko 2
• Pracownik produkcji Lubsko 10
• Kierowca samochodu do 3,5 tony Żary 1
• Krojczy chleba Żary 1
• Sprzątaczka Żary (5 godzin dziennie) 2
• Tokarz Jasień 1
• Frezer Jasień 1
• Spedytor Żary 1
• Sprzedawca Lipinki Łużyckie 2
• Sprzedawca Lubsko 1
• Sprzedawca Bieniów 2
• Kasjer/ Sprzedawca Lubsko 1
• Pomoc kucharza Żary 2
• Kucharz Żary 3
• Pomocniczy robotnik budowlany Lubsko 1
• Robotnik budowlany Lubsko 1
• Operator CNC – tokarz/ frezer Żary 1
• Murarz Jasień 2
• Pomocniczy robotnik budowlany Jasień 2
• Pozostali robotnicy budowlani robót wy-

kończeniowych i pokrewnych gdzie indziej 

niesklasyfikowani Jasień 2
• Kierowca samochodu dostawczego Lutol 1
• Kowal Lutol 1
• Spawacz Lutol 1
• Pracownik magazynu Lubsko 1
• Elektromechanik Lubsko 1
• Mechanik Lubsko 1
• Elektryk Lubsko 1
• Magazynier Żary 2
• Pomoc na wydziale napełniania Żary 4
• Sprzątaczka Żary 1
• Mechanik samochodów osobowych/ wulka-

nizator Żary 1
• Stolarz/ Monter Lubsko 1
• Monter stelaży – pakowacz Lubsko 3
• Pakowacz Jasień 1
• Kierowca kat. B lub C/ Sprzedawca Żary 

i okolice 1
• Kierowca samochodu ciężarowego kat. C+E 

Lubsko 5
• Mechanik samochodowy – serwisant ogu-

mienia Żary 1
• Robotnik budowlany (Murarz) Żary 2
• Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 

3,5 tony w dziale krajowych przewozów Teren 
Polski 5

• Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 
3,5 tony w dziale międzynarodowych prze-
wozów 5 

• Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 
3,5 tony w dziale specjalistycznych prze-
wozów 2

• Operator urządzeń (Małomice) 1
• Nauczyciel  wychowania do życia w rodzinie 

(Żagań) 1
• Operator obrabiarek sterowanych numerycz-

nie (Zielona Góra) 7
• Tłoczarz w metalu (Zielona Góra) 10
• Operator maszyn i urządzeń garbarskich 

(Leszno Górne) 1
• Logopeda w przedszkolu (Szprotawa) 1
• Posadzkarz - (cała Polska) 3
• Mistrz ceremonii pogrzebowej (powiat ża-

gański) 2
• Inspektor ds. sprzedaży (Żagań) 1
• Pedagog szkolny (Szprotawa) 1
• Nauczyciel języka angielskiego (Iłowa) 1
• Sprzątaczka (Żagań) 1
• Nauczyciel języka angielskiego (Iłowa) 1
• Nauczyciel chemii (Iłowa) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Sprzedawca w sklepie wędkarskim (Żagań) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego (Niemcy) 2
• Sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Pomocniczy robotnik budowlany (teren 

Żagania i Żar) 2
• Księgowy (Szprotawa) 1
• Robotnik budowlany (Powiat Żagań) 5
• Murarz / zbrojarz (Powiat Żagań) 5
• Informatyk (Żagań) 1
• Pomoc dentystyczna (Szprotawa) 2
• Kucharz (Szprotawa) 2
• Pracownik utrzymania drogi (Żary) 15
• Kierowca CE (Szprotawa) 10
• Nauczyciel biologii (Żagań) 1
• Pracownik dozoru (Żary) 5
• Psycholog (Żagań) 1
• Plastyk (Szprotawa) 1
• Sekretarka (Żagań) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu - pra-

cownik hotelowy (Wiechlice) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu fryzjer 

(Wiechlice) 1
• Betoniarz-zbrojarz (Żagań) 1
• Mechanik maszyn budowlanych i pojazdów 

ciężarowych (Żagań) 1
• Pielęgniarka (Szprotawa) 1
• Kierowca C+E (teren kraju i Europy) 1
• Przygotowywacz wsadu - piecowy (Wiechlice) 8
• Pracownik ochrony (Szprotawa) 1
• Pracownik ochrony (Żagań) 3
• Sprzątaczka (Iłowa) 4
• Posadzkarz, glazurnik, płytkarz (teren Polski, 

Niemiec) 1
• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Robotnik budowlany (woj. lubuskie) 1
• Galwanizer (Żagań) 2
• Mechanik samochodowy (Szprotawa) 3
• Pomocnik piekarza (Żagań) 1
• Księgowa (Dzikowice) 1
• Pilarz (leśnictwo Trzebów) 2
• Pośrednik pracy (Szprotawa) 2
• Barman - sprzedawca (Żagań) 1
• Majster obwodu drogowego (Żagań) 1
• Pomocnik cukiernik (Żagań) 1
• Sortowacz surowców wtórnych (Szprotawa) 4
• Kucharz (Żagań) 1
• Barman - recepcjonista (Żagań) 2
• Pomoc kuchenna (Żagań) 1
• Operator koparko-ładowarki(Żagań) 1
• Murarz (Żagań) 1
• Ślusarz (Borowina) 1
• Elektryk/ mechatronik (Żagań) 1
• Spawacz (Borowina) 4
• Hydraulik (teren woj. lubuskiego) 2
• Pomocnik hydraulika (teren woj. lubuskiego) 2
• Monter urządzeń chłodniczych (Żagań) 4
• Kierowca kat C+E (Żagań) 1

Opel Insignia - sprzedam. 
Diesel 2.0, 160KM, 

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

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

SPRZEDAM

cena 14.000 zł
tel. 608 541 937

Zagęszczarka 
Ammann AVH 100-20

DANE TECHNICZNE:

typ: zagęszczarka dwukierunkowa
waga: 750 kg
szerokość robocza: 800 mm
silnik: diesel (na gwarancji)
moc silnika: 11 kW
częstotliwość: 40 Hz
siła odśrodkowa:100 kN
liczba obrotów na minutę: 2900
chłodzenie: powietrze
zużycie paliwa: 2,5 l/h
sterowanie: przód/tył
rozruch: elektryczny
rok produkcji: 2003

łożysko skrzyni biegów, cena 
8800 zł Tel. 695 698 441

 ▶ WV Golf 6 TDI 1,6 rok - 
2010 salon niemiecki, 152 tys. 
wg.przeglądów udokumentowa-
ne ful opcja, rej. oc XI 2017r, gara-
żowany , szafirowy, 4,8/100 km.  
 Tel. 602 128 246

 ▶ Sprzedam BMW 316TI 1,8 
benzyna 2003 rok czarny do reje-
stracji, niedrogo. Tel. 883 556 084

 ▶ VW Golf IV TDI, O,3r. Prze-
bieg 212 tys. combi rej. oc. X 
20017r, garażowany, bez wkładu 
w ciągłej eksploatacji, stan bdb, 
pierwszy właściciel - dobra cena. 
Tel. 793 896 405

 ▶ Golf VI Plus model 2010 
rok XII 2009 poj 1400 cm 16 
V - benzyna silnik wolnossący, 
przebieg 78 000 km - 5 drzwi 
srebrny metalik bez wypadku, 
stan idealny lub zamiana. Tel. 
73 322 12 18

 ▶ Golf VI Plus model 2010 
rok XII 2009 poj 1400 16v - Ben-
zyna silnik wolnossący przebieg 
78000 km - 5 drzwi srebrny me-
talik bez wypadku stan idealny 
lub zamiana. Tel. 73 322 12 18

 ▶ Sprzedam- zamienię Maz-
dę 2 rok 2008 poj 1500 cm - 
Benzyna 5 drzwi zarejestrowana, 
pierwszy właściciel stan idealny. 

Tel. 73 322 12 18

 ▶ Diagnostyka komputero-
wa. Żary dojazd do 25 km Tel. 
695 698 441

Praca

 ▶ Chętnie odbiorę dziecko 
ze żłobka, przedszkola lub szkoły 
i zaopiekuję się nim do powrotu 
rodziców. Jestem osoba dys-
pozycyjną, mobilną, posiadam 
referencje Tel. 57 472 28 61

 ▶ 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, 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, najtaniej w regionie. Tel. 
788 950 024

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

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

 ▶ Język polski. Korepetycje. 
pomoc w trudnościach, rozwój 
zainteresowań. NAUCZYCIEL. 
Tel. 602 233 407

 ▶ Potrzebna Pani Uczciwa 
mieszkająca blisko cmentarza 
w Żarach do sprzątania i opieki 
nad grobowcem. Tel. 68 374 53 89

 ▶ Z powodu wyjazdu Pilnie 
sprzedam Mercedes A - KLASA 
1,6, 2000r, 185 tys. przebieg. Ga-

rażowany. Tel. 783 698 828

 ▶ Potrzebna pomoc domo-
wa bez nałogów sprawna. 2 X 
w tygodniu. Dokładna uczciwa 
taktowna na stałe z Żar. Tel. 68 
374 53 89

 ▶ Przyjmę Panią do sprząta-
nia jeden dzień w tygodniu. Tel. 
608 836 264

Rolnictwo

 ▶ Sprzedam ciągnik rolniczy 
120 km, przyczepę , wywrotkę wy-
wrotka 6 ton przyczepa platforma 
7 m - niedrogo Tel. 883 556 084

Różne

 ▶ Posprzątam plac, garaż, 
piwnice, wywiozę własnym trans-
portem, potnę drzewo na opał, 
tanio, czysto, solidnie. Tel. 783 
979 997

 ▶ LOTNISKA - zawiozę - przy-
wiozę. Tel. 601 691 569

Usługi

 ▶ Ekspresy  do kawy - napra-
wa i serwis Tel. 692 393 829

ogłoszenie

wyróżnione

ze zdjęciem

TYLKO

10 zł
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Detektyw Alex Steiner (Simon Böer) umawia 
się z młodszym bratem Tommim (Julian Mau) 
na wspólne wyjście do baru. Chce w jego 
towarzystwie ukoić nerwy po niespodziewanym 
odejściu żony. Gdy obaj mężczyźni wracają 
później do domu, zostają zaatakowani przez 
dwóch nieznajomych, którzy ranią krewnego 
funkcjonariusza. Mężczyzna zostaje ocalony 
przez lekarkę Ritę (Julia-Maria Köhler). Pomimo 
jej starań jego stan nie przystaje się jednak 
pogarszać. 

TVP1 fi lm kryminalny, Austria, 2013

Skutek uboczny - śmierć 22:40

Piątek

TVP1

21:20

Sobota

Londyn, 1891 rok. W życiu doktora Johna Watsona 
nadszedł czas na zmiany. W przeciwieństwie do 
swojego przyjaciela Sherlocka Holmesa, w którym 
obok geniuszu drzemią szaleństwo i brawura, 
dąży on do stabilizacji. Staje na ślubnym kobiercu 
z ukochaną Mary i planuje romantyczną podróż. 
Tymczasem detektyw Holmes śledzi poczynania 
profesora Jamesa Moriarty’ego - przeciwnika, 
który dorównuje mu charyzmą i bystrością umys-
łu. Jest on odpowiedzialny za zamach bombowy 
w Strasburgu.

