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Powiem szczerze, że 
żadna maszyna, nawet 

najlepiej zaprogramo-
wana, nie zastąpi człowieka 
w zupełności

Janusz Bubień
żarski przedsiębiorca

AKTUALNOŚCI

ŻARY/GARDONY To 
był już szósty mecz 
międzypaństwowy 
reprezentacji 
miast partnerskich 
Gardony i Żary. 
Pomysłodawcą tych 
spotkań i kapitanem 
żarskiej drużyny 
jest wiceburmistrz 
Patryk Faliński.

Mecz był bardzo zacięty i jak 
ocenia wiceburmistrz, stał na bar-
dzo wysokim poziomie. Bramki 
dla Żar zdobyli kolejno: Marek 
Sitarek, Wojciech Aksamitowski 
i Patryk Faliński. Zarówno przed 
meczem, jak i po jego zakoń-
czeniu, atmosfera była bardzo 
radosna i gościnna, jednak spor-
towa rywalizacja nie obyła się bez 
twardych nawet starć piłkarzy na 
boisku.

Takie spotkania odbywają 
się na przemian, raz w Żarach, 
następnym razem na Węgrzech. 
Efektem pozapiłkarskich spotkań 
są chociażby kontakty szkół obu 
miast partnerskich i wzajemne 

wizyty uczniów.
Gardony jest położone nad 

pięknym jeziorem, drugim co do 
wielkości na Węgrzech. Miasto 
leży 50 kilometrów od Budapesz-
tu, a 40 km od Balatonu. Posiada 

też naturalne termy, które są nie-
wątpliwą atrakcją. 

- Burmistrz Gardony zade-
klarował, że w jednym, czy dwóch 
hotelach w mieście mieszkaniec 
Żar może otrzymać zniżkę, jeśli 

tylko powoła się na swoje miej-
sce zamieszkania - mówi Patryk 
Faliński. - To dodatkowy efekt 
i korzyść z naszej współpracy. 

Andrzej Buczyński

Zremisowali z Węgrami 3:3, tak po partnersku

Zarówno przed, jak i po meczu, atmosfera była niezwykle przyjazna fot. nadesłane

GMINA JASIEŃ  
W jednym z barów 
nieznany mężczyzna 
dokonał kradzieży telefonu 
oraz kart bankomatowych.
O sytuacji pokrzywdzony powiadomił poli-
cjantów. Od tego momentu policjanci rozpo-

częli intensywne działania. Dzięki dobremu 
rozpoznaniu terenu oraz osób, jeszcze tego 
samego dnia dzielnicowy z Posterunku Po-
licji w Jasieniu, st. sierż. Łukasz Szewczyk 
ustalił i zatrzymał sprawcę, a także odzyskał 
skradzione mienie. 57-letni mieszkaniec 
Jasienia usłyszał zarzut kradzieży. Grozi za 
to do pięć lat pozbawienia wolności. PAS

Sprawny dzielnicowy

REGION Z danych Urzędu 
Statystycznego w Zielonej 
Górze wynika, że sytuacja 
gospodarcza w regionie jest 
coraz lepsza.
Spada stopa bezrobocia, która obecnie wnosi 
6,8 proc. Utrzymuje się także wzrost prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia brut-
to, które obecnie jest na poziomie 3910,55 
zł. Rośnie produkcja sprzedana przemysłu 
oraz produkcja budowano-montażowa. 

- To efekt przemyślanych działań 
inwestycyjnych. Tworzymy warunki do 
rozwoju gospodarczego i efektywnie wyko-
rzystujemy potencjał regionu – komentuje 
marszałek Elżbieta Anna Polak.Lubuskie 
w dalszym ciągu odnotowuje spadek bez-
robocia. W końcu września liczba zareje-
strowanych bezrobotnych zmniejszyła się 
w relacji do poprzedniego miesiąca o 2,4 

proc. i do poprzedniego roku 18 proc. Sto-
pa bezrobocia rejestrowego w tym okresie 
wyniosła 6,8 proc., wobec 7 proc. przed 
miesiącem i 8,4 proc. przed rokiem. Obecnie 
w Zielonej Górze odnotowano bezrobocie na 
poziomie 3,6 proc., a w Gorzowie Wlkp. na 
poziomie 3,1 proc.

Utrzymał się także wzrost przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w stosunku do analogicznego miesiąca 
ub. Roku o 7,8 proc, a tempo wzrostu było 
wyższe niż przed rokiem. Obecnie przecięt-
ne wynagrodzenie w Lubuskiem wynosi 
3910,55 zł (w Polsce 4473,06 zł).

Wzrosła też produkcja sprzedana 
przemysłu – do analogicznego miesiąca ub. 
Roku o 5,7 proc. Przedsiębiorstwa budowla-
ne zanotowały wzrost produkcji sprzedanej 
budownictwa w relacji do września ub. r. 
o 19,3 proc., w tym produkcji budowlano-
-montażowej o 29,2 proc. RED

Lubuskie w dobrej 
kondycji

REKLAMA
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Jest szansa, że 
za jakiś czas 
nie trzeba 
będzie płacić 
za przejazdy 
autobusami 
w Żarach. Ale 
pod pewnymi 
warunkami. To 
zależy także 
od samych 
mieszkańców.
W ciągu ostatnich kilku 
lat co jakiś czas powraca 
dyskusja - zarówno wśród 
radnych miejskich, jak 
i mieszkańców, dotycząca 
kwestii darmowej komuni-
kacji miejskiej. Podłożem 
do dalszych działań jest an-
kieta przeprowadzona wśród 
mieszkańców miasta, którą 
na zlecenie ratusza przepro-
wadziła miejscowa Łużycka 
Szkoła Wyższa. Zapytano 
1014 żaran głównie o to, 
czy zrezygnowaliby z sa-
mochodu na rzecz darmo-
wej komunikacji miejskiej. 
Przede wszystkim chodzi 
w tym wypadku o dojazd do 
pracy, szkoły, lub na zakupy. 

Wyniki są dość jedno-
znaczne. Pozytywnie na to 
pytanie odpowiedziało aż 
72 procent respondentów. 
Oczywiście, nie są to wiążą-
ce deklaracje, ale dają urzęd-
nikom miejskim jakąś pod-
stawę do podjęcia dalszych 
działań w tej kwestii. Raport 
z badań przedstawiono rad-
nym miejskim na ostatniej 
sesji rady. Można stwier-
dzić, że wstępny odbiór jest 
pozytywny, ale to właśnie 
radni będą musieli zadecy-
dować w głosowaniu, jaką 
pulę środków przeznaczyć 
na ten cel z miejskiej kasy.

Nie chodzi o to, żeby 
do autobusów przekonać 
już przekonanych. Ci, któ-
rzy dziś korzystają z takich 
środków transportu, na-
dal będą z nich korzystać. 
Ważne, aby zaczęli korzy-

stać następni. Darmowe 
autobusy mają być do tego 
bodźcem. Efekty byłyby 
odczuwalne dla wszystkich. 
Mniej samochodów i mniej 
korków na ulicach, szcze-
gólnie w godzinach szczytu. 
To doskwiera wszystkim 
kierowcom już od dawna. 
W dodatku problem roś-
nie. Mniej samochodów, to 
również mniej spalin, które 
wszyscy wdychamy.

 
Ekonomia i dostępność
Zapewne każdy życzyłby 
sobie, żeby autobus zabrał 
go spod domu w dowolne 
miejsce i o dowolnej porze. 
Nie jest to możliwe. A na-

wet jeśli jest, kosztowałoby 
to grube miliony. Możli-
we jest jednak poświęcenie 
kilku minut na dojście do 
najbliższego przystanku. 
Bo tak naprawdę, Żary nie 
są aż tak wielką metropolią, 
żeby nie dało się wszędzie 
dojść na pieszo. Oczywi-
ście, zbyt długie wędrówki 
- szczególnie z ciężką torbą 
pełną zakupów - będą do-
skwierać zwłaszcza osobom 

w podeszłym wieku. I tu 
właśnie darmowy autobus 
byłby bardzo potrzebny. 
Budżet domowy emerytów 
też odczułby ulgę. Z drugiej 
strony, osoby w pełni sił 
wieku produkcyjnego nie 
musiałyby przeciskać się 
samochodem przez zakor-
kowane ulice, gdyby autobus 
podwoził z okolic miejsca 
zamieszkania w pobliże za-
kładu pracy. W dodatku za 

darmo. Tu pojawia się kwe-
stia dobrze skonstruowanych 
tras i rozkładów jazdy, ale to 
już odrębna kwestia.

 
Czy Żary na to stać?
Dziś nie da się jeszcze jed-
noznacznie odpowiedzieć na 
to pytanie. Przede wszyst-
kim nie wiadomo, ile to bę-
dzie dokładnie kosztować. 
W spekulacjach pojawiają 
się kwoty od jednego do 
pięciu milionów złotych. Są 
to jednak tylko przypusz-
czenia, albo nawet strzały 
w ciemno. Ale gdyby nawet 
koszty były spore, to jak 
to przeliczyć na lepszą ja-
kość powietrza w mieście? 

To, czym oddychamy, jest 
przecież bezcenne. Wydaje 
się, że warto za to zapłacić. 
Pod warunkiem, że faktycz-
nie kierowcy samochodów 
przesiądą się do autobu-
sów. Nawet niekoniecznie 
w każdym przypadku. Na 
duże tygodniowe zakupy 
do marketu pojedziemy 
samochodem, ale jeśli zre-
zygnujemy z jego używania 
przy dojazdach do pracy, to 
jakiś efekt z tego odczują 
wszyscy mieszkańcy mia-
sta. Darmowe autobusy są 
rozwiązaniem co najmniej 
wartym przetestowania.

Andrzej Buczyński

ŻARY Czy będzie darmowa komunikacja miejska?

Autobusem bez biletu

Podstawowa problem jest taki, aby dzięki darmowej komunikacji miejskiej udało się zmniejszyć liczbę samochodów na żarskich ulicach fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

Patryk Faliński, 
wiceburmistrz Żar
- To temat bardzo ważny, ale 
i trudny z uwagi na koszty z tym 
związane. Wyniki ankiety ocenia-
my jako ważny głos w dyskusji nad 
darmową komunikacją w mieście. 
Biorąc go pod uwagę, prawdo-
podobnie już w przyszłym roku 
będziemy chcieli zaproponować 
darmowe przejazdy w wybrane 

dni miesiąca. Może to dotyczyć 
na przykład dni targowych przy 
ul. Lotników, w których obser-
wujemy wzmożony ruch miesz-
kańców w tamtych okolicach. 
Sprawdzimy w praktyce, ile osób 
rzeczywiście korzystać będzie 
z tej darmowej komunikacji. Na tej 
podstawie będzie można podjąć 
dalsze kroki. Trzeba pamiętać, że 
taki ruch z naszej strony wiąże się 

ze wzrostem kosztów związanych 
z obsługą transportu publicznego, 
a to trzeba ująć w projekcie bu-
dżetu na następny rok. Będzie to 
przedstawione radnym jako temat 
do dyskusji. Jeszcze dzisiaj nie 
mogę powiedzieć, jak to będzie 
wyglądało w szczegółach, ale na-
sze działania idą w tym kierunku. 

Oprócz wygody i dbania 
o portfele mieszkańców, ważne 

jest też coś innego. To poprawa 
jakości powietrza. Podczas debat 
i dyskusji na temat stanu powie-
trza w Żarach, zawsze podkreślany 
jest fakt - co potwierdzają badania 
i opracowania - że niska emisja 
jest tu ujemnym elementem. Je-
żeli założymy, że część kierowców 
aut przesiądzie się do autobusów, 
to miejmy nadzieję, że ta jakość 
będzie się poprawiać. 

Zapytano 1014 żaran głównie 
o to, czy zrezygnowaliby 

z samochodu na rzecz 
darmowej komunikacji miejskiej.
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Od kilkunastu dni nie mają 
ani wjazdu ani wyjazdu 
ze swojej posesji. Całe ich 
życie i biznes zaczęło się im 
walić na łeb i szyję. Końca 
koszmaru nie widać.

Wybudowani pod lasem, niedaleko obwod-
nicy Jasienia, blisko skrzyżowania z ulicą 
Sienkiewicza i drogą na Lisią Górę, Elżbieta 
i Przemysław Grzywacz znaleźli się w kosz-
marnej sytuacji. Od kilku miesięcy mają 
problem, żeby dojechać do swojej posesji. 
Działkę pomiędzy ich posesją a obwodnicą 
kupił od tego samego prywatnego właściciela, 
od którego wcześniej oni kupili działkę, inwe-
stor i buduje tam firmę.

Zanim budowa się rozkręciła, Grzywa-
czowie mogli jeszcze jakoś przejechać polną 
drogą. Ta ze zjazdu z obwodnicą prowadzi 
do ich posesji. Poważny problem zaczął się 
w niedawno - w momencie, kiedy inwestor 
postawił bramę wjazdową do swojej firmy. 

Jeszcze wcześniej dochodziło pomiędzy 
Grzywaczami a inwestorem do zadrażnień. 
W emocjach padły jakieś niepotrzebne słowa. 
Koniec końców - po postawieniu bramy, zna-
leźli się w kropce. Zostali całkowicie odcięci.

Jeden kosztem drugiego
Grzywaczowie trzynaście lat temu dostali 
decyzję o warunkach zabudowy i pozwolenia 
na budowę domu. Pozwolenie wydało sta-
rostwo, ale decyzję o warunkach zabudowy 
wydał w 2005 r. ówczesny burmistrz gminy 
Jasień. W warunkach wskazany jest dojazd 
drogą gminną do obwodnicy. Z obwodnicy 
jest wykonany asfaltowy zjazd. Polna droga 

biegnie dalej w kierunku ich posesji.
Po dwóch latach Grzywaczowie wystą-

pili o pozwolenie na budowę smażalni ryb. 
Również uzyskali pozwolenie na budowę 
z decyzją o warunkach zabudowy i wska-
zaniem dojazdu z obwodnicy do miejsca 
prowadzenia działalności. Firma rozwijała 
się dobrze. Sprzedawali ryby żywe, smażone 
i wędzone. Klienci przyjeżdżali z okolicznych 
miejscowości i miast. Teraz nie mogą doje-

chać, a Grzywaczowie zarabiać pieniędzy. 
Biznes zaczyna się sypać. 

Grzywaczowie nie mogą zrozumieć, 
jak to jest, że jeden przedsiębiorca może się 
rozwijać, kosztem zniszczenia innego i znikąd, 
szczególnie ze strony urzędu, nie ma pomocy.

- Inwestor też mógł się zastanowić, że 
odcina komuś drogę. W trakcie projektowania 
można było sprawę wyjaśnić. Rozpocząć 
budowę, a w tym czasie rozwiązać problem - 
kiwa głową Przemysław Grzywacz.

Marna alternatywa
Grzywaczowie mają też pretensje do burmi-
strza Andrzeja Kamyszka. Od kwietnia prowa-
dzą z włodarzem gminy rozmowy. Próbowali 
szukać porozumienia. Nic to jednak nie daje. 
W maju było spotkanie. Inwestora na nim nie 
było. Urzędnicy zapewniali, że będą działać. 
Grzywaczowie zatrudnili w końcu prawnika, 
żeby występował w ich imieniu. Przekonują, 
że był zbywany przez burmistrza. 

- My nie wiedzieliśmy, że powstaje taka 
budowa. Nie byliśmy nawet stroną postępowa-
nia. Nikt nas nie poinformował, żebyśmy mieli 
możliwość przedstawienia swoich racji. Być 
może na tym etapie, ta budowa byłaby kilka 
metrów z boku i nie byłoby żadnej kolizji, 
dopóki burmistrz nie zbudowałby obok nowej 
drogi dojazdowej - tłumaczą.

Zaczęli szukać rozwiązania. Dobrą wolę 
wykazał Nadleśniczy z Lubska, który przyjął 
Grzywaczów ze zrozumieniem. Zapewnił, że 
mogą jeździć do swojej posesji każdą drogą 
leśną. Problem jednak w tym, że trudno ocze-
kiwać, aby leśnymi wertepami do firmy dojeż-
dżali klienci. Błoto, doły, ciemności, a zimą 
śnieg skutecznie wszystkich odstraszą. Sami 
właściciele mają i będą mieć z tym problemy.

Kto zapłaci za błędy
Burmistrz Andrzej Kamyszek zapewnia, że 
chce pomóc. Drogi jednak nie wybuduje 
w ciągu tygodnia. To sprawa przyszło-
rocznego budżetu. Teraz może co najwyżej 
pomóc w wyrównaniu drogi alternatywnej 
w porozumieniu z leśnikami.

Tłumaczy, że problem powstał dwa-
dzieścia lat temu, kiedy była budowana 
obwodnica. Zjazd został zrobiony przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie w tym 
miejscu, gdzie powinien. Drogę dojazdową 
do posesji Grzywaczów wszyscy przez 
lata uznawali za gminną. Gmina nawet na 
prośbę właścicieli ją równała. Niedawno 
- w momencie sprzedaży terenu inwesto-
rowi, okazało się, że droga biegnie przez 
tę prywatną działkę.

Burmistrz uważa, że to właściciel 
działek, który Grzywaczom sprzedał 
wcześniej stawy i działkę powinien był 
zapewnić dojazd do drogi publicznej. 

- Ja nie jestem wrogiem państwa 
Grzywacz. Zbieram teraz pretensje za to, 
co było niewłaściwie zrobione dwadzieś-
cia lat temu. Wówczas inwestor budujący 
obwodnicę zrobił zjazd w prywatną działkę 
- rozkłada ręce burmistrz. - Ja mam teraz to 
wszystko naprawić. Właściciele się kłócą, 
a gmina pokutuje - dodaje z przekąsem.

Burmistrz złożył już do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich wniosek na lokalizację 
nowego zjazdu z obwodnicy. To jednak 
sprawy Grzywaczów w najbliżej przyszło-
ści nie rozwiązuje. Przygotowanie doku-
mentacji i procedury potrwają miesiącami. 

Do tematu wrócimy.

Paweł Skrzypczyński

GMINA JASIEŃ Jak zniszczyć ludziom życie i biznes

Odcięci od drogi

Od strony swojej nieruchomości właściciele 
widzą tylko słupek z tabliczkami. Dalej na 
drodze wysypana jest hałda ziemi, która 
uniemożliwia wyjazd w kierunku obwodni-
cy. Ominąć drogi samochodem się nie da. Z 
jednej strony są wertepy, a z drugiej prywat-
na działka inwestora fot. Halina Gola
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ŻARY Z Januszem 
Bubieniem, prezesem  
firmy Urban Polska - 
laureatem Lubuskiej 
Nagrody Innowacji - 
o pomysłach, patentach 
i żarskim klimacie dla 
przedsiębiorczości 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Na co pójdzie 20 tys. złotych nagrody?
- To już mamy wydane (śmiech). Akurat 
w dobrym okresie trafiła się ta nagroda, 
bo mamy kilka rozpoczętych projektów. 
Dobrze, że mogliśmy wydać dodatkowe 
pieniądze na marketing i promocję firmy. 

Otrzymaliście nagrodę za frezarkę 
do uszczelek CNC o dwukrotnie 
większej wydajności i większych 
możliwościach, niż urządzenia 
dotychczas znane na rynku. Kiedy 
powstała ta maszyna?
- Cały cykl od pomysłu, poprzez jego opa-
tentowanie, aż do sukcesu sprzedażowego 
to minimum 5 lat. Nie jest to proces prosty, 
wymaga inwestycji i odpowiedniej kadry 
inżynierskiej. Budowa prototypu maszyny 
i sprawdzanie go u klientów, nanoszenie 
zmian. To wszystko trwa. Innowacje są 
dla wytrwałych. W 2011 roku rozpoczę-
liśmy proces patentowania, a sam patent 
otrzymaliśmy w 2014 roku. Obecnie mamy 
dwa patenty i kilka wniosków patentowych 
w realizacji. Pomysły trzeba zabezpieczać.

Skąd się one biorą?
- To przychodzi samo z siebie, ale wynika 
przede wszystkim z obserwacji rynku. 
W większości są to moje pomysły na racjo-
nalizację procesów produkcyjnych w bran-
ży stolarki PVC. Częściowo podpatrujemy 
inne rozwiązania i je udoskonalamy.

Zapewne większość mieszkańców 
Żar nie wie, czym zajmuje się firma 
Urban Polska.
- Wytwarzamy i sprzedajemy maszyny do 
produkcji stolarki okiennej. Naszymi od-
biorcami nie są klienci indywidualni, tylko 
firmy produkujące okna i ogólnie rzecz bio-
rąc - przemysł. Pomagamy naszym klientom 
w unowocześnianiu ich produktów.

A zatem wiele osób może mieć 
w domach okna i drzwi z różnych 
firm, które pracują na maszynach 
wyprodukowanych w Żarach?
- W większości tak jest. Dostarczamy tech-
nologie w zasadzie do wszystkich najwięk-
szych producentów stolarki w Polsce. Jest 
duże prawdopodobieństwo, że większość 
mieszkańców Żar posiada okna zrobione 
na naszych urządzeniach.

Długo działacie na rynku?
- Już w zasadzie 17 rok. Rozpoczęliśmy 
w 2001 roku i od początku zajmujemy się 
maszynami. Cały czas w Żarach, od zawsze 
związani jesteśmy z Żarami. Od 2008 roku 
działamy w nowej siedzibie w żarskiej stre-
fie przemysłowej przy ulicy Gospodarczej. 
Zatrudniamy od 30 do 40 osób w skali roku. 
Raczej mamy stałą kadrę, chociaż nie jest 
to łatwa branża. Ale nasza produkcja to 
może 10 procent tego, co sprzedajemy. 

Pozostałą część importujemy. Żeby na 
przykład kompleksowo złożyć od podstaw 
fabrykę okien, potrzebujemy kilku dostaw-
ców. Korzystamy głównie z niemieckich 
i włoskich partnerów.

Sprzedajecie za granicę?
- Owszem. Bezpośrednio sprzedajemy 
do Niemiec, z racji bliskiego sąsiedztwa. 
Do innych krajów poprzez zagranicznych 
partnerów handlowych. Do Belgii, Włoch, 
Francji, Austrii, Bułgarii, czy Rosji.

Skąd zagraniczne firmy wiedzą, 
że w Żarach produkowane są 
potrzebne im maszyny?
- W przyszłym roku na przykład wystawimy 
się na światowych targach branży stolarki 
okiennej w Norymberdze. W Polsce od 
zawsze prezentujemy się na targach bu-
dowlanych w Poznaniu.

Można powiedzieć, że okna zawsze 
będą ludziom potrzebne.
- Ta branża jest o tyle ciekawa, że cały czas 
ewoluuje. Rozwija się, a przy tym my się 
rozwijamy. Systemy się zmieniają, mamy 
już teraz chociażby pakiety trzyszybowe, 
zwiększa się izolacyjność, oszczędzanie 
energii. To są nowe wyzwania. Ponad po-
łowa stolarki wyprodukowanej w Polsce 
idzie na eksport, bo nasz rodzimy rynek nie 
byłby w stanie tego wszystkiego skonsu-
mować. Podobnie jest z polskimi meblami. 
Ale otrzymujemy też wiele zapytań z proś-
bą o zaproponowanie nowych rozwiązań 
technologicznych od klientów z - nazwijmy 
to - branż pozaokiennych, takich jak pro-
ducenci kominków, różnego rodzaju ram 
i kształtowników aluminiowych. Jest co 
robić, na brak pracy nie narzekamy.

