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STARY BROWAR NOWY M-LID ŻARY, ul. ZAMKOWA 1

JUŻ OTWARTE! ZAPRASZAMY!

REKLAMA

Przy takich upałach 
strażacy powiatu żarskiego 

czują się jakby siedzieli na 
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mł. bryg. Robert Słowikowski
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

ŻARY 
Przedstawiciele 
organizacji 
kresowych, 
samorządowcy 
i mieszkańcy 
powiatu 
żarskiego uczcili 
74. rocznicę 
wybuchu 
Powstania 
Warszawskiego.
Równo o godzinie 17:00 
zawyły syreny i zabrzmiał 
dzwon na wieży kościo-
ła pw św. Józefa. Na pla-
cu przy kościele, pod po-

mnikiem Żołnierza Kreso-
wego, uczestnicy uroczy-
stości wysłuchali piosenek 
powstańczych w wykona-
niu dziewcząt z zespołu 
„Mała Tęcza” z Olbrachto-
wa. Krótki rys historyczny 
przedstawił w wystąpieniu 
Krzysztof Kopociński.

Hekatombę ludności 
cywilnej Warszawy przy-
pomniała Czesława Ka-
linowska, urodzona war-
szawianka, która mieszka-
ła przy ul. Pańskiej – mia-
ła 11 lat jak wybuchło po-
wstanie. Pani Czesława, 
która od 1959 roku miesz-
ka w Żarach, jeździła na 

kolejne rocznice do War-
szawy. W tym roku nie 
pojechała ze względu na 
upał.

– Moja mama zginę-
ła 17 sierpnia. Ludzi cho-
wano w czasie powstania 
na skwerach, w parkach, 
gdzie było tylko trochę 
ziemi, gdzie się tylko da-
ło. Dopiero potem, jak się 
tylko dało, to przenoszono 
ciała na cmentarz – opo-
wiada pani Czesława.

Zebrani po krótkiej 
modlitwie złożyli kwiaty 
i zapalili znicze. 

Paweł Skrzypczyński

Pamięć o Powstaniu Warszawskim

Pamięć o powstaniu w Warszawie łączy pokolenia fot.Paweł Skrzypczyński

Dziewczęta z zespołu „Mała Tęcza” z Olbrachtowa zaśpiewały powstańcze piosenki
fot.Paweł Skrzypczyński

2 AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

czują się jakby siedzieli na 
tykającej bombie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
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REKLAMAREKLAMA

REGION Referat Krymi-
nalny Komisariatu Po-
licji w Lubsku prowa-
dzi poszukiwania zagi-
nionej nieletniej Klau-
dii Wędziarz, córki An-
drzeja i Anny, urodzonej 
11 kwietnia 2001 r. w Ża-
rach. Klaudia nie powró-
ciła po raz kolejny z prze-
pustki do Powiatowego 
Domu Dziecka w Lubsku, 
w którym powinna prze-
bywać na mocy decyzji 
Sądu Rejonowego w Ża-
rach. Nieletnia wyszła 
z Powiatowego Domu 
Dziecka w dniu 15 czerw-
ca br. po godz. 15:00. 
Ubrana była w bluzę z na-
pisem w kolorze białym 
„fuck”, spodnie typu jeans 
z dziurami na kolanach 
oraz buty typu trampki. 
Klaudia Wędziarz ma 17 
lat, około 165 cm wzro-
stu jest szczupłej budo-
wy ciała i ma długie wło-
sy koloru ciemnego. Oso-
by, które posiadają infor-
macje na temat zaginio-
nej proszone są o kontakt 
z Komisariatem Policji 
w Lubsku. PAS

Poszukiwana zaginiona

fot.KPP Żary

REGION Komisariat Poli-
cji w  Lubsku prowadzi po-
szukiwania Mirosława Ko-
twickiego, s. Feliksa. Po-
szukiwany ma 44 lata, uro-

dził się w 1974 r. w Lubsku. 
List gończy wydał 

Sąd Rejonowy w Żarach.
Jeżeli ktokolwiek wie 

cokolwiek na temat miejsca 

przebywania poszukiwane-
go, proszony jest o przeka-
zanie wszelkich informacji 
w tej sprawie do Komisaria-
tu Policji w Lubsku. PAS

Poszukiwany 
listem gończym

fot.KPP Żary
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POWIAT ŻARSKI 
O zagrożeniach 
pożarowych 
spowodowanych 
suszą  
z Komendantem 
Powiatowym 
Państwowej Straży 
Pożarnej mł. 
bryg. Robertem 
Słowikowskim 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.
Lasów wokół nie brakuje. 
Czy z racji panujących 
upałów powinniśmy 
obawiać się pożarów?
- W powiecie żarskim mamy naj-
bardziej zalesione nadleśnictwo  
w Polsce - Nadleśnictwo Lubsko. 
Na tym terenie były też, zaraz po 
Kuźni Raciborskiej, największe 
pożary lasów w Polsce. Ostatni  
w 1992 roku w okolicach Olszyny. 
Z racji dużego zalesienia oraz te-
go, że te lasy są w pierwszej kate-
gorii zagrożenia pożarowego, cały 
czas monitorujemy sytuację. Tem-
peratury przekraczające 30 stopni 
i utrzymujące się przez blisko dwa 
tygodnie powodują, że ściółka le-
śna jest wysuszona poniżej po-
ziomu 10 procent, od którego za-
czyna się zagrożenie. We wtorek,  
31 lipca, wilgotność na terenie 
nadleśnictw Lubsko, Lipinki i czę-
ściowo Wymiarki, wynosiła około 
3 procent.