Życie Piotra (Tomasz Karolak) wali się w ciągu 
jednego dnia. Zostaje zwolniony z pracy, 
przyłapuje dziewczynę Ewę (Izabela Kuna) 
z kochankiem, ma wypadek na skuterze i grozi 
mu eksmisja z mieszkania. W trudnych chwilach 
pomaga mu przyjaciel Konrad (Piotr Adamczyk), 
znawca kobiet i pasjonat wszystkiego, co 
japońskie. Wkrótce mężczyzna odnajduje 
zatrudnienie w restauracji “Odjazd”. Tam szybko 
robi karierę dzięki niesamowitym zdolnościom 
kulinarnym. Staje się celebrytą. 

TVN fi lm kryminalny, USA, 2011 komedia romantyczna, Polska, 2010 

Sherlock Holmes: Gra cieniŚniadanie do łóżka 21:35

Niedziela

Do emerytowanego ofi cera kontrwywiadu 
wojskowego, pułkownika Stefana Kołodzieja, 
zgłasza się dziennikarka Hanka. Chce zdobyć 
informacje o pułkowniku, z którym od jesieni 
1953 roku Kołodziej studiował w szkole piecho-
ty. Stefan jednak pragnie wyspowiadać się ze 
swojego życia. Opowiada, jak z opozycjonisty 
stał się członkiem aparatu bezpieczeństwa. 
Mówi o prowokacjach, akcjach szpiegowskich, 
zbrodniach. Pragnie sądu - takiego, jaki w No-
rymberdze sądził zbrodniarzy hitlerowskich.

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2006

Norymberga20:25

Poniedziałek

Emerytowany agent CIA Bryan Mills, któremu 
albańscy gangsterzy kilka lat temu porwali 
córkę Kim, pragnie odbudować więzi rodzinne. 
Jego była żona Lenore doświadcza właśnie 
kryzysu w swoim nowym związku. Kim źle 
znosi nadopiekuńczość ojca, który wykorzystuje 
doświadczenie zdobyte w wywiadzie, by czuwać 
nad każdym jej krokiem. Mills wynajmuje się 
jako ochroniarz ważnej osobistości w Stambule. 
Wykorzystuje okazję, by zaprosić Lenore i córkę 
na krótkie wakacje. 

POLSAT fi lm sensacyjny, Francja, 2012

Uprowadzona 221:40

Wtorek

Zupełnie nowe spojrzenie na klasyczną baśń braci 
Grimm “Jaś i Małgosia”. Stworzona przez Tom-
my’ego Wirkolę produkcja została zrealizowana 
w zaskakującej konwencji horroru i kina akcji. Od 
wydarzeń w chatce z piernika minęło piętnaście 
lat. Jaś (Jeremy Renner) i Małgosia (Gemma 
Arterton) uporali się już z traumą z dzieciństwa 
i stali się znakomicie wyszkolonymi, zawodowymi 
łowcami czarownic do wynajęcia. Pewnego dnia 
trafi ają jednak na godnego siebie rywala. Wróg 
okazuje się zły i przebiegły.

TVN fi lm fantasy, Niemcy, USA, 2013

Jaś i Małgosia: Łowcy czarownic23:00

Środa

W okazałym domu na przedmieściach mieszka 
Neil Randall (Gerard Butler) wraz z ukochaną 
żoną Abby (Maria Bello) i córeczką Sophie 
(Emma Karwandy). Mężczyzna ma wszystko, 
co potrzebne do szczęścia. Jego życie rodzinne 
jest bardzo udane, a w pracy odnosi kolejne 
sukcesy, dobrze zarabia i spodziewa się, 
że wkrótce awansuje. Pewnego dnia Neil 
przyjmuje zaproszenie swojego szefa Karla 
(Peter Keleghan) na weekendowy wypoczynek 
w domu na wsi.

POLSAT thriller, Kanada, Wielka Brytania, 2007

Godziny strachu23:15

Czwartek
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04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia?

- teleturniej muzyczny 
06:00 Dzień dobry Polsko! 

- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP 
09:15 Zakochaj się w Polsce 
10:05 Korzenie - serial
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1996 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Nowoczesność 

w rolnictwie
12:55 Natura w Jedynce 

- Najmłodsi mieszkańcy 
dżungli - serial 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie 

15:55 Zraniona miłość 
- serial, prod. Turcja, 2016 

17:00 Teleexpress 
17:25 Mam prawo - serial 

dokumentalny TVP
17:55 Klan 

- telenowela TVP 
18:25 Rodzina wie lepiej 
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:25 Weekendowy Hit 

Jedynki - Generał 
MacArthur - dramat 
wojenny, prod. USA

22:40 Skutek uboczny 
- śmierć - kryminalny

00:25 Aminata - siła miłości 
- serial kostiumowy

02:00 James Bond w Jedynce
- Goldfi nger - fi lm 

03:50 Kolarstwo górskie 
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Sztuka codzienności 
- Fotografi a - serial 

07:00 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama 
11:20 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:50 Kulisy - Postaw 

na milion
11:55 Postaw na milion 
13:00 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:55 Coś dla Ciebie 
14:35 Kotiki nowozelandzkie. 

Walka o przetrwanie
15:35 Alternatywy 4 

- serial komediowy TVP 
17:05 Nadzieja i miłość 

- serial obyczajowy
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Pogoda 
18:45 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej 

19:25 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

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

21:40 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP 

22:45 Afera Thomasa 
Crowna 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1999 

00:45 Misja: Bangkok 
- komedia sensacyjna, 
prod. Francja, 2014 

02:30 Nocny 
recepcjonista 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2016 

04:15 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
- program kulinarny

08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 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 

20:00 Saga Zmierzch: 
Przed świtem
Część II 
- fi lm horror, USA, 2012, 
reż. Bill Condon, wyk. 
Kristen Stewart, Robert 
Pattinson, Taylor Lautner, 
Peter Facinelli, Elizabeth 
Reaser, Ashley Greene, 
Michael Sheen 

22:30 Star Trek: W ciemność 
- fi lm przygodowy, USA, 
2013, reż. J.J. Abrams, 
wyk. Chris Pine, Zachary 
Quinto, Zoe Saldana, 
Karl Urban, Simon Pegg, 
John Cho

01:10 Kuba Wojewódzki 
02:10 Revolution - serial S-F
03:10 Uwaga! - magazyn 
03:25 Moc Magii 
04:45 Nic straconego

06:00 Nowy dzień 
z Polsat News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy

 Eryk i Patryk są braćmi, 
którzy w młodości byli 
sobie bardzo bliscy. 
Pewnego dnia Patryk 
pojawia się w życiu Eryka 
po 6 latach nieobecności. 
Żona Eryka nie jest tym 
faktem zachwycona. 

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

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

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy

 Stan Sabiny jest 
beznadziejny. Karol chce 
zabrać córkę do prywatnej 
kliniki. Przyjaciele nagry-
wają dla Sabiny fi lmik. 

18:50 Wydarzenia 
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy, 
prod. Polska

 W telewizji zostaje 
ogłoszony komunikat 
o ucieczce z cyrku bardzo 
sprytnej i niebezpiecznej 
małpy. 

20:05 Wyspa przetrwania
22:10 Kod da Vinci 

- thriller 
01:25 Czarne złoto - dramat
04:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Dziennik fi lozofa
08:15 Zakładka
08:55 Informacje kulturalne 
09:20 Rysa - dramat, prod. Pols-

ka, 2008, reż. Michał Rosa, 
wyk. Jadwiga Jankows-
ka-Cieślak, Krzysztof 
Stroiński, Ewa Telega, 
Mirosława Marcheluk, 
Teresa Marczewska 

11:00 Królowa Bona - serial 
12:00 Noce i dnie - serial TVP, 

reż. Jerzy Antczak
13:10 Koncert Orchestre de 

Paris pod batutą Paava 
Jarvi - koncert, prod. 
Francja, 2015 

14:50 Pegaz - magazyn
15:55 Rysa - dramat 
17:25 Iluzja - impresja fi lmowa 
17:45 Studio Kultura
18:00 Tropicalia - fi lm 

dokumentalny
19:35 Videofan
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana 

20:25 Wieczór kinomana 
- Musimy porozmawiać 
o Kevinie - dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2011, reż. Lynne 
Ramsay

22:25 Tygodnik Kulturalny 
23:20 Bobby McFerrin 

- koncert z festiwalu 
Jazz a Vienne - koncert

00:20 Wstęp do fi lmu - MASH
00:25 MASH - komediodramat
02:30 Informacje kulturalne 
02:40 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu 
02:50 Wieczór kinomana 

- Musimy porozmawiać 
o Kevinie 
- dramat

04:50 Autobus z napisem 
“Koniec” - reportaż 

05:25 Afi sz kulturalny

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

08:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

13:50 Zbuntowany anioł 
- telenowela

15:45 Lekarze na start
16:25 Lombard. Życie 

pod zastaw
17:20 Gwiazdy lombardu 

- reality show
18:20 Lombard. Życie 

pod zastaw
19:10 Lekarze na start
20:00 Rambo: Pierwsza 

krew - fi lm akcji

21:55 Człowiek mafi i 
- fi lm akcji
Pracownik kasyna 
kompletuje zespół, by 
obrabować bank i porwać 
autobus z zakładnikami.

23:50 Piła 5 
- horror
Mark Hoff man kontynuuje 
dzieło Jigsawa, ale agent 
Strahm trafi a na jego trop.

01:50 Ale numer! 
- program rozrywkowy

02:20 Dyżur
02:50 Biesiada 

na cztery pory roku
04:20 Menu na miarę 

- fabularny
04:50 Twój Puls

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:25 Szpital - program 
obyczajowy 

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:20 Dr House - serial 
09:15 Brzydula - 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 Chirurdzy 
- serial, USA 

16:55 Dr House - serial 
17:55 Brzydula

- serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 

20:00 Moulin Rouge 
- fi lm musical, USA, 
Australia, 2001, reż. Baz 
Luhrmann, wyk. Nicole 
Kidman, Ewan McGregor, 
John Leguizamo, Jim 
Broadbent, Richard 
Roxburgh 

22:35 Zabójcza broń 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1987, 
reż. Richard Donner, 
wyk. Mel Gibson, Danny 
Glover, Gary Busey, Mitch-
ell Ryan, Tom Atkins

00:55 Masters of Sex 
- serial, USA 

02:10 Kości - serial, USA 
03:15 Moc Magii 
05:25 Druga strona medalu 

- talk show 
05:55 Koniec programu

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:00 Turbo Fast
07:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
08:00 Turbo Fast
08:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
09:00 V.I.P
10:00 Twoja na zawsze
 Romantyczna historia o 

miłości biednej dziewcz-
yny i młodego majętnego 
architekta rozgrywająca 
się w najpiękniejszych 
plenerach i miastach 
Meksyku. Diego Rivas 
Santander, odnoszący 
sukcesy architekt z zam-
ożnego rodu z Acapulco, 
jest idealnym synem, 
kochającym bratem, 
oddanym przyjacielem i 
czarującym mężczyzną, 
którego urokowi nie 
sposób się oprzeć. 

11:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

13:00 Galileo
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 V.I.P
18:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy 
20:00 Wierna jak pies. 

Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

21:35 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 
- serial kryminalny
prod. Polska

23:40 Jadowita cisza
01:30 Sekrety Sąsiadów
02:35 TAK czy NI
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Naszaarmia.pl 

- magazyn 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie-Extra
08:10 Appaloosa - western, 

prod. USA, 1966 
09:55 Rozdarte serca

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2014 

11:50 Mam przepis 
na pielgrzymowanie
- cykl dokumentalny 

12:30 Fascynujący świat 
- Oczy Atakamy 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Niemcy, 2013 

13:35 Okrasa łamie 
przepisy - Kuchnia 
łowicka w Bednarach 
- magazyn kulinarny 

14:15 Ojciec Mateusz - serial 
kryminalny TVP 

15:05 Zagadka 
Hotelu Grand 
- serial obyczajowy

16:00 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP 

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Rolnik szuka żony 
18:25 Rodzina wie lepiej 
18:55 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości 
20:25 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
21:20 Hit na sobotę 

- Śniadanie do łóżka 
- komedia, reż. Krzysztof 
Lang

22:55 Dziewczyna z Alabamy
- komedia romantyczna

00:50 Generał MacArthur 
- dramat wojenny

03:10 Zagadka Hotelu Grand 
- serial obyczajowy, prod. 
Niemcy, Hiszpania, 2013 

03:55 Zakończenie dnia

05:25 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem 

06:30 M jak miłość 
- serial TVP 

07:30 Pytanie na śniadanie
11:15 Lajk! 
11:50 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
Iga jest samotną 
matką wychowującą 
dwójkę dzieci. Wkrótce 
kobieta poznaje młodego 
adwokata.

12:50 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

13:20 Podróże z historią 
- cykl dokumentalny 

14:00 Familiada 
- teleturniej 

14:40 Było... nie minęło 
EKSTRA - kronika 
zwiadowców historii 
- magazyn 

15:15 Rodzinka.pl 
- serial komediowy 

15:50 Pierwsza randka

16:50 Mars: Lądowanie 
zakończone 
- dokument fabularyzowa-
ny, prod. USA, 2016 

17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Kulisy - Postaw

na milion
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice of Poland 

- Przesłuchania w ciemno 
22:20 Nocny recepcjonista 

- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2016 

00:10 Igrzyska śmierci 
- fi lm akcji, 
prod. USA, 2012 

02:40 Afera Thomasa Crowna 
- fi lm fabularny

04:35 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 Drzewo marzeń 
13:50 Ugotowani - program 

kulinarno-rozrywkowy 
14:50 Kobieta na krańcu 

świata - program 
rozrywkowy

15:25 Azja Express 
- program rozrywkowy

17:00 Kuchenne 
rewolucje - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:00 36,6 2
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! 

- magazyn 
20:00 Mam talent 

- program rozrywkowy 

21:45 Podróż na sto stóp
- komediodramat
prod. USA, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Indie, 
2014, reż. Lasse Halström, 
wyk. Helen Mirren, Om 
Puri, Manish Dayal, 
Charlotte 
Le Bon, Amit Shah 

00:25 Paranormal 
Activity IV
- fi lm horror, USA, 
2012, reż. Henry Joost, 
Ariel Schulman, wyk. Katie 
Featherston, Kathryn 
Newton, Matt Shively, 
Aiden Lovekamp 

02:10 Uwaga! 
- magazyn 
prod. Polska

02:30 Moc Magii 
03:50 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

08:40 Potwory kontra Dy-
nie-mutanty z kosmosu

09:15 Przygody Kota 
w butach

10:15 Ewa gotuje
 Skończyły się wakacje, 

dzieci poszły do szkoły, 
a pogoda w dalszym 
ciągu dopisuje! Dlatego 
też pod koniec lata Ewa 
Wachowicz zaprasza 
na odcinek grillowy. Na 
ruszcie upiecze szaszłyki z 
łososia i ananasa, a poda je 
z sosem jogurtowym oraz 
sałatą lodową z melonem. 

10:45 SuperModelka 
Plus Size

12:15 The Brain. Genialny 
Umysł

13:45 Wyspa przetrwania

15:45 Świętokrzyska Gala 
Kabaretowa
- program rozrywkowy

17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia 
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy, prod. Polska

20:10 Epoka lodowcowa
- komedia przygodowa

21:55 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

23:55 Gala Boksu 
Zawodowego 
z Radomia

02:15 Tajemnice losu
 Program emitowany na 

żywo, w którym znane 
wróżki udzielają porad 
widzom dzwoniącym 
do studia. 

05:00 Disco Gramy

08:00 Serialowa nostalgia 
- serial przygodowy TVP 

09:15 Granice wytrzymałości 
- fi lm krótkometrażowy 

09:35 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

09:50 Czy pamiętasz 
- czyli uroki 
grafomanii - koncert 

11:00 Program 
publicystyczny

11:55 Folkogranie 
- Haydamaky 

12:50 Tygodnik Kulturalny 
13:45 Sami dla siebie - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
1987, reż. Stanisław 
Jędryka, wyk. Sławomira 
Łozińska, Karol Strasburg-
er, Jakub Jabłoński, Teresa 
Budzisz-Krzyżanowska, 
Stanisława Celińska 

15:20 Poprzez piąty wymiar
- fi lm krótkometrażowy 
prod. TVP 

15:55 wydarzenie aktualne

16:35 Dzieci i ryby 
- komedia, 
prod. Polska, 1997

18:20 Dranie w kinie
19:00 Legendy Rocka - Eagles 
19:25 Legendy Rocka 

- Elvis Costello 
20:00 Eurokultura - magazyn 
20:20 Bilet do kina - Znieważo-

na ziemia - dramat
22:20 BBC Electric Proms 

2008: Oasis - koncert
00:05 Mocne Kino - Siła 

perswazji - dramat
01:45 Kino nocne 

- Bilet na księżyc 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2013

03:55 Ameryka - fi lm 
krótkometrażowy 

04:40 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

05:55 Niesamowite!
07:00 Taki jest świat

- program informacyjny
07:55 Lombard. Życie 

pod zastaw
11:00 Gwiazdy lombardu 

- reality show
12:00 Columbo 

- fabularny
13:45 Trzech mężczyzn 

i mała dama 
- komedia

15:50 Piękna i bestia 
- familijny

18:00 Jaś Fasola: Nadciąga 
totalny kataklizm 
- komedia
Nieudolny Jaś Fasola przy-
bywa do Ameryki, gdzie 
dostaje odpowiedzialne 
zadanie opieki nad cen-
nym obrazem zakupionym 
przez muzeum w Los 
Angeles

20:00 Piraci z Karaibów: 
Na krańcu świata 

23:30 Boski żigolo
w Europie 
- komedia

01:05 Ale numer! 
- program rozrywkowy

01:40 Taki jest świat 
- program
informacyjny

02:15 Kręcimy 
z gwiazdami
- program rozrywkowy

03:10 Biesiada 
na cztery pory roku

04:05 Menu na miarę 
- fabularny

04:25 Z archiwum 
policji 
- fabularny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

06:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

07:00 Mango - telezakupy
09:05 Wojny magazynowe 

Teksas - program 
10:05 Remontowy biznes 

braci Scott
12:05 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
14:50 Syn Rambow - fi lm 

rodzinny, Wielka Brytania, 
Francja, Niemcy, 2007, 
reż. Garth Jennings, wyk. 
Neil Dudgeon, Bill Milner, 
Jessica Hynes, Anna Wing, 
Will Poulter 

16:55 Zakręcony piątek 
- fi lm komedia, USA, 2003, 
reż. Mark Waters, wyk. 
Jamie Lee Curtis, Lindsay 
Lohan, Mark Harmon, 
Harold Gould, Chad 
Michael Murray 

19:00 Wyobraź sobie - fi lm ko-
media, USA, Niemcy, 2009, 
reż. Karey Kirkpatrick

21:15 Zabójcza broń II 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1989, 
reż. Richard Donner, wyk. 
Mel Gibson, Danny Glover, 
Joe Pesci, Joss 
Ackland, Derrick O’Connor, 
Patsy Kensit 

23:45 Recepta 
na szczęście 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2008,
reż. Noam Murro, 
wyk. Dennis Quaid,
Sarah Jessica Parker, 
Thomas Haden Church, 
Ellen Page, Christine Lahti 

01:45 Mroczne zagadki 
Los Angeles 
- serial, USA 

02:40 Moc Magii 
04:50 Koniec programu

06:00 Światowe rekordy 
Guinessa - program 
rozrywkowy

07:00 Turbo Fast
07:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
08:00 Turbo Fast
08:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
09:00 Diabeł z trzema 

złotymi włosami
10:35 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
13:35 STOP Drogówka
14:40 Przyjaciel Świętego 

Mikołaja 2: Świąteczne 
szczeniaki

16:30 Kod Karola Wielkiego
 Ike Meiers zaprzestał 

poszukiwania skarbów, 
kiedy jego żona zginęła 
pod skalnym osuwiskiem. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 
22:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny

00:00 Dom Glassów
- thriller 

 Beztroskie życie pary nas-
tolatków, Ruby i Rhetta, 
wali się w gruzy, gdy ich 
rodzice giną w wypadku 
samochodowym. 
Rodzeństwo przenosi 
się do wspaniałego domu 
w Malibu, który należy 
do Terry i Erin Glassów, 
najlepszych przyjaciół 
rodziny. 

02:10 Interwencja
02:30 Na Patrolu
 Menager hotelu 

twierdzi, ze jeden z gości 
wziął klucz do pokoju 
w którym nie mieszka, 
następnie wyrzucił z niego 
pokojówkę. 