Żary na tle całego województwa 
są dość mocnym ośrodkiem 
przemysłowym.
- Zgadza się. Widać to od lat. Dziwię 
się, że Zielona Góra będąca w tej chwili 
miastem uniwersyteckim z potencjałem 
ciągle nowej kadry inżynierskiej, rozwija 
się raczej w kierunku na przykład firm 
informatycznych, a nie przemysłowych czy 
technologicznych. Mamy pracowników, 
którzy ukończyli obecny Uniwersytet 
Zielonogórski, a wcześniej Politech-
nikę, czy nawet Wyższą Szkołę 
Inżynierską. Bazujemy na kadrze, 
którą wykształciła Zielona Góra. 

Ale to w Żarach rozwija się 
przemysł.
- Mogę stwierdzić, że Żary 
pod względem przemysło-
wym są wyjątkowe. Trzeba 
też podkreślić, że na suk-
ces gospodarczy miasta 
pracują również osoby, 
które dojeżdżają tu do 
pracy. Mam u siebie 
dobrych pracow-
ników z Lubska, 
Żagania, a na-
wet z Zielonej 
Góry. W Żarach 
pracują oso-
b y  z  Ja s i e -
nia, Łęknicy, 
Szprotawy. To 
miasto jest ta-
kim swoistym 

centrum biznesowym południa wojewódz-
twa. Dzisiaj dojazd do pracy, trwający 
nawet do godziny, nie stanowi większego 
problemu. Wydaje mi się, że w Żarach 
możemy zaproponować nawet trochę lep-
sze wynagrodzenie, niż w Zielonej Górze. 
Zgłasza się do mnie wiele osób stamtąd, 
właśnie z chęcią podjęcia pracy w Żarach.

Szkolnictwo zawodowe zostało 
w Polsce chyba trochę zaniedbane.
- Wielu przedsiębiorców podkreśla braki 
kadrowe w tej dziedzinie. Brak siły robo-
czej jest barierą rozwoju dla wielu firm. Co 
z tego, że wybuduje się kolejną halę pro-
dukcyjną, wyposażoną w nowe maszyny, 
ale nie będzie komu ich obsługiwać. Pra-
cownicy ze wschodu też powoli zaczynają 
przesuwać się bardziej na za-
chód Europy. Liczymy na 
to, że może z pół do 
miliona Polaków, 
którzy wyjechali 
swego czasu do 
pracy za grani-
cę, jednak tu 
wróci i zasili 
rynek. Byłyby 
to osoby 
z n a j ą -
ce język 
o b c y 
i  kulturę 
zachodnio-
europejską. 
M a m  k i l k u 
takich pracow-
ników i te atuty 
warto wykorzystać. 
Z drugiej strony, 
brak siły roboczej 
skłania firmy do auto-
matyzacji procesów 
p ro d u kc y j n y c h 
i  z a s t ą p i e n i a 
człowieka ma-
szyną, a my 
t a k i e 

rozwiązania właśnie proponujemy. Cho-
ciaż powiem szczerze, że żadna maszyna, 
nawet najlepiej zaprogramowana, nie 
zastąpi człowieka w zupełności. Nie da się 
wszystkiego zastąpić maszynami. Robot 
wykona tylko funkcje zaprogramowane. 
Człowiek potrafi coś dojrzeć, zanalizować, 
porównać i skontrolować.

W żarskiej strefie przemysłowej 
działa sporo firm.
- Doświadczamy tego na co dzień, mając 
problem z wyjazdem w godzinach od 14 
do 16 (śmiech). To rzeczywiście oznacza, 
że jest nas tutaj dużo.

Powstała przemysłowa dzielnica 
miasta.

- I bardzo dobrze. Bo na przykład 
na obrzeżach Lubska również 

jest strefa przemysłowa, ale 
chętnych do inwestowania 

tam jakoś nie widać. To 
dziwi. Nawet w strefie 
zielonogórskiej, poza 
wiodącym Stelmetem, 
dużego przemysłu nie 
widać. Zatem buduj-

my tę żarską mar-
kę przemysłową. 
Jestem lokalnym 
patriotą. Urodzi-
łem się w Żarach, 

przez jakiś czas 
uczyłem się i żyłem 

w Zielonej Górze, ale 
wróciłem tu. Dzisiaj nie 
wyobrażam sobie, żeby 

stąd wyjechać i funkcjo-
nować w innym 

miejscu.

Innowacje tworzą w Żarach



7MojaGazeta      3 listopada 2017 REKLAMA

Dziś nowe 
cmentarze 
z reguły 
wyglądają 
podobnie. Prosto, 
elegancko, 
nagrobki 
z kamienia 
naturalnego. 
Bardzo rzadko 
ktoś decyduje się 
na odejście od tej 
„normy”.
Na starych, jeszcze przed-
wojennych cmentarzach, 
możemy zobaczyć nagrobki 
lub grobowce, ozdobione 
kamiennymi rzeźbami, które 
wyszły spod dłuta artysty. 
To był prawdziwy kunszt 
i rzemiosło, które kosz-

towało niegdyś majątek. 
Ale w Żarach tego już nie 
zobaczymy. W większości 
nekropolie poniemieckie 
na tych ziemiach zostały 
zniszczone. Nie ma śladu 
po cmentarzu znajdującym 
się niegdyś w okolicach 
obecnego ronda ks. Demela, 
a były tam naprawdę piękne 
nagrobki, co da się zobaczyć 
na starych fotografiach. 
Dziś też na Powązkach, 
Cmentarzu Rakowickim, 
czy na innych większych 
cmentarzach w Polsce cen-
tralnej i wschodniej, da się 
zauważyć dzieła ówczes-
nych mistrzów kamieniar-
stwa, ale też nowe nagrobki, 
które odbiegają od typowe-
go standardu. Nie ma co 
dyskutować, czy postać 
zmarłego siedząca na ławce 

nad własnym grobem jest 
dobrym czy złym rozwią-
zaniem. Każdy chciałby, 
żeby miejsce pamięci po 
bliskiej osobie było jakieś 
wyjątkowe. Ale im bardziej 
wyjątkowe, tym niestety 
bardziej kosztowne. I nie 
każdego stać na to, by zreali-
zować swój pomysł. Dlatego 
też większość osób korzysta 
z gotowych wzorów i ofert 
firm kamieniarskich.

Komu potrzebny 
nagrobek
Na pewno nie osobie zmar-
łej i już pochowanej. Miej-
sca pochówku tak naprawdę 
potrzebne są nam, żyjącym. 
Paradoksalnie, w Święto 
Zmarłych nie chodzimy 
na cmentarze po to, by od-
wiedzać zmarłych. Przy 

grobach spotykamy rodzinę, 
przyjaciół i znajomych, któ-
rych często nie widzimy na 
co dzień. Niejednokrotnie 
spotykamy ich właśnie wy-
łącznie przy tej okazji. To 
czas wspomnień o zmarłym. 
Czasem smutnych, a czasem 
radosnych. Nagrobek jest 
tylko symbolem, bo osoby 
pochowanej przecież tam 
już nie ma. Wierzący mają 
świadomość i nadzieję, że 
ich bliscy są już w innym, 
lepszym miejscu. Na pewno 
nie w grobie. 

Żeby wyglądało inaczej
W opinii osób zajmujących 
się na co dzień produkcją 
nagrobków, nie zauważa 
się szczególnych trendów 
jeżeli chodzi o - nazwijmy 
to - „cmentarną modę”. 
Chociaż zdarza się, że jakiś 
kamień jest akurat bardziej 
popularny, niż w roku ubie-
głym. Są to jednak wartości 
rzędu zaledwie kilkunastu 
procent.

- Może z dziesięć pro-
cent klientów szuka też cze-
goś indywidualnego, poza 
standardową ofertą - mówi 
Krzysztof Piaseczny z firmy 
„Tempus Polska”. - Zazwy-
czaj pokazują kilka zdjęć 
różnych nagrobków i wy-
bierają sobie poszczególne 
elementy z każdego z nich.

Część osób bazuje na 
„modzie cmentarnej”, która 
funkcjonuje w innych kra-

jach. Jakiś czas temu krema-
cja i pochowanie prochów 
w urnie były wręcz nie do 
pomyślenia. Teraz patrzy się 
na to trochę inaczej, a nawet 
ostatnią wolą zmarłego jest 
czasem szybkie obrócenie 
w proch jego doczesnych 
szczątków. Dzisiaj projekt 
zagospodarowania kolejne-
go terenu na potrzeby żar-
skiego cmentarza komunal-
nego przewiduje miejsce na 
kolumbarium, czyli właśnie 
budowli do pochówku urn.

Większość przed 
Świętem Zmarłych
Jak ocenia Krzysztof Pia-

seczny, około 40 procent 
wszystkich zleceń na wy-
konanie nagrobków w skali 
roku wykonywanych jest 
we wrześniu i październiku. 
Planując więc postawienie 
nagrobka dla osoby zmar-
łej, warto wziąć pod uwagę 
inne miesiące. Co więcej, 
zimą ceny mogą być niższe, 
a nic nie stoi na przeszko-
dzie, żeby samo postawie-
nie zakupionego wcześniej 
nagrobka nastąpiło już na 
wiosnę. Nie ma pośpiechu, 
a dobry kamień w zasadzie 
się nie psuje. 

Andrzej Buczyński

ŻARY Jak uczcić pamięć zmarłego

Cmentarz raczej
klasyczny

To bardzo indywidualne dzieło artysty może wzbudzać różne 
odczucia i oceny. Niewątpliwie wyróżnia się wśród otaczją-
cych go nagrobków fot. Andrzej Buczyński

Jedna z nielicznych rzeźb, jakie można zobaczyć na żarskim cmentarzu fot. Andrzej Buczyński Oferta bogata i jakże różna od tego, jak wykonywało się nagrobki przed laty fot. Andrzej Buczyński
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Żarscy działacze 
z Klubu Tarnopolan 
Towarzystwa 
Miłośników Lwowa 
i Kresów Płd.-Wsch., 
Stowarzyszenia 
Upamiętnienia Ofiar 
Zbrodni Ukraińskich 
Nacjonalistów Oddział 
Żary oraz Kresowego 
Towarzystwa 
Turystyczno 
-Krajoznawczego im. 
Orląt Lwowskich, 
skierowali do 
Rafała Dutkiewicza, 
prezydenta 
Wrocławia, wniosek 
o wybudowanie 
we Wrocławiu, 
w stulecie odzyskania 
niepodległości, Kopca 
Obrońców Lwowa.

Szanowny Panie Prezydencie,
środowiska kresowe zwracają się 
z gorącą prośbą o pilne podjęcie 
decyzji o wybudowaniu we Wrocła-
wiu, w 2018 roku w setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, Kopca Obrońców Lwowa, 
jako wyrazu wdzięczności, hołdu 
i szacunku dla wszystkich bohater-
skich mieszkańców miasta „Zawsze 
Wiernego”, za ich wielki wkład 
i poświęcenie w dzieło odzyskania 
wolności przez nasz kraj oraz trwały 
element edukacji patriotycznej dla 

współczesnych i przyszłych pokoleń 
Polaków.

Decyzja o postawieniu takiego 
kopca byłaby nawiązaniem do naj-
chwalebniejszych postaw polskich 
rajców ze Lwowa i Krakowa, któ-
rzy sprawowali tam władzę w XIX 
wieku. Mimo okupacji austriackiego 
zaborcy, Senat Rządzący Wolnego 
Miasta Krakowa w 1820 roku podjął 
uchwałę o usypaniu specjalnego 
kopca jako symbolicznego grobu 
Tadeusza Kościuszki. Podobną 
w treści decyzję podjęła Rada 
Miasta Lwowa w 1869 roku, aby 
z okazji 300-lecia Unii Lubelskiej 
usypać wspaniały kopiec poświęco-
ny temu wydarzeniu. Warto podkre-
ślić, że obiekty te są najtrwalszymi 
pomnikami, które mimo licznych 
zawieruch dziejowych nie uległy 
zniszczeniu i do chwili obecnej 
sławią pamięć Tadeusza Kościuszki 
i fakt zawarcia Unii Lubelskiej. Je-
żeli władze miejskie, działające pod 
presją zaborcy, mogły podejmować 
tak niezwykle patriotyczne i jedno-
cześnie dalekowzroczne decyzje, 
cóż miałoby stać na przeszkodzie 
współczesnym rajcom Wrocławia, 
działającym w po stokroć lepszych 
warunkach?

Kopiec Obrońców Lwowa 
powinien stanąć na Wzgórzu Ander-
sa, czyli terenie byłego gruzowiska 
po Festung Breslau, ograniczonego 
od południa ulicą Kamienną, od 
zachodu ulicą Ślężną, od północy 
ulicą Petrusewicza, od wschodu 
ulicą Borowską. Usytuowanie takie 
byłoby czytelnym nawiązaniem do 

lwowskiego Kopca Unii Lubelskiej 
usypanego wszak na Wzgórzu 
Zamkowym. Powiązanie generała 
Andersa z Obrońcami Lwowa ma 
pełne uzasadnienie historyczne, 
wystarczy przypomnieć, iż wśród 
dywizji II Korpusu były jednostki 
o nazwie: Kresowa, Lwowska, Wi-
leńska, co było czytelnym wyrazem 
stanowiska dowódcy w sprawie Kre-
sów Wschodnich i ich znaczenia dla 
polskiej niepodległości. Generał An-
ders prowadził do boju pod Monte 
Cassino pokolenie dzieci Obrońców 
Lwowa, którzy podobnie jak ich oj-
cowie zapisali się złotymi zgłoskami 
na kartach dziejów naszego narodu.

Z praktycznego punktu widze-
nia, dla osób mniej zainteresowa-
nych historią i wartościami patrio-
tycznymi, powstałby w ten sposób 
najpiękniejszy punkt widokowy we 
Wrocławiu, z którego rozciągałaby 
się przepiękna panorama całego 
miasta i okolicy (analogicznie jak 
na Górze Trzech Krzyży w Wilnie 
lub Kopcu Unii Lubelskiej we 
Lwowie), tłumnie odwiedzany przez 
tysiące turystów. Środki finansowe 
są zabezpieczone w budżecie pań-
stwa w ramach obchodów 100-le-
cia Odzyskania Niepodległości, 
część można byłoby pozyskać 
z funduszów Unii Europejskiej na 
rewitalizację byłego gruzowiska. 
Zamiast organizować bezsensow-
ne i na wyjątkowo żenującym 
poziomie”chwilówki”, aby tylko 
„odbębnić” temat niepodległości 
(np. czekoladowy orzeł, puszcza-
nie miliona różowych baloników, 
fajerwerki puszczane z dymem za 
setki tysięcy złotych, pokaz baniek 

mydlanych etc.), z całą pewnością 
warto zrobić coś trwałego, co pozo-
stanie po nas dla przyszłych pokoleń 
a jednocześnie będzie niezwykłym 
symbolem patriotyzmu, szacunku, 
pamięci i więzi narodowych.

Każdy naród musi otaczać 
swych bohaterów należną czcią i ich 
postawę życiową czynić wzorcem 
dla młodszych pokoleń, w prze-
ciwnym wypadku staje się jedynie 
ludnością tubylczą a nie wspólnotą 
narodową. My, Polacy, mamy praw-
dziwych bohaterów, którzy nie po 
łup wojenny lub z żądzy krwi chwy-
tali za broń, lecz w obronie swej 
ojczyzny. Pamięć o bohaterskich 
Obrońcach Lwowa była zakłamy-
wana przez cały okres PRL, gdy 
nawet nazwa „Lwów” była słowem 
zakazanym. Po 1989 roku wszech-
obecny duch poprawności politycz-
nej na kolejne dziesięciolecia ocen-
zurował historię lwowskich Orląt. 
O naszych bohaterach narodowych, 
broniących dla Rzeczypospolitej 
miasta Zawsze Wiernego i dla niej 
poświęcających swe życie, miej-
scowi politycy mówią półgębkiem, 
jakby się ich wstydzili. Nagrobki 
polskich patriotów na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa zostały pozba-
wione, niestety przy cichej akcepta-
cji polskich (?) władz, honorowego 
tytułu Obrońca Lwowa. Okradanie 
grobów poległych bohaterów jest 
zajęciem godnym hien cmentarnych 
i nie do zaakceptowania przez ludzi 
cywilizowanych. Aby zadośćuczy-
nić Obrońcom Lwowa należy we 
Wrocławiu usypać Kopiec Obroń-
ców Lwowa, gdzie znalazłaby się 

ziemia z miejsc walki i spoczynku 
żołnierzy. Wrocław nie bez przyczy-
ny nazywany jest drugim Lwowem, 
po 1945 roku zamieszkała tu w du-
żej części diaspora lwowska. Uczeni 
z Uniwersytetu Jana Kazimierza 
i Politechniki we Lwowie budowali 
świetność uczelni wrocławskich, 
stolica Dolnego Śląska przejęła 
Panoramę Racławicką, pomnik 
Aleksandra Fredry i część zbiorów 
Ossolineum. Wydaje się, że czas naj-
wyższy spłacić dług wobec Lwowa, 
niech skromną formą zapłaty będzie 
Kopiec Obrońców Lwowa.

Arcybiskup Józef Bilczewski, 
stojąc na Cmentarzu Obrońców 
Lwowa, powiedział do spoczy-
wających tam bohaterów: „Jedno 
mogłoby zakłócić wasz sen spokoj-
ny. Mianowicie lęk, troska - azaliż 
my ten gród, azaliż my tę ziemię, 
którą wy krwią swą okupiliście, 
utrzymamy? Otóż śpijcie spokoj-
nie. Na krzyże wznoszące się nad 
waszymi głowami - przyrzekamy, 
że utrzymamy”. Niestety, słowa 
wielkiego kapłana pozostały tylko 
marzeniem. Następne pokolenie 
Polaków utraciło Lwów i całe Kresy 
Wschodnie. Jednak gród znad Pełtwi 
jest głęboko zakorzeniony w sercach 
milionów Polaków, a bezprzykładne 
bohaterstwo Obrońców Lwowa i ich 
poświęcenie dla ojczyzny powinny 
na zawsze pozostać wzorcem wy-
chowawczym dla młodych Polaków. 
Najpiękniejszą realizacją tego celu 
będzie budowa Kopca Obrońców 
Lwowa. 

Łączymy wyrazy najwyższego 
szacunku

ŻARY - WROCŁAW Kolejna inicjatywa środowiska kresowiaków

Zbudować Kopiec 
Obrońców Lwowa

Pod listem podpisali się:
Kresowe Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze im. Orląt 
Lwowskich w Żarach
Prezes Józef Tarniowy
Klub Tarnopolan 
TMLiKPW
Prezes dr Krzysztof 
Kopociński
Zarząd Główny TMLiKPW
Stowarzyszenie 
Upamiętnienia Ofiar 
Zbrodni Ukraińskich 
Nacjonalistów- Oddział 
Żary
Prezes dr Zbigniew 
Kopociński
Dr hab. Leszek Jazownik 
prof. UZ
Ks. Tadeusz Isakowicz-

Zaleski
Ewa Siemaszko
Patriotyczny Związek 
Organizacji Kresowych 
i Kombatanckich 
w Warszawie 
Prezes Witold Listowski
Światowy Kongres 
Kresowian
Prezes Jan Skalski 
Dr Lucyna Kulińska
Ruch Społeczny
Patriotyczny Polski 
Przemyśl
Dr hab. Andrzej 
Zapałowski
Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich 
w Bytomiu
Prezes Danuta Skalska

Stowarzyszenie 
Upamiętniania Polaków 
Pomordowanych na 
Wołyniu
Prezes Janina 
Kalinowska
Stowarzyszenie 
Kresowian Ziemi 
Dzierżoniowskiej
Prezes Florian Kuriata
Jan Tarnowski
Zielona Góra
Zarząd Główny TMLiKPW
Familijne Stowarzyszenie 
Zbarażan w Lubinie
Prezes dr Stanisław 
Tokarczuk
Zygmunt Muszyński
Kożuchów
Zarząd Główny TMLiKPW
Stowarzyszenie 

Kresowian w Lubinie
Prezes dr Stanisław 
Tokarczuk
Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej- 
Oddział w Żarach
Patriotyczny Związek 
Organizacji Kresowych 
i Kombatanckich 
w Warszawie
Wiceprezes Tadeusz 
Nowacki
Prezes por. w st. spocz. 
Józef Pienio
Stowarzyszenie 
Kresowian 
w Kędzierzynie-Koźlu
Prezes Witold Listowski
Związek Wypędzonych 
z Kresów Wschodnich  
II RP

Przewodniczący Jan 
Skalski
Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich 
w Świdnicy
Prezes Antoni Jadach
Prof. Bogusław Paź
Stowarzyszenie 
Kresowian Ziemi 
Dzierżoniowskiej
Edward Bień
Delegaci Walnego Zjazdu 
Stowarzyszenia 
Upamiętnienia Ofiar 
Zbrodni Ukraińskich 
Nacjonalistów
Wrocław 11.10.2017

Wniosek otrzymują:
Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego Cezary 
Przybylski
Członek Zarządu 
Województwa 
Dolnośląskiego Tadeusz 
Samborski
Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wrocławia 
Jacek Ossowski
Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Wrocławia 
Renata Granowska
Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Wrocławia 
Rafał Czepil
Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Wrocławia 
Jerzy Skoczylas
Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Wrocławia 
Dorota Galant
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Widzisz policyjny 
lizak, zatrzymujesz 
auto, będzie 
kontrola. To co 
zrobisz, może mieć 
wpływ na reakcje 
funkcjonariuszy.
Po zatrzymaniu pojazdu nie może-
my sobie robić, co nam się żywnie 
podoba. Jakieś przypadkowe czyn-
ności - w mniemaniu kierowcy zu-
pełnie niewinne - mogą być inaczej 
odebrane przez stróżów prawa. 
Nie szukamy więc nerwowo do-
kumentów w schowku, torebce 
czy po kieszeniach. Policjant nie 
wie, z kim ma do czynienia i czy 
kierowca nie sięga przypadkiem 
po niebezpieczny przedmiot lub 
broń. Nigdy przecież nie wiado-
mo, kto siedzi w aucie. Stateczny 
obywatel, szanowana pani domu, 
czy może wariat, pobudzony nar-
kotykami młodzian, albo po prostu 
bandyta. Funkcjonariusze muszą 
zachować ostrożność.

Możemy sobie myśleć, że 
przecież nas to nie dotyczy, bo 
my nie mamy nic na sumieniu, 
jesteśmy porządni i w dodatku 
trzeźwi. Tylko że dobre intencje 
nie są wypisane wielkimi literami 
na naszym samochodzie. 

Co zatem robić po zatrzyma-
niu? Absolutnie nic.

 
Wykonywać polecenia
Obowiązki kierowcy są zapisane 
w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie kontroli ruchu drogo-
wego. Uczestnik ruchu jest obo-
wiązany stosować się do poleceń 
i sygnałów oraz wskazówek wyda-
wanych przez kontrolującego. To 
podstawa. Jeśli zobaczymy więc 
sygnał do zatrzymania pojazdu, 

to go zatrzymujemy i czekamy na 
dalsze polecenia siedząc w aucie 
i trzymając ręce na kierownicy. 
Silnik wyłączamy, a światła awa-
ryjne włączamy dopiero, jeśli 
kontrolujący tego zażąda. 