Czy to wiąże się z zakazem 
wstępu do lasu?
- Z informacji uzyskanych w nadle-
śnictwach wiemy, że zakaz wpro-
wadza się, jeśli wilgotność utrzy-
muje się na poziomie poniżej 10 
procent przez okres minimum  
5 dni. A że od czasu do czasu mamy 
jakieś lokalne opady i burze, to ten 
warunek jeszcze nie został spełnio-
ny. Z jednej strony to dobrze, bo lu-
dzie mają swobodny dostęp do lasu 
- spacerów, rekreacji, jazdy na ro-
werze, które są formą letniego wy-
poczynku. Trudno byłoby to ograni-
czać. Niemniej jednak, trzeba być 
w lesie wyjątkowo ostrożnym. Mu-
simy zwracać szczególną uwagę na 
palenie ognisk, nawet w miejscach 
wyznaczonych, czy chociażby na 
palenie papierosów w lesie. Mała  
wilgotność powoduje, że o po-
żar nietrudno. Nie powinniśmy też 
wjeżdżać pojazdami na tereny le-
śne. Lasy Państwowe to kontrolu-
ją. Szczerze mówiąc, to przy takich 
upałach strażacy powiatu żarskie-
go czują jakby siedzieli na tykają-
cej bombie.

Strażacy mają dużo pracy?
- Od początku wakacji do końca lip-

ca mieliśmy 146 interwencji, w tym 
63 pożary i 68 miejscowych zagro-
żeń, czyli np. takich jak wyjazdy do 
zdarzeń drogowych. Na szczęście 
nie jest to szczególnie dużo. W sa-
mym lipcu zanotowaliśmy 10 po-
żarów w lasach, 18 pożarów traw,  
6 pożarów pól i upraw rolnych oraz 
po 2 pożary torfowisk i ściernisk. 
Przy tym systemie wykrywania po-
żarów z wieżami obserwacyjnymi, 
jakie tutaj mamy, możemy szybko 
zareagować. Jednak każdy z tych 
pożarów przy tak wysokich tempe-
raturach stwarza olbrzymie zagro-
żenie. Na terenie naszego powia-
tu mamy raczej duże powierzchnie 

pól uprawnych, które usytuowa-
ne są w  bezpośrednim sąsiedz-
twie obszarów leśnych. W przypad-
ku powstania pożaru, np. zboża na 
pniu, czy też ścierniska, jest to dla 
strażaków dodatkowe utrudnienie, 
ponieważ pożar w takich warun-
kach rozprzestrzenia się błyska-
wicznie i zwykle stwarza zagroże-
nie dla lasów. Do największych te-
go typu zdarzeń w miesiącu lipcu 
możemy zaliczyć pożar w Kumiał-
towicach, gdzie spaleniu uległo  
6 hektarów pszenicy i 1 hektar 
ścierniska oraz pożar w miejsco-
wości Zajączek gdzie spłonęły  
2 hektary zboża i ścierniska.

Lipcowe pożary w naszych 
lasach były duże?
- W ostatnim czasie były to głównie 
pożary o powierzchni do pół hekta-
ra. Naszym zadaniem jest jak naj-
szybsze dotarcie na miejsce poża-
ru z odpowiednią ilością sił i środ-
ków. Drzewostany sosnowe jakie 
przeważają w naszych lasach bar-
dzo szybko rozprzestrzeniają ogień  
i trzeba błyskawicznie podejmo-
wać decyzje o dysponowaniu ko-
lejnych jednostek . Punkty obser-
wacyjne w Nadleśnictwach dzia-
łają sprawnie i przekazują infor-
macje do naszego stanowiska  
kierowania, które od razu wysyła 
zarówno jednostki Państwowej jak i 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Trzeba 
też pamiętać o samochodach patro-
lowych Lasów Państwowych, które 
są wyposażone w zbiorniki na wodę 
i często podejmują działania jesz-
cze przed przybyciem strażaków. 

W razie czego jesteście gotowi 
do działania.
- Dużo nauczyła nas historia i du-
że pożary, które mieliśmy tu przed 
laty. Również Lasy Państwowe ina-
czej podchodzą do zagadnień pre-
wencyjnych w zakresie bezpie-
czeństwa pożarowego i gospodarki 
leśnej. Wieloletnie doświadczenia 
procentują. Las pielęgnowany jest 
w ten sposób, żeby minimalizować 
zagrożenia. Utrzymywane są pasy 
przeciwpożarowe. Służby zajmu-
jące się wycinką zdają sobie spra-
wę, że wjeżdżając do lasu są jedno-
cześnie największym zagrożeniem. 
Dzięki temu, że świadomość ludzi 
jest większa, liczę na to, że ten se-
zon uda się nam przeżyć bez więk-
szych zdarzeń. Takiej suszy nie by-
ło od dawna, ale mamy nadzieję, że 
niedługo znów spadną deszcze.

Przez lata prowadzone 
były akcje propagandowe 

mające na celu ograniczenie 
wypalania traw. Przyniosły 
efekt?
- Dzisiaj już nie słyszymy o takim 
nagminnym wypalaniu traw, jak to 
miało miejsce jeszcze dziesięć, czy 
piętnaście lat temu. Kiedyś mie-
liśmy mnóstwo wyjazdów do ta-
kich zdarzeń, a dzisiaj jest ich zde-
cydowanie mniej. Jednak czasem 
się to zdarza. Niestety starsi ludzie 
szczególnie na wsi wypalania traw 
i pozostałości roślinnych nauczeni 
są z pokolenia na pokolenie. Dzia-
dek wypalał, ojciec wypalał. A od 
takiego wypalania zaczynało się 
wiele pożarów i to nie tylko lasów. 