03:00 Disco Polo Life
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04:05 Klan - telenowela TVP 
06:10 Słownik 

polsko@polski 
- talk - show

06:35 Pełnosprawni 
- magazyn dla niepełnos-
prawnych

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

08:00 Tydzień 
08:35 Ziarno
09:15 Biblia - Salomon - serial
10:55 Zakochaj się w Polsce 
11:25 Sekrety mnichów 

- Sposób na wychowanie 
11:40 Między ziemią 

a niebem 
- magazyn 

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn 
13:05 BBC w Jedynce 

- Dziki Paryż cz. 1 
14:05 Serial fabularny

15:05 Miłość nad fi ordem.
Na fali przypływu 
- fi lm obyczajowy

15:55 Polski grill 
- magazyn 

16:25 Sonda 2
17:00 Teleexpress 
17:30 Komisarz Alex - serial 
18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości 
20:05 35.PKO Wrocław 

Maraton - kronika
20:25 Dziewczyny ze Lwowa 

- serial obyczajowy TVP 
21:20 Rolnik szuka żony 
22:20 Zakochana Jedynka 

- Tata do pary 2 
00:30 Śniadanie do łóżka 

- komedia
02:00 Jaka to melodia? 
02:50 Biblia - Salomon - serial
04:40 Zakończenie dnia

05:00 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

05:10 Podróże z historią 
05:45 M jak miłość - serial TVP 
06:45 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
09:25 Ukryte skarby 

- cykl reportaży 
10:00 Rodzinne oglądanie 

- Kotiki nowozelandzkie. 
Walka o przetrwanie

10:55 Makłowicz w podróży. 
Bośnia i Hercegowi

11:35 Gwiazdy w południe 
- Hubal - dramat wojenny 

14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny 
15:15 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
16:20 The Voice of Poland 

- Przesłuchania w ciemno 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl - serial 
19:25 Lajk! 

20:05 Igrzyska śmierci 
- fi lm akcji, prod. USA, 
2012 

22:40 Kino bez granic
- Ona - dramat, 
prod. USA, 2013, 
reż. Spike Jonze,
wyk. Joaquin Phoenix, 
Scarlett Johansson, Amy 
Adams, Roonay Mara

00:55 Przeszłość 
- dramat, prod. Francja, 
Włochy, 2013, reż. Asghar 
Farhadi, wyk. Berenice 
Bejo, Tahar Rahim

03:15 Urodzony po raz trzeci 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1989, reż. Stanisław 
Jędryka, wyk. Anna 
Ciepielewska, Andrzej 
Grabarczyk

04:50 Zakończenie dnia

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

magazyn ogrodniczy 
08:25 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy 
08:30 Dzień Dobry TVN

 - magazyn 
11:00 Kobieta na krańcu 

świata  
11:35 Co za tydzień 

- magazyn 
12:10 Diagnoza - serial, Polska 
13:10 Czarny źrebak - fi lm 

rodzinny, USA, 2003, 
reż. Simon Wincer

14:15 Mam talent 
- program rozrywkowy 

16:00 Samoloty II - fi lm 
komedia, USA, 2014, 
reż. Roberts Gannaway

17:50 Spotkanie ze smakiem 
18:00 Drzewo marzeń 
19:00 Fakty 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:00 MasterChef

21:35 Sherlock Holmes: 
Gra cieni 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2011, reż. Guy Ritchie, 
wyk. Robert Downey Jr., 
Jude Law, Noomi Rapace, 
Rachel McAdams, Jared 
Harris, Stephen Fry 

00:10 Saga Zmierzch: 
Przed świtem 
Część II 
- fi lm horror, USA, 2012, 
reż. Bill Condon, wyk. 
Kristen Stewart, Robert 
Pattinson, Taylor Lautner, 
Peter Facinelli, Elizabeth 
Reaser, Ashley Greene, 
Michael Sheen 

02:35 Uwaga!
- magazyn 

02:55 Moc Magii 
04:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy 

08:45 Dragons Race 
to the Edge

09:15 Przygody Kota 
w butach

09:40 Shrek 3-D
09:55 Turbo
12:15 Dziennik cwaniaczka 

- komedia familijna 
 Greg Heffl  ey ma przed 

sobą świetlaną przyszłość, 
jednak nim osiągnie 
sukces, musi przetrwać na-
jgorsze i najstraszniejsze 
doświadczenie życiowe 
każdego młodzieńca 
- szkołę! 

14:05 Epoka lodowcowa
 Losy trzech niezwykłych 

bohaterów: Manny’ego, 
Sida i tygrysa szablozębe-
go.

15:45 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo
- program rozrywkowy

17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 W rytmie serca
22:05 Adrenalina 2. Pod 

napięciem
 W drugiej części kultowej 

Adrenaliny Chev Chelios 
zostaje porwany przez 
tajemniczego chińskiego 
mafi oso. 

00:15 Fighter 
- dramat biografi czny

 Dwóch braci, na przekór 
własnemu losowi, pos-
tanowiło odbić się 
od dna.

02:45 Tajemnice losu 
05:00 Disco Gramy

08:00 Serialowa nostalgia 
- Rodzina Leśniewskich

09:20 Informacje kulturalne 
09:30 Którędy po sztukę
09:40 Historia muzyki - Barok 
10:45 Trzeci punkt widzenia 
11:25 Bilet do kina - Znieważo-

na ziemia - dramat
13:20 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach
13:50 Dokument tygodnia 

- Jaskinia zapomnianych 
snów - dokumentalny

15:30 Paul Anka plays Avo 
Session - koncert

17:05 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii - Łowicz 

17:15 Niedziela z... 
Wojciechem Mecwal-
dowskim 

18:15 Niedziela z... 
Wojciechem Mecwal-
dowskim - Kto nigdy nie 
żył... - dramat, 
prod. Polska

20:10 Panorama kina
polskiego - Dziewczyna 
z szafy - komediodramat,
prod. Polska, 2012, 
reż. Bodo Kox, 
wyk. Magdalena 
Różańska, Wojciech 
Mecwaldowski

21:50 Scena altenatywna 
22:25 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny 
23:00 Nocny dokument 

- W ostatniej chwili 
00:10 Bobby McFerrin 

- koncert z festiwalu Jazz a 
Vienne - koncert

01:10 Teraz animacje! 
- Pierwsza miłość - fi lm 

01:15 Teraz animacje! - Śfi nki 
- fi lm animowany 

01:40 Kino nocne - Daleko od 
siebie - fi lm obyczajowy

06:00 Columbo
07:30 Co ludzie powiedzą?
09:00 Lekarze na start
12:45 Wojciech Cejrowski. 

Boso - Etiopia
13:25 Najpiękniejsze 

baśnie braci Grimm: 
Muzykanci z miasta 
Bremy - familijny

14:35 Dzieciak - komedia
Nieszczęśliwy i nielubiany 
doradca wizerunkowy 
dostaje drugą szansę w 
życiu, gdy spotyka tajem-
niczego chłopca będącego 
ośmioletnią wersją jego 
samego.

16:40 Piraci z Karaibów: 
Na krańcu świata 
- przygodowy
Will Turner i Elizabeth 
Swan wyruszają w 
podróż na kraniec świata, 
by uratować kapitana 
Jacka Sparrowa z pułapki 
Davy’ego Jonesa.

20:00 Elita zabójców 
- fi lm akcji

22:25 Rambo: Pierwsza 
krew - fi lm akcji

00:10 Wikingowie
- fabularny

01:05 Ale numer! 
- program rozrywkowy

01:35 Z archiwum policji 
- fabularny

02:05 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:00 Biesiada 
na cztery pory roku

03:25 Na jedwabnym szlaku
04:20 Menu na miarę 

- fabularny
04:45 Z archiwum policji 
05:10 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

07:10 Mango 
- telezakupy

09:15 Wojny magazynowe 
Teksas 

10:20 Remontowy biznes 
braci Scott 

11:15 Property Brothers 
12:15 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
15:00 Appaloosa - fi lm 

western, USA, 2008,
 reż. Ed Harris, wyk. Ed 
Harris, Viggo Mortensen, 
Renée Zellweger, Jeremy 
Irons, Timothy Spall, Lance 
Henriksen 

17:30 Hugo i jego 
wynalazek
- fi lm rodzinny, USA, 2011, 
reż. Martin Scorsese, wyk. 
Ben Kingsley, Asa Butter-
fi eld, Sacha Baron Cohen, 
Chloë Grace Moretz, Ray 
Winstone, Christopher Lee

20:00 Władca pierścieni: 
Dwie wieże 
- fi lm przygodowy, 
Nowa Zelandia, USA, 
Niemcy, 2002, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Viggo 
Mortensen, Liv Tyler, Sean 
Astin, John Rhys-Davies, 
Bernard Hill, Christopher 
Lee, Billy Boyd

23:45 Jackass: 
Bezwstydny dziadek 
- fi lm komedia
USA, 2013, reż. Jeff  
Tremaine, wyk. Johnny 
Knoxville, Jackson Nicoll, 
Gregory Harrison

01:35 Lista klientów - serial
02:40 Moc Magii 
04:50 Druga strona medalu 
05:20 Koniec programu

06:00 Światowe rekordy 
Guinessa 

07:00 Turbo Fast
07:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
08:00 Turbo Fast
08:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
09:00 Przyjaciel Świętego 

Mikołaja 2: Świąteczne 
szczeniaki

10:50 Galileo
12:50 Współczesna historia 

Kopciuszka
 Kiely Elle śpiewa i tworzy 

własne piosenki, marząc 
o karierze muzycznej z 
prawdziwego zdarzenia. 
Wszystko zmienia się, 
gdy w wypadku giną 
jej rodzice. Dziewczyna 
przeprowadza się do 
wujka, który prowadzi 
małą wytwórnię płytową. 

14:50 Od sklepowej 
do królowej

16:50 Ona to on - obyczajowy
 Nastoletnia Viola, 

by zrealizować swoje 
marzenie, decyduje się 
udawać własnego bra-
ta-bliźniaka, Sebastiana. 

19:00 Galileo
20:00 Skyline
 Nad Los Angeles pojawiają 

się tajemnicze światła, 
które działają na ludzi 
dziwną i nieodpartą mocą 
przyciągania. 

22:00 Podwójne uderzenie
 Mafi a z Hongkongu 

morduje rodziców 
półrocznych chłop-
ców-bliźniaków. 

00:15 Gotówka
02:30 Na Patrolu
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
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04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 
06:00 Dzień dobry Polsko!

- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Polski grill - magazyn 
09:10 Rok w ogrodzie 
09:35 Rok w ogrodzie extra
10:10 Korzenie - serial
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1996 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca 
12:55 Natura w Jedynce 

- Najmłodsi mieszkańcy 
pustyni - serial 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Obserwator 
15:55 Zraniona miłość 
17:00 Teleexpress 

17:25 Komisariat - serial TVP
17:55 Klan - telenowela TVP 
18:25 Rodzina wie lepiej 
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:05 Kronika CCC
20:25 Teatr Telewizji 

- Norymberga 
- spektakl teatralny, 
prod. Polska, 2006

21:55 James Bond w Jedynce 
- Goldfi nger 
- fi lm sensacyjny

23:55 GOL - felieton
00:35 Porwany za młodu 

- fi lm przygodowy 
02:15 U Pana Boga 

za piecem 
- komedia

04:00 Notacje 
- Stanisława Imiołek

04:15 Zakończenie dnia

06:00 Rodzinka.pl - serial 
06:35 Lourdes Kamil kręci 

fi lm - reportaż 
07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:20 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:55 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:55 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:55 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:30 Mars: Lądowanie 

zakończone - dokument
15:30 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
16:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
17:05 Nadzieja i miłość 

- serial obyczajowy
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Pogoda 
18:45 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:40 Kulisy Barw szczęścia 
- felieton 

20:50 M jak miłość 
- serial TVP 

21:40 Kulisy serialu 
“M jak miłość”

21:50 Bake off  - Ale ciacho! 
23:20 Czy świat oszalał? 