 
Siedzieć i czekać
W żadnym wypadku, bez wyraźne-
go polecenia, nie należy wysiadać 
z pojazdu. To dotyczy zarówno 
kierowcy, jak i wszystkich pa-
sażerów. W pewnych sytuacjach 
funkcjonariusz może zezwolić 
na wyjście z samochodu, ale za 
każdym razem lepiej najpierw 
zapytać. Kontrola może polegać 

wyłącznie na sprawdzeniu stanu 
trzeźwości i można ją przeprowa-
dzić bez konieczności wysiadania 
kierowcy z pojazdu. 

Można wyobrazić sobie sy-
tuację, że jednym z pasażerów jest 
osoba mająca na bakier z prawem, 
albo poszukiwana przez organy 
ścigania. W przypadku zatrzy-
mania pojazdu do kontroli, może 
próbować ucieczki. Dlatego też, 
nie chcąc być posądzonym o jakieś 
niecne zamiary, lepiej pozostać 
w aucie.

 
Zaproszenie do radiowozu
Osoba nie będąca funkcjona-

riuszem policji ot tak sobie do 
radiowozu nie wsiądzie. Jest to 
możliwe tylko w ściśle określo-
nych przypadkach - gdy konieczne 
jest udzielenie pomocy choremu 
lub rannemu, albo zawiezienie na 
posterunek policji, do placówki 
służby zdrowia, czy też izby 
wytrzeźwień. Policjant może 
zaprosić kierowcę do radiowozu 
w celu przedstawienia przebiegu 
zarejestrowanego wykroczenia 
lub też przeprowadzenia czynności 
procesowych. Przepisy wskazują 
jeszcze jeden przypadek. Może 
to być konieczność sprawdzenia 
zawartości w organizmie alkoholu 

lub środków działających podob-
nie, jeśli wykonanie tej czynności 
w innych warunkach byłoby nie-
możliwe lub mogłoby zakłócić 
porządek.

Jeśli funkcjonariusz zaprosi 
nas do radiowozu, to z takiego 
zaproszenia jesteśmy zobowiązani 
bezwzględnie skorzystać. Cały 
czas bowiem podczas kontroli 
drogowej obowiązuje nas pod-
stawowa zasada stosowania się 
do poleceń wydawanych przez 
kontrolującego. 

Prawdziwy policjant?
Po zatrzymaniu pojazdu policjant 
przedstawia się z imienia i na-
zwiska. Podaje też swój stopień 
służbowy i przyczynę zatrzy-
mania. Jeśli funkcjonariusz jest 
w mundurze, to nie ma obowiązku 
okazywania legitymacji służbo-
wej, no chyba że kontrolowany 
kierowca tego zażąda. Pamiętajmy, 
że może nas zatrzymać również 
policjant bez munduru. W takim 
przypadku - oprócz przedstawienia 
się - ma on obowiązek pokazania 
swojej legitymacji.

Policjant nie umundurowany 
może zatrzymywać pojazdy przez 
całą dobę, ale wyłącznie na terenie 
zabudowanym. Do tego musi po-
sługiwać się tzw. lizakiem, a przy 
słabej widoczności - czerwoną 
latarką lub lizakiem ze światłem 
odblaskowym lub czerwonym.

Polecenie zatrzymania po-
jazdu możemy usłyszeć przez 
urządzenia nagłaśniające, nawet 
z policyjnego śmigłowca. A jeśli 
jedzie za nami auto które zamruga 
do nas na niebiesko wydając przy 
tym sygnały dźwiękowe o zmien-
nym tonie, bądźmy pewni, że 
należy się zatrzymać. 

Andrzej Buczyński

REGION Kontrola drogowa. Co robić?

Zachowasz się jak należy, to nie 
będzie dodatkowych kłopotów

Dobrze jest wiedzieć, jak się zachować w przypadku policyjnego zatrzymania do kontroli fot. ARMG

REGION Komenda Główna 
Policji, Konferencja 
Episkopatu Polski oraz 
Polska Rada Ekumeniczna 
przypominają, że 
nieprzestrzeganie 
przepisów, nadmierna 
prędkość, alkohol 
to główne czynniki 
mające wpływ na liczbę 
wypadków oraz ich skutki.

W trosce o bezpieczeństwo na polskich 
drogach Policja wspólnie z Konferencją 
Episkopatu Polski oraz Polską Radą 
Ekumeniczną przygotowała akcję in-
formacyjno-edukacyjną pod nazwą „NIE 
ZABIJAJ!”, skierowaną do kierowców. 
Główne cele akcji to przede wszystkim: 
przypominanie i uświadamianie kierow-
com, że nieprzestrzeganie przepisów, 
nadmierna prędkość, alkohol to główne 
czynniki mające wpływ na liczbę wypad-
ków oraz ich skutki; kształtowanie właś-
ciwych postaw i zachowań kierowców; 
wzmacnianie poczucia współodpowie-

dzialności za bezpieczeństwo wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego.

Akcja została rozpoczęta razem 
z działaniami Policji pn. „Znicz”.

W ubiegłym roku na naszych 
drogach zginęło 3026 osób, w tym 
868 pieszych, 1544 kierujących i 614 
pasażerów.

Mimo poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w dalszym ciągu zbyt 
dużo ludzi ginie na polskich drogach. 
Ofiar może być zdecydowanie mniej. 
Wystarczy tylko przestrzegać przepisów, 
dostosować prędkość do warunków 

panujących na drodze, być uprzejmym 
i cierpliwym, zauważyć innych uczest-
ników ruchu drogowego, a podróż dla 
nas i naszych pasażerów będzie o wiele 
bardziej przyjemna i bezpieczna. Nasza 
kultura osobista tworzy kulturę jazdy 
i bezpieczeństwa na drodze. Brawura 
i bezmyślność na drodze często kończą 
się dramatem - zarówno dla poszkodo-
wanego, jak i sprawcy zdarzenia oraz 
ich rodzin.

Warto pamiętać, że zbyt wielu 
„spóźnionych” kierowców nie dojechało 
do celu. PAS

Nie Zabijaj. Akcja skierowana do kierowców
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POWIAT ŻARSKI 
Policjanci 
z Posterunku 
Policji w Brodach 
zatrzymali 
mężczyznę, który 
był poszukiwany 
listami gończymi, 
a przy sobie 
posiadał 
marihuanę.

Policjanci z Posterunku Policji 
w Brodach otrzymali w sobotę 
(28 października) wieczorem 
zgłoszenie o mężczyźnie, któ-
ry nie chce opuścić jednego 
z mieszkań. Po przybyciu na 
miejsce wylegitymowali męż-
czyznę. Okazało się, że jest 
poszukiwany dwoma listami 
gończymi. W trakcie dalszych 
czynności przy 24-letnim 
mieszkańcu Zielonej Góry 
funkcjonariusze znaleźli wo-
reczek z suszem. Wstępne 
badanie testerem wykazało, że 
jest to marihuana. Mężczyzna 
trafił do policyjnego aresztu, 
a następnie do zakładu karne-

go, gdzie spędzi najbliższych 
kilka miesięcy za kradzież 
z włamaniem oraz paserstwo. 
Odpowie również za posiada-
nie narkotyków. PAS

Poszukiwany wpada 
z marihuaną

Poszukiwany listami gończymi miał przy sobie narkotyki. W zakładzie karnym może więc spędzić więcej czasu fot. KPP Żary

ŻAGAŃ Ewakuacją 
mieszkańców 
skończyło się 
idiotyczne zachowanie 
pijanego mężczyzny.
Do zdarzenia doszło w budynku wielo-
rodzinnym przy ul. Włókniarzy. Policja 
otrzymała zgłoszenie, że bardzo mocno 
czuć woń gazu. Na miejsce zostały 
natychmiast skierowane służby ratow-
nicze. Okazało się, że na klatce scho-
dowej jest wyrwana rura głównego 
pionu instalacji gazowej. Wydobywał 
się z niej gaz ziemny. Stężenie gazu 
było tak duże, że bezpośrednio zagra-
żało bezpieczeństwu mieszkańców 
i samej kamienicy. Z sześciu mieszkań 
budynku trzeba było ewakuować łącz-
nie dziewięć osób dorosłych i jedno 
dziecko. Strażacy, do czasu przyjazdu 
pracowników gazowni, zabezpieczyli 
wyciek gazu. Po usunięciu zagrożenia 
mieszkańcy mogli bezpieczne wrócić 
do swoich domostw. Policjanci zatrzy-
mali do wytrzeźwienia i wyjaśnienia 
sprawy 52-letniego mężczyznę, po-
dejrzewanego o celowe uszkodzenie 
– wyrwanie ze ściany rury z głównego 

pionu instalacji gazowej. Badanie 
jego stanu trzeźwości wykazało, że 
mężczyzna miał w organizmie 1,6 pro-
mila alkoholu w organizmie. Policjanci 
ustalili, że mężczyzna pił alkohol ze 
znajomą w jednym z mieszkań w tym 
samym budynku. Kobieta została za-
trzymana do wytrzeźwienia. 

Policjanci i Prokuratura Rejono-
wa w Żaganiu wyjaśniają wszystkie 
okoliczności sprawy związanej ze 
sprowadzeniem niebezpieczeństwa 
dla życia lub zdrowia wielu osób 
i mienia w znacznych rozmiarach. Za 
to przestępstwo grozi kara do ośmiu lat 
pozbawienia wolności. PAS

Wyrwana rura

Wyrwana rura została zabezpieczona jako dowód fot. KPP Żagań

POWIAT 
ŻARSKI NIE 
zareagował na 
sygnały świetlne 
i dźwiękowe. 
Policjanci musieli 
ruszyć w pościg.
Motorowerzysta, który nie 
chciał się zatrzymać do kon-
troli w Lubomyślu, uciekał 
najpierw swoim pojazdem. 
Później porzucił jednoślad 
i zaczął uciekać pieszo. 
Po krótkim pościgu został 
jednak zatrzymany przez 
policjantów.

Jak się okazało, miał 
promil alkoholu w organi-
zmie, nie posiadał dowodu 
rejestracyjnego ani polisy 
OC. Jechał też bez kasku 
ochronnego. Zatrzymany, 
to 21-letni mieszkaniec po-
wiatu żarskiego. Odpowie 
teraz za kierowanie w stanie 
nietrzeźwości (za co grozi 
do dwóch lat pozbawienia 

wolności) oraz nie zatrzy-
manie się do kontroli dro-
gowej, a także za powyższe 
wykroczenia. PAS

Ucieczka 
motorowerzysty

Art. 178b. KK
Niewykonanie 
polecenia 
zatrzymania pojazdu
Kto, pomimo wydania 
przez osobę uprawnio-
ną do kontroli ruchu 
drogowego, porusza-
jącą się pojazdem lub 
znajdującą się na stat-
ku wodnym albo po-
wietrznym, przy uży-
ciu sygnałów dźwię-
kowych i świetlnych, 
polecenia zatrzymania 
pojazdu mechanicz-
nego nie zatrzymuje 
niezwłocznie pojazdu 
i kontynuuje jazdę, 
podlega karze pozba-
wienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.

Zgodnie z art. 
62. Ustawy 
o przeciwdziałaniu 
narkomanii.
1. Kto, wbrew przepisom 
ustawy, posiada środki 
odurzające lub substancje 
psychotropowe, podlega 
karze pozbawienia wol-
ności do lat 3. 
Jeżeli przedmiotem czy-
nu, o którym mowa w ust. 
1, jest znaczna ilość środ-
ków odurzających lub 
substancji psychotropo-
wych, sprawca podlega 
karze pozbawienia wol-
ności od roku do lat 10.
W wypadku mniejszej 
wagi, sprawca podlega 
grzywnie, karze ogra-
niczenia wolności albo 
pozbawienia wolności 
do roku.



12 3 listopada 2017      MojaGazetaŻYCIE WOKÓŁ NAS

ŻAGAŃ Tradycją 
Amatorskiego 
Zespołu 
Artystycznego 
„Pod Różą” jest 
organizowanie 
koncertów 
poświęconych 
zmarłym artystom.
Koncert zaduszkowy zorgani-
zowany w sali Familijnej Pała-
cu Książęcego, był poświęcony 

pamięci Gabrieli Treli i Jerzego 
Szczególskiego. Zespół zaprezen-
tował swoje piosenki, do których 
teksty napisała Stanisława Szcze-
panik. Na skrzypcach Gabrieli 
Treli zagrała jej wnuczka - Mar-
tyna Trela. Gościnnie zaśpiewała 
Oliwia Rudek ze Szprotawy. Na 
fortepianie podczas koncertu 
akompaniował Włodzimierz Czer-
nisz, który jest autorem muzyki 
do prezentowanych piosenek. 
Spotkanie poprowadził Donat 
Linkowski. JM

Pamięci artystów, którzy odeszli

Martyna Trela zagrała na skrzypcach swojej babci fot. Jan Mazur

I tym razem, wszyscy - artyści i publiczność, przywołali pamięć o zmarłych przyjaciołach fot. Jan Mazur

Organizacja koncertów upamiętniających nieżyjących koleżanek i kolegów stała się już w zespole „Pod Różą” 
tradycją fot. Jan Mazur

ŻARY Unia 
Kunice jest 
drugim żarskim 
klubem 
piłkarskim, 
który doczekał 
się swojej 
monografii. 
A wszystko za 
sprawą Bogdana 
Klockowskiego, 
który postanowił 
w ten sposób 
uczcić 70-lecie 
działalności 
swojego 
ukochanego 
klubu.

„70 lat Klubu Piłkarskiego 
Unia Kunice” to swoiste 
kompendium wiedzy o ku-
nickim środowisku piłkar-
skim. Książka napisana 
z pasją i miłością do klubu, 
który dla Bogdana Klo-
ckowskiego stał się drugim 
domem. W tym klubie uczył 
się piłkarskiego rzemiosła, 
a gdy poważna kontuzja 
przerwała jego sportową 
karierę, zajął się uczeniem 
młodych adeptów piłki 
nożnej. Obecnie można 
go spotkać i usłyszeć na 
stadionie Unii. Jest spike-
rem i niestrudzonym kro-
nikarzem klubu. Promocja 
książki odbyła się 29 paź-
dziernika w sali widowisko-
wej filii Żarskiego Domu 

Kultury w Kunicach. Im-
preza zgromadziła byłych 
i obecnych zawodników, 
działaczy piłkarskich, sym-
patyków klubu i przyjaciół 
autora. Laudację wygłosił 
Jerzy Węgier, prezes Ku-
nickiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Pozarządowych. 
W części artystycznej wy-
stąpił zespół muzyczny 
„Wrocławska 7” oraz tan-
cerki z sekcji, działającej 
przy ŻDK.

W holu domu kul-
tury uczestnicy imprezy 
mogli obejrzeć wystawę 
dokumentującą siedem-
dziesięcioletnią działalność 
kunickiego klubu. 

Janina Wilga

Historia futbolem pisana

Chętnych do zdobycia autografu autora nie brakowało fot. Janina Wilga

Bogdan Klockowski przygotował wystawę o historii klubu. Razem z kolegami przywiózł, roz-
ładował i ustawił ekspozytory w domu kultury fot. Paweł Skrzypczyński
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Ewa Kołodziejczyk, 
mama chorej Kingi, 
napisała bajkę 
dla dzieci. Chciała 
w ten sposób pomóc 
chorym dzieciom. 
Dziś już działa 
stowarzyszenie 
pani Ewy, które ma 
szóstkę małych 
podopiecznych 
z ciężkimi chorobami.
Dzięki wsparciu wielu osób i in-
stytucji, które spotkała na swojej 
drodze, książeczka wyjechała 
z drukarni w nakładzie aż 6000 
egzemplarzy. 

To było motorem do dal-
szych działań. Tak powstało Sto-
warzyszenie „Żar serca”, którego 
główną misją jest pomoc chorym 
dzieciom. Środki na ten cel pozy-
skiwane są głównie ze sprzedaży 
książeczek dla dzieci. 

Bajka charytatywna „Cziczi-
-jaszczurka z Karaibów” 
Zbliżają się Mikołajki. Kupując 
taką książeczkę dla swojego dzie-
cka, sprawimy mu tym radość, 
uczymy empatii i jednocześnie 
pomagamy innym. W dodatku 
wiemy, do kogo konkretnie nasza 
pomoc trafi. To znacznie więcej, 
niż wrzucenie pieniążka do bez-
imiennej puszki. 

A jeśli nie masz małych 
dzieci, którym można podarować 

książeczkę? To nie problem. Za-
kupione egzemplarze i tak trafią 
w ręce dzieci leczonych na oddzia-
łach onkologicznych.

- Na początku grudnia je-
stem umówiona na spotkanie 
z dzielnymi pacjentami w Szpitalu 
Pediatrycznym Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego - mówi 
Ewa Kołodziejczyk. - To szpital, 
w którym lekarze przeprowadzili 
dwie operacje ratujące życie 
mojej córeczki i gdzie 6 lat temu 
skutecznie wyleczono ją z nowo-
tworu złośliwego. Moja córeczka 
obecnie jest onkologicznie zdrowa 
a te trudne doświadczenia sprawi-
ły, ze jest we mnie silna potrzeba 
pomocy innym. Każdy może stać 
się fundatorem bajek dla pacjen-
tów onkologii. 

Pomagać na miejscu
Okazuje się, że rzadkie choro-
by wiążą się z koniecznością 
zapewnienia specjalistycznej 
pomocy. To wymaga częstych 
wyjazdów na zabiegi rehabilita-
cyjne do Zielonej Góry, a nawet 
do Wrocławia. Zabiera to dużo 
czasu i kosztuje sporo. Pani Ewa, 
wraz z członkami stowarzyszenia, 
wpadła na pomysł, żeby w Żarach 
stworzyć miejsce, w którym taka 
pomoc byłaby udzielana. Byłoby 
to ogromnym ułatwieniem dla 
chorych dzieci i ich rodziców. 

- Nawiązaliśmy kontakt 
z wykwalifikowanym rehabili-
tantem, z dużym doświadczeniem 
nabytym w jednym z najwięk-

szych w Polsce ośrodków dla 
ciężko chorych dzieci, który 
wyraził chęć i gotowość, aby 
zająć się naszymi podopiecznymi 
- mówi Ewa Kołodziejczyk. - Aby 
rozpocząć naszą misję, potrzebu-
jemy 60 tys. złotych, które zabez-
pieczą działania stowarzyszenia 
na pół roku do przodu. A 60 tys. 
złotych, to 2400 egzemplarzy 
książek, a mamy obecnie jeszcze 
4500 sztuk do rozdysponowania 
- dodaje.

Będzie ciąg dalszy
Stowarzyszenie zbiera pieniądze 
dla dzieci głównie poprzez sprze-
daż książeczek. Informacje o spo-
sobie nabycia przygód jaszczurki 
Cziczi, podopiecznych i działalno-
ści stowarzyszenia można znaleźć 
na stronach internetowych: www.
facebook.com/PomaganiePrzez-
Czytanie oraz www.zarserca.pl.

- Nie chcemy nic za darmo 
- mówi pani Ewa. - Mamy super 
produkt - bajkę posiadającą pozy-
tywne opinie psychologów, twardą 
oprawę, 32 strony z kolorowymi 
obrazkami, które narysowałam 
własnoręcznie i historię jaszczurki, 
która wzrusza serca. Koszt to 25 zł. 

Jak zapewnia pani Ewa, po-
wstała już kolejna część przygód 
jaszczurki, a jej tytuł to „Cziczi 
i Beethoven”. Będzie sporo o mu-
zyce, a dodatkową funkcją bajki 
wciąż pozostanie pomaganie cho-
rym dzieciom. 

Andrzej Buczyński

ŻARY Ty też możesz pomóc

„Żar Serca” pomaga 
chorym dzieciom

Ewa Kołodziejczyk założyła stowarzyszenie, które wspiera chore dzieci 
i ich rodziców fot. Halina Gola

ŻARY W Galerii 
Ekslibrisu 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej gościli 
przedstawiciele 
Lubuskiego 
Stowarzyszenia 
Malarzy, Rzeźbiarzy 
i Fotografików 
MARFO.

Troje z nich: Elżbieta Balicka, 
Janusz Orzepowski, Krzysztof 
Kasowski swoimi pracami znako-
micie wpisało się w temat spotka-
nia: „Malarstwo i rzeźba lubskich 
plastyków”. Po słowie wstępnym 

dyr. MBP Beaty Kłębukowskiej 
głos zabrał prezes MARFO Janusz 
Orzepowski, instruktor plastyk ds. 
upowszechniania plastyki w Lub-
skim Domu Kultury. Krótko na-
kreślił działalność grupy MARFO 
i swoją. Po nim głos zabrali Elżbie-
ta Balicka i Krzysztof Kasowski. 

Licznie przybyła publicz-
ność zachwyciła się obrazami 
i rzeźbami, które można nabyć 
(wystawa będzie do obejrzenia 
jeszcze przez dwa tygodnie). 
Twórcy szczegółowo odpowiadali 
na pytania dotyczące ich prac wy-
konanych różną techniką.

Rozmowy i poczęstunek 
były zwieńczeniem tej udanej 
imprezy. oprac. PaS

Wystawa plastyków z Lubska

Prace lubskich artystów można podziwiać a także kupić w bibliotece fot. Halina Gola
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W holenderskiej 
Bredzie delegacja 
11 Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii 
Pancernej 
wzięła udział 
w uroczystości 
upamiętniającej 
73. rocznicę 
wyzwolenia 
miasta przez 
żołnierzy 
generała Maczka.
Przedstawiciele dowódz-
twa 11LDKPanc, kompania 
honorowa wraz z pocztem 
sztandarowym 10. Bryga-
dy Kawalerii Pancernej ze 
Świętoszowa oraz żagańska 
orkiestra wojskowa stawiły 
się na holenderskiej ziemi. 
Wspólnie z weteranami ge-
nerała Maczka, przybyłymi 
z kraju, Wielkiej Brytanii 
i Holandii oraz mieszkańca-
mi Bredy wojskowi oddali 
hołd legendarnemu dowódcy 
i jego żołnierzom. 

Uroczystość na Pol-
skim Cmentarzu Wojsko-
wym w Oosterhout przy-
gotowały władze miasta 
i Stowarzyszenie 1PDPanc 
Niderlandy. Oprócz wetera-
nów w uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele rządu 
RP i polscy żołnierze na 
czele z dowódcą generalnym 
Rodzajów Sił Zbrojnych, 
generałem dywizji Jarosła-
wem Miką. Honorową asy-
stę zapewnili także polscy 
harcerze z 100. Poznańskiej 
Drużyny Harcerzy, polscy 
harcerze z Edynburga oraz 
gospodarze – polscy harce-
rze z Bredy. 

Generał brygady Sta-
nisław Czosnek, dowód-

ca Czarnej Dywizji wraz 
z asystującymi mu oficerami 
oddał honory i złożył kwiaty 
pod monumentem upamięt-
niającym czyn polskich żoł-
nierzy w okresie wojennej 
pożogi. Warto przypomnieć, 
że dedykowany wyzwolicie-
lom miasta pomnik został 
odsłonięty w 2012 roku 
z inicjatywy Wadecka Sale-
wicza, opiekuna polskiego 
cmentarza i syna żołnierza 
generała Maczka, śp. Mi-
chała Salewicza z 24 Pułku 
Ułanów. 