A przyczyny pożarów. To 
zawsze człowiek?
- Myślę, że wszystko to, co jest  
z człowiekiem związane. Głów-
nie nieostrożność, nieświadomość  
i bezmyślność. Takich pożarów, 
których przyczyną jest piorun, na-
prawdę jest niewiele. Niestety, po-
żary powstają przez lekkomyśl-
ność, a wręcz głupotę. Wakacje 
są czasem wypoczynku. Kiełbaska  
z ogniska, czy grill są często orga-
nizowane przy okolicznych akwe-
nach. Trzeba pamiętać, że wysypa-
nie pozostałości z grilla gdzieś na 
suchą trawę i w pobliżu lasu jest 
potencjalnym zagrożeniem po-
wstania pożaru. Na pewno w tym 
niebezpiecznym upalnym okre-
sie powinniśmy zrezygnować z pa-
lenia ognisk, przy których nawet 
ognie lotne, czyli niespalone, roz-
żarzone cząstki materiału palne-
go przenoszone za pomocą wiatru 
i ruchów konwekcyjnych powie-
trza na znaczne odległości, mogą 
być przyczyną powstania pożaru. 
Niestety innym zagrożeniem jest 
na pewno spożywanie przy tym al-
koholu, co dodatkowo osłabia na-
szą czujność i świadomość, a po-
budza lekkomyślność. 

Susza sprzyja pożarom

Lipcowy pożar zboża w Zajączku fot. KP PSP Żary

fot. ARMG
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Krzyki, wrzaski, 
głośne imprezy, 
strzelanie 
petardami. Teren 
rekreacyjny 
kompleksu 
„Syrena” tętni 
towarzyskim 
życiem do 
późnych godzin 
nocnych. 
Mieszkańcy 
mają dość, ale 
nie wiadomo 
jak rozwiązać 
problem.

Mieszkańcy z ulicy Spor-
towej skarżą się na uciąż-
liwości związane z hała-
sami, które dobiegają z te-
renu lasku pomiędzy bo-
iskami a ulicą. Od począt-
ku wakacji, praktycznie 
nie ma późnego wieczoru 
czy nocy, żeby miłośnicy 
nocnych spotkań towarzy-
skich nie dali o sobie znać. 
Tak jest prawie co wieczór 
w tygodniu, a szczególnie 
w weekendy.

Potrzeba interwencji
Teoretycznie na teren 
obiektu jest zakaz wstępu 
po godzinie 22:00. Wów-
czas są zamykane bramy. 
Niewysoki płot nie stanowi 
jednak wielkiej przeszko-
dy dla chcącego, szczegól-
nie nastolatka czy młodego 
człowieka. Wysokie drze-
wa i krzewy w lasku stano-
wią idealne miejsce do noc-
nych nasiadówek, szcze-
gólnie dlatego, że nie ma 

tam oświetlenia. Na obiek-
cie jest co prawda zało-
żony monitoring, ale jest 
on bardziej istotny w ra-
zie ewentualnej dewasta-
cji infrastruktury stadionu 
oraz pobliskiej wiaty i ła-
wek. Kompleks „Syrena” 
jest w zarządzie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. Urzędnicy chcie-
li podpisać z firmą ochro-
niarską umowę na stałe pil-

nowanie obiektu. Niestety, 
żadna z firm nie była zain-
teresowana ofertą. Skoń-
czyło się na tym, że ochro-
niarze w razie czego przy-
jadą, jeżeli będzie potrzeb-
na interwencja. Interwen-
cję jednak ktoś musi zgło-
sić. Mieszkańcom pozosta-
je więc znosić uciążliwo-
ści albo dzwonić do Stra-
ży Miejskiej lub na Policję. 
Szkopuł w tym, że Straż 

Miejska pracuje do godziny 
22:00, w soboty do 14:00, 
a w niedzielę nie pracuje.- 
Nikt w ostatnich kilku mie-
siącach nie zgłaszał proble-
mów. Jeżeli faktycznie są 
takie problemy, to należy 
to zgłaszać. Rozumiem, że 
trudno reagować, jak ktoś 
sam zetknie się z grupą wy-
rostków, ale zawsze można 
zadzwonić na Policję - tłu-
maczy Olaf Napiórkowski, 

zastępca burmistrza. 

Można zgłaszać 
anonimowo
Sprawdziliśmy, czy miesz-
kańcy zgłaszali problem na 
Policji. Niestety, ale takich 
zgłoszeń w ostatnim mie-
siącu nie ma. Policja twier-
dzi, że funkcjonariusze „są 
zadaniowani” i sprawdza-
ją ten rejon, ale nie mogą 
być cały czas w tym miej-

scu.- Jest zrozumiałe, że 
niektóry mieszkańcy mogą 
się obawiać i nie chcą mieć 
problemów. Przypominam 
jednak że można zadzwo-
nić na Policję z informacją 
o zakłócaniu spokoju i za-
strzec sobie anonimowość 
- podkreśla kom. Aneta Be-
restecka, oficer prasowy 
KPP w Żarach. 

Paweł Skrzypczyński

Na płocie ogradzającym teren wiszą tablice z informacją, że przebywanie na obiekcie po godz. 22 jest zabronione fot. Paweł Skrzypczyński

POWIAT ŻARSKI 
Policjanci 
kontrolują 
strzeżone 
i niestrzeżone 
akweny 
przestrzegając 
kąpiących 
się przed 
zagrożeniami

W ramach działań „Bez-

pieczne wakacje 2018 r.” 
oraz akcji MSWiA pn. 
„Kręci mnie bezpieczeń-
stwo nad wodą” policjan-
ci z żarskiej jednostki 
podczas trwania wakacji 
kontrolują akweny i roz-
mawiają o bezpiecznych 
zachowaniach nad wodą.