- Samolot, który uderzył 
w Pentagon - fi lm 
dokumentalny

00:35 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

01:40 Bejbi blues 
- fi lm obyczajowy 

03:35 Samolot, który 
uderzył w Pentagon 
- fi lm dokumentalny, prod. 
USA, 2016

04:40 Zakończenie

05:15 Uwaga! - magazyn 
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
07:50 Spotkanie ze smakiem 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 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 Druga szansa - serial
22:30 Ślub od pierwszego 

wejrzenia
23:30 Sherlock Holmes: 

Gra cieni 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2011, reż. Guy 
Ritchie, wyk. Robert 
Downey Jr., Jude Law, 
Noomi Rapace, Rachel 
McAdams, Jared Harris, 
Stephen Fry 

02:05 Co za tydzień
- magazyn 

02:40 The Following - serial 
sensacyjny, USA 

03:40 Moc Magii 
05:00 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Oszukane
13:00 Trudne sprawy
 Pracownica sklepu 

spożywczego - Daria 
Burzyńska wychodzi z 
siebie, kiedy policja dzieli 
się z nią informacją, że 
młoda autostopowiczka, 
którą jej mąż Andrzej kilka 
dni temu zabrał na stopa, 
zniknęła. 

14:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:50 Wydarzenia 
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 800 lat Opola 
Kabareton

23:10 Lot 93 z Newark
 11 września 2001 roku ter-

roryści porywają samolot 
lecący z Newark w stanie 
New Jersey, w kierunku 
San Francisco.

01:00 Uprowadzona 2 
- thriller sensacyjny\

03:00 Tajemnice losu
 Program emitowany 

na żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom.

05:00 Disco Gramy

08:00 Dziennik fi lozofa
08:10 Eurokultura - magazyn 

kulturalny, prod. Niemcy, 
Polska, 2017 

08:35 Wieczór u Abdona 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1975, reż. 
Agnieszka Holland, wyk. 
Marek Bargiełowski, 
Beata Tyszkiewicz, Michał 
Szwejlich, Michał Bajor

09:25 Spokój - fi lm TVP,
prod. Polska, 1976, 
reż. Krzysztof Kieślowski, 
wyk. Jerzy Stuhr, Izabela 
Olszewska

11:00 Noce i dnie - serial TVP 
13:20 Tydzień z życia 

mężczyzny - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 1999, 
reż. Jerzy Stuhr, wyk. Jerzy 
Stuhr, Gosia Dobrowolska, 
Danuta Szafl arska, Ewa 
Skibińska, Anna Samu-
sionek, Krzysztof Stroiński, 
Jacek Romanowski

15:00 Przyjęcie na dziesięć 
osób plus trzy - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1973

16:05 Niedziela z... 
Wojciechem Mecwal-
dowskim 

17:00 Spokój - fi lm TVP
18:30 Studio Kultura 
18:45 Portrety 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Więcej niż fi kcja 

- Historia Zlatana 
- fi lm dokumentalny

22:05 Którędy po sztukę 
- Mladen Stilinović 

22:10 Videofan
22:40 Kino nocne - Bling Ring 

- fi lm obyczajowy
00:15 Informacje kulturalne 
00:35 Panorama kina polskie-

go - Dziewczyna 
z szafy - komediodramat

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł 
- telenowela

15:45 Lekarze na start
16:25 Lombard. Życie 

pod zastaw
17:20 Gwiazdy lombardu 

- reality show
18:20 Lombard. Życie 

pod zastaw
19:10 Lekarze na start

20:00 Underworld: 
Ewolucja 
- fi lm akcji
Selena i Michael ukrywają 
się przed polującymi na 
nich wampirami oraz 
wilkołakami.

22:10 Siła rażenia 
- fi lm akcji

00:05 Bez Litości 
- fi lm akcji

02:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

02:50 Ale numer! 
- program rozrywkowy

03:10 Na jedwabnym szlaku
04:25 Menu na miarę 

- fabularny
04:50 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:25 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:25 Szpital - program 
obyczajowy 

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:20 Dr House - serial 
09:15 Brzydula - 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 Chirurdzy 
- serial, USA 

16:55 Dr House - serial 
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda

20:00 Ladder 49 
- dramat, USA, 2004
Strażak zostaje uwięziony 
na dwudziestym piętrze 
płonącego wieżowca. 

22:25 Lista klientów 
- serial, USA 

23:25 Masters of Sex 2 
- serial, USA 

00:45 Drogi Zachary: 
List do syna 
- fi lm dokument, 
prod. USA, 2008, 
reż. Kurt Kuenne, 
wyk. David Bagby, 
Kathleen Bagby, 
Zachary Andrew Bagby 

02:35 Moc Magii 
04:45 Druga strona 

medalu 
- talk show 

05:15 Koniec programu

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:00 Turbo Fast
07:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
08:00 Turbo Fast
08:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
09:00 V.I.P
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 V.I.P
18:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska

 Walczak obserwuje 
swoją dziewczynę 
przy śniadaniu. 

21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
- popularno-naukowy

00:00 STOP Drogówka
- magazyn

01:00 Wielka piątka
 Oto największe cuda 

współczesnej inżynierii - 
najwspanialsze samoloty, 
samochody, statki, 
pociągi, fabryki i maszyny 
budowlane. W każdej z 
tych kategorii wybitni 
eksperci oraz światowej 
sławy inżynierowie 
specjalności lądowej, 
powietrznej i morskiej 
tworzą ranking pięciu na-
jdoskonalszych osiągnięć 
ludzkiego geniuszu. 

02:00 Graffi  ti
02:15 TAK czy NIE
02:45 Cafe futbol
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04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
06:00 Dzień dobry Polsko! 

- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP
09:10 Weterynarze z sercem
09:40 Nienasyceni - Nienasy-

ceni 2 - magazyn 
10:15 Korzenie - serial
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1996 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca 
12:55 Natura w Jedynce 

- Najmłodsi mieszkańcy 
gór - dokumentalny

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Obserwator

15:55 Zraniona miłość 
- serial, prod. Turcja, 2016 

17:00 Teleexpress 
17:25 Komisariat 

- serial TVP
17:55 Klan - telenowela TVP 
18:25 Rodzina wie lepiej 
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:25 Serial fabularny
22:20 El Principe 

- dzielnica zła - serial
23:15 Życzenie śmierci 5

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1993

01:00 Dom - serial TVP 
02:45 Notacje 

- Wieńczysław Gliński. 
Młodość przerwana 
wojną - cykl 
dokumentalny 

02:55 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Pasym - reportaż 
07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:20 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:50 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:55 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:55 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:30 Cuda z odzysku
15:30 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
16:30 Koło fortuny
17:05 Nadzieja i miłość 

- serial obyczajowy
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Pogoda 
18:45 Jeden z dziesięciu 
19:20 Kulisy Barw szczęścia 
19:30 Barwy szczęścia - serial 

20:50 M jak miłość 
- serial TVP 

21:45 Kulisy serialu 
“M jak miłość”

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 

23:00 Świat bez fi kcji
- Ostatnia podróż Diany. 
Tydzień, który zmienił 
monarchię 

23:55 Pierwsza randka
00:55 Ona - dramat

 prod. USA, 2013,
reż. Spike Jonze, 
wyk. Joaquin Phoenix

03:10 Artyści - serial TVP 
04:00 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
05:05 Ostatnia podróż Diany. 

Tydzień, który zmienił 
monarchię

05:50 Zakończenie

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
- program kulinarny

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:00 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 

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport, Pogoda 

19:50 Uwaga! 
- magazyn 

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Diagnoza 

- serial, Polska 
22:30 Kuba Wojewódzki 

- talk show 
23:30 Superwizjer 

- magazyn reporterów 
00:05 36,6 2 
01:05 Ślub od pierwszego 

wejrzenia - program 
02:05 Pamiętniki 

wampirów 
- serial horror, USA 

03:05 Uwaga! - magazyn 
03:30 Moc Magii 
04:50 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - obyczajowy
11:00 Dlaczego ja?
 Izabela Chojniak mieszka 

w Puławach z rodziną 
- rodzicami: Martą 
i Tomaszem oraz 
rodzeństwem: Dawidem 
i Marceliną . Marta przez 
wiele lat pracowała z pow-
odu opieki nad dziećmi 
tylko na pół etatu, a teraz 
stara się o stanowisko na 
cały etat. 

12:00 Oszukane
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia 
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112

17:00 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska

 Para dwudziestolatków 
zostaje zaatakowana 
nad jeziorem przez zam-
askowanego mężczyznę. 

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia 
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska. 

20:05 The Brain. Genialny 
Umysł

21:40 Uprowadzona 2 
- thriller sensacyjny

23:40 Step Up 3
01:55 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Dziennik fi lozofa
08:05 Teledyski
08:15 wydarzenie aktualne
08:50 Informacje kulturalne 
09:15 Błąd w rachunku 

- fi lm psychologiczny, 
prod. Polska, 1988

11:00 Noce i dnie - serial TVP 
13:15 Ostatnie takie trio 

- fi lm TVP, prod. Polska, 
1976, reż. Jerzy Obłamski

14:05 Romeo i Julia 
z Saskiej Kępy - dramat 

15:55 Tygodnik Kulturalny 
16:50 Błąd w rachunku 

- fi lm psychologiczny, 
prod. Polska, 1988, reż. 
Andrzej Chrzanowski

18:30 Studio Kultura
18:50 Mapa polskiego

dokumentu 
- Jestem Kuba 
- fi lm dokumentalny

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Pułapka - spektakl 
22:20 Dezerterzy 

22:55 Lekkie obyczaje 
- Śniadanie na Plutonie 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, Irlandia, 2005, 
reż. Neil Jordan, wyk. 
Cillian Murphy

01:10 Kino nocne 
- Palimpsest - dramat, 
prod. Polska, 2006, reż. 
Konrad Niewolski, wyk. 
Andrzej Chyra, Magdalena 
Cielecka, Robert Gonera, 
Adam Ferency

02:40 Informacje kulturalne 
03:00 Dajcie czadu! 

- historia wzmacniaczy 
Marshalla 

04:10 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach

04:40 wydarzenie aktualne
05:30 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł - telenowela

15:45 Lekarze na start
16:25 Lombard. Życie 

pod zastaw
17:20 Gwiazdy lombardu 

- reality show
18:20 Lombard. Życie 

pod zastaw
19:10 Lekarze na start
20:00 Bez Litości - fi lm akcji

21:55 Król Skorpion 4: 
Utracony tron 
- fi lm przygodowy
Oskarżony o morderstwo 
króla Norvanii Mathayus 
wraz z sojusznikami 
postanawia stawić czoło 
przyszłemu władcy, który 
chce posiąść magiczne 
moce.