Kolejny dzień wizy-
ty żołnierze rozpoczęli od 
wspólnej modlitwy i udziału 
w mszy świętej w kościele 

pod wezwaniem św. Lau-
rentiusa w dzielnicy miasta 
Ginneken. Po zakończo-
nej eucharystii wszyscy za 
kompanią honorową z 10 
Brygady Kawalerii Pancer-
nej i orkiestrą wojskową 
z Żagania udali się na pobli-
ski cmentarz, gdzie znajdują 
się kwatery polskich żołnie-
rzy poległych w walkach 
o miasto w październiku 
1944 roku. Potem wszyscy 
przemaszerowali na Polski 
Cmentarz Wojskowy, gdzie 
odbyła się główna ceremo-
nia, kończąca tegoroczne ob-
chody wyzwolenia miasta.

Po uroczystościach 
miały jeszcze miejsce spot-

kania polsko – polskie i pol-
sko – holenderskie na temat 
wielu przyszłych projektów. 
Rozmawiano głównie na 
temat flagowego projektu 
władz Bredy i środowisk po-
lonijnych. Jest nim Memo-
riał Generała Maczka, który 
będzie opowiadał historię le-
gendarnego dowódcy i jego 
żołnierzy, wykorzystując 
najnowsze osiągnięcia nar-
racyjne. Otwarcie placówki, 
która będzie sąsiadowała 
z największą polską nekro-
polią wojskową w Braban-
cji, zaplanowane jest na 75. 
rocznicę wyzwolenia Bredy 
w październiku 2019 roku.  
oprac. PaS

ŻAGAŃ-BREDA Na szlaku chwały polskich żołnierzy

Miasto polskich serc

Dla weteranów to były wyjątkowe dni. Także te sprzed 73 lat fot. por. Krzysztof Gonera

Młode pokolenie uczy się szacunku fot. por. Krzysztof Gonera

Polscy żołnierze spoczęli w holenderskiej ziemi. Pamiętamy o ich czynie fot. por. Krzysztof 
Gonera

Marsz ulicami miasta wyglądał imponująco. Polskie wojsko prezentowało się znakomicie 
fot. por. Krzysztof Gonera
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Klub Turystyki 
Aktywnej 
„Ryś” został 
uhonorowany 
certyfikatem 
„Organizator 
Godny Polecenia”
Certyfikat jest nagrodą 
w ogólnopolskim konkur-
sie, którego organizatorem 
był Zarząd Główny PTTK. 
Celem konkursu było wy-
łonienie rzetelnego i spraw-
dzonego organizatora im-
prez turystyki aktywnej.

Klub Turystyki Ak-
tywnej „Ryś” z Żar znalazł 
się wśród 21 laureatów 
w całej Polsce. Członko-
wie konkursowego jury 

przyznali certyfikat za cy-
kliczność organizowanych 
imprez, a w szczególności 
Żarskiego Sejmiku Krajo-
znawczego „Mijające Kra-
jobrazy Ziemi Żarskiej”, 
którego siódma edycja od-
była się w tym roku. Atutem 
dorocznego sejmiku jest 
to, że oprócz regionalistów 
w udział angażowana jest 
młodzież, którą przygoto-
wuje Stanisław Rudnicki, 
emerytowany nauczyciel 
„Samochodówki” oraz Ma-
rek Pawlaczek, nauczyciel 
z „Budowlanki”.

- Pragnę podziękować 
młodzieży oraz obu panom 
za wsparcie i pomoc or-
ganizacyjną. Dziękuje też 
Stowarzyszeniu Wspiera-

nia Inicjatyw Kulturalnych 
„Dwukropek” oraz człon-
kom koła turystycznego 
PTTK „Podróżnik” z Trze-
biela - wymienia jednym 
tchem Elżbieta Łobacz-
-Bącal, członek Zarządu 
Głównego PTTK i szefowa 
PTTK oddz. Powiatu Żar-
skiego.

Certyfikat odebrali 
podczas Międzynarodo-
wych targów World Travel 
Show w Międzynarodo-
wym centrum Targowo 
- Kongresowym „Ptak War-
saw Expo” w Nadarzynie 
pod Warszawą: Elżbieta 
Łobacz-Bącal oraz Ryszard 
Bącal, prezes KTA „Ryś”. 

Paweł Skrzypczyński

POWIAT ŻARSKI Sukces żarskich miłośników turystyki

Aktywnie wywalczony 
certyfikat

Certyfikat wręczał profesor Jacek Potocki, prezes Zarządu Głównego PTTK fot. nadesłane

ŻARY Rozstrzygnięto 
miejski konkurs na 
najładniejszy ogród, 
balkon, taras i podwórko.
W Żarach wzrosły nakłady na utrzymanie 
zieleni miejskiej i efekty tego były widoczne 
dla wszystkich. Więcej zieleni, więcej kwia-
tów, a dzięki temu ładniejsze parki i ulice. 
Burmistrz Danuta Madej uznała, że wszyscy 

mieszkańcy mają wpływ na to, jak prezentuje 
się miasto. Wymyśliła konkurs, który miał 
zmobilizować do jeszcze większej dbałości 
o najbliższe otoczenie. Rozstrzygnięcie miało 
miejsce w ratuszu, a sponsorami nagród byli 
żarscy przedsiębiorcy.

W kategorii „najładniejszy balkon” 
nagrody otrzymali: I miejsce - Teresa Żabczyń-
ska, II - Jowita Nawrot, III - Ewa Wiechecka-
-Kasińska.

W kolejnej kategorii „najładniejszy taras 
również przyznano trzy nagrody: I miejsce - 
Mariusz Kukuć, II - Artur Rybaczkowski, III 
- Danuta Sobieraj.

W pozostałych kategoriach przyznano 
zarówno nagrody, jak i wyróżnienia. Najład-
niejsze podwórko w Żarach posiada Irena 
Szmania. Na kolejnych miejscach znaleźli 
się Piotr Laskowski i Klemens Grocki. Wy-
różnienia otrzymali: Waldemar Komsta, SM 

„Włókniarz” Szarych Szeregów 59-69, SM 
„Włókniarz” Męczenników Ośw. 14-24 oraz 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poznańska 23-25.

Za najładniejszy ogród pierwszą nagro-
dę otrzymali Maria i Ryszard Żołądź. Drugie 
miejsce zdobył Mariusz Kukuć, a trzecie - Jacek 
Lipiński. Wyróżniono Helenę i Jacka Chyc-
-Olesiak, Iwonę Maciejczak, Janinę Smolarek, 
Artura Rybaczkowskiego, Irenę Szmanię i Da-
nutę Sobieraj. ATB

Mieszkać w ładnej okolicy

W ratuszu wręczono nagrody i wyróżnienia fot. UM Żary
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ŻARY Uczniowie 
szkoły Podstawowej 
nr 10 z Zespołu Szkół 
w dzielnicy Kunice 
złożyli uroczyście 
ślubowanie 
pierwszoklasistów.
Zanim jednak to nastąpiło, to naj-
pierw na scenie miejscowej filii 
Żarskiego Domu Kultury można 
było podziwiać specjalnie na tę 
okazję przygotowany program 
artystyczny. Pierwszoklasiści, 
zarówno podczas programu arty-
stycznego i ślubowania udowodni-
li, że mają prawo być pełnopraw-
nymi uczniami. Wydaje się, że 
większą tremę mieli rodzice, którzy 
z dumą fotografowali swoje pocie-
chy. Przed pierwszoklasistami czas 
wytężonej nauki i nawiązywania 
szkolnych przyjaźni. Trzymamy 
za wszystkich kciuki. PAS

Uczniowie jak się patrzy

Pasowania dokonał dyrektor Jacek Olczyk fot. Halina Gola

Świadkami byli rodzice i uczniowie fot. Halina Gola Ślubujemy, ślubujemy, ślubujemy fot. Halina Gola

Ślubowanie poprzedził program artystyczny fot. Halina Gola

Uczniowie z nas jak się patrzy. Teraz pokażemy na co nas stać fot. Halina Gola
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ŻARY Dla 
najmłodszych 
uczniów Szkoły 
Podstawowej 
nr 2, czwartek 26 
października był 
dniem szczególnym. 
Pierwszoklasiści 
zostali oficjalnie 
pasowani na ucznia.

Uroczystość odbyła się w obec-

ności wielu gości: rodziców, 
nauczycieli i starszych kolegów. 
W szkolnym kalendarzu imprez, 
to bardzo ważna i niezwykła 
uroczystość, która odbywa się 
tradycyjnie - jak co roku - w paź-
dzierniku. Doniosły moment 
pasowania poprzedził znakomity 
występ bohaterów uroczystości. 
Dzieci miały okazję zaprezento-
wać wszystkim obecnym swoje 
umiejętności w przygotowanym 
wcześniej programie artystycz-
nym. Kulminacyjnym punktem 

było uroczyste ślubowanie i pa-
sowanie pierwszoklasistów. Po 
złożeniu przyrzeczenia każde 
dziecko zostało pasowane na 
ucznia poprzez symboliczne do-
tknięcie lewego ramienia dużym 
ołówkiem, który jest znaczą-
cym atrybutem tego ceremoniału 
w szkole. Na zakończenie, boha-
terowie uroczystości otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Uwieńcze-
niem imprezy był poczęstunek dla 
pierwszaków przygotowany przez 
rodziców. oprac. PaS

Pełnoprawni uczniowie

No i po wszystkim. Ślubowanie złożone, odwrotu nie ma - trzeba się pilnie uczyć fot. SP2 Żary

Jest nas całkiem sporo fot. SP2 Żary

ŻAGAŃ Dzieci ze 
wszystkich szkół 
podstawowych 
zostały uroczyście 
pasowane na 
uczniów w sali 
Kryształowej Pałacu 
Książęcego.

Dzieci były pasowane wielkim 
ołówkiem przez burmistrza Danie-
la Marchewkę i dyrektora Depar-
tamentu Infrastruktury i Oświaty 
Zbigniewa Białkowskiego. Pierw-
szaki otrzymały prezenty i bilet na 
krytą pływalnię. Na zakończenie 
pasowania było wspólne zdjęcie 
i gratulacje dla pełnoprawnych 
uczniów. JM

Pierwszaki złożyły ślubowanie

Pasowania dokonał też burmistrz Daniel Marchewka fot. Jan Mazur Jeszcze tylko fotka do kroniki naszej szkoły i już fot. Jan Mazur
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GMINA JASIEŃ 
Tradycją Szkoły 
Podstawowej 
w Wicinie jest 
organizacja 
Balu Wszystkich 
Świętych - „Holy 
Wins”, w którym 
uczestniczą 
wszystkie dzieci, 
nauczyciele, 
rodzice oraz 
przyjaciele 
szkoły.
Uroczystość polega na 
wspólnej zabawie, śpiewa-
niu piosenek i pląsach. Do 
stałych punktów należą: 

konkurs plastyczny „Mój 
Święty”, pokaz mody i quiz 
„Jaki to święty?”. W za-
bawie biorą udział dzieci 
i rodzice oraz zaproszeni 
goście - w tym roku w balu 
wziął np. udział Zbigniew 
Walczak, przewodniczący 
Rady Miejskiej. 

Bal kończy „Ognista 
Procesja”. Wszyscy uczest-
nicy z pochodniami, lam-
pionami, z modlitwą do 
wszystkich Świętych, udają 
się pod kościół, malowniczo 
górujący nad Wiciną. Tam 
pod krzyżem składają znicze 
i żegnają się, obiecując sobie 
spotkanie za rok. Na razie, 
już trzeci raz, wszyscy do-
trzymali słowa. oprac PaS

Bal Wszystkich Świętych

Fantazyjne stroje i dobra zabawa fot. nadesłane Od razu widać, że to Bal Wszystkich Świętych fot. nadesłane

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Walczak i dyrektor szkoły Alicja Lewandowska musieli się nieźle nagimnastyko-
wać, ale jak bal, to bal! fot. nadesłane

ŻARY W Szkole 
Podstawowej 
nr 2 uczniowie 
świętowali Dzień 
Języków Obcych.
Nauczyciele języka an-
gielskiego i niemieckiego 
przygotowali dla uczniów 
wiele ciekawych atrakcji. 
Uczniowie klas IV-V wy-
konali interesujące prace 
artystyczne, których te-
matyka dotyczyła wiedzy 
o kulturze, geografii i hi-
storii - głównie krajów eu-
ropejskich. Wszystkie prace 
zostały zaprezentowane 
w głównym holu szkoły. 
Następnym etapem było 
głosowanie na najpięk-
niejszy plakat. Ponadto, 
wybrani uczniowie z klas 
VI-VII, rozwiązywali quiz 
kulturowy sprawdzający 
wiedzę o krajach anglo- 
i niemieckojęzycznych. 
oprac. PaS

Dzień języków obcych

Organizacja Dnia Języków Obcych to dobry pomysł na poszerzenie wiedzy o krajach, gdzie na co dzień rozmawia się po angielsku lub niemiecku fot. SP2 Żary
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Promień zaczął 
jesienną rundę 
zielonogórskiej 
klasy okręgowej 
od wpadki. 
Przegrana 
1:2 z Deltą 
Sieniawa Żarska 
zaskoczyła chyba 
wszystkich. 
Później było 
lepiej.
W drugim meczu tej rundy 
Promień pokonał Koronę 
Wschowa 3:0. Następnie 
były remisy 1:1 z Odrą Nie-
tków i Piastem Iłowa. I znów 
wygrana 3:0, tym razem  
z Zorzą Ochla. Następnie 
2:0 z Piastem Czerwieńsk. 
Po dwóch zwycięstwach 
z rzędu przyszedł czas na 
remis. Padło na Czarnych 
Żagań 1:1. Zryw Rzeczyca 
uległ żarskiej drużynie 1:4, 
a Mieszko Konotop 2:4. 
Na początku październi-
ka była wygrana z drużyną 
Schung Chociule 1:0 i taka 
sama w derbowym spotkaniu  
z Unią Kunice. Później na 
wyjeździe Promień strzelił 
3 bramki Błękitnym Ołobok 
zachowując zerowy stan 
konta po stronie własnego 
bramkarza. I wreszcie doszło 
do starcia z wiceliderem - 

Amarorem Bobrowniki. Dru-
żyna ta ma na swoim koncie 
najwięcej strzelonych bra-
mek w trwającym  sezonie.  
A jednak nie zaprezento-
wała się z dobrej strony na 
boisku przy ul. Zwycięzców  
w Żarach. Albo to raczej pod-
opieczni trenera Tychowskie-
go pokazali klasę. Pierwsza 
bramka padła w 19 minucie,  
a jej sprawcą był Jakub No-
wak. To jednak nie dawało 
jeszcze gwarancji zwycię-
stwa nad mocnym Amato-
rem. Tuż pod koniec pierw-
szej połowy Winston Luis 
podwyższył prowadzenie 
na 2:0, a w drugiej połowie 
przypieczętował zwycięstwo 
Promienia trzecią i ostatnią 
bramką tego meczu. 

Liderem tabeli nie-
zmiennie jest Carina Gubin 
z dwunastoma wygranymi 
meczami na trzynaście do-
tychczasowych kolejek. To 
daje tej drużynie łącznie 36 
punktów. I co ciekawe, na 

drugiej pozycji znalazł się 
Promień z 30 punktami. Ten 
sam wynik punktowy mają 
obecnie Piast Iłowa i Amator. 
Do końca piłkarskiej jesieni 
pozostały dwa spotkania.  
5 listopada Promień spotka 
się na boisku z zajmującą 
ostatnią pozycję Stalą Jasień. 
Statystyki mogą wskazy-
wać na wygraną Promienia.  
W tym czasie Carina spotka  
się z Deltą, która potrafi zro-
bić niespodziankę przeciw-
nikowi. Wyniki można ob-
stawiać, ale piłka ma czasem 
swoje nieprzewidywalne 
prawa. Ostatanie spotkanie 
przed zimową przerwą bę-
dzie niezwykle ciekawe tak 
dla piłkarzy, jak i kibiców.  
12 listopada Promień podej-
mie na własnym stadionie 
lidera - Carinę Gubin. Czy 
żaranie dogonią lidera? To 
pokażą dwa najbliższe me-
cze.

Andrzej Buczyński

SPORT EKSTRA

WYNIKI 13. KOLEJKI
CARINA GUBIN 2 : 1 KORONA WSCHOWA
ODRA NIETKÓW 1 : 3 BŁĘKITNI OŁOBOK

PIAST IŁOWA 5 : 1 UNIA KUNICE ŻARY
ZORZA OCHLA 3 : 1 SCHNUG CHOCIULE

PIAST CZERWIEŃSK 1 : 3 MIESZKO KONOTOP
PROMIEŃ ŻARY 3 : 0 AMATOR BOBROWNIKI
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 6 : 1 STAL JASIEŃ

UKS „CZARNI” ŻAGAŃ 3 : 1 ZRYW RZECZYCA

PIŁKA NOŻNA Idą w górę tabeli

Ważny mecz Promienia

Winston Luis strzelcem dwóch bramek dla Promienia w starciu z Amatorem fot. Andrzej Buczyński

Zasłużone gratulacje dla zawodników i trenera fot. Andrzej Buczyński

Wszyscy, którzy pomimo zimna przyszli na stadion, mogli obejrzeć interesujące widowisko 
sportowe fot. Andrzej Buczyński

Bramkarz Amatora Bobrowniki kapitulował trzykrotnie 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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REKLAMA REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

Sprzedam

 ▶ Sprzedam płytki białe mro-
zoodporne o wymiarach 24,5 
cm/11 cm. Cena 6 zł/mkw. Tel. 667 
839 786 Tel. 667 839 786

 ▶ Sprzedam 2 działki rolne 
pod zabudowę po 30 a woda, 
prąd internet na działkach. 16 km 
od Żar Tel. 880 586 648

 ▶ Sztucer  Mosin 60 0 zł 
Wiertnica spalinowa 1000 zł Tel. 
602 781 033

 ▶ Materac na odleżyny z 
pompkom. Pralka automat ”Whi-
rlpol - Tanio sprzedam. Tel. 669 

512 466

 ▶ Keyboard Yamaha PSRS 
- 650 Sprzedam Żary. Tel. 692 
628 803

 ▶ Garnki Gliniane(3,5,10,15 
L), butla domowa w koszu 30 L, 
rower Damka 26” z przerzutkami, 
nowy MOP - Parowy Tel. 662 
375 648

 ▶ VWToran 2008r 1.9 TDI 
stan b.dobry, serwisowany, szary 
metalik - z Niemiec - 23 500 zł Tel. 
607 137 519

 ▶ Sklep 25 m2 Centrum Żar. 
Tel. 53 232 70 37

 ▶ Telefon nowy. Max Com 
- aparat klawiatura klawiszowa, 
kolor czarny. Cena 90 zł Tel. 697 
846 739

 ▶ Rowery 2 sztuki 170 zł i 250 
zł Tel. 697 846 739

 ▶ Sklep 25 m2 Centrum Żar 
Tel. 53 232 70 37

 ▶ Klatki dla gryzoni, akwa-
rium dla gryzoni, odkurzacz 
bez-workowy Zannussi uchwyt 
ścienny na telewizor 40 - 55 Cali 
Tel. 53 052 10 33

 ▶ Sprzedam obornik, dmu-
chawę do zboża, komplet łań-
cuchów do rozrzutnika, wał do 
ciągnika C330, poidła dla bydła, 
mleko, przetwory. Tel. 696742803 
Tel. 68 363 10 35

 ▶ Kserokopiarkę duża, ma-
szynę do topienia czekolady 
nowa, ramy z Indii nowe rzeźbio-
ne. Tel. 53 052 10 33

 ▶ Umywalkę z baterią 50 
cm, umywalkę bez baterii 55 cm, 
umywalka nowa 60 cm, torebka 
LOWISWITTON Tel. 53 052 10 33

 ▶ Mercedes Vito,  wersja 
Long 2004, Disel, przegroda 
Holenderska, stan dobry, opony 

zimowe w cenie Auta. Tel. 728 
480 003

 ▶ Suknia ślubna firmy Papil, 
dwuczęściowa z regulacją na 
wymiar 38/42, na wzrost 168 cm 
kolor Ecru. Tel. 665 055 730

 ▶ Maszyna do pisania OPT, 
ryzy papieru białego o wym: 70x 
100 cm - 1300 szt Tel. 665 055 730

 ▶ Stół dębowy rozsuwany, 
8 - krzeseł cały kpl, ze swarzędza, 
stan bdb, oraz stół pinpongowy 
kpl. Szafka metalowa dwudrzwio-
wa nowa. Tel. 602 128 246

 ▶ Nowe dywaniki korytkowe 
do Mazdy 3 Tel. 600 934 269

 ▶ Silniki EL : 1.5 KW - 1420 
OBR - 380v 0,8 KW - 1300, OBR - 
220V, 0,25 KW- 2880, OBR - 220 
KW Tel. 504 370 020

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

 ▶ Pościel wełniana - nowa 
ubranie męskie, dziecinne oraz 
książki - różne tematycznie Tel. 
888 924 467

Kupię

 ▶ Lodówkę dużą w dobrym 
stanie kupię. Tel. 53 052 10 33

 ▶ Kupię monety, banknoty 
nieobiegowe z Polski, Niemiec 
oraz inne kolekcjonerskie w tym 
srebrne, złote, 2 - złotówki od 
1995r - Nordic Tel. 602 128 246

 ▶ Kupię butlę Propan - Bu-
tan 11kg do kuchenki Polską lub 
Niemiecką. Tel. 68 470 35 61

 ▶ Ku p i ę  o k n a  u ż y w a n e 
drewniane. Tel. 68 470 35 61

Nieruchomości

 ▶ Sprzedam 2 działki rolne 
pod zabudowę po 30 a woda, 
prąd internet na działkach. 16 
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REKLAMA REKLAMA

REKLAMA

Sprzedam działkę 
w centrum Olbrachtowa 

z rozpoczętą budową 
domu-dworku, jak na 

zdjęciu. Tel. 512 209 363

REKLAMA

km od Żar. Tel. 880 586 648

 ▶ Dom - 4 pokoje - kchnia 
- łazienka - WC - OC - węgiel 
- pole - 1, 05 ha - zabudowania - 
zamiana Żary - 2 pokoje - Gmina 
- Trzebiel. Tel. 516 368 450

 ▶ Lubsko - Działka budow-
lana uzbrojona z pełną doku-
mentacją na osiedlu domków 
jednorodzinnych w pobliżu 
zalewu Karaś 700 m2 Tel. 662 
375 648

 ▶ Górka - dom po kapital-
nym remoncie (do wprowadze-
nia) na sprzedaż lub zamianę na 
mieszkanie,  Partner Nierucho-
mości. Tel. 533-308-999

 ▶ Żary - polecamy na sprze-
daż działkę w Żarach, na nowym 
osiedlu, o pow. 13 arów w okazyj-

nej cenie 65 tys. Partner Nieru-
chomości. Tel. 533-308-999

 ▶ Olbrachtów - działka na 
sprzedaż z warunkami zabudo-
wy o pow. 18 arów, media przy 
nieruchomości. Partner Nieru-
chomości. Tel. 533-308-999

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

 ▶ Ż a r y  -  m i e szka n i e  n a 
sprzedaż, na parterze, w kamie-
nicy o pow. 105 m2 w okazyjnej 
cenie 230 tys. Partner Nierucho-
mości. Tel.  533-308-999

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

 ▶ Dom na wsi w gm. Brzeź-
nica z działką 20ar i dużą stodołą 
z kamienia. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 ▶ Dom przy lesie pod Ża-
ganiem do remontu, działka 
37ar,  możliwość dokupienia 
sąsiedniej działki 29ar . Partner 
Nieruchomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Żary, ładne mieszkanie dla 

3-4 pracowników, 500 zł/mies 
od osoby. Partner Nieruchomo-
ści. Tel.  690 411 006

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

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

 ▶  Posiadamy atrakcyjne, 
pięknie położone działki budow-
lane w: Żarach, Kunicach, Siodle 
,Drożkowie, Olbrachtowie. Atrak-
cyjne ceny sprzedaży!! cena od 
30 zł/m2 Tel. 606 705 480

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

 ▶ Pokoje dla firm (Aneks Ku-

chenny), przy obwodnicy Żary. 
tel. 604331628 Tel. 68 362 07 14

 ▶ Sprzedam lokal handlowy 
w strefie przemysłowej w Głogo-
wie. Tel. 698 682 548

 ▶ Pilnie poszukujemy dla 
klientów kawalerki w Żarach do 
100.000 zł. Żary, ul. Rynek 26.  