Na wypoczynek na-
leży wybierać strzeżone 
kąpieliska. Ważne jest to, 
iż bez względu na umie-

jętności pływackie nie 
wolno oddalać się od wy-
znaczonego przez boje 
pola. Pływanie w obrębie 
takiego miejsca zapewnia 
w ciągu dnia obserwację 
przez pełniących dyżur 
ratowników WOPR. Na-
leży także zwracać uwagę 
na innych kąpiących się, 
być może ktoś będzie po-
trzebował naszej pomocy. 
PAS

Policjanci kontrolują akweny
Wypoczynek nie zmieni się w trage-
dię, jeśli będziemy przestrzegać kil-
ku prostych zasad.
1. Powinniśmy się kąpać tylko w miej-
scach strzeżonych i pod żadnym po-
zorem nie wolno wchodzić do wody 
w miejscach zabronionych.
2. Dzieci powinny bawić się nad wodą 
tylko pod czujną opieką dorosłych.
3. Gdy wchodzimy z dziećmi do wody 
zabezpieczmy je w specjalne rękawki.

4. Pod żadnym pozorem nie wolno 
wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.
5. Po dłuższym leżeniu na słońcu nie 
wchodźmy od razu do wody, najpierw 
stopniowo zmoczmy ciało. W ten spo-
sób unikniemy szoku termicznego.
6. Skaczmy „na główkę” tylko na base-
nach. Dno naturalnego zbiornika może 
się zmienić w ciągu kilku dni. 
7. Materace zostawmy na brzegu - nie 
wypływajmy na nich na środek jeziora.

ŻARY Wszystko w rękach mieszkańców ul. Sportowej

Rekreacja za płotem
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Rozpoczęła się 
długo oczekiwana 
budowa ciągu 
pieszo-rowerowego 
na niespełna 
kilometrowym 
odcinku przy al. 
Wojska Polskiego w 
dzielnicy Kunice.

- Przebudowa drogi polega na 
budowie ciągu pieszo-rowero-
wego na odcinku od skrzyżowa-
nia z ulicą Lelewela do skrzyżo-
wania al. Wojska Polskiego z uli-
cą Pułaskiego - mówi Rafał Fu-
larski, naczelnik wydziału in-
frastruktury w żarskim urzędzie 
miejskim. - W ramach tego za-
dania wykonany będzie odci-
nek około 980 metrów bieżących 
chodnika z ciągiem rowerowym, 
a także przebudowa zjazdów do 
posesji leżących po stronie budo-
wanej ścieżki.

Obecnie na tym odcinku 
nie ma w ogóle żadnego chod-
nika i piesi zmuszeni są do ma-
szerowania po ulicy. Nowy chod-
nik o szerokości około 3 metrów 
powstanie z jednej strony ulicy, 
jednak z powodu braku wolnego 
miejsca i ze względu na ukształ-
towanie terenu na pewnym od-
cinku, dwukrotnie będzie prze-
chodził na drugą stronę ulicy. 
Pierwszy odcinek długości 480 
metrów, patrząc od strony uli-
cy Lelewela, przebiegać będzie 
po prawej stronie ulicy. Następ-

nie po lewej stronie zbudowa-
nych zostanie około 100 metrów 
nowego ciągu pieszo-rowerowe-
go i spowrotem przejście na stro-
nę prawą.

Inwestycja zakończy się 
mniej więcej 100 metrów przed 
skrzyżowaniem z ulicą Pułaskie-
go, bo tam już zupełnie nie ma 
miejsca, aby zmieścić pełnowy-
miarową ścieżkę.

Bezpieczeństwo przede 
wszystkim
- Zadanie ma na celu przede 
wszystkim poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców na tym od-
cinku, po którym teraz porusza-
ją się zarówno pojazdy, jak i pie-
si - mówi Rafał Fularski.

Przy tej drodze znajduje się 
między innymi stadion Unii Ku-
nice, na który przychodzą kibice, 
w tym również dzieci. Obok pro-
wadzone są obecnie prace wo-
kół stawu, które po zakończeniu 
mają poprawić walory rekreacyj-
ne tego terenu. To teoretycznie 
może zwiększyć natężenie ru-
chu pieszo-rowerowego w tam-
tym rejonie. 

Planowany umowny termin 
zakończenia tego zadania to 5 
grudnia tego roku. Koszty osza-
cowano na 1.470.000 złotych. 
Wchodzi w to niezbędna przebu-
dowa infrastruktury energetycz-
nej i telekomunikacyjnej, trze-
ba będzie przestawić słupy stoją-
ce blisko jezdni. Na pewnym od-
cinku jest wysoka skarpa, przy 

której postawiony zostanie mur 
oporowy. Jak się okazuje w tym 
przypadku, nie wystarczy poło-
żyć chodnik i po sprawie. Jest 
wiele przeszkód, które wymaga-
ją dodatkowych prac. 

Wykonawcą prac jest żar-
ska firma Arman, która zakoń-
czyła właśnie modernizację par-
ku przy ulicach Paderewskiego  
i Czerwonego Krzyża. 

Konieczna będzie wycin-
ka ośmiu drzew, które kolidu-

ją z przebiegiem zaprojektowa-
nej ścieżki, jednak jak zapewnią 
naczelnik Fularski, rekompensa-
tą będą nowe nasadzenia. Drzew 
jak zwykle szkoda, ale w tym 
wypadku nie ma innej alterna-
tywy. Albo drzewa, albo bezpie-
czeństwo ludzi poruszających się 
wzdłuż tej drogi.

Jakiś czas temu powiat 
zbudował przy swojej drodze 
ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż 
al. Wojska Polskiego, na odcin-

ku od Syreny, w kierunku Ku-
nic, do skrzyżowania przy sta-
cji benzynowej. Tam też wcze-
śniej nie było żadnego chodnika. 
Gdyby tylko został jeszcze uzu-
pełniony odcinek od wspomnia-
nej stacji do skrzyżowania z uli-
cą Lelewela, to rowerzyści oraz 
piesi z Kunic mogliby już prawie 
bezkolizyjnie dotrzeć do centrum 
miasta.