00:05 Żelazny rycerz 
- fi lm akcji

02:20 Ale numer! 
- program rozrywkowy

02:45 Dyżur
03:10 Na jedwabnym szlaku
04:25 Z archiwum policji 

- fabularny
04:45 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:35 Szpital - program 
obyczajowy 

06:35 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:20 Dr House - serial 
09:15 Brzydula - 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 Chirurdzy 
- serial, USA 

16:55 Dr House - serial 
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Morderstwo 
w Białym Domu 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Dwight H. Little, 
wyk. Wesley Snipes, Diane 
Lane, Daniel Benzali, 
Dennis Miller, Alan Alda, 
Ronny Cox, Diane Baker

22:20 Wzgórze 
Złamanych Serc 
- fi lm wojenny, USA, 
1986, reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, 
Marsha Mason, Everett 
McGill, Moses Gunn

01:00 W obcej skórze 
- fi lm dokument, Wielka 
Brytania, 2012, reż. Bart 
Layton, wyk. Adam 
O’Brian, Anna Ruben

03:10 Moc Magii 
05:20 Koniec programu

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:00 Turbo Fast
07:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
08:00 Turbo Fast
08:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
09:00 V.I.P
10:00 Twoja na zawsze,
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 V.I.P
18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska

 U Ewy pojawia się jej brat. 
Paweł prosi o pożyczkę 
na nowy garnitur do 
kolejnej pracy. Może tym 
razem będzie to udana 
inwestycja. 

21:00 Gladiator
- dramat sportowy

 Młody bokser zwany 
staje do pojedynku z 
czarnoskórym mistrzem. 
Nie przypuszcza, że jest 
marionetką w rękach bez-
względnego impresario... 

23:05 Program
00:05 Spadkobiercy

- program rozrywkowy
prod. Polska

01:10 Wielka piątka
02:15 TAK czy NIE 
02:45 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2017
- magazyn sportowy

03:10 Magazyn 
Puncher 2017
- program sportowy

04:25 Cafe futbol
- magazyn sportowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
06:00 Dzień dobry Polsko! 

- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP
09:05 Sonda 2 - program 

popularnonaukowy 
09:35 Jak to działa - magazyn 
10:10 Korzenie: następne 

pokolenia - serial, 
prod. USA, 1983 

11:10 Dr Quinn - serial obycza-
jowy, prod. USA, 1996 

12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 

- Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa 

12:55 Natura w Jedynce 
- Najmłodsi mieszkańcy 
Australii - dokumentalny

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:20 Obserwator 
15:55 Zraniona miłość 
17:00 Teleexpress 
17:25 Komisariat 

- serial TVP
17:55 Klan - telenowela TVP 
18:25 Rodzina wie lepiej 
18:55 Jaka to melodia? 
20:25 Wielki test o Tadeuszu 

Kościuszce
21:55 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
22:35 Miasto Gniewu
23:20 Kulisy ataku 11 

września 
00:25 Hipnotyzer - fi lm akcji
02:25 Naszaarmia.pl 
02:55 Dekalog - Trzy - fi lm
04:05 Notacje
04:15 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:50 Na dobre i na złe  
12:50 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:50 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:25 Nasz dziwaczny świat 
15:30 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
16:30 Koło fortuny
17:05 Nadzieja i miłość 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Pogoda 
18:45 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:45 Na dobre i na złe
21:50 Na sygnale - serial 

22:25 Kino relaks 
- Niezwykły dzień 
Panny Pettigrew
- fi lm fabularny, 
prod. Wielka Brytania, 
2008, reż. Bharat Nalluri, 
wyk. Amy Adams, Frances 
McDormand, Ciaran Hinds, 
Shirley Henderson

00:05 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP 

01:00 Świat bez tajemnic 
- Córka Indii. Przypadek 
Jyoti Singh 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Dania, 2014 

02:05 Prokurator - serial 
kryminalny TVP 

02:55 Wypadek - serial
04:00 Licencja na wychowan-

ie - serial obyczajowy
05:05 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
- program kulinarny

08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 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

 - program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Azja Express 

- program rozrywkowy
23:00 Jaś i Małgosia: 

Łowcy czarownic 
- fi lm fantasy, Niemcy, 
USA, 2013, reż. Tommy 
Wirkola, wyk. Jeremy 
Renner, Gemma Arterton, 
Famke Janssen, Pihla 
Viitala, Joanna Kulig 

00:55 Superwizjer 
- magazyn reporterów 

01:30 Wybrani 
- serial, USA 

02:30 Uwaga! 
- magazyn 

02:55 Moc Magii 
04:15 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Oszukane
 Julia i Miłosz są małżeńst-

wem, dobrze im się 
wiedzie. Nie mają dzieci. 
Miłosz jest inwestorem 
giełdowym, pracuje 
głównie w domu. 

13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość 

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

- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia 

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

 Pewnego dnia Ferdynand 
Kiepski dowiaduje się, że 
Marian Paździoch para się 
czarną magią.  

20:40 Supermodelka 
- Plus Size

22:10 Step Up 3
 Luke jest ulicznym 

tancerzem. Jego dom to 
stary magazyn w Nowym 
Jorku Tu spotykają się 
ludzie, którzy kochają 
taniec.

00:40 Kochankowie z Księżyca 
- komediodramat 

 New Penzance Island 
u wybrzeży Nowej Anglii, 
lato 1965 roku. 

02:35 Tajemnice losu

08:00 Dziennik fi lozofa
08:05 Teledyski
08:15 Szlakiem Kolberga 
08:50 Informacje kulturalne 
09:15 Jasne błękitne okna 

- dramat, prod. Polska, 
2006, reż. Bogusław Linda, 
wyk. Beata Kawka, Joanna 
Brodzik, Bogusław Linda, 
Jacek Braciak, Stanisława 
Celińska, Barbara Brylska

11:00 Noce i dnie - serial TVP 
13:10 Skrzydła - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1972, reż. 
Krzysztof Wojciechowski 

14:00 Słoneczny zegar - dra-
mat, prod. Polska, 1997, 
reż. Andrzej Kondratiuk

16:05 Dranie w kinie
16:40 Którędy po sztukę
16:50 Jasne błękitne okna

 - dramat
18:35 Studio Kultura
18:50 Portrety - Bjork 

- fi lm dokumentalny
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Na wschód 
od Hollywood 
- Biały Bóg 
- dramat, prod. Węgry, 
Niemcy, Szwecja, 2014

22:30 Pegaz - magazyn 
kulturalny

23:30 Jedna scena 
- Jedna Scena 
- Zazdrość i medycyna 

23:50 Jedna scena - Zazdrość 
i medycyna - dramat, 
prod. Polska, 1973, 
reż. Janusz Majewski

01:40 Alfabet Polskiego 
Performance - Zbigniew 
Warpechowski 

02:25 Informacje kulturalne 
02:40 Na wschód od Holly-

wood - Biały Bóg 
04:45 Studio Kultura 
05:00 Teledysk

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany
anioł - telenowela

15:45 Lekarze na start
16:25 Lombard. Życie

pod zastaw
17:20 Gwiazdy lombardu 

- reality show
18:20 Lombard. Życie 

pod zastaw
19:10 Lekarze na start

20:00 Wodny świat 
- fi lm przygodowy
Wizja przyszłości, w której 
po stopnieniu lodowców 
Ziemia zamieniła się 
w wielki ocean. Troje 
bohaterów wyrusza na po-
szukiwanie legendarnego 
stałego lądu.

22:50 Underworld: 
Ewolucja 
- fi lm akcji

01:00 Grobowiec smoka 
- katastrofi czny

02:50 Ale numer! 
03:15 Taki jest świat 
03:50 Biesiada

 na cztery pory roku
04:50 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:25 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:25 Szpital - program 
obyczajowy 

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:20 Dr House - serial 
09:15 Brzydula - 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 Chirurdzy 
- serial, USA 

16:55 Dr House - serial 
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda  

20:00 Bez przebaczenia 
- fi lm western,
USA, 1992, reż. Clint 
Eastwood, wyk. Clint 
Eastwood, Gene Hackman, 
Morgan Freeman, Richard 
Harris, Jaimz Woolvett, 
Saul Rubinek 

22:45 Magazyn UEFA 
Champions League  

23:45 Człowiek na linie 
- fi lm dokument, USA, 
Wielka Brytania, 2008, 
reż. James Marsh, wyk. 
Philippe Petit, Jean-Louis 
Blondeau, Annie Allix, 
Paul McGill 

01:45 Mroczne zagadki 
Los Angeles 
- serial, USA 

02:40 Moc Magii 
04:50 Koniec programu

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:00 Turbo Fast
07:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
08:00 Turbo Fast
08:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
09:00 V.I.P
10:00 Twoja na zawsze

- telenowela
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn

15:00 Dom nie 
do poznania

16:00 Twoja na zawsze
17:00 V.I.P
18:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 
- serial kryminalny 

21:00 Terminator - fi lm akcji
 Fantastyczna wizja 

przyszłości, w której 
zbuntowane maszyny 
eksterminują ludzi. 
Wykorzystując wynalazek 
podróży w czasie, maszyny 
wysyłają w przeszłość 
straszliwego androida 
zwanego Terminator 
z zadaniem zabicia 
przyszłej matki tego, który 
wynalazł broń skutecznie 
zwalczajacą androidy. 

23:10 Program 
00:10 Spadkobiercy 

- program rozrywkowy
01:20 Sekrety Sąsiadów
02:20 Graffi  ti
02:35 TAK czy NIE 
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
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04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 
06:00 Dzień dobry Polsko! 

- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP
09:05 Mam prawo - serial 

dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
10:15 Korzenie: następne 

pokolenia - serial
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1996 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Smaki polskie 
12:55 Natura w Jedynce 

- Najmłodsi mieszkańcy 
sawanny, łąk i stepów 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:20 Obserwator 

15:55 Zraniona miłość 
- serial, prod. Turcja, 2016 

17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Komisariat 

- serial TVP
17:55 Klan 

- telenowela TVP 
18:25 Rodzina wie lepiej 
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:25 Ojciec Mateusz - serial 
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać  
23:30 Kancelaria Hitlera
00:35 Serial fabularny
01:30 El Principe 

- dzielnica zła - serial
02:30 Sprawa dla reportera 
03:30 Kuchnia polska 

- serial TVP 
04:35 Zakończenie dnia

05:55 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Film dokumentalny
07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:45 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:50 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:45 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:20 Czym jest ADHD? 
15:25 Na dobre i na złe 
16:30 Koło fortuny
17:05 Nadzieja i miłość 

- serial obyczajowy
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Kronika z Turnieju 

Pekao Szczecin Open
18:45 Jeden z dziesięciu 
19:25 Barwy szczęścia - serial 
20:40 Pierwsza randka

21:40 Miasto skarbów 
- serial kryminalny TVP, 
prod. Polska, 2017, reż. 
Marcin Ziębiński, Piotr 
Jaworski, wyk. Helena 
Ganjalyan, Feliks Szajnert, 
Edward Linde Lubaszenko

22:35 Wypadek - serial, 
prod. Francja, 2016 

23:40 Aniołki spod znaku 
Miserere - thriller, 
prod. Francja, 2013, 
reż. Sylvain White

01:35 Niezwykły
dzień Panny Pettigrew 
- fi lm fabularny, 
prod. Wielka Brytania, 
2008

03:15 Golfi arze 
- komedia

05:05 Art Noc
05:55 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła 
13:00 19 +
13:30 Szpital 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
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 
20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne 

rewolucje 

22:35 Vinci 
- fi lm komedia, 
prod. Polska, 2004, 
reż. Juliusz Machulski, 
wyk. Robert Więckiewicz, 
Borys Szyc, Jan Machulski, 
Kamilla Baar, Marcin 
Dorociński 

00:50 Podróż na sto stóp
- fi lm komedia, 
prod. USA, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Indie, 
2014, reż. Lasse Halström, 
wyk. Helen Mirren, Om 
Puri, Manish Dayal, Char-
lotte Le Bon, Amit Shah 

03:25 Uwaga! 
- magazyn 
prod. Polska

03:50 Moc Magii 
- program ezoteryczny

05:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

i Partnerzy
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
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia 
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
prod. Polska

18:50 Wydarzenia 
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy

20:05 Nasz Nowy Dom

21:10 Przyjaciółki 
- serial obyczajowy 
prod. Polska

 Przyjaciółki cieszą się 
szczęściem Patrycji 
do momentu, gdy w 
mieszkaniu Zuzy pojawia 
się niespodziewany gość. 
Beta obwinia Zuzę za 
sytuację powstałą na jej 
ślubie. Robert znajduje 
w gazecie zdjęcie Ingi.

22:15 Zdrady
23:15 Godziny strachu
01:30 Tajemnice losu
 Program emitowany na 

żywo, w którym znane 
wróżki udzielają porad 
widzom dzwoniącym 
do studia. 

05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy

08:00 Dziennik fi lozofa
08:05 Teledyski
08:15 Dezerterzy - rozmowa
08:45 Informacje kulturalne 
09:10 Lekcje pana Kuki - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
Austria, 2007

11:00 Noce i dnie - serial TVP 
13:10 Michał Spisak - Listy 

rozproszone 
14:15 Ki - fi lm obyczajowy 
16:00 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach
16:40 Lekcje pana Kuki

- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, Austria, 2007

18:20 Studio Kultura
18:40 Świat w dokumencie
19:40 Teraz animacje! - Cios 

w kark - fi lm animowany
19:50 Teraz animacje! - Żyjąc 

w ciemnościach - fi lm
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Wstęp 
do fi lmu

20:25 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Nashville 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1975 

23:05 Zakładka
23:40 Ziemia, planeta 

ludzi - Wizyta 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Dania, Finlandia, 
2014

01:15 Kino nocne - Pogoda 
na jutro - komedia, 
prod. Polska, 2003, 
reż. Jerzy Stuhr, 
wyk. Jerzy Stuhr

03:00 Informacje kulturalne 
03:20 Lepiej być piękną 

i bogatą - komedia
05:05 Studio Kultura
05:20 Teledysk
05:35 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Napisała: Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł - telenowela

15:45 Lekarze na start
16:25 Lombard. Życie 

pod zastaw
17:20 Gwiazdy lombardu 

- reality show
18:20 Lombard. Życie 

pod zastaw
19:10 Lekarze na start
20:00 Boski żigolo w Europie 

21:45 Stój, bo mamuśka 
strzela 
- komedia
W życie prywatne 
i zawodowe detektywa 
Joe’a Bomowskiego 
wkracza jego nadop-
iekuńcza matka.

23:20 Król Skorpion 4: 
Utracony tron 
- przygodowy

01:30 Ale numer! 
- program rozrywkowy

02:05 Biesiada 
na cztery pory roku

03:40 Taki jest świat 
04:20 Biesiada na cztery 

pory roku
04:50 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:25 Szpital - program 
obyczajowy 

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:20 Dr House - serial 
09:15 Brzydula - 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 Chirurdzy - serial, USA 
16:55 Dr House - serial 
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
20:00 Zakręcony piątek 

22:05 Nie z tego świata 
- serial horror, USA 

23:05 Władca pierścieni: 
Dwie wieże 
- fi lm przygodowy, 
Nowa Zelandia/USA/
Niemcy, 2002, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Viggo 
Mortensen, Liv Tyler, Sean 
Astin, John Rhys-Davies, 
Bernard Hill, Christopher 
Lee, Billy Boyd, Dominic 
Monaghan, Orlando 
Bloom, Miranda Otto, 
David Wenham, Brad 
Dourif, Hugo Weaving, 
Cate Blanchett, Andy 
SerkisCraig Parker  

02:45 Moc Magii 
- program ezoteryczny

04:55 Koniec programu

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:00 Turbo Fast
07:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
08:00 Turbo Fast
08:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
09:00 V.I.P
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 V.I.P
18:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska

21:00 Gigli
 Gigli pracuje dla mafi i

z Los Angeles. 
23:30 Program 

00:30 Spadkobiercy
- program rozrywkowy
prod. Polska

01:30 Sekrety Sąsiadów
 Anita ma 25 lat, jest 

bezrobotna i mieszka 
z rodzicam. Zamiast 
szukać pracy, kobieta 
codziennie widuje się 
ze swoją przyjaciółką 
Karoliną i marzy o lepszym 
życiu. Anita chciałaby 
wyjechać do Stanów. 

02:00 Interwencja
02:20 Graffi  ti
02:35 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life,
 Program muzyczny 

prowadzony przez Martę 
Leleniewską. 

04:00 Top 10 lista przebojów 
- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Na Orliku 
w Mirostowicach 
Dolnych 
rozegrane 
zostały zawody 
sportowe, 
w których 
rywalizowały 
panie i panowie.

Zawody pań i panów prze-
biegały równolegle. Panie 
z terenu Gminy Żary rywa-
lizowały w wielu konkuren-
cjach, panowie zaś zmagali 
się na boisku piłkarskim. 
Panie w zespołach wielo-
osobowych rozpoczęły od 
tradycyjnej zabawy, trochę 
już zapomnianej – „dwa 
ognie”, następnie rzucały 
bulami, grały w piłkarzyki, 
sprawdzały swoją celność, 
rzucając rzutkami oraz od-
bijały piłkę siatkową. Przy 
wielu konkurencjach nie 
było tradycyjnego zacięcia 
sportowego, dominowała do-

bra zabawa i wiele śmiechu. 
Panowie rozpoczęli 

zmagania piłkarskie już 
o godz. 11.00. Rywalizowa-
ły cztery drużyny, grając sy-
stemem „każdy z każdym”. 
Mecze trwały 2x12 minut. 
Rywalizacja przebiegała 
bardzo wyrównanie o czy 
świadczy fakt, że o roz-
strzygnięciu miejsc decy-
dowała tzw. „mała tabela”. 
Zawody wyłoniły najlepsze-
go zawodnika, którym został 
Dawid Stawiarz z drużyny 
Multi Żary oraz najlepszego 
bramkarza, którym został 
Piotr Tomczyk z tej samej 
drużyny.
Podsumowaniem zawodów 
była dekoracja najlepszych 
zawodniczek i zawodników 
oraz wspólny poczęstunek.  
Organizator zawodów Ani-
mator Orlika Jarosław Ru-
sak podziękował za spor-
tową rywalizację, grę fair 
play. Podziekował też wie-
lu osobom za pomoc w or-
ganizacji zawodów. PAS

SPORT Rywalizacja i dobra zabawa

Zmagania na Orliku

Panie były w dobrych humorach fot. nadesłane

Orlik w Mirostowicach Dolnych nie od dziś jest miejscem ciekawych imprez sportowych fot. nadesłane

Do walki w turnieju piłkarskim stanęli piłkarze Mirostowiczanki 
fot. nadesłane

Puchar za pierwsze miejsce w turnieju piłkarskim przypadł drużynie 
Multi Żary fot. nadesłane

Klasyfikacja końcowa 
rywalizacji kobiet:
I miejsce - Mirostowice Dolne
II miejsce – Łaz
III miejsce – Mirostovia Mirosto-
wice Górne
IV miejsce – urzędniczki Gminy ,
V miejsce – połączone siły Ol-
brachtowa, Łaz, Mirostowic 
Dolnych

Klasyfikacja końcowa turnieju 
piłkarskiego mężczyzn:
I miejsce – Multi Żary
II miejsce- Mirostovia
III miejsce – Hayduk
IV miejsce – Mirostowiczanka
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źródło - LZPN

Poz. Zespół M W R Por Bramki Pkt.

1. Carina Gubin 5 4 0 1 15 : 6 12

2. Amator Bobrowniki 5 4 0 1 16 : 12 12

3. Czarni Żagań 5 3 1 1 18 : 8 10

4. Piast Iłowa 5 3 1 1 14 : 5 10

5. Błękitni Obłok 5 2 3 0 6 : 2 9

6. Delta Sieniawa Żarska 5 3 0 2 15 : 18 9

7. Promień Żary 5 2 2 1 9 : 4 8

8. Zryw Rzeczyca 5 2 2 1 12 : 8 8

9. Odra Nietków 5 2 1 2 13 : 9 7

10. Piast Czerwieńsk 5 2 1 2 11 : 11 7

11. Schnug Chociule 5 2 0 3 7 : 8 6

12. Mieszko Konotop 5 1 1 3 13 : 12 4

13. Unia Kunice Żary 5 1 1 3 11 : 21 4

14. Zorza Olcha 5 1 0 4 5 : 17 3

15. Korona Wschowa 5 1 0 4 5 : 18 3

16. Stal Jasień 5 0 1 4 6 : 17 1

KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)

Po zaledwie 
dwóch kolejkach 
spotkań piłkarze 
z Grabika mają 
już na swoim 
koncie 19 
strzelonych 
bramek.
W ostatnim meczu Spar-
ta podejmowała na włas-
nym boisku Błękitnych  
z Olbrachtowa i uzyskała 

korzystny dla siebie rezul-
tat 9:1. Dobra passa trwa.  
W poprzedniej kolejce FAX 
Bieniów uległ Sparcie 0:10. 
Tym samym Grabik jest 
liderem w swojej klasie. 
Na razie również z komple-
tem zwycięstw na drugim 
miejscu jest ŁKS Łęknica, 
na trzecim - WKS Łaz,  
a na czwartym - Tupliczan-
ka Tuplice.

Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA Grabik rządzi w żarskiej Klasie B

Sparta się rozstrzelała

Piąta kolejka bez większych zmian
Po pięciu meczach 
czołówka tabeli już się 
jakby ustabilizowała. 
Dzięki wygranej z Zorzą Ochla 3:0, żarski 
Promień podskoczył z 11 na 7 miejsce. 
Podobnie Delta Sieniawa Żarska awan-
sowała z 10 na 6 lokatę pokonując Piasta 
Czerwieńsk 4:2.
Dobrze spisali się piłkarze Unii Kunice 
wygrywając z Koroną Wschowa 4:2. To 

było ich pierwsze zwycięstwo w pięciu 
rozegranych spotkaniach.
Powody do zadowolenia mogą mieć Czar-
ni Żagań, którzy spotkali się z liderem 
tabeli - Cariną Gubin. Wynik spotkania 
3:2 nie zdetronizował lidera, jednak była 
to pierwsza porażka piłkarzy z Gubina  
w tej kolejce rozgrywek. Stal Jasień prze-
rwała dotychczasowe pasmo przegranych. 
W spotkaniu z drużyną Zryw Rzeczyca 
zdobyli swój pierwszy punkt ATB

WYNIKI DOTYCHCZASOWYCH SPOTKAŃ:
KS LIPNA 4:2 NYSA TRZEBIEL

BŁĘKITNI OLBRACHTÓW 3:5 TUPLICZANKA TUPLICE
BUDOWLANI II LUBSKO 1:7 ŁKS ŁĘKNICA

FAX BIENIÓW 0:10 SPARTA GRABIK
ISKRA JABŁONIEC 0:0 PROMIEŃ II ŻARY

ZIELONI DROŻKÓW 2:5 WKS ŁAZ
SPARTA GRABIK 9:1 BŁĘKITNI OLBRACHTÓW

PROMIEŃ II ŻARY 1:3 FAX BIENIÓW
TUPLICZANKA TUPLICE 2:1 ZIELONI DROŻKÓW

ŁKS ŁĘKNICA 4:1 KS LIPNA
NYSA TRZEBIEL 5:0 ISKRA JABŁONIEC
WKS ŁAZ 4:3 BUDOWLANI II LUBSKO

Piłkarzom z Olbrachtowa nie udało się dogonić szybkostrzelnej Sparty fot. Andrzej Buczyński

Promień ograł Zorzę 3:0 fot. Andrzej Buczyński

Kibice Promienia znów mogli obejrzeć dobry występ swojej drużyny fot. Andrzej Buczyński
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5.08

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

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

Kiosk
• Męczenników Oświęcimskich 

197/13 Tequila
• Męczenników Oświęcimskich 

24 Poranek
• Moniuszki Lotos
• Moniuszki 11 Sklep Medycz-

ny „Provita”
• Moniuszki 11 - Pasaż Handlo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nia „Pod Topolami” - fizyko-
terapia

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

żywczo-Handlowy
• Żagańska 12 Gloria - Zakład 

Usług Pogrzebowych
ŻARY-KUNICE

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

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

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

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

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

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

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

URZĘDY I INSTYTUCJE
PUBLICZNE

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

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

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

Wojskowych Żary
• Urząd Miejski Lubsko
• Organizacja Pracodawców 

Ziemi Lubuskiej
POWIAT ŻARSKI

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

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

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

Prasowy „Natalia”
ŻAGAŃ

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

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

towa Kiosk
• Kochanowskiego 26

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

Orlen
• Rybacka 38 Młodzieżowe 

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

perium
• Żółkiewskiego 26a Delikatesy

URZĘDY I INSTYTUCJE
PUBLICZNE

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

Tu dostaniesz MOJĄ GAZETĘ

Marii, Adrianny, Radosława
Światowy Dzień Fizjoterapii

Sergiusza, Piotra
Międzynarodowy Dzień Urody

Mikołaja, Sebastiana, Łukasza
Światowy Dzień Zapobiegania 
Samobójstwom

Jacka, Prota, Dagny
Dzień Lotnictwa

Gwidona, Marii, Mai
Święto Wojsk Lądowych

Jana, Chryzostoma, Filipa
Dzień Całowania Chłopaków 
w Usta

Bernarda, Roksany

Z KALENDARZA DYŻURY APTEK INFORMACJE - IMPREZY - WYDARZENIA

AUTOREKLAMA

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

ŻAGAŃ - DYŻURY CAŁODOBOWE
8.09 - Apteka „Prima”, ul. Szprotawska 43b
9.09 - Apteka „Miejska”, ul. Rynek 31-32
10.09 - Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Bracka 17
11.09 - Apteka „Eskulap”, ul. Kopernika 3a
12.09 - Apteka „Pod Kotwicą”, ul. Pomorska 1
13.09 - Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Sło-
wiański 14
14.09 - Apteka „Pod Cisami”, ul. Kochanow-
skiego 10b

LUBSKO
8–10.09 Apteka „Na Dobre i Na Złe”, ul. Po-
pławskiego 1
11-14.09 Apteka „HYGEA”, ul. Krakowskie 
Przedmieście 9
JASIEŃ POGOTOWIE PRACY
Apteka „Nowa”, ul. XX lecia 20 a
TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

8.09

9.09

10.09

11.09

12.09

13.09

14.09

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 

REGION XVI LUBUSKO-
SAKSOŃSKI RAJD 
ROWEROWY PO „ŁUKU 
MUŻAKOWA”
Rajd zaplanowany jest  w sobotę, 30 
września. Organizatorami są: Oddział 
PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach, 
Burmistrz Łęknicy, Koło PTTK „Mużak” 
w Łęknicy, Ośrodek Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Łęknicy.
Rajd ma formułę zlotu gwiaździstego 
5 trasami rowerowymi biegnącymi po 
„Łuku Mużakowa” po polskiej i niemie-
ckiej stronie, z metą i zakończeniem  
w Łęknicy.
Program rajdu:
Godz. 9.00 – 13.30 – przejazd trasami 
rajdu i przyjazd do Łęknicy /park przy 
OKSiR ul. Wojska Polskiego
Godz. 13.30 - 16.00 – turystyczny posi-
łek, przeprowadzenie konkursów, wrę-
czenie nagród
Godz. 16.00 – zakończenie imprezy ,wy-
jazd z Łęknicy.
Uwaga: istnieje możliwość powrotu do 
Żar autobusem/+ transport roweru/ 
Wyjazd z Łęknicy o godz. 16.00. Za do-
datkową +25 zł.
Formalnym warunkiem uczestnictwa  
w rajdzie jest zapisanie się na listę  
i wpłata 10 zł na rzecz organizatorado 
dnia 25 września /poniedziałek/.
Zapisanie się na listę uczestników rajdu 
jest również potwierdzeniem zapoznania 
się z regulaminem i zobowiązania się do 
jego przestrzegania.
Uczestnicy zgłaszają swój udział w raj-
dzie /wpis na listę i wpłata wpisowego/ 
w siedzibie Oddziału PTTK Powiatu Żar-
skiego, Pl. Kard. Wyszyńskiego 11. we 
wtorki i czwartki w godz. 12 -14.
Warunkiem uczestnictwa w rajdzie osoby 
niepełnoletniej jest jej udział w rajdzie 
pod opieką osoby pełnoletniej. Opłata za 

transport /uczestnika rajdu z rowerem 
po uprzednim zgłoszeniu /przy zapisie 
na rajd/.
Trasy rajdu:
Trasa nr 1 /ok. 40 km/
Jasień- Glinka –Nowa Rola – Gręzawa – 
Trzebiel – Kamienica – Siedlec – Zeeltz 
– Łęknica. Zbiórka o godz. 9.00 przy mar-
kecie „Biedronka” w Jasieniu. Kierownik 
trasy: Krzysztof Rojek.
Trasa nr 2 /ok. 60 km/
Żary – Przewóz – Żabia Ścieżka /Niem-
cy/ – Bad Muskau – Łęknica. Zbiórka  
o godz.9.00 przy siedzibie Oddziału 
PTTK Powiatu Żarskiego pl. Kard. Wy-
szyńskiego w Żarach. Kierownik trasy: 
Włodzimierz Dworski.
Trasa nr 3/ok.40 km/
Żary – Trzebiel – Łęknica /od Trzebiela 
trasa prowadzić będzie po ścieżce rowe-
rowej/. Zbiórka o godz. 9.00 przy siedzi-
bie Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego, 
pl. Kard. Wyszyńskiego. Kierownik trasy: 
Mirosław Kuczma.
Trasa nr 4/ok.40 km/
Łęknica -  Park Mużakowski– Most 
Angielski – strona niemiecka Parku 
Mużakowskiego–Gablenz = Kromlau /
zwiedzanie/ - KromlauWeg– Weiswas-
ser /wieża widokowa/ - droga nr 156 
do drogi S-126 – Weiswasser – rondo 
Weiskeisel – Krauschitz – dawny most 
kolejowy – OKSiR Łęknica. Zbiórka  
o godz.10.00 przy pawilonie IT w Parku 
Mużakowskim. Kierownik trasy: Wacław 
Kwiatkowski.
Trasa nr 5 /ok. 10
km/” Zwiedzamy Park Mużakowski-
pieszo”. Zbiórka o godz.10.00 OKSiR 
Łęknica. Kierownik trasy: Henryk Klapa
Szczegóły dot. programu, świadczeń 
i obowiązków uczestników znajdują się 
w regulaminie rajdu na stronie interne-
towej oddziału:www.zary.pttk.pl
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W KINIE I W TEATRZE

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

O CZYM SZUMI LAS (animowany/familijny)
od 08.09 do 11.09 oraz 13.09 i 14.09 - godz. 16:00; 12.09 – godz. 15:30

TULIPANOWA GORĄCZKA (romans/obyczajowy)
od 08.09 do 11.09 oraz 13.09 i 14.09 - godz. 18:00; 12.09 – godz. 17:00

PODWÓJNY KOCHANEK (thriller)
od 08.09 do 11.09 oraz 13.09 i 14.09 - godz. 20:00; 12.09 – godz. 20:30 

KEDI – SEKRETNE ŻYCIE KOTÓW
12.09 – godz. 19:00

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

MARSZ PINGWINÓW 2: PRZYGODA NA KRAŃCU 
ŚWIATA (przygodowy/dokument/familijny)
od 08.09 do 14.09: (2D DUB) – godz. 10:00, 11:50, 13:40, 17:20

NA UKŁADY NIE MA RADY (dramat/komedia)
od 08.09 do 14.09: (2D) – godz. 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30

TO (horror)
od 08.09 do 14.09: (2D NAP) – godz. 10:45, 13:30, 16:15, 19:00, 20:30, 21:45

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

SKOK W BOK (Teatr Capitol z Warszawy)
08.09, godz. 20:00

HISTORIE ŁÓŻKOWE (Teatr im. A.Mickiewicza
z Częstochowy)
09.09, godz. 19:00

NIE TYLKO KOBIETA (Teatr im. A.Mickiewicza 
z Częstochowy)
10.09, godz. 16:00

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE (Teatr Miejski z Leszna)
10.09, godz. 19:00

M
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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

AUTOREKLAMA
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