Tel. 600230116 www.kryszew-
ska-nieruchomosci.pl

 ▶ Pilnie poszukujemy dla 
klientów kawalerki do wynajęcia 
w Żarach. Żary, ul. Rynek 26. 
 Tel. 600 230 116 www.kryszew-
ska-nieruchomosci.pl

 ▶ Poszukujemy dla klientów 
domu do remontu w Żarach i 
okolicach Żar (do 20 km). Żary, 
ul. Rynek 26. Tel. 600 230 116 
www.kryszewska-nieruchomo-
sci.pl

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

 ▶ Poszukujemy dla klientów 
mieszkania 2-3 pokojowego do 

70 m2 w Żarach. Żary, ul. Ry-
nek 26.  Tel. 600 230 116 www.
kryszewska-nieruchomosci.pl

 ▶ Przyjmujemy oferty Sprze-
daż, Kupno, Wynajem, Domy, 
Mieszkania, Działki. Żary, ul. 
Rynek 26. Tel. 600 230 116 www.
kryszewska-nieruchomosci.pl

 ▶ Górka - dom po kapital-
nym remoncie (do wprowadze-
nia) na sprzedaż lub zamianę na 
mieszkanie,  Partner Nierucho-
mości. Tel. 533-308-999

 ▶ Żary - polecamy na sprze-
daż działkę w Żarach, na nowym 
osiedlu, o pow. 13 arów w okazyj-
nej cenie 65 tys. Partner Nieru-
chomości. Tel. 533-308-999

 ▶ Olbrachtów - działka na 
sprzedaż z warunkami zabudo-
wy o pow. 18 arów, media przy 
nieruchomości. Partner Nieru-
chomości. Tel.  533-308-999

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

 ▶ Żary - hale magazynowe 
do wynajęcia w pobliżu obwod-
nicy, z mediami, monitorowane. 
Partner Nieruchomości.  Tel. 
533-308-999

 ▶ Ż a r y  -  m i e szka n i e  n a 
sprzedaż, na parterze, w kamie-
nicy o pow. 105 m2 w okazyjnej 
cenie 230 tys. Partner Nierucho-
mości. Tel. 533-308-999

 ▶ Żary-Kunice, mieszkanie 
2pok. parter do kapitalnego re-

montu Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 ▶ Dom na wsi w gm. Brzeź-
nica z działką 20ar i dużą stodołą 
z kamienia. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 ▶ Dom przy lesie pod Ża-
ganiem do remontu, działka 
37ar,  możliwość dokupienia 
sąsiedniej działki 29ar . Partner 
Nieruchomości. Tel.  690 411 006

 ▶ Żary, ładne mieszkanie dla 
3-4 pracowników, 500 zł/mies 
od osoby. Partner Nieruchomo-
ści. Tel. 690 411 006

 ▶ Dom na wsi, zabudowania 

Miejsce 

na
TWOJE
ogłoszenie
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gosp. + dwie działki budowlane 
łącznie 0,5ha. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 ▶ Mirostowice Dln - działka 

pod lasem, z warunkami zabu-
dowy. Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 ▶ Żary-Kunice, kawalerka Ip, 
43 tys. Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 ▶ Mieszkania w stanie dewe-
loperskim w Żarach.  Tel.  606 
705 480

 ▶  Posiadamy atrakcyjne, 
pięknie położone działki bu-
dowlane w: Żarach, Kunicach, 
Siodle ,Drożkowie, Olbrachto-
wie. Atrakcyjne ceny sprzeda-
ży!! cena od 30 zł/m2 Tel. 606 
705 480

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

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

 ▶ Mieszkanie w 2 poziomo-
we w apartamentowcu  – Żary.

Cena 298.000zł Tel. 606 705 480

 ▶ Atrakcyjny dom w Szpro-
tawie w cenie 260000zł  Tel. 
606 705 480

 ▶ Lokal usł ugowy w sta-
nie deweloperskim w Żarach- 
d o  s p r z e d a ż y.  Pow.  1 1 2 m 2 
-410.000zł; Tel. 606 705 480

 ▶ Kunice, działka budow-
lana 30ar, 45 tys. PLN, Partner 
Nieruchomości Żary Tel. 887-

758-384

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

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

Motoryzacja

 ▶ Skoda - SuperB - 05R - 1,9 
TDI - przebieg 203 tys - Ful - Opcja - 
rozrząd - Nowy- Olej - Filtry - klima 
- zadbany - OC - przegląd - 04 - 18 
Tel. 516 368 450

 ▶ Polerowanie regeneracja 
zmatowiałych reflektorów. Tel. 
888 311 852

 ▶ Mercedes Vito, wersja Long 
2004, Disel, przegroda Holender-
ska, stan dobry, opony zimowe w 
cenie Auta. Tel. 728 480 003

 ▶ Mazda 2 rok 2008 poj 1500 

cm 16r. Benzyna 5 - drzwi, jasno-
zielony metalik, bogate wypo-
sażenie bez wypadku, bardzo 
ładna możliwość zamiany. Tel. 
73 322 12 18

Praca

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

 ▶ Hydraulik montaż instalacji 
wod - kan. Usuwanie awarii. Tel. 
73 257 74 01

 ▶ Praca przy sprzedaży cho-
inek świątecznych. Tel. 698 682 
548

Różne

 ▶ Sprzedam płytki białe mro-
zoodporne o wymiarach 24,5 
cm/11 cm. Cena 6 zł/mkw. Tel. 667 
839 786 Tel. 667 839 786

OGŁOSZENIA

REKLAMAREKLAMA

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 

Przepisy
kulinarne

Zapiekanka
pasterska

Składniki
• ½ litra śmietany 30% 

lub 36%
• 4 łyżki kakao
• 5 łyżek cukru pudru
• Dowolne owoce 

pokrojone na cząstki

Wykonanie
Śmietanę, kakao i cukier 
wymieszać i stopniowo 
podgrzewać do momentu 

wrzenia (nie gotować!). 
Ostudzić i postawić na 
noc do lodówki. Następ-
nego dnia schłodzoną 
masę ubić na parze na 
sztywno i przekładać do 
pucharków na przemian 
z owocami. Schłodzić po-
nownie. Przed podaniem 
udekorować owocami, 
bakaliami i bitą śmietaną. 
Smacznego.

Krem owocowo-
kakaowy

REKLAMA

ogłoszenie

wyróżnione

ze zdjęciem

TYLKO

10 zł

Składniki na masę z mięsa 
mielonego
• 500 g mięsa mielonego
• 1 puszka krojonych pomidorów
• 2 cebule
• ½ czerwonej papryki
• 3 ząbki czosnku
• 3 łyżki przecieru pomidorowego
• 2 łyżki oliwy
• 1 łyżka suszonego oregano
• ½ łyżeczki chilli
• Sól i pieprz

Składniki na puree ziemiaczane
• 500 g ziemniaków obranych
• 1 jajko
• 1 łyżka śmietany
• Sól

Wykonanie
Ziemniaki ugotować i przecisnąć przez 
praskę lub dokładnie utłuc. Cebulę  
posiekać i przesmażyć na oliwie. Dodać 
drobno pokrojona paprykę, posiekany 
czosnek i mięso mielone. Smażyć aż 
mięso zmieni kolor. Do mięsa dodać 
pomidory, przecier, oregano oraz chilli. 
Doprawić solą i pieprzem. Dusić 15 min. 
Do ziemniaków wbić surowe jajko, dodać 
śmietanę i sól. Dokładnie wymieszać 
masę ziemniaczaną. Naczynie żarood-
porne wysmarowane tłuszczem napełnić 
masą mięsną a następnie przykryć puree 
ziemniaczanym. Zapiekać ok. 30 min w 
180 st. C. Smacznego

fot. ARMG

fot. ARMG

Volkswagen Golf 6 Plus, 
model 2010, rok XII 2009 

- Benzyna przebieg 78.500 
km, bogate wyposażenie, 

serwisowany, bez wypadku, 
stan jak nowy lub zamiana. 

Tel. 73 322 12 18

Miejsce 

na
TWOJE
ogłoszenie
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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

• Sekretarka Żary (1/2 etatu) 1
• Stanowisko do spraw opracowania decyzji i 

korespondencji Żary 1
• Stanowisko do spraw konta ubezpieczonego 

Żary 1
• Pomoc nauczyciela Lubsko 1/2
• Nauczyciel wychowawca –olinofrenopeda-

gog Lubsko 1
• Pracownik socjalny Lubsko 1
• Pracownik socjalny Lubsko 2
• Kierownik do spraw transportu i oceny ja-

kości drewna Gmina Trzebiel/ Teren Polski 
i zagranica 1

• Wartownik Skład Potok 2
• Policjant Żary 10
• Pracownik socjalny Teren gminy Żary 1
• Majster obwodu drogowego Lubsko 1
• Ankieter Lubsko 2
• Nauczyciel doradztwa zawodowego Górzyn 1
• Sprzątaczka Sieniawa Żarska/ Żary 2
• Sprzątaczka biurowa Żary 1
• Asystent do spraw zapasów (kontrola zapa-

sów) Żary 1
• Doradca klienta (świeża żywność) Żary 2
• Doradca klienta (Bistro) Żary 2
• Doradca klienta (Kasy) Żary 2
• Pracownik pomocniczy przy produkcji drzew-

nej Piotrów 6
• Pomocnik operatora obrabiarki do drewna 

Piotrów 6
• Kierowca samochodu do 3,5 tony Żary 1
• Krojczy chleba Żary 1
• Kucharz (Pizzer) Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 3
• Kasjer/ Sprzedawca Jasień 2
• Sprzedawca Żary 1
• Sprzedawca/ Kasjer Olszyna/ Jagłowice 8
• Pracownik obsługi klienta Olszyna/ Jagłowice 2
• Pracownik wykończenia wnętrz Jasienica 5
• Tynkarz Jasień 2
• Pomocnik budowlany Lubsko 1
• Rybak stawowy Teren gospodarstwa ryba-

ckiego Brody 1
• Pilarz Lubsko 2
• Monter instalacji wentylacji i klimatyzacji 

Teren woj. lubuskiego 4
• Operator wtryskarki Żary/ Kunice 3
• Pracownik fizyczny Łaz 2
• Pracownik magazynowy Lubsko 1
• Pracownik produkcji Lubsko 5
• Monter/ Operator Żary 5
• Ustawiacz maszyn Żary 5
• Mechanik samochodowy Żary 1
• Mechanik samochodowy Żary 1
• Kierowca Lubsko 1
• Kierowca kat. B+E Żary 1
• Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 

Lubsko 1

• Majster obwodu drogowego (Żagań) 1
• Pomocnik cukiernik (Żagań) 1
• Sortowacz surowców wtórnych (Szprota-

wa) 4
• Kucharz (Żagań) 1
• Barman - recepcjonista (Żagań) 2
• Pomoc kuchenna (Żagań) 1
• Operator koparko-ładowarki (Żagań) 1
• Murarz (Żagań) 1
• Ślusarz (Borowina) 1
• Spawacz (Borowina) 4
• Hydraulik (teren woj. lubuskiego) 2
• Pomocnik hydraulika (teren woj. lubuskie-

go) 2
• Pracownik ogólnobudowlany (Szprotawa) 1
• Monter urządzeń chłodniczych (Żagań) 4
• Kierowca kat C+E (Żagań) 1
• Sprzątaczka (Iłowa) 3
• Sprzedawca (Żagań) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego (teren 

kraju) 2
• Pomocniczy robotnik budowlany (teren 

Żagania i Żar) 2
• Rzeźnik-wędliniarz (Wrzesiny) 1
• Operator koparki  (Szprotawa) 2
• Kierownik budowy - robót (Żagań) 1
• Księgowy ds. windykacji i rozliczeń (Szpro-

tawa) 1
• Kucharz (Wiechlice) 1
• Pracownik obróbki kamienia (teren kraju) 5
• Robotnik gospodarczy (Żagań i okolice) 1
• Kucharz/Kucharka (Czyżówek-Iłowa) 2
• Barman/sprzedawca (Czyżówek) 2
• Fryzjer męski (Żagań) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Operator koparki (teren kraju) 2
• Fakturzystka (Żagań) 2
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie* (Żagań i okolice) 1
• Sprzedawca (Pożarów) 1
• Zaopatrzeniowiec (Świętoszów) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego (teren 

kraju) 1
• Pracownik do spraw ubezpieczeń (Szpro-

tawa) 1
• Sprzedawca - kierowca (okolice Żagania) 1
• Salowa (Żary) 3
• Pracownik magazynowy (Bolesławiec) 13
• Operator wózka widłowego wysokiego skła-

dowania (Bolesławiec) 1
• Pracownik torowy (teren kraju) 20
• Pracownik biurowy (Szprotawa) 1
• Automatyk (Wiechlice/Małomice) 2
• Menedżer fryzjerstwa (Szprotawa) 1
• Recepcjonista (Żagań) 1
• Opiekun do świadczenia specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi (Małomice) 1

• Kierowca samochodu dostawczego do 3,5 t 
(teren kraju i Europy) 1

• Kierowca samochodu dostawczego kat B 
(teren Europy) 1

• Ślusarz - spawacz (Żagań) 1
• Kosmetyczka (Szprotawa) 1
• Kucharz kuchni wietnamskiej (Żagań) 1
• Fizjoterapeuta (Szprotawa) 2
• Kasjer (Żagań - basen Arena) 1
• Magazynier (Żagań) 1
• Pracownik fizyczny (Żagań i okolice) 3
• Starszy księgowy (Iłowa) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego C+E 

(transport międzynarodowy) 2
• Pracownik biurowy (Jabłonów) 1
• Specjalista ds. sprzedaży (Żagań) 1
• KOMINIARZ (Żagań) 5
• Prowadzący Punkt Sprzedaży (Gozdni-

ca) 1

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

AUTOREKLAMA

Sprzedam płytki białe mrozoodporne
o wymiarach 24,5 cm/11 cm. Cena 6 zł/mkw. 

tel. 667 839 786
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Drobny przestępca, Kenny Waters (Sam 
Rockwell), jest podejrzany o zabicie kobiety. Na 
podstawie zeznań świadków zostaje skazany na 
dożywocie w więzieniu o zaostrzonym rygorze. 
Choć nigdy nie umiał trzymać się z dala od kło-
potów, jego siostra Betty Anne (Hilary Swank) 
jest przekonana o jego niewinności. Tymczasem 
osadzony mężczyzna przeżywa załamanie 
i myśli o samobójstwie. Chcąc ratować brata, 
Betty Anne postanawia iść na studia prawnicze 
i sama go reprezentować. 

TVP2 dramat biografi czny, USA, 2010

Wyrok skazujący22:45

Piątek

TVP1

21:10

Sobota

Jupiter Jones (Mila Kunis) urodziła się nocą, 
a całemu zdarzeniu towarzyszyły cudowne znaki, 
które świadczyły, że osoba ta dokona kiedyś rzec-
zy wielkich. Jej rodzice spotkali się w Petersburgu. 
Ojciec, Maximilian Jones (James D’Arcy), został 
zamordowany. Po śmierci ukochanego matka 
dziewczynki, Aleksa (Maria Doyle Kennedy), 
nazwała ich córkę imieniem swojej ulubionej 
planety. Przeprowadziły się do Chicago, by 
zamieszkać z rodziną kobiety. Mijają lata. Dorosła 
Jupiter wciąż ma ogromne marzenia. 

Młody Adonis Johnson (Michael B. Jordan) 
marzy o karierze zawodowego boksera. Mimo 
że nigdy nie poznał swojego ojca, słynnego 
mistrza świata wagi ciężkiej Apollo Creeda, 
który zmarł tragicznie na ringu wskutek 
odniesionych ran, jest gotów na wiele wyrzec-
zeń, aby osiągnąć sukces. W tym celu Adonis 
opuszcza Los Angeles i przyjeżdża do Filadelfi i. 
Spotyka tu dawnego rywala oraz późniejszego 
przyjaciela ojca, Rocky’ego Balboę (Sylvester 
Stallone). 

TVN fi lm sf, Wielka Brytania, USA, 2015  dramat obyczajowy, USA, 2015

Jupiter: IntronizacjaCreed: Narodziny legendy 21:35

Niedziela

Doświadczony agent Interpolu, Louis 
Salinger (Clive Owen), i asystentka prokuratora 
generalnego z Manhattanu, Eleanor Whitman 
(Naomi Watts), prowadzą śledztwo w sprawie 
International Bank of Business and Credit (IBBC). 
Władze tej potężnej instytucji fi nansowej mogą 
być zamieszane w handel bronią, pranie brud-
nych pieniędzy, destabilizowanie rządów oraz 
fi nansowanie terrorystów. Gdy w Berlinie ginie 
współpracownik Salingera, Thomas Schumer (Ian 
Burfi eld), agent jest pewny, że stoi za tym IBBC.

POLSAT dramat sensacyjny, Niemcy, USA, 2009

Bank22:45

Poniedziałek

Po nieudanym skoku przestępca Driver próbuje 
uciec amerykańskim stróżom prawa oraz na-
jemnikom gangstera, któremu ukradł pieniądze. 
Szczęście mu jednak nie dopisuje. Zostaje 
schwytany i trafi a do meksykańskiego więzienia, 
które w niczym nie przypomina budynku z krata-
mi w oknach. Okazuje się ono odizolowanym i na 
swój sposób doskonale zorganizowanym mias-
teczkiem. Pełno tu straganów, matek z dziećmi, 
barów, a przede wszystkim gangsterów, którzy 
sprawują nad wszystkim kontrolę.

POLSAT dramat sensacyjny, USA, 2012

Dorwać gringo22:15

Wtorek

Rok 2027. Ostatnie dziecko na Ziemi urodziło się 
19 lat temu. Po jego śmierci ludzie tracą nadzieję 
na możliwość ocalenia gatunku. Świat pogrąża 
się w rozpaczy i chaosie. Tylko nieliczni próbują 
jeszcze walczyć o prawa pozostałych przy życiu 
ludzi, także emigrantów, których totalitarna 
władza Wielkiej Brytanii zamierza deportować. 
U Theodore’a Farona, byłego działacza społeczne-
go, zjawia się jego dawna miłość, Julian. Kobieta 
przewodzi obecnie ruchowi oporu. Prosi Theo, aby 
pomógł w ucieczce Kee.

TVP1 dramat sf, Japonia, Wielka Brytania, USA, 2006

Ludzkie dzieci23:00

Środa

Studentka architektury zieleni, Ania (Marta 
Żmuda Trzebiatowska), wychowała się w domu 
dziecka. Mimo bolesnej przeszłości, pozostała 
ufna wobec ludzi. Dziewczyna uwielbia 
naturę i z zamiłowaniem hoduje rośliny. 
Mieszka z przyjaciółką Magdą (Magdalena 
Schejbal), a utrzymuje się pielęgnując rośliny 
w apartamentowcach bogaczy. W jednym z nich 
Ania spotyka przystojnego, pewnego siebie 
Marcina (Piotr Adamczyk). Od tej chwili jej myśli 
i uczucia krążą wokół jego osoby. 

TVN komedia romantyczna, Polska, 2008

Nie kłam, kochanie22:30

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA ROMANTYCZNA SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT REALITY SHOW FILM PRZYGODOWY FILM PRZYGODOWY

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

piątek 3 listopada

04:45 Telezakupy
05:20 Jaka to melodia?

- teleturniej muzyczny 
05:55 Dzień dobry Polsko! 

- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP
09:10 Zakochaj się w Polsce 
09:40 Rodzinny ekspres
10:15 Północ - Południe, 

Księga II - serial 
11:10 Dr Quinn - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Nowoczesność 

w rolnictwie
12:55 Natura w Jedynce

- Łowcy
14:00 Elif - serial, prod. Turcja 
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie 
15:45 Wiadomości 

16:05 W sercu miasta - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Rodzina wie lepiej 
18:55 Mam prawo - serial 

dokumentalny TVP 
19:30 Wiadomości 
20:25 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej 
21:20 Weekendowy Hit 

Jedynki - Bitwa 
o Anglię 
- dramat wojenny

23:40 Ocean strachu 
- thriller

01:10 James Bond w Jedynce 
- Moonraker - fi lm 
sensacyjny

03:20 Notacje 
03:35 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Sztuka codzienności 
- Święta - serial 

07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
11:45 Postaw na milion 
12:45 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja 
13:45 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:15 Pierwsze ewangelickie 

państwo 
- fi lm dokumentalny 

14:45 Coś dla Ciebie 
15:25 Janosik - serial TVP 
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość 

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

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

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

21:40 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

22:10 Pod wspólnym niebem 
- serial komediowy TVP 

22:45 Wyrok skazujący 
- dramat, prod. USA, reż. 
Tony Goldwyn, wyk. Hilary 
Swank, Sam Rockwell, 
Minnie Driver 

00:45 Sponsoring - dramat, 
prod. Polska, Niemcy, 
Francja 

02:35 Grupa specjalna 
“Kryzys” - serial,
prod. Japonia 

03:30 Film fabularny
05:10 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 
10:55 Ukryta prawda 

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

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

20:00 Listy do M. 2 
- komedia, prod. 2015 
Czas świąt bożonar-
odzeniowych to czas mag-
iczny - wtedy spełniają 
się najskrytsze marzenia, 
ludzie stają się lepsi dla 
innych i nawet zakochują 
się z wzajemnością. 

22:10 Labirynt
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2013, 
reż. Denis Villeneuve, 
wyk. Hugh Jackman,
Jake Gyllenhaal

01:25 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

02:25 Revolution 
- serial S-F, USA 

03:25 Uwaga! 
- magazyn

03:40 Moc Magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
 Aniela i Józef tworzą 

dobraną parę emerytów 
po przejściach - oboje są 
rozwodnikami i mieszkają 
w dużym domu na przed-
mieściach Gdyni.

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
 Uczeń szkoły zawodowej 

Karol Kostrzycki jest 
wyjątkowo wrażliwym 
młodym człowiekiem.

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

18:00 Pierwsza miłość
 Aśka resztkami sił próbuje 

ocalić siebie i Anetę. Ni-
estety, traci świadomość. 

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

Kiepskich - serial 
komediowy

20:05 Wyspa przetrwania
22:05 Faceci w czerni 

- komedia
 Bohaterowie agent

J i agent K to przedstaw-
iciele tajnej organizacji 
rządowej, tropiącej 
przybyszów z Kosmosu. 