Andrzej Buczyński

ŻARY Z myślą o pieszych i rowerzystach

Będzie bezpieczniej

Zgodnie z projektem, nowa ścieżka pieszo-rowerowa dwukrotnie będzie przecinać jezdnię  fot. Andrzej Buczyński

Prace przy al. Wojska Polskiego już się rozpoczęły fot. Andrzej Buczyński
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REKLAMA

REGION Emeryt 
ma prawo do 
przeliczenia 
świadczenia, 
czyli do 
ponownego 
obliczenia 
wysokości 
przyznanej 
emerytury. 
Trzeba pamiętać, 
że jest to możliwe 
tylko na wniosek 
i w przypadku 
określonym 
w ustawie.

Przeliczeniu mogą podle-
gać wszystkie emerytury. 
Jego skutkiem jest zmia-
na wysokości świadcze-
nia. Jeśli zdarzyłoby się, 

że przeliczenie obniży-
łoby wysokość emerytu-
ry, to nie ma powodu do 
obaw - w tym wypadku 
świadczenie będzie wy-
płacane w dotychczaso-
wej wysokości. W przy-
padku emerytur przyzna-
wanych na starych zasa-
dach przeliczenie pole-
ga na doliczeniu okresów 
przepracowanych przed 
przejściem na emerytu-
rę np. gdy odnaleziono 
dokumenty potwierdza-
jące pracę, których nie 
uwzględniono podczas 
poprzedniego przelicze-
nia. Można też doliczyć 
okresy przepracowane 
już po przejściu na eme-
ryturę, co jest możliwe 
po zakończeniu kwartału 
kalendarzowego. Istnie-

je także opcja przelicze-
nia podstawy wymiaru, 
z uwzględnieniem zarob-
ków uzyskanych zarówno 
przed, jak i po przyzna-
niu emerytury. We wnio-
sku należy zaznaczyć na 
jakim przeliczeniu nam 
zależy i dołączyć doku-
menty. Przy przeliczeniu 
ze względu na staż pracy, 
konieczne będą świadec-
twa pracy, zaświadcze-
nie o kontynuowaniu za-
trudnienia, a przy przeli-
czeniu podstawy wymiaru 
wysokość zarobków okre-
ślona na druku ZUS Rp-
7. Postępowanie przebie-
gać będzie sprawniej, je-
śli wcześniej wnioskują-
cy zadba o przygotowa-
nie odpowiednich doku-
mentów

Gdy osoba upraw-
niona do emerytury przy-
znanej przed 2009 r. nie 
miała dokumentów po-
twierdzających wysokość 
zarobków, to do oblicze-
nia podstawy wymiaru 
przyjmowano wynagro-
dzenie „zerowe”. Od 2009 
r. ustala się wynagrodze-
nie minimalne. Ci, któ-
rzy dotychczas nie zgło-
sili wniosku o „zamianę” 
wynagrodzenia zerowe-
go na minimalne, mogą 
to zrobić w każdej chwi-
li, bez dodatkowych do-
kumentów. W przypadku 
doliczania zarobków mo-
że się zdarzyć tak, że przy 
ubieganiu się o emerytu-
rę ubezpieczony nie miał 
dokumentów potwierdza-
jących wysokość najlep-

szych zarobków, a doku-
menty takie udało mu się 
zdobyć później. Wówczas 
może on zgłosić wniosek 
o przeliczenie podstawy 
wymiaru z ich uwzględ-
nieniem. Inna możliwość 
podwyższenia emerytu-
ry dotyczy przypadków, 
w których wskazywane są 
zarobki uzyskane w cało-
ści lub w części po przy-
znaniu emerytury. ZUS 
przeliczy podstawę wy-
miaru z uwzględnieniem 
tych zarobków pod wa-
runkiem, że nowo usta-
lony wskaźnik wysokości 
podstawy wymiaru jest 
wyższy od dotychczaso-
wego. 

- Osobom, które na-
były emerytury według 
nowych zasad i np. pra-

cują, także przysługu-
je prawo do ponownego 
obliczenia ich wysokości. 
Przeliczenie polega na 
doliczeniu składek odpro-
wadzonych po przejściu 
na emeryturę. Wniosek 
można złożyć raz w ro-
ku. Ponadto zmiany wdro-
żone w 2015r. w zakre-
sie ustalania kapitału po-
czątkowego oznaczają, że 
część tych osób może li-
czyć na wyższe emerytu-
ry, dotyczy to zwłaszcza 
kobiet przebywających 
na urlopach wychowaw-
czych przed 1999 r. i ab-
solwentów studiów wyż-
szych - informuje Aga-
ta Muchowska, regional-
ny rzecznik prasowy ZUS 
województwa lubuskie-
go. PAS

Co zrobić, żeby mieć 
wyższą emeryturę?
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Odznaki, medale, 
naszywki i różne 
emblematy 
związane 
z działalnością 
Polskiej 
Wojskowej 
Służby Zdrowia 
można obejrzeć 
na wystawie 
w żarskim 
Muzeum 
Kresowym.
W Muzeum Kresowym im. 
Ks. Abp. I.Tokarczuka zo-
stała uroczyście otwarta 
wystawa pt. „Polska Woj-
skowa Służba Zdrowia 
w falerystyce i medalier-
stwie w 100-lecie odzyska-
nia niepodległości”. Wysta-
wę objął Patronatem Na-
rodowym Prezydent RP 
Andrzej Duda oraz Pre-
zes Wojskowej Izby Lekar-
skiej Artur Płachta. Ekspo-

naty zgromadzone na wy-
stawie, to jeden z najwięk-
szych w Polsce zbiorów 
odznak, medali, naszywek 
itp. związanych z działal-
nością Polskiej Wojskowej 
Służby Zdrowia. Pochodzą 
one z kolekcji ppłk. lek. 
Marka Jędrzejczyka, prze-
wodniczącego Rejonowej 
Wojskowej Komisji Lekar-
skiej w Żaganiu, a jedno-
cześnie znanego kolekcjo-
nera. 