00:10 Abraham Lincoln: 
Łowca wampirów
- serial sensacyjny

02:35 Tajemnice losu

08:00 Dziennik fi lozofa 
- felieton 

08:10 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

08:25 Iluzja - impresja fi lmowa 
08:50 Słońce świeci jasno 

- fi lm obyczajowy
10:40 Informacje kulturalne 
11:00 Z biegiem lat, z biegiem 

dni - Kraków 1874 
- serial TVP, prod. Polska

12:05 Krakowskie impresje 
Stanisława Markowsk-
iego - Kapela gra 

12:15 Siekierezada - dramat 
13:45 Credo - Krzysztof 

Penderecki - koncert 
14:50 Stepy - dramat
16:25 Słońce świeci jasno 

- fi lm obyczajowy
18:10 Studio Kultura 
18:25 Vincent van Gogh 
19:30 Zofi a i Oskar 

Hansenowie - reportaż 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana 

20:25 Wieczór kinomana 
- Lewiatan 
- dramat, prod. Rosja 
W obliczu eksmisji Kola 
walczy ze skorumpowaną 
strukturą władzy.

23:00 Tygodnik Kulturalny 
23:45 Dziennik fi lozofa

- felieton 
24:00 Post Indie Clasiscal / 

Sacrum Profanum 2017 
- koncert 

01:05 Most na rzece 
Kwai 
- dramat wojenny, 
prod. USA, Wielka Brytania 

03:55 Bajland - fi lm 
obyczajowy 

05:25 Afi sz kulturalny
- program kulturalny
prod. Polska

05:40 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:40 Zbuntowany 
anioł - telenowela

14:35 Królowa Serc 
- telenowela

15:45 Lekarze na start
 - serial obyczajowy

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada

17:45 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

19:30 Gwiazdy lombardu
- reality show

20:00 Żądza śmierci 
- fi lm akcji

21:55 Zielona mila 
- fi lm akcji

01:50 Ale numer! 
- program rozrywkowy
prod. Polska

02:25 Biesiada 
na cztery pory roku
- program rozrywkowy

04:20 Menu na miarę
- fabularny

04:45 Z archiwum 
policji 
- fabularny
prod. Polska

05:10 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:15 Chirurdzy - serial, USA 
09:10 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 Druga szansa 
- serial, Polska 

16:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Miasto cienia 
- fi lm przygodowy, USA, 
2008, reż. Gil Kenan, wyk. 
Saoirse Ronan, Harry 
Treadaway, Bill Murray, 
Martin Landau, Mary Kay 
Place, Tim Robbins 

22:05 Wyprawa Kon-Tiki 
- fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania, 
Norwegia, Dania, Niemcy, 
Szwecja, 2012, reż. 
Joachim Roenning, Espen 
Sandberg, wyk. Pal Sverre 
Hagen, Anders Baasmo 
Christiansen, Tobias 
Santelmann

00:30 Zabójcza broń - serial 
01:35 Masters of Sex - serial
02:55 Moc Magii 
05:05 Druga strona medalu 
05:35 Koniec programu

06:00 Koszmarne tatuaże
06:30 Przygody Kota 

w butach
07:30 Kaczor Donald 

przedstawia
- serial animowany

08:05 Przygody Kota 
w butach

09:10 Maleństwo 
i przyjaciele

 W najpiękniejszy wiosen-
ny dzień świąt Maleństwo, 
Kubuś i Tygrys odwiedzają 
Królika, by wspólnie cele-
brować radosną okazję. 

10:30 Druh zastępowy 
- komedia 

 Alex, nastoletnia 
gwiazda szkolnej 
drużyny hokeja, mimo 
woli musi podjąć się opieki 
nad zastępem małych 
skautek, do którego należy 
jego młodsza siostra 

12:10 Galileo
14:20 Czarownik i biały wąż

16:20 Lochy i smoki. Księga 
Plugawego Mroku

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 
prod. Polska 

20:00 Mecenas Lena Barska
21:00 Sprawiedliwi-Wydział 

Kryminalny
 Na komendę przychodzi 

anonimowa przesyłka. 
Znajduje się w niej portfel 
z ukrytym pendrivem, 
zawierającym pełną listę 
policyjnych informatorów 
wraz z przyjmowanymi 
przez nich kwotami. 

23:00 Kobiety i mafi a
00:00 Granice bólu
02:10 Interwencja 

- magazyn
02:50 Graffi  ti
03:00 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:20 Galeria - serial 
obyczajowy TVP 

04:45 Klan - telenowela TVP 
05:35 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Naszaarmia.pl 

- magazyn 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 

- magazyn 
08:15 Człowiek z Zachodu 

- western, prod. USA, 
reż. Anthony Mann, 
wyk. Gary Cooper, Julie 
London, Arthur O’Connell, 
Lee J. Cobb 

10:05 Ptaki ciernistych krze-
wów - serial obyczajowy

12:00 Studio Raban 
12:30 Fascynujący świat 

- Atlantyda. Źródła leg-
endy - fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, reż. 
Natalie Maynes 

13:35 Okrasa łamie przepisy 

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 
17:30 Rolnik szuka żony 
18:30 Rodzina wie lepiej 
18:55 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości 
20:15 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP 
21:10 Hit na sobotę - Creed: 

Narodziny legendy 
- dramat, prod. USA

23:35 Partner - komedia
01:35 Bitwa o Anglię 

- dramat 
03:50 Zagadka Hotelu Grand 

- serial obyczajowy
04:35 Zakończenie dnia

05:25 Dzieciństwo zwierząt
06:30 M jak miłość - serial TVP 
07:30 Pytanie na śniadanie
10:55 Lajk!
11:20 Pod wspólnym niebem 

- serial komediowy TVP 
11:50 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
12:50 Na sygnale - serial 
13:25 Podróże z historią
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Było... nie ninęło 

- extra - magazyn 
15:10 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
15:45 Pierwsza randka
16:45 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
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 

22:40 Miasto skarbów 
- serial kryminalny 
prod. TVP 

 Alicja ściga przestępców 
zajmujących się kradzieżą 
bezcennych dzieł sztuki. 
Ewa jest jedną z ważnie-
jszych postaci w grupie 
przestępczej. 

23:35 Grupa specjalna 
“Kryzys” - serial, 
prod. Japonia 

00:35 Terminator 
- fi lm science fi ction, 
prod. USA, reż. James 
Cameron, wyk. Arnold 
Schwarzenegge

02:30 Wyrok skazujący 
- dramat, prod. USA,
reż. Tony Goldwyn, 
wyk. Hilary Swank

04:20 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 MasterChef 

- program rozrywkowy 
15:25 Azja Express 

- program 
rozrywkowy

17:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- magazyn
20:00 Mam talent 

- program 
rozrywkowy 

21:55 Wiek Adaline 
- fi lm melodramat,
USA, Kanada, 2015, 
reż. Lee Toland Krieger, 
wyk. Blake Lively, Michiel 
Huisman, Harrison Ford, 
Ellen Burstyn, Kathy Baker 

00:25 Statek widmo 
- fi lm horror, 
USA, Australia, 2002, 
reż. Steve Beck, 
wyk. Gabriel Byrne
Julianna Margulies, 
Ron Eldard, Desmond 
Harrington, Isaiah Wash-
ington, Alex Dimitriades, 
Karl Urban, 
Emily Browning 

02:15 Uwaga! 
- magazyn

02:35 Moc Magii 
03:55 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

09:15 Przygody Kota 
w butach

10:10 Ewa gotuje
 Polska jagnięcina wraca 

do łask! Do tej pory 
jej zalety znali przede 
wszystkim smakosze 
zagraniczni, lecz od 
pewnego czasu chętnie 
sięgają po nią rodzimi 
restauratorzy i szefowie 
kuchni. 

10:45 Kung Fu Panda:
Sekrety Potężnej Piątki

 Po pokonaniu Tai Lunga 
- Smoczy Wojownik musi 
razem ze Żmiją, Tygrysicą, 
Małpą, Żurawiem i 
Modliszką stawić czoła 
wyzwaniu, jakie rzucił mu 
mistrz Shifu. 

11:15 Kung Fu Panda: 
Sekrety Mistrzów

11:45 Faceci w czerni 
- komedia 

13:45 Wyspa przetrwania
15:45 Kabaret na żywo
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy
20:05 Krudowie
 Opowieść o rodzinie 

jaskiniowców sprzed mil-
ionów lat, którzy borykają 
się z problemami znanymi 
współczesnym rodzicom i 
dzieciom. 

22:15 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

00:15 Nocny słuchacz 
- thriller 

02:15 Tajemnice losu

08:00 Serialowa nostalgia 
- Siedem stron świata 
- serial TVP, prod. Polska, 
reż. Wojciech Fiwek, 
wyk. Mariola Mielczarek

09:20 Informacje kulturalne 
09:40 Czesław Niemen 

- Sopot ‘80 
10:05 Bema pamięci 

żałobny rapsod 
10:30 Mała sprawa - fi lm TVP 
11:25 Vistuliada
12:00 Tygodnik Kulturalny 
12:55 Szlakiem Kolberga 
13:35 Gorzki ryż - dramat, 

prod. Włochy 
15:25 Którędy po sztukę 

- Maria Jarema 
15:40 Wydarzenie aktualne
16:20 Miasto z morza 

- fi lm obyczajowy 
18:25 Dranie w kinie 
19:05 Legendy Rocka 

- No Doubt/Gwen Stefani 
20:00 Eurokultura 

- magazyn kulturalny

20:20 Bilet do kina
- Powtórnie 
narodzony 
- dramat, prod. Włochy, 
Hiszpania 

22:40 Glastonbury 2015: 
Florence + 
The Machine 
- koncert, prod. Wielka 
Brytania 

00:20 Einsatzgruppen. 
Oddziały śmierci 
- serial dokumentalny, 
prod. Francja, 
reż. Michael Prazan 

02:20 Kino nocne 
- Chaos - fi lm 
obyczajowy 

04:40 Sztuka znikania 
- fi lm dokumentalny 
prod. Polska

05:40 Zakończenie dnia

06:00 Niesamowite!
06:35 Taki jest świat 

- program informacyjny
07:15 Columbo - serial 

kryminalny
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

13:55 Flintstonowie: 
Niech żyje Rock Vegas 
- komedia
Po zdaniu końcowego 
egzaminu Fred i Barney 
dostają dobrze płatną 
pracę w kamieniołomach. 
By uczcić sukces, udają się 
do Bedrock, gdzie poznają 
wymarzone dziewczyny.

15:55 Scooby-Doo 
- familijny

17:45 Powrót 
do przyszłości II 
- przygodowy

20:00 W odwecie 
za śmierć
- fi lm akcji

21:50 Maczeta zabija 
- fi lm akcji
Amerykański rząd 
zatrudnia Maczetę, 
by pokrzyżował 
plany szalonego handlarza 
bronią.

00:00 13 grzechów 
- horror

02:00 Ale numer! 
- program rozrywkowy

02:35 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:15 Kręcimy z gwiazdami
- program rozrywkowy

03:55 Na jedwabnym szlaku
04:20 Menu na miarę

- fabularny
04:45 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Dwóch i pół - serial, USA 
09:30 Druga szansa - serial, 

Polska 
10:30 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, USA 
12:25 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
14:45 Uwolnić orkę II 

- fi lm przygodowy, 
USA, Francja, 1995, 
reż. Dwight H. Little, 
wyk. Jason James Richter, 
August Schellenberg, 
Michael Madsen, Jayne 
Atkinson 

16:50 Tajemniczy ogród 
- fi lm rodzinny, 
USA, Wielka Brytania, 
1993, reż. Agnieszka Hol-
land, wyk. Maggie Smith, 
Kate Maberly, Heydon 
Prowse, Andrew Knott, 
John Lynch, Irene Jacob 

19:00 Dwa tygodnie 
na miłość 
- fi lm komedia, USA, 2002, 
reż. Marc Lawrence, wyk. 
Sandra Bullock, Hugh 
Grant, Alicia Witt, Dana 
Ivey, Robert Klein

21:10 Kobiety pragną 
bardziej - fi lm komedia, 
USA, Niemcy, Holandia, 
2009, reż. Ken Kwapis, 
wyk. Scarlett Johansson, 
Jennifer Aniston, Ben 
Affl  eck, Jennifer Connelly, 
Drew Barrymore

23:50 Krwawy diament 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2006, reż. Edward 
Zwick, wyk. Leonardo 
DiCaprio

02:50 Moc Magii 
05:00 Druga strona medalu

06:00 Kaczor Donald 
przedstawia

06:40 Przygody Kota 
w butach

07:05 Kaczor Donald 
przedstawia

08:20 O, kurczę!
 Nieśmiały Pete nie wie 

jak sprawić by zwróciła na 
niego uwagę koleżanka, 
w której się podkochuje. 

10:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 
prod. Polska

13:05 STOP Drogówka
- magazyn

14:05 Łowca krokodyli
16:00 Samurajowie nieba
 Dwudziestosześcioletni 

Kentaro i jego siostra Keiko 
na pogrzebie swojej babci 
dowiadują się, że mąż 
zmarłej nie jest rodzonym 
ojcem ich matki, a ich 
prawdziwy dziadek zginął 
w czasie wojny. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy 
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi-Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

 Po intensywnym okresie 
w pracy, Wach może 
odetchnąć. Teraz kiedy 
wrócił Kubis i odpadły jej 
dodatkowe obowiązki, 
zamierza spędzać więcej 
czasu z córką i nadrobić 
zaległości. 

00:00 Hostel 
- horror, USA, 2006, 
reż. Roth Eli

02:00 9. miesiąc
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
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04:45 Galeria - serial 
obyczajowy TVP 

05:15 Klan - telenowela TVP 
06:10 Słownik polsko@polski 
06:35 Pełnosprawni 

- magazyn dla niepełnos-
prawnych 

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

08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno - Biblia najpięknie-

jsza księga świata 
09:15 Jak to działa - magazyn 
09:45 Biblia - Święty Paweł 
10:40 Zakochaj się w Polsce 

- Busko - Zdrój - magazyn 
11:10 Weterynarze z sercem 
11:40 Sekrety mnichów 
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn 
12:55 BBC w Jedynce 

14:00 Poldark - Wichry losu 
- serial, prod. Wielka 
Brytania 

15:05 The Wall. Wygraj 
marzenia 
- teleturniej 

16:00 Opole 2017 na bis 
16:30 Sonda 2
17:00 Teleexpress 
17:30 Komisarz Alex - serial 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:15 Dziewczyny ze Lwowa
21:10 Rolnik szuka żony
22:10 Zakochana Jedynka

- Julie i Julia - fi lm 
obyczajowy

00:20 Creed: Narodziny 
legendy - dramat

02:45 Jaka to melodia?  
03:35 Biblia - Święty Paweł 
04:30 Zakończenie dnia

05:45 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę 

05:55 Podróże z historią 
- cykl dokumentalny 

06:35 M jak miłość - serial TVP 
07:30 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
10:15 Ukryte skarby
10:45 Rodzinne oglądanie 

- Przeprowadzki zwierząt 
11:55 Makłowicz w podróży 

- Kanada - Quebeck 
Słodkie klonowanie 

12:35 Bake off  - Ale ciacho!
13:40 Bake off  - Ale przepis
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny
15:15 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
16:20 The Voice of Poland 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Pod wspólnym niebem 

- serial komediowy TVP 
19:25 Lajk!

20:05 Terminator 
- fi lm science fi ction, prod. 
USA, reż. James Cameron, 
wyk. Arnold Schwarzeneg-
ger, Michael Biehn, Linda 
Hamilton 

22:10 Kino bez granic 
- Blue Jasmine 
- komediodramat, 
prod. USA, reż. Woody 
Allen, wyk. Cate Blanchett, 
Alec Baldwin, Sally 
Hawkins, Bobby 
Cannavale, Peter 
Sarsgaard 

23:55 Nowy Swiat - dramat, 
prod. Polska, reż. Elżbieta 
Benkowska, Michał Waw-
rzecki, Łukasz Ostalski

01:35 Sąsiady - dramat
03:20 Film fabularny
04:55 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 
12:15 Listy do M. 3 
12:50 Diagnoza - serial, Polska 
13:50 Druga szansa 

- serial, Polska 
14:50 Mam talent - program 

rozrywkowy 
16:50 Spotkanie 

ze smakiem
17:00 Mali Giganci 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef 

21:35 Jupiter: 
Intronizacja 
- fi lm S-F, USA, 
Australia, 2015, 
reż. Lana Wachowski, 
Lilly Wachowski, 
wyk. Mila Kunis, Channing 
Tatum, Sean Bean, 
Eddie Redmayne, 
Douglas Booth 

00:10 Wiek Adaline 
- fi lm melodramat, 
USA, Kanada, 2015,
reż. Lee Toland Krieger, 
wyk. Blake Lively, 
Michiel Huisman, Harrison 
Ford, Ellen Burstyn, 
Kathy Baker 

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 

09:15 Przygody Kota 
w butach

09:45 Spongebob 
Kanciastoporty

11:30 Super Tata - komedia
 Sonny Koufax ma 32 lata 

i nie ma najmniejszej 
ochoty, by się ustatkować. 
Pewnego dnia do drzwi 
Sonny’ego puka pięciolet-
ni Julian, który oświadcza, 
że jest synem Kevina.

13:30 Krudowie
15:35 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
17:30 Nasz Nowy Dom
18:35 Dom pełen zmian 

- serial komediowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo 

w Państwie

20:00 W rytmie serca
 Weronika po włamaniu 

domyśla się, że złodzieje 
szukali u Adama czegoś, 
co ojciec lekarza ukrył 
pod jednym z obrazów. 
A w Kazimierzu dochodzi 
do kolejnej kradzieży - 
tym razem w lokalnym 
muzeum

21:05 Kabaret na żywo
23:20 Bad Ass: Twardziel

- fi lm sensacyjny, USA, 
2012, reż. Craig Moss, 
wyk. Charles S. Dutton, 
Fabian Patrick, John Duff y, 
Joyful Drake

01:05 Prometeusz 
- fi lm science fi ction 

03:50 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Serialowa 
nostalgia 
- Siedem stron świata 
- serial TVP 

09:20 Gustav Mahler
- Autopsja geniusza

11:00 Scena Klasyczna. 
Młody Chopin 
- koncert 

11:50 Trzeci punkt 
widzenia  

12:30 Noc w Casablance 
- komedia, 
prod. USA 

14:00 Chuligan 
Literacki 

14:35 Jezioro Łabędzie
- fi lm baletowy, 
prod. Niemcy 

17:00 Szlakiem miejsc 
niezwykłych 

17:15 Niedziela ze... 
Zbyszkiem Cybulskim 

19:25 Niedziela ze... 
Zbyszkiem Cybulskim 
- Mistrz - dramat 

20:55 Panorama kina 
polskiego - Lincz 
- dramat 

22:25 Scena altenatywna 
22:55 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny 
23:35 Nocny dokument

 - Rogate dusze - fi lm 
00:45 Islet - koncert 
01:50 Teraz animacje! 

- Eagleman Stag 
- fi lm animowany, 
prod. Wielka Brytania 

02:00 Teraz animacje! 
- Pierwsza miłość 
- fi lm animowany

02:20 Kino nocne - Zerwany 
- dramat 

04:10 Roxette - nowy 
początek - fi lm doku-
mentalny, prod. Szwecja 

05:50 Zakończenie dnia

06:00 Columbo
- serial kryminalny

07:25 Co ludzie powiedzą?
 - fabularny

08:50 Flintstonowie: 
Niech żyje Rock 
Vegas

10:45 Lekarze na start 
- serial obyczajowy
prod. Polska

12:45 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Królewska zagadka 
- familijny

13:55 Powrót 
do przyszłości II 
- przygodowy
Doktor Emmett Brown 
wysyła Marty’ego i 
Jennifer do roku 2015, 
by zapobiegli rozpadowi 
swojej przyszłej rodziny.

16:25 King Kong 
- przygodowy

20:00 Szybcy i wściekli: 
Tokio Drift - fi lm akcji

22:05 Brygada ponad 
prawem 
- fi lm akcji
Elitarna jednostka fran-
cuskiej policji otrzymuje 
zadanie powstrzymania 
grupy niebezpiecznych 
gangsterów.

00:15 Wikingowie 
- fabularny

01:15 Ale numer! 
- program rozrywkowy

01:50 Na jedwabnym szlaku
03:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:45 Na jedwabnym szlaku
04:30 Menu na miarę 

- fabularny
04:50 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:50 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Dwóch i pół - serial, USA 
10:00 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, USA 
12:00 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
14:20 Rewolwer 

- fi lm western, USA, 
1968, reż. Jerry Thorpe, 
wyk. Glenn Ford, Arthur 
Kennedy, Dean Jagger, 
Paul Fix, John Anderson, 
Harry Dean Stanton 

16:25 Gwiezdny pył 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2007, reż. Matthew 
Vaughn, wyk. Michelle 
Pfeiff er, Claire Danes, 
Robert De Niro, Charlie 
Cox, Sienna Miller, Ricky 
Gervais, Rupert Everett, 
Peter O’Toole

19:00 Zabójcza broń - serial 

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

22:30 Zabójcza broń - serial 
23:35 Harold i Kumar: 

Spalone święta 
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Todd Strauss-Schul-
son, wyk. John Cho, Kal 
Penn, Isabella Gielniak, 
Neil Patrick Harris

01:20 Lista klientów - serial
02:25 Moc Magii
04:35 Druga strona medalu 
05:05 Koniec programu

06:00 Kaczor Donald 
przedstawia

06:40 Przygody Kota 
w butach

08:05 Kaczor Donald 
przedstawia

08:40 Druh zastępowy 
10:25 Galileo
12:30 Uliczny wojownik 

- fi lm akcji
 Shadaloo, południo-

wo-wschodnia Azja rok 
1995. Od siedmiu miesięcy 
trwa wojna domowa. 
Generał Bison planując 
zawładnięcie światem 
bierze zakładników 
z międzynarodowej 
organizacji. Jeżeli nie 
otrzyma 20 miliardów 
dolarów w ciągu 22 
godzin - zakładnicy zginą. 
Stacjonujący w Shadaloo 
pułkownik William F 
Guile nie zamierza ulec 
żądaniom Bisona. 

14:40 Uciekająca 
panna młoda

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

17:00 Linia ryzyka
- fi lm sensacyjny

19:00 Galileo
20:00 VI Batalion
 Historia batalionu 

dowodzonego przez 
Henry’ego Mucciego, 
który podczas II wojny 
światowej otrzymał trud-
ną misję uwolnienia 500 
alianckich żołnierzy.

22:50 Mecenas Lena Barska
23:50 Silent Hill
01:50 STOP Drogówka

- magazyn
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08:00 Wiadomości 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy
09:10 Rok w ogrodzie 
09:50 Łap start up 
10:10 Północ - Południe, 

Księga II - serial
11:10 Dr Quinn - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 To się opłaca
12:55 Natura w Jedynce  
14:00 Elif - serial, prod. Turcja 
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator
15:45 Wiadomości 
16:05 W sercu miasta - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Rodzina wie lepiej 
18:55 Komisariat - serial TVP
19:30 Wiadomości 
20:25 Teatr Telewizji 

- Emigranci - spektakl 

21:55 James Bond 
w Jedynce 
- Moonraker 
- fi lm sensacyjny

00:05 GOL - felieton
00:35 Julie i Julia 

- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, reż. Nora 
Ephron, wyk. Meryl 
Streep, Amy Adams, 
Stanley Tucci, Chris 
Messina, Brian Avers

02:45 Cesarskie cięcie 
- komedia, prod. Polska, 
reż. Stanisław Moszuk, 
wyk. Alicja Migulanka, 
Renata Pękul, Roman 
Kłosowski, Krzysztof 
Kowalewski, Bożena Dyk-
iel, Mariola Gładkowska, 
Wojciech Malajkat

04:15 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Coś dla Ciebie 
07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 

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

- serial TVP 
12:50 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja 
13:50 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:25 Czarne chmury 

- serial TVP 
15:30 O mnie się nie martw

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

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja 

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

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:50 M jak miłość 
- serial TVP 

21:40 Kulisy serialu 
“M jak miłość”

21:50 Bake off  - Ale ciacho! 
23:00 Bake off  - Ale przepis
23:20 Czy świat oszalał? 

- Panamskie kwity: 
przekręt stulecia - fi lm

00:25 Pod wspólnym 
niebem - serial 
komediowy TVP 

01:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

01:35 Blue Jasmine 
- komediodramat

03:20 Panamskie kwity: 
przekręt stulecia - fi lm 

04:30 Film fabularny
05:55 Zakończenie

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kobieta na krańcu 

świata
07:20 Listy do M. 3
07:50 Spotkanie ze smakiem 
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:30 Listy do M. 3 
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Druga szansa - serial
22:30 Ślub od pierwszego 

wejrzenia
23:35 Jupiter: 

Intronizacja 
- fi lm S-F, USA, 
Australia, 2015, 
reż. Lana Wachowski, 
Lilly Wachowski,
wyk. Mila Kunis, 
Channing Tatum, 
Sean Bean, Eddie Red-
mayne, Douglas Booth 

02:10 Co za tydzień 
02:45 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 

- serial kryminalny prod. 
Polska

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

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
 Nad ranem do szpitala 

pogotowie przywozi dwie 
ofi ary wypadku motocyk-
lowego. To para młodych 
ludzi: Sebastian Góralczyk 
i Dorota Mikulska.

13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia

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

20:10 MEGA HIT 
- Prometeusz 
- fi lm science fi ction 

22:45 Bank 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2009, reż. Tykwer 
Tom, wyk. Owen Clive, 
Naomi Watts, Armin 
Mueller-Stahl

01:10 Hitman: Agent 47 
- fi lm akcji

 Agent 47 to wychowany 
w laboratorium i stwor-
zony tylko do jednego celu 
super zabójca.

03:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Dziennik fi lozofa 
08:10 Scena Klasyczna. Młody 

Chopin - koncert 
09:00 Eurokultura - magazyn 
09:25 Enak - dramat, prod. Pols-

ka, Niemcy, reż. Sławomir 
Idziak

11:00 Z biegiem lat, z biegiem 
dni - Kraków 1886 - serial 

12:40 Córka albo syn - fi lm TVP, 
prod. Polska

14:05 Ostatni blues 
- fi lm obyczajow

16:00 Niedziela ze... Zbyszki-
em Cybulskim 

16:55 Enak - dramat
18:30 Studio Kultura 
18:50 Portrety - Witamy w 

latach 80 - tych 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Więcej niż fi kcja 

- Przędza - dokumentalny
21:30 Kronos - magazyn 
22:20 Którędy po sztukę 
22:25 Videofan - Portrety
22:45 Dziennik fi lozofa 

23:05 Kino nocne 
- Pola X - dramat, 
prod. Francja, Japonia, reż. 
Leos Carax, wyk. Catherine 
Denevue, Guillaume 
Depardieu, Katherina 
Golubeva

 Pierre ma wszystko 
- piękną narzeczoną, 
kochającą siostrę, wier-
nego przyjaciela, właśnie 
napisał świetną powieść i 
mieszka w starym pałacu. 

01:25 Informacje 
kulturalne 

01:40 Panorama kina 
polskiego - Lincz
- dramat 

03:15 Kronos 
- magazyn 

04:10 Teledysk
05:20 Afi sz kulturalny

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

10:00 Napisała: Morderstwo 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
11:55 Agenci NCIS: Los 

Angeles - fabularny
13:45 Zbuntowany anioł 

- telenowela
14:35 Królowa Serc 

- telenowela
15:45 Lekarze na start 

- serial obyczajowy
17:15 Wojny magazynowe: 

Kanada
17:45 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

19:30 Gwiazdy lombardu 
- reality show

20:00 Brygada ponad 
prawem - fi lm akcji

21:55 Szybcy i wściekli: 
Tokio Drift 
- fi lm akcji
Pasjonat nielegalnych 
wyścigów samocho-
dowych ucieka przed 
więzieniem do Tokio. Ale 
tutaj też organizowane są 
niebezpieczne rajdy.

00:00 Prawo krwi 
- fi lm akcji

02:25 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:15 Ale numer! 
- program rozrywkowy

03:40 Na jedwabnym 
szlaku

04:25 Z archiwum policji 
- fabularny

04:50 Twój Puls - fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
08:15 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, USA 
09:10 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 Druga szansa 
- serial, Polska 

16:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

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

22:30 Lista klientów - serial
23:35 G.I. Joe: Czas Kobry 

- fi lm sensacyjny, USA/
Czechy, 2009, reż. Stephen 
Sommers, wyk. Dennis 
Quaid, Channing Tatum, 
Adewale Akinnuoye-Akba-
je, Marlon Wayans

02:00 Moc Magii 
04:15 Druga strona medalu 
04:50 Koniec programu

06:00 Mistrz kuchni: 
Juniorzy

07:25 Kacze opowieści
07:50 Kaczor Donald 

przedstawia
09:00 V.I.P
10:00 Esmeralda

- telenowela
 Pełna romantyz-

mu, namiętności i 
dramatycznych zwrotów 
akcji historia pięknej niew-
idomej dziewczyny 
i jej wielkiej miłości.

11:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do 

poznania
16:00 Esmeralda
17:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 

20:00 Sprawiedliwi-Wydział 
Kryminalny

21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 STOP Drogówka

- magazyn
 Nowe odcinki najpopu-

larniejszego polskiego 
programu o funkcjonar-
iuszach Wydziału Ruchu 
Drogowego, pokazującego 
codzienną pracę patroli 
policyjnych w różnych 
miastach Polski. 

01:00 9. miesiąc
02:00 Interwencja 

- magazyn 
02:45 Cafe futbol 
04:25 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2017
04:55 Trans World Sport
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04:45 Telezakupy
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP
09:10 Weterynarze z sercem
09:40 Nienasyceni - magazyn 
10:15 Dr Quinn - serial 

obyczajowy, prod. USA 
11:05 Niebo i piekło, Północ - 

Południe, Księga III 
- serial kostiumowy

12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca 
12:55 Natura w Jedynce - Łow-

cy. Życie w sąsiedztwie 
drapieżników 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja 
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator - cykl 

reportaży 
15:45 Wiadomości 

16:05 W sercu miasta 
- serial, prod. Turcja 

17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Rodzina wie lepiej 
18:55 Komisariat 

- serial TVP
19:30 Wiadomości 
20:25 S. W. A. T. - serial
21:35 Magazyn śledczy 

Anity Gargas 
- magazyn 

22:05 El Principe 
- dzielnica zła - serial

22:55 Miasto Gniewu - serial
23:40 Anno Domini 

- Biblii ciąg dalszy - serial
00:35 Spaleni słońcem 2 

- dramat, prod. Rosja, 
reż. Nikita Michałkow

03:05 Zakończenie dnia

06:10 Rodzinka.pl - serial 
06:40 Cranach. Trendy zrefor-

mowanej Europy 
07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 

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

- serial TVP 
12:50 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja 
13:50 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:25 Cuda z odzysku - urządź 

mieszkanie za darmo 
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 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia - serial 

20:50 M jak miłość - serial TVP 
21:40 Kulisy serialu 

“M jak miłość” 
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
23:00 Świat bez fi kcji 

- Kiedy miałam 6 lat, 
pokonałam raka 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Francja

00:20 Miasto skarbów
- serial kryminalny TVP 

01:15 Pierwsza randka
02:15 Hity kabaretu - Drzwi 

i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju 

03:15 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 

04:15 Kiedy miałam 6 lat, 
pokonałam raka 
- fi lm dokumentalny

05:30 Zakończenie

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 

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Diagnoza 
- serial, Polska 

22:30 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

23:30 Superwizjer
 - magazyn 
reporterów 

00:05 36,6 
01:05 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
- program rozrywkowy

02:05 Mroczne zagadki 
Los Angeles 
- serial, 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 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy

 Rafał i Klaudia są 
zakochani, za sześć 
miesięcy pobiorą się. 
Ale przyszły pan młody 
jest wystraszony wizją 
rychłego ślubu. Nie bardzo 
ma ochotę przyspieszać 
ten dzień, pomagając w 
przygotowaniach. 

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 
16:30 Na ratunek 112

17:00 Gliniarze
- serial kryminalny

 Niania kilkuletniego Miło-
sza zostaje zaatakowana, 
a chłopiec ginie bez śladu. 
Ojciec dziecka podejrzewa 
swoją byłą żonę, która już 
raz próbowała uprowadzić 
syna.  

18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy

20:05 Hitman: Agent 47
- fi lm akcji

22:15 Dorwać gringo 
- dramat sensacyjny

00:30 Dwudziesto-pięcio-bój 
- komedia 

02:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Dziennik fi lozofa
08:10 Wydarzenie aktualne
08:45 Informacje kulturalne 
09:05 Życie jako śmiertelna 

choroba przenoszona 
drogą płciową 
- dramat obyczajowy, 
prod. Polska, reż. Krzysztof 
Zanussi, wyk. Zbigniew 
Zapasiewicz, Krystyna 
Janda, Tadeusz Bradecki, 
Monika Krzywkowska, 
Paweł Okraska, Szymon 
Bobrowski, Stanisława 
Celińska, Aleksander 
Fabisiak 

11:00 Z biegiem lat, z biegiem 
dni - Kraków 1898 - serial 

12:30 Blizna - dramat, 
prod. Polska, reż. Krzysztof 
Kieślowski, wyk. Fran-
ciszek Pieczka, Mariusz 
Dmochowski, Jerzy Stuhr, 
Jan Skotnicki, Stanisław 
Ignar 

14:30 Tygodnik Kulturalny 

15:20 Życie jako śmiertelna 
choroba przenoszona 
drogą płciową 
- dramat

17:05 Którędy po sztukę 
17:15 Legendy Rocka 
17:45 Leonard Cohen - pieśni 

miłości i nienawiści 
18:35 Studio Kultura 
19:00 Mapa polskiego doku-

mentu - Niepamięć
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Miesiąc z Josephem 

Conradem - Spiskowcy 
- spektakl teatralny

22:15 Dezerterzy 
22:40 Dziennik fi lozofa 
22:50 Lekkie obyczaje 

- Kobiety świntuszą
00:35 Kino nocne - Cztery noce 

z Anną - dramat
02:15 Informacje kulturalne

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze

09:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

11:55 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:40 Zbuntowany anioł 
- telenowela

14:35 Królowa Serc
- telenowela

15:45 Lekarze na start 
- serial obyczajowy

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada

17:45 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 
- reality show

20:00 1408 - horror
22:00 Po prostu walcz 2 

- fi lm akcji
00:05 American Pie:

 Bractwo Beta 
- komedia

02:00 Z Nation 
- fabularny

03:00 Ale numer!
- program rozrywkowy

03:25 Na jedwabnym 
szlaku

04:25 Biesiada na cztery 
pory roku

04:45 Z archiwum policji 
- fabularny

05:10 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę
- fabularny

05:30 Szpital - program 
obyczajowy 

06:30 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

07:15 Sąd rodzinny 
08:15 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, USA 
09:10 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 Druga szansa 
- serial, Polska 

16:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Władza absolutna 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. Clint 
Eastwood, wyk. Clint 
Eastwood, Gene Hackman, 
Ed Harris, Laura Linney, 
Judy Davis, Scott Glenn, 
E.G. Marshall, Dennis 
Haysbert 

22:30 John Q - fi lm sensacyjny, 
USA, 2002, reż. Nick 
Cassavetes, wyk. Denzel 
Washington, Robert Du-
vall, Kimberly Elise, James 
Woods, Anne Heche, Ray 
Liotta, Obba Babatunde, 
Daniel E. Smith 

01:00 Nie z tego świata 
- serial, USA 

01:55 Moc Magii 
04:05 Druga strona medalu 
05:05 Koniec programu

06:00 Mistrz kuchni: 
Juniorzy

07:25 Kacze opowieści
07:50 Kaczor Donald 

przedstawia
09:00 V.I.P
10:00 Esmeralda 
11:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Esmeralda
17:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

 W Septagonie pojawia 
się przerażony emeryt, 
któremu córka i zięć, 
wyjeżdżając na wczasy, 
oddali pod opiekę dziecko. 

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi-Wydział 
Kryminalny

21:00 Podróż do piekła
 Tajna grupa strażników 

pilnująca śmiercionośnej 
bestii i jej siostry - 
pół-kobiety, pół-potwora 
musi przetransportować 
swoich więźniów do 
nowej kryjówki. Nad ich 
niebezpieczną misją, 
w którą udają się wielką 
18-kołową ciężarówką, 
ciąży tajemnicza 
przepowiednia. 

22:50 Włatcy móch
23:50 Spadkobiercy
00:50 9. miesiąc
01:50 Graffi  ti
02:00 Interwencja 

- magazyn 
02:45 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2017
03:10 Trans World Sport
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środa 8 listopada

05:55 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP
09:10 Sonda 2
09:35 Jak to działa - magazyn 
10:15 Dr Quinn - serial 
11:05 Niebo i piekło, Północ

- Południe, Księga III 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Skrzydlata królowa nieba 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja 
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Rodzina wie lepiej 

18:55 Komisariat 
- serial TVP

19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test
21:55 Piłsudski Bronisław 

zesłaniec, etnograf, 
bohater - fi lm 
dokumentalny 

23:00 Ludzkie dzieci 
- fi lm science fi ction, 
prod. USA, reż. Alfonso 
Cuaron

00:55 Naszaarmia.pl 
01:30 Anno Domini - Biblii 

ciąg dalszy - serial
02:25 Notacje - Kazimierz 

Kaczor. Z iskrą 
na scenie
- cykl dokumentalny 

02:35 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Pożyteczni.pl 
- magazyn

07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 

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

- serial TVP 
12:50 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja 
13:50 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:25 Nasz dziwaczny świat 

- esej dokumentalny
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 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

20:45 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

21:50 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks 
- 27 sukienek
 - komedia, prod. USA 

00:25 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP 

01:25 Świat bez tajemnic 
- Tajne eksperymenty CIA 
- fi lm dokumentalny

02:35 Prokurator 
- serial kryminalny 
prod. TVP 

03:25 Licencja 
na wychowanie
 - serial obyczajowy TVP 

04:35 Film fabularny
05:45 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 
10:55 Ukryta prawda 

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

20:55 Milionerzy 
- teleturniej

21:30 Azja Express 
- program rozrywkowy

23:00 Pieniądze
to nie wszystko
- fi lm komedia, Polska, 
2001, reż. Juliusz Machul-
ski, wyk. Marek Kondrat, 
Stanisława Celińska, 
Sylwester Maciejewski, 
Cezary Kosiński, Hanna 
Mikuć, Magdalena Wójcik, 
Andrzej Chyra, Tomasz 
Sapryk 

01:15 Superwizjer 
- magazyn reporterów 

01:50 Czarne lustro 
- serial, Wielka Brytania 

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

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny prod. 
Polska

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

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
 Tymek niespodziewanie 

dostaje ofertę pracy od 
Sylwii w nowo powstają-
cym wydawnictwie. 

18:50 Wydarzenia

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

20:40 Supermodelka 
- program rozrywkowy

22:20 Zoolander
- komedia, USA/Australia,

 Derek Zoolander, trzykrot-
ny zdobywca tytułu 
Modela Roku, zostaje 
zdetronizowany przez 
Hansela znienawidzonego, 
młodszego rywala. Derek 
porzuca Nowy Jork i wraca 
do rodzinnego miasteczka, 
gdzie zostaje górnikiem.

00:20 Haker - komedia 
sensacyjna 

02:10 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Dziennik fi lozofa 
- felieton 

08:05 Szlakiem Kolberga 
- reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 
09:05 Spowiedź 

dziecięcia wieku 
- fi lm kostiumowy, 
prod. Polska, reż. Marek 
Nowicki, wyk. Hanna 
Mikuć, Marek Cichucki, 
Marzena Trybała

11:00 Z biegiem lat, 
z biegiem dni 
- Kraków 1901 
- serial TVP 

12:10 Goodbye Rockefeller 
- fi lm fabularny, prod. 
Polska, wyk. Piotr Froncze-
wski, Jolanta Fraszyńska, 
Kamil Gewartowski, 
Dominik Łoś, Magdalena 
Zawadzka, Marek Bar-
basiewicz, Jerzy Bończak, 
Agnieszka Czekańska

13:45 Którędy po sztukę

14:05 Geograf przepił globus 
- komedia, prod. Rosja

16:15 Dranie w kinie 
16:50 Spowiedź dziecięcia 

wieku - fi lm kostiumowy, 
prod. Polska

18:35 Studio Kultura 
18:55 Portrety - Portrecista 
20:00 Informacje 

kulturalne 
20:20 Na wschód od Holly-

wood - Salvo. Ocalony 
22:15 Pegaz
23:15 Dziennik fi lozofa 
23:25 Jedna scena - Jedna 

Scena - Zawrócony 
23:45 Jedna scena 

- Zawrócony - dramat
01:15 Alfabet Polskiego 

Performance 
02:05 Kino nocne - Spis 

cudzołożnic - komedia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze

09:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

09:55 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

10:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

11:50 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:40 Zbuntowany 
anioł - telenowela

14:35 Królowa Serc 
- telenowela

15:45 Lekarze na start 
- serial obyczajowy

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw - obyczajowy

19:30 Gwiazdy lombardu

20:00 Prawo krwi 
- fi lm akcji

22:05 Maczeta zabija
- fi lm akcji

00:15 Żądza śmierci 
- fi lm akcji

02:10 Z Nation
- fabularny

03:05 Ale numer! 
- program rozrywkowy

03:20 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:00 Biesiada 
na cztery pory roku
- program rozrywkowy

04:25 Z archiwum 
policji 
- fabularny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:20 Ukryta prawda 
06:20 Szpital - program 

obyczajowy 
07:15 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:15 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, USA 
09:10 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 Druga szansa 
- serial, Polska 

16:55 Zaklinaczka duchów
 - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Striptiz 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1996, reż. Andrew 
Bergman, wyk. Demi 
Moore, Burt Reynolds, 
Armand Assante, Ving 
Rhames, Robert Patrick, 
Paul Guilfoyle 

22:25 The Following 
- serial, USA 

23:30 Sierota 
- fi lm horror, USA/Kanada/
Francja/Niemcy, 2009, 
reż. Jaume Collet-Serra, 
wyk. Vera Farmiga, 
Peter Sarsgaard, Isabelle 
Fuhrmann, CCH Pounder, 
Jimmy Bennett 

02:00 Moc Magii 
04:10 Druga strona medalu 

- talk show 
05:10 Koniec programu

06:00 Mistrz kuchni: 
Juniorzy

07:25 Kacze opowieści
07:50 Kaczor Donald 

przedstawia
- serial animowany

09:00 V.I.P
10:00 Esmeralda
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn

15:00 Dom nie 
do poznania

16:00 Esmeralda
17:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 
prod. Polska

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

21:00 Zabójcza gra
 Tom Armstrong odszedł 

ze służby po tym, jak 
ścigany przez niego terro-
rysta, Kaplow, zmusił go 
do wyboru między życiem 
żony a ocaleniem kilkuna-
stu zakładników. Po 
latach zgłasza się do niego 
agentka FBI, zajmująca 
się ostatnimi zamachami 
Kaplowa. Pomagając jej, 
Tom ma nadzieję dopaść 
swojego wroga... 

23:00 Włatcy móch
00:00 Spadkobiercy

- program rozrywkowy
01:00 Sekrety Sąsiadów
02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
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czwartek 9 listopada

05:55 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Komisariat - serial TVP
09:05 Mam prawo - serial 
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
10:10 Dr Quinn - serial 
11:00 Niebo i piekło, Północ 

- Południe, Księga III 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Smaki polskie - Gęś na 

co dzień i od święta 
12:55 Natura w Jedynce 

- Dzika Kornwalia - fi lm
14:00 Elif - serial, prod. Turcja 
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
16:05 W sercu miasta - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Rodzina wie lepiej 

18:55 Komisariat 
- serial TVP

19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 

- program publicystyczny 
23:30 Przerwana Misja 

- fi lm dokumentalny, 
prod. Polska 

00:35 S. W. A. T. - serial, 
prod. USA 

01:30 El Principe 
- dzielnica zła - serial

02:30 Sprawa dla reportera 
03:25 Dzwony wojny - serial, 

prod. Wielka Brytania
04:20 Notacje
04:40 Zakończenie dnia

05:55 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Sztuka codzienności
- Zobaczmy to jeszcze raz - 
serial dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania 

07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:40 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:45 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja 
13:40 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:15 Dzika przyroda 

Bliskiego i Środkowego 
Wschodu - Turcja: 
Życie na krawędzi 
- serial dokumentalny, 
prod. Holandia 

15:25 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość 
- serial obyczajowy

18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Pierwsza randka
21:40 Miasto skarbów 

- serial kryminalny TVP 
22:40 Rodzinka.pl 

- serial komediowy TVP 
23:15 Nowy koszmar 

Wesa Cravena 
- horror, prod. USA, 
reż. Wes Craven

01:20 Film fabularny
03:00 Film fabularny
04:45 Art Noc: Z poważaniem, 

L. Cohen
05:45 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 
10:55 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
13:30 Szpital 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 
20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje

22:30 Nie kłam, kochanie
- fi lm komedia, 
prod. Polska, 2008, 
reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Piotr Adamczyk, 
Marta Żmuda-Trze-
biatowska, Grażyna 
Szapołowska, Beata 
Tyszkiewicz, Magdalena 
Schejbal, Tomasz Karolak, 
Sławomir Orzechowski, 
Tamara Arciuch, Joanna 
Liszowska 

00:45 Labirynt - fi lm sensacy-
jny, USA, 2013, reż. Denis 
Villeneuve, wyk. Hugh 
Jackman, Jake Gyllenhaal, 
Viola Davis, Maria Bello, 
Terrence Howard, Melissa 
Leo, Paul Dano 

03:55 Moc Magii  
05:15 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy 
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
 Wiktor i Alicja są kocha-

jącym się małżeństwem. 
Problemy w ich związku 
rozpoczynają się, gdy Wik-
tor, który jest nałogowym 
pokerzystą, przegrywa 
znaczną sumę pieniędzy. 

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

- serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja?
 W dużym domu z ogrodem 

mieszka Anna Wąsik wraz 
z mężem Mariuszem 
i synkiem Antosiem. 

15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn 

16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy 
prod. Polska

20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Przyjaciółki
 Inga coraz bardziej 

zaplątuje się w swoich 
kłamstwach odnośnie 
znajomości z Jackiem. 
Patrycja po wielkiej kłótni 
godzi się z Wiktorem. 