Inicjatorami, pomy-
słodawcami i organizatora-
mi tego wydarzenia są dr. 
dr. Krzysztof i Zbigniew 
Kopocińscy - lekarze 105. 
Kresowego Szpitala Woj-
skowego w Żarach, a jed-
nocześnie działacze orga-
nizacji kresowych. Głów-
nym celem całego przed-
sięwzięcia jest przypo-
mnienie o wielkim wkła-
dzie wojskowego sanita-
riatu w proces odzyskania 

przez Polskę niepodległo-
ści. Na szczególną uwagę 
zasługuje dział z okresu II 
Rzeczypospolitej z unika-
towymi odznakami bata-
lionów sanitarnych (m.in. 3 
BSan z Grodna czy 6 BSan 
ze Lwowa) oraz pamiąt-
kami po Szkole Podcho-
rążych Sanitarnych z ty-
powym naramiennikiem 
w barwach wojskowej służ-
by zdrowia. Odrębna część 
ekspozycji poświęcona jest  
Wojskowej Akademii Me-
dycznej im. gen. dyw. prof. 
Bolesława Szareckiego, 
znakomitej uczelni kształ-
cącej w latach 1958-2002 
kadry medyczne dla po-
trzeb wojskowej służby 
zdrowia, której absolwen-
tami jest większość współ-
czesnych lekarzy wojsko-
wych. Stosunkowo naj-
młodszymi elementami wy-
stawy są oznaczenia służby 
zdrowia Polskich Kontyn-

gentów Wojskowych (m.in. 
Irak, Afganistan, Bośnia, 
Czad), Wojskowych Ośrod-
ków Medycyny Prewencyj-
nej i Wojskowych Szpitali 
Polowych. 

Uroczystość otwarcia 
wystawy zaszczycili swą 
obecnością m.in. Główny 
Inspektor Sanitarny dr Ma-
rek Posobkiewicz, Prof. Le-
szek Markuszewski, dorad-
ca szefa urzędu ds. komba-
tantów i osób represjono-
wanych - obaj absolwenci 
Wojskowej Akademii Me-
dycznej w Łodzi, Prezes 
OIL w Zielonej Górze dr 
Marzenna Plucińska, Se-
kretarz Rady Lekarskiej 
Wojskowej Izby Lekarskiej 
dr Piotr Jamrozik, przedsta-
wiciele 11 Lubuskiej Dywi-
zji z ppłk. Jackiem Zielon-
ko na czele, Burmistrz Mia-
sta Danuta Madej, przed-
stawiciele administracji 
i władz samorządowych. 

Nie zabrakło przedstawi-
cieli organizacji kresowych 
i kombatanckich, w tym 
gospodarza muzeum Józefa 
Tarniowego - prezesa Kre-
sowego Towarzystwa Tu-
rystyczno-Krajoznawczego 
im. Orląt Lwowskich. 

- Jeden czy drugi 
przedmiot, mała blaszka, 
dla danego korpusu, czy 
dla pułku, to jest relikwia. 
To jest coś niezwykłego, 
dla nas ten jeden pasek, to 
jeden rok w sześcioletniej 
uczelni i ten pasek znaczył 
tyle, że kolejny, to była pro-
mocja na kolejny etap na-
szego życia. Po sześciu la-
tach wychodzili znakomi-
ci fachowcy. Lekarz woj-
skowy to konkretny status, 
ale to jednocześnie wiel-
ka tradycja tego, co Polska 
w sobie miała, tych pięk-
nych wartości, Boga, Ho-
noru i Ojczyzny - podkre-
ślał prof. Leszek Marku-

szewski. 
Miłych słów nie 

szczędził pod adresem bra-
ci Kopocińskich Główny 
Inspektor Sanitarny dr Ma-
rek Posobkiewicz. 

- Panowie Doktoro-
wie, bardzo zdolni studen-
ci, zdeterminowani i bardzo 
pracowici. Z tego co wi-
dzę nic z tych dobrych za-
let w nich nie wygasło, na-
dal potrafią się realizować 
nie tylko zawodowo. Po-
trafią docenić naszą histo-
rię Polski, z której powinni-
śmy być wszyscy dumni. – 
podsumował dr Marek Po-
sobkiewicz. 

Wystawę będzie moż-
na oglądać do 31 sierp-
nia 2018r. - jest ona czę-
ścią oficjalnych obchodów 
100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści. Wstęp bezpłatny, najle-
piej po wcześniejszym kon-
takcie telefonicznym. PASKolekcja jest prawdziwą gratką nie tylko dla miłośników wojskowości i kolekcjonerów 

fot.Adam Żyworonek

W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele Wojska Polskiego, różnych instytucji, samorządu i organizacji fot.Adam Żyworonek

Zbigniew i Krzysztof Kopocińscy żywo dyskutowali z zaproszonymi gośćmi fot.Adam Żyworonek

ŻARY Wystawa na 100-lecie odzyskania niepodległości

Emblematy jak relikwie
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POWIAT ŻARSKI 
Paserstwo, brak 
uprawnień, narkotyki. 
Kontrola kierowcy 
volkswagena 
przyniosła 
nieoczekiwane efekty.
Policjanci żarskiego Wydziału Ru-
chu Drogowego w miejscowo-
ści Jabłoniec zatrzymali do kon-
troli drogowej kierującego samo-
chodem marki Volkswagen Pas-
sat. W trakcie czynności wyko-
nywanych przez funkcjonariuszy  
okazało się, że samochód figuru-
je jako utracony na terenie Nie-
miec, a kierujący nim 42-latek nie 
posiada uprawnień do kierowa-
nia pojazdami, dowodu rejestra-
cyjnego i ubezpieczenia. Wykona-
ne badanie narkotesterem wykaza-
ło natomiast, że znajduje się on pod  
działaniem narkotyków. Mężczy-
zna został zatrzymany, a samo-
chód zabezpieczony na policyjnym  
parkingu. Zgromadzony materiał do-
wodowy pozwolił przedstawić kie-
rowcy zarzut paserstwa, za co może 
grozić do 5 lat pozbawienia wolności. 

- Mężczyzna odpowie rów-
nież za kierowanie pod wpły-
wem narkotyków, kierowanie bez 
uprawnień oraz brak wymaganej 
polisy oraz dokumentów. Prokura-
tura Rejonowa w Żarach zastoso-
wała wobec mieszkańca powiatu 
żarskiego dozór policyjny - infor-
muje kom. Aneta Berestecka, oficer 
prasowy KPP w Żarach. PAS

Kradziony volkswagen

Rutynowa kontrola była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę fot.KPP Żary

POWIAT 
ŻAGAŃSKI 
Kierownik 
dzielnicowych 
z Komisariatu 
Policji w Iłowej 
ustalił 
i zatrzymał 
mężczyznę 
podejrzewanego 
o włamanie 
do zbiorników 
z paliwem.
Dzielnicowy z Komisaria-
tu Policji w Iłowej został 
powiadomiony przez wła-
ściciela firmy transporto-
wej o włamaniu do zbior-
ników paliwa maszyn i po-
jazdów. Sprawca włamywał 
się poprzez zrywanie kłód-
ki zabezpieczającej wlew. 

W wyniku tego przestęp-
stwa skradzionych zostało 
ok. 150 litrów paliwa.

Jeszcze tego same-
go dnia kierownik dzielni-
cowych z Komisariatu Po-
licji w Iłowej ustalił i za-
trzymał, wspólnie z po-
licjantem służby krymi-
nalnej, mężczyznę podej-
rzewanego o dokonanie  
włamania. W czasie prze-
szukania miejsca zamiesz-
kania podejrzanego po-
licjanci ujawnili część  
skradzionego paliwa. Po-
dejrzany, 32-letni mężczy-
zna przyznał się do zarzu-
canych mu czynów. Zatrzy-
many usłyszał już zarzut 
kradzieży z włamaniem. Za 
kradzież z włamaniem grozi 
kara do 10 lat pozbawienia 
wolności. PAS

Złodziej paliwa

Złodziej został szybko ustalony i złapany fot.KPP Żagań

ŻARY Przemoc, 
pobicie 
i kradzież. 
Napastnicy byli 
bezwzględni 
i brutalni, ale 
nie pozostaną 
bezkarni.

Prokurator Rejono-
wy w Żarach skierował 
do sądu akt oskarżenia 
przeciwko dwóm oso-
bom: kobiecie i męż-
czyźnie. Oskarżonym 
zarzuca, że w styczniu 
br., w Żarach, działa-
jąc wspólnie i w poro-
zumieniu pobili i okra-
dli kobietę.

Oskarżeni mie-

li kobietę kopać, bić 
pięścią po całym cie-
le i twarzy. W efekcie 
doszło do tego, że ko-
bieta doznała złamania 
prawej żuchwy w oko-
licy stawu skroniowo-
-żuchwowego, złama-
nia żuchwy po stronie 
lewej, złamania kości 
jarzmowej prawej bocz-
nej, ściany prawej zato-
ki szczękowej, oczodo-
łu prawego oraz zmia-
ny patologiczne mózgu. 
Napastnicy zabrali ko-
biecie 130 zł.

Oskarżonym za 
kradzież grozi kara 
trzech miesięcy do pię-
ciu lat pozbawienia wol-
ności. PAS

Okradziona 
i pobita
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OGŁOSZENIE O WYNAJMIE 
LOKALU UŻYTKOWEGO

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości 
w Poznaniu ogłasza pisemny przetarg na najem lokalu użytkowego znajdującego 

się w miejscowości Żary ul. Pocztowa 3-4, 
gmina Żary, powiat żarski, woj. lubuskie

Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa,  
ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny 
ds. Nieruchomości w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań .
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny 
ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Administrowania Nieruchomościami i Konser-
wacji Zielona Góra, ul. Elektronowa 1, 65-900 Zielona Góra, biuro administratorów.

Charakterystyka lokalu użytkowego: 
łączna powierzchnia lokalu użytkowego wynosi 131,40 m2, na którą składa się  
7 pomieszczeń: WC o powierzchni 7,10 m2, pomieszczenia biurowe: nr 1 o po-
wierzchni 19,50 m2, nr 2 o powierzchni 15,40 m2, nr 3 o powierzchni 21,30 m2, 
nr 4 o powierzchni 22,40 m2, nr 5 o powierzchni 18,00 m2, korytarz o powierzchni 
27,80 m2. Otynkowanie ścian i sufitów lokali w stanie ogólnym dobrym, wskazane 
malowanie pomieszczeń. 
Wyposażenie lokalu stanowi instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, a tak-
że wodno-kanalizacyjna. Niezależnie od czynszu, najemca lokalu będzie uiszczał 
opłaty za media, stanowiące zwrot ponoszonych przez wynajmującego kosztów, 
obejmujące: centralne ogrzewanie w formie zaliczki, energię elektryczną, wodę i 
ścieki na podstawie podliczników. Koszty wywozu nieczystości stałych będą pokry-
wane przez najemcę w oparciu o odrębną umowę, zawartą zakładem komunalnym.
 
Termin obowiązywania umowy najmu: 60 miesięcy 

Wysokość wywoławczej stawki czynszu: 
10,00 zł/m²/ m-c netto 

Warunki przystąpienia do przetargu: 
1. złożenie pisemnej oferty ze stawką czynszu za 1m2,
2. zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami najmu (umową 
najmu),
3. złożenie pisemnego Oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu technicz-
nego przedmiotu przetargu oraz treści projektu umowy najmu. 

Z projektem umowy najmu można zapoznać się w siedzibie Pionu Infrastruktury  
w miejscowości Zielona Góra ul. Elektronowa 1, biuro administratorów tel. 502 016 
543, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie: „Wynajem – Żary ul. Pocz-
towa 3-4 – lokal użytkowy” należy składać do dnia 09.08.2018r. do godz. 9.00 oso-
biście lub drogą pocztową na adres: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Dział 
Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji 65-900 Zielona Góra ul. Elektro-
nowa 1, biuro administratorów.

Otwarcie ofert odbędzie się w biurze administratorów w budynku ul. Elektronowa 1, 
w Zielonej Górze, w dniu 09.08.2018r. o godz. 9.30.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do odby-
cia przetargu.

Bliższe informacje na temat stanu  technicznego lokalu oraz termin oględzin moż-
na uzgodnić w dni powszednie od godz. 7.30 – 14.30 z administratorem obiektu 

pod nr telefonu: 502 016 543

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU  
W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW  

PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

My, Kresowianie i potomkowie Kreso-
wian, z oburzeniem przyjęliśmy infor-
mację, iż Robert Ethan Grey, były wi-
ceminister spraw zagranicznych w rzą-
dzie Beaty Szydło, złożył pozew sądo-
wy przeciwko Księdzu Tadeuszowi Isa-
kowiczowi-Zaleskiemu. 

Działania R.E. Greya traktujemy 
jako przejaw walki politycznej prowa-
dzonej zza politycznego grobu przez 
środowisko skupione wokół Witolda 
Waszczykowskiego. Jest to kolejny wy-
raz szykan wymierzonych w kapelana 
Kresowian przez polityków przedsta-
wiających siebie jako spadkobierców 
tzw. mitu Giedroycia. Po nagonce pra-
sowej przyszła kolej na następną me-
todę walki politycznej, tj. nękanie są-
dowe.

Podzielamy stanowisko Ks. Tade-
usza Isakowicza-Zaleskiego, że poczy-
nania Roberta Ethana Greya mają pod-
tekst polityczny i stanowią odwet za 
to, że kapelan Kresowian wielokrotnie 
krytykował polski MSZ za uległość wo-
bec USA, Izraela i Ukrainy oraz za brak 
troski o pochówek ofiar ludobójstwa.

Akurat Grey nie powinien być 

zdziwiony tego rodzaju opiniami. Nie 
przeczy im powołanie go – jako oby-
watela USA – do władz resortu odpo-
wiedzialnego za kierowanie polską po-
lityką zagraniczną. Nominacja Greya 
wzbudziła liczne kontrowersje zarów-
no wśród polityków, jak też komentato-
rów polskiego życia politycznego. 

Opiniom Ks. Isakowicza-Zaleskie-
go nie przeczą również działania pol-
skiego MSZ-u w czasie, gdy Robert E. 
Grey pełnił najpierw funkcję doradcy, 
a później piastował stanowisko wice-
ministra. Od dawna polskie MSZ wyka-
zuje całkowitą bezradność wobec od-
radzania się na Ukrainie tradycji nazi-
stowskich (kult SS Galizien) i szowini-
stycznych, a także wobec niespotyka-
nego w cywilizowanym świecie anty-
humanizmu, polegającego na odma-
wianiu ekshumacji ofiar ludobójstwa 
dokonanego przez zbrodniarzy z OUN-
-UPA. Nieudolność MSZ ma swe źródło 
tym, że polska polityka koncentruje się 
bardziej na sojuszu z ukraińskimi oli-
garchami, aniżeli na przywracaniu pa-
mięci ofiar banderowskich zbrodni. 

Stanowczo protestujemy prze-
ciwko nękaniu sądowemu Księdza Ta-

deusza Isakowicza-Zaleskiego, który 
za swoją wieloletnią i bezinteresow-
ną troskę o pamięć i prawdę o ofiarach 
ukraińskiego ludobójstwa cieszy się 
powszechnym szacunkiem. Jego dzia-
łalność społeczna została docenio-
na także przez śp. Prezydenta RP Le-
cha Kaczyńskiego i śp. Rzecznika Praw 
Obywatelskich Janusza Kochanow-
skiego oraz Instytut Pamięci Narodo-
wej i Urząd ds. Kombatantów, które to 
osoby i instytucje przyznały swoje wy-
sokie odznaczenia. 

Apelujemy do Roberta E. Greya 
o wycofanie pozwu. Stanowczo za-
chęcamy byłego wiceministra do au-
torefleksji i uświadomienie sobie, że 
nie będzie mógł występować w są-
dzie przeciwko Ks. Isakowiczowi-Zale-
skiemu bez narażania na śmieszność 
już nie tylko siebie, ale też minister-
stwa, które do niedawna reprezento-
wał, oraz formacji politycznej, która go 
w iście ukraińskim stylu na to stanowi-
sko powołała. Ponieważ Robert E. Grey 
chce uchodzić za dystyngowanego po-
lityka, powinien wiedzieć, że – jak to 
trafnie ujmuje współczesna aforystka 
Agnieszka Lisak – „Wielkość człowieka 
ocenia się nie po stanowisku, jakie zaj-

muje, ale po tym, czy potrafi zachować 
do niego dystans”.

Apelujemy do niezależnych pu-
blicystów, przedstawicieli świata po-
lityki, kultury i nauki, a także środo-