22:15 Zdrady
23:25 Replikant 

- fi lm akcji
01:40 Tajemnice losu  
05:00 Disco Gramy

08:00 Dziennik fi lozofa 
- felieton 

08:05 Dezerterzy - rozmowa 
08:40 Informacje kulturalne 
09:00 Kamień na kamieniu 

- dramat, prod. Polska, 
reż. Ryszard Ber, wyk. Jer-
zy Radziwiłowicz, Bożena 
Adamek, Adam Ferency, 
Janusz Michałowski, 
Bronisław Pawlik, Joanna 
Żółkowska

10:45 Którędy po sztukę 
- Izabella Gustowska 
- magazyn 

11:00 Z biegiem lat, 
z biegiem dni 
- Kraków 1902 
- serial TVP 

12:15 Droga w świetle 
księżyca - fi lm TVP, 
prod. Polska, wyk. Jerzy 
Zelnik, Mieczysław Voit, 
Emil Karewicz, Tadeusz 
Białoszyński, Urszula 
Modrzyńska

13:30 Daleko od okna 
- dramat, prod. Polska

15:35 Chuligan Literacki 
16:10 Kamień na kamieniu 

- dramat, prod. Polska
18:05 Studio Kultura
18:25 Świat w dokumencie 
19:45 Teraz animacje! 

- Nie ma miejsca 
dla Gerolda 

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

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy - O jeden most za 
daleko - dramat wojenny

23:25 Zakładka - magazyn 
23:55 Dziennik fi lozofa 
00:05 Ziemia, planeta ludzi 

- Każda twarz ma imię 
01:35 Kino nocne - Demony 

wojny wg Goi - dramat

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

10:00 Napisała: Morderstwo 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
12:00 Agenci NCIS: Los 

Angeles - fabularny
13:40 Zbuntowany anioł 

- telenowela
14:35 Królowa Serc

- telenowela
15:45 Lekarze na start 

- serial obyczajowy
17:15 Wojny magazynowe: 

Kanada
17:45 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

19:30 Gwiazdy lombardu 
- reality show

20:00 Witaj w domu, panie 
Jenkins - komedia

22:15 Fajna z niego babka 
- komedia

00:20 American Pie: 
Bractwo Beta 
- komedia

02:00 Ale numer! 
- program rozrywkowy
prod.Polska

02:30 Dyżur
03:00 Biesiada na cztery 

pory roku
- program rozrywkowy
prod. Polska

03:50 Taki jest świat
- program informacyjny

04:30 Z archiwum 
policji 
- fabularny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:20 Ukryta prawda 
06:20 Szpital - program 

obyczajowy 
07:15 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:15 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, USA 
09:10 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 Druga szansa
- serial, Polska 

16:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Gorąca laska 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2002, 
reż. Tom Brady, 
wyk. Rob Schneider, 
Anna Faris, Matthew 
Lawrence, Robert 
Davi, Rachel McAdams 

22:15 Oszuści 
- serial sensacyjny

23:15 Niewierni
- serial sensacyjny

00:35 Nie z tego 
świata 
- serial, USA 

01:35 Kult 
- fi lm dokument, 
Wielka Brytania, 
2014, reż. Rachel 
Coughlan 

02:45 Moc Magii 
04:55 Koniec programu

06:00 Mistrz kuchni: 
Juniorzy

07:25 Kacze opowieści
07:50 Kaczor Donald 

przedstawia
09:00 V.I.P
10:00 Esmeralda
11:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny 
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Esmeralda 
17:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
 Ktoś ukradł wynalazek 

studenta z wrocławskiej 
politechniki. Dziekan, 
bardzo pochlebnie 
wyrażający się o swoim 
podopiecznym, sam 
wynajmuje Septagon i 
prosi o dyskrecję w obawie 
o renomę placówki. 

18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi-Wydział 

Kryminalny

21:00 VI Batalion
- dramat wojenny

 Pasjonująca historia batal-
ionu dowodzonego przez 
podpułkownika Henry’ego 
Mucciego, który podczas II 
wojny światowej otrzymał 
trudną misję uwolnienia 
500 alianckich żołnierzy 
z japońskiego obozu 
jenieckiego. Film oparty 
został na książce sławnego 
historyka Williama B. 
Breuera. 

23:50 Włatcy móch
00:50 Spadkobiercy

- program rozrywkowy
prod. Polska

01:50 Graffi  ti
02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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PIŁKA NOŻNA 
Trzecioligowe 
piłkarki 
Promienia na 
pierwszym 
miejscu w tabeli.

Ostatnie spotkanie ligowe 
z MUKS 11 Zielona Góra 
zakończyło się bezpramko-
wym remisem. Tak więc po 
trzech meczach podopieczne 
Roberta Dziadula nadal bez 
porażki. Paniom gratulujemy 
wyników i woli walki. ATB

SPORT

Iskra Małomice skończy 
rundę jesienną na 
prowadzeniu. Żarki 
Wielkie starają się 
dogonić lidera.
Przewaga punktowa piłkarzy z Ma-
łomic daje drużynie mocną pozycję  
i dobre wyjście na wiosenną rundę roz-
grywek w klasie A. Po jedenastu kolej-
kach mają na koncie komplet punków. 
Drugiej w tabeli Granicy Żarki Wielkie 
brakuje do wyniku Iskry aż 9 punktów. 
W jedenastej kolejce Piast Lubanice Po-
konał Czarnych Przybymierz 2:1, Iskra 
wygrała z Budowlanymi Gozdnica 4:2. 
Ten sam wynik wywalczyły: Łużyczanka 
Lipinki w spotkaniu z Kwisą Trzebów  
i Mirostowiczanka na boisku w Przewo-
zie. Sparta Miodnica - LZS KS Tomaszo-
wo 1:2. Czarni Drągowina - Orzeł Konin 
9:2. Granica - Czarni Jelenin 1:2.

Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA Klasa A grupa IV

Małomice z dużą 
przewagą

źródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. Iskra Małomice 11 11 0 0 45 : 6 33

2. Granica Żarki Wielkie 11 7 3 1 26 : 11 24

3. Czarni Jelenin 10 6 2 2 28 : 23 20

4. Budowlani Gozdnica 11 6 2 3 28 : 19 20

5. Piast Lubanice 11 5 2 4 26 : 22 17

6. Czarni Przybymierz 11 5 2 4 26 : 20 17

7. Kwisa Trzebów 10 4 2 4 27 : 24 14

8. Łużyczanka Lipinki Łużyckie 11 3 4 4 23 : 28 13

9. LZS KS Tomaszowo 11 4 1 6 15 : 27 13

10. Czarni Drągowina 11 3 3 5 28 : 28 12

11. Mirostowiczanka Mirostowice 11 3 2 6 24 : 31 11

12. Sparta Miodnica 11 2 1 8 23 : 34 7

13. Nysa Przewóz 11 1 4 6 23 : 42 7

14. Orzeł Konin Żagański 11 1 2 8 16 : 43 5

Piłka nożna KLASA A Grupa IVźródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. ŁKS Łęknica 9 9 0 0 41 : 4 27

2. Sparta Grabik 10 7 1 2 44 : 9 22

3. FAX Bieniów 9 6 0 3 30 : 24 18

4. Nysa Trzebiel 10 6 0 4 32 : 20 18

5. Budowlani II Lubsko 10 5 2 3 40 : 27 17

6. KS Lipna 10 5 0 5 20 : 24 15

7. Tupliczanka Tuplice 9 5 0 4 25 : 25 15

8. WKS Łaz 9 4 0 5 23 : 27 12

9. Promień II Żary 9 3 2 4 22 : 22 11

10. Błękitni Olbrachtów 10 2 1 7 24 : 49 7

11. Zieloni Drożków 10 1 1 8 10 : 39 4

12. Iskra Jabłoniec 9 0 1 8 4 : 45 1

Piłka nożna KLASA B (Żary)

Klasa B Żary
PROMIEŃ II ŻARY - KS LIPNA
2017-11-04 11:00 Żary, Zwycięzców 38
TUPLICZANKA TUPLICE - FAX BIENIÓW
2017-11-04 13:00 Stadnion (Tuplice, Świerczewskiego)
NYSA TRZEBIEL - ŁKS ŁĘKNICA
2017-11-04 14:00 Nysa Trzebiel (Trzebiel, Tuplicka 1)
SPARTA GRABIK - ISKRA JABŁONIEC
2017-11-04 14:00 Stadion Wiejski w Grabiku (Grabik)
ZIELONI DROŻKÓW - BUDOWLANI II LUBSKO
2017-11-05 13:00 Drożków 106
WKS ŁAZ - BŁĘKITNI OLBRACHTÓW
2017-11-05 14:00 Boisko Łaz (Łaz 1)

Klasa A grupa IV
BUDOWLANI GOZDNICA - SPARTA MIODNICA
2017-11-04 14:00 Boisko gminne (Gozdnica, Sportowa 1)
CZARNI JELENIN - MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE
2017-11-04 14:00 Czarni Jelenin (Żagań 69a)
KWISA TRZEBÓW - NYSA PRZEWÓZ
2017-11-04 14:00 Boisko Trzebów (Trzebów 1)
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - ŁUŻYCZANKA LIPINKI
2017-11-04 14:00 Boisko wiejskie (Konin Żagański 1)
PIAST LUBANICE - ISKRA MAŁOMICE
2017-11-04 14:00 Boisko Lubanice (Lubanice 1)
LZS KS TOMASZOWO - CZARNI DRĄGOWINA
2017-11-04 14:30 Stadion (Tomaszowo, Leśna 2)
GRANICA ŻARKI WIELKIE - CZARNI PRZYBYMIERZ
2017-11-05 14:00 Boisko Żarki Wielkie (Żarki Wielkie 1)

Klasa Okręgowa (Zielona Góra)
AMATOR BOBROWNIKI - ODRA NIETKÓW
2017-11-04 14:00 Boisko Otyń
BŁĘKITNI OŁOBOK - PIAST IŁOWA
2017-11-04 14:00 Boisko Wiejskie (Ołobok, Krośnieńska 1)
CARINA GUBIN - DELTA SIENIAWA ŻARSKA
2017-11-04 14:00 (Gubin, Generała Sikorskiego 89)
KORONA WSCHOWA - ZRYW RZECZYCA
2017-11-04 14:00 Wschowa ul. Sportowa 5
SCHNUG CHOCIULE - PIAST CZERWIEŃSK
2017-11-04 14:00 Stadion wiejski (Chociule 1)
UNIA KUNICE ŻARY - ZORZA OCHLA
2017-11-04 14:00 Boisko Miejskie (Żary 56)
MIESZKO KONOTOP - UKS „CZARNI” ŻAGAŃ
2017-11-05 14:00 Mieszko Konotop (Konotop, Leśna 2)
STAL JASIEŃ - PROMIEŃ ŻARY
2017-11-05 14:00 Stal Jasień (Jasień, Żarska 48)

PIŁKA NOŻNA
najbliższe mecze

Nysa Przewóz zaczęła spotkanie z przewagą, ale to Mirostowiczanka ostatecznie 
wygrała spotkanie fot. Andrzej Buczyński

Dziewczyny z żarskiego Promienia na pierwszym miejscu w tabeli fot. Promień Żary

Promień walczy w 3 Lidze Kobiet 
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źródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. Warta Gorzów 13 11 2 0 31 : 4 35

2. STEINPOL-ILANKA Rzepin 13 7 3 3 30 : 26 24

3. Tęcza Krosno Odrzańskie 13 7 2 4 32 : 16 23

4. Lubuszanin Drezdenko 13 6 2 5 29 : 24 20

5. MTS Pogoń Świebodzin 13 6 2 5 26 : 27 20

6. TS Masterchem Przylep 13 5 5 3 25 : 25 20

7. Dąb Przybyszów 13 6 2 5 22 : 21 20

8. Sprotavia Szprotawa 13 4 6 3 14 : 12 18

9. Czarni Browar Witnica 13 5 3 5 24 : 22 18

10. ZAP Syrena Zbąszynek 13 5 3 5 29 : 25 18

11. Arka Nowa Sól 13 3 6 4 15 : 16 15

12. Odra Bytom Odrzański 13 4 3 6 23 : 29 15

13. Korona Kożuchów 13 3 5 5 15 : 20 14

14. Spójnia Ośno Lubuskie 13 4 2 7 9 : 20 14

15. Budowlani Lubsko 13 2 2 9 15 : 29 8

16. Piast Karnin 13 1 2 10 9: 32 5

Piłka nożna IV LIGAźródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. Carina Gubin 13 12 0 1 43 : 11 36

2. Promień Żary 13 9 3 1 28 : 8 30

3. Piast Iłowa 13 9 3 1 38 : 13 30

4. Amator Bobrowniki 13 10 0 3 50 : 29 30

5. UKS Czarni Żagań 13 7 5 1 36 : 17 26

6. Delta Sieniawa Żarska 13 8 0 5 35 : 37 24

7. Odra Nietków 12 6 2 4 26 : 19 20

8. Mieszko Konotop 13 6 1 6 33 : 29 19

9. Błękitni Obłok 13 5 3 5 19 : 22 18

10. Zorza Olcha 13 4 2 7 23 : 30 14

11. Zryw Rzeczyca 13 3 3 7 22 : 29 12

12. Piast Czerwieńsk 13 3 2 8 16 : 24 11

13. Unia Kunice Żary 12 2 2 8 25 : 44 8

14. Schnug Chociule 13 2 1 10 13 : 29 7

15. Korona Wschowa 13 0 1 11 15 : 46 4

16. Stal Jasień 13 1 4 9 16 : 51 4

Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)

KOSZYKÓWKA
Dobre spotkanie na 
wyjeździe. Koszykarze  
z Kłodzka ulegli żarskiej 
drużynie 67:89.
Wprawdzie pierwsza kwarta należała 
do gospodarzy, ale potem Chromik nie 
pozostawił już złudzeń, kto jest lepszy 
na boisku i wygrał trzy kolejne

W sobotę 4 listopada Chromik 
podejmować będzie u siebie Koszy-
karski Klub Sportowy Kobierzyce. 
Mecz rozpocznie się o godz. 17 w sali 
sportowej przy ul. Okrzei 19 w Żarach. 
Organizatorzy jak zwykle zapowiadają 
wiele atrakcji dla kibiców. ATB

Chromik nawrzucał
Chrobremu SPORTY WALKI Udany występ na 

zawodach Polish Fighter Cup 6 
w Szczecinie.
W zawodach rozgrywanych pod patronatem Polskiego 
Związku Kickboxingu wzięło udział 296 zawodników  
z 60 klubów z całej Polski. Była to konfrontacja 
wszystkich sportów walki uderzanych w stójce na 
zasadach kickboxingu w formułach K-1, low-kick, full-
-contact, kick-light. Klub Korio reprezentowało trzech 
zawodników. Arkadiusz Peroński, senior kick-light  
63 kg, wywalczył złoto. Kamil Dychała, senior K-1  
67 kg, wrócił ze Szczecina z medalem brązowym. 
Trzeci z nich, Krzysztof Geburek, kadet starszy kick-
-light 63 kg, w swoim debiucie przegrał z niewielką 
różnicą punktową. Na pewno jednak zarówno jego, 
jak i pozostałych wojowników, turniej ten wzbogacił 
o kolejne doświadczenia. ATB

Sukcesy klubu 
Korio-Żary

PIŁKA NOŻNA Juniorzy młodsi 
Promienia wygrali mecz z UKS 
Czarni Żagań.
Młodzi piłkarze w I lidze wojewódzkiej B1 Junior 
Młodszy nie mają łatwego życia. Czołówka tabeli po-
siada sporą przewagę punktową. Tym większą radość 
sprawiła ostatnia wygrana z Czarnymi 4:3. Bramki 
dla Promienia zdobyli: Jakub Pawlaczyk, Krzysztof 
Jurkowski, Bartosz Ficek i Robin Singh. ATB

Pokonali lidera

Zawody w Szczecinie można zaliczyć do udanych 
fot. nasesłane

Rywale nie lekceważą sobie spotkań z żarskim Chomikiem fot. nasesłane

Charytatywna Gala Sportów Walki
LUBSKO
W sobotę 
4 listopada 
Lubuskie 
Centrum Oyama 
Karate zaprasza 
wszystkich 
miłośników 
sportów walki 
na wielkie 
widowisko. 
Przy okazji 
można pomóc 
w rehabilitacji 
Patrykowi 
Łyczko.
Profesjonalna gala w Lub-
sku odbywa się po raz szó-
sty. Już pierwsza, choć nie 
miała jeszcze charytatywne-
go charakteru, cieszyła się 
ogromnym powodzeniem 
wśród publiczności.W tym 

roku, jak zwykle, będzie 
można zobaczyć na ringu 
świetnych zawodników re-
prezentujcych różne style. 
Będzie oczywiście karate. 
Zaprezentują się mistrzo-
wie prestiżowych federacji 
Muai Thai. Nie zabraknie 
także boksu, brazylijskiego 
Jiu Jitsu oraz wielu innych 
niespodzianek, niekoniecz-
nie związanych bezpośred-
nio z walką.

Gala rozpocznie się  
w sobotę o godzinie 18  
w hali sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy 
ul. Bohaterów 3D. Wstęp 
wolny. W trakcie całej im-
prezy wśród publiczności 
chodzić będą wolontariusze 
z puszkami. Cały dochód 
ze zbiórki przeznaczony 
zostanie na rehabilitację 
Patryka Łyczko, który uległ 
poważnemu wypadkowi 
samochodowemu. ATB Lubskie gale są świetnym widowiskiem fot. Andrzej Buczyński
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5.08
Huberta, Sylwii
Święto Myśliwych - Hubertus

Olgierda, Karola
Dzień Taniego Wina

Elżbiety, Sławomira
Dzień Postaci z Bajek

Melaniusza, Leonarda

Florentego, Antoniego
Światowy Dzień Feministek

Klaudiusza, Gotfryda
Światowy Dzień Radiologii

Ursyna, Teodora
Europejski Dzień Wynalazcy

Z KALENDARZA DYŻURY APTEK INFORMACJE - IMPREZY - WYDARZENIA

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

ŻAGAŃ - DYŻURY CAŁODOBOWE
3.11 - Apteka „Pod Kotwicą”, ul. Pomorska 1
4.11 - Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Sło-
wiański 14
5.11 - Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Bracka 17
6.11 - Apteka „Europejska”, ul. Ks. Żaganny 23
7.11 - Apteka „Pod Cisami”, ul. Kochanow-
skiego 10b
8.11 - Apteka „W Rynku”, ul. Rynek 10
9.11 - Apteka „Medea”, ul. Świerkowa 1

LUBSKO
3-5.11 Apteka „Na Bohaterów”, ul. Bohaterów 3 
6-9.11 Apteka „Na Dobre i Na Złe”, ul. Śródmiej-
ska 1 (d. Popławskiego)

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

3.11

4.11

5.11

6.11

7.11

8.11

9.11

TELEFONY

Telefony alarmowe
Telefon Ratunkowy - 112
Pogotowie Ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne - 991
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wod.-Kan. - 994

Straż Pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 
3772222; Lubsko - 68 3725210
Pogotowie Ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 
3672929; Lubsko - 68 3720390; 

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

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

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

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

ŻARY OTWARCIE SALONU
Otwarcie wystawy XLI Otwartego Wo-
jewódzkiego Konkursu Plastyki „Salon 
Jesienny” Żary 2017 zaplanowane jest 
w piątek, 10 listopada o godz. 12:00 
w Salonie Wystaw Artystycznych ŻDK 
przy ul. Rynek 17.

ZIELONA GÓRA 
TRZEPIECIŃSKA CZYTA 
TUWIMA
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pub-
liczna im. Cypriana Norwida w Zielonej 
Górze zaprasza w niedzielę, 12 listo-
pada o godz. 17.00, (hol Biblioteki) na 
kolejną edycję Krakowskiego Salonu 
Poezji w Zielonej Górze. Gościem Salo-
nu będzie aktorka filmowa i teatralna 
– Joanna Trzepiecińska. Aktorka czytać 
będzie poemat „Kwiaty polskie” Juliana 
Tuwima. W drugiej części spotkania 
rozmowę z gościem prowadzić będzie 

znany krytyk filmowy i teatralny Łukasz 
Maciejewski, autor książek „Aktorki. 
Spotkania”, „Aktorki. Portrety” oraz naj-
nowszej „Aktorki. Odkrycia”. Gospodarz 
Salonu: Andrzej Buck. Po spotkaniu 
możliwość zakupu książek! Obowią-
zują bezpłatne wejściówki, dostępne 
w Informacji katalogowej biblioteki od 
8 listopada br. od godz. 16.00. Ilość 
miejsc ograniczona.

ŻARY TRUBADURZY NA 
DESKACH LUNY
Żarski Dom Kultury zaprasza na koncert 
zespołu „Trubadurzy”. Koncert zaplano-
wany jest w sobotę, 18 listopada o go-
dzinie 18.00 w sali widowiskowa „Luna” 
przy ul. Okrzei 35. Bilety w cenie: 70 zł 
- normalny , 52 zł - ulgowy (dla członków 
sekcji ŻDK), 35 zł - Karta Dużej Rodziny, 
14 zł - Karta Seniora są do nabycia w ŻDK 
ul. Wrocławska 7, oraz online.

fot. ŻDK Żary

ŻAGAŃ W sali Kryształowej 
Pałacu, w ramach 9. 
Lubuskich Zaduszek 
Jazzowych, wystąpił 
ze swoim zespołem 
Włodzimierz Nahorny.

Zespół „Nahorny Trio” działający od 1993 

roku wykonuje kompozycje jazzowe swo-
jego lidera, inspirowane muzyką poważną. 
Podczas koncertu nie zabrakło specjalnie 
opracowanych wersji instrumentalnych 
przebojów Włodzimierza Nahornego, 
m.in. „Jej Portret” i „Księżyc nad Koście-
liskiem”. Na zakończenie koncertu pub-
liczność podziękowała artystom oklaskami 
na stojąco. JM

Zaduszki w jazzowym klimacie

W nastrojowym klimacie, przy świecach na stołach, publiczność wsłuchiwała się w jazzowe 
nuty fot. Jan Mazur

Nie mogło obyć się bez autografów. Nie wiadomo jak prędko i czy w ogóle powtórzy się taka 
okazja fot. Jan Mazur
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W KINIE I W TEATRZE

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

PIŁA: DZIEDZICTWO (horror)
od 03.11 do 07.11 oraz 09.11 - godz. 21:00; 08.11 – godz. 21:45

BLADE RUNNER 2049 (sci-fi/thriller)
od 03.11 do 06.11 oraz 09.11 - godz. 18:00; 07.11 – godz. 16:15, 08.11 – 
godz. 19:00 

ZABÓJCZY JACGUES (komedia/kryminał)
07.11 - godz. 19:00

PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI (dramat)
08.11 – godz. 15:00

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

MOTHER (horror)
od 03.11 do 09.11: (2D NAP) – godz. 12:30, 17:30, 20:00, 22:30

THOR: RAGNAROK (przygodowy/fantasy)
od 03.11 do 09.11: (2D DUB) – godz. 13:40; (2D NAP) – godz. 19:00, 21:40; 
(3D DUB) – godz. 11:00, 16:20; (3D NAP) – godz. 20:30

ZŁE MAMUŚKI 2. JAK PRZETRWAĆ ŚWIĘTA (komedia)
od 03.11 do 09.11: (2D NAP) – godz. 14:30, 17:00, 19:30, 22:00

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

AKADEMIA PANA KLEKSA
03.11 – godz. 09:30, 04.11 – godz. 12:00, 07.11 – godz. 09:30

BYĆ JAK MŁODY W.
04.11 – godz. 19:00; 05.11 – godz. 18:00, 08.11 – godz. 09:30

CZYTANIE BAJEK (dla dzieci)
05.11 – godz. 12:00

PEŁECH & HORNA DUO (koncert, muzyka hiszpańska, 
latynoamerykańska, filmowa, klasyka, jazz)
06.11 – godz. 19:00

M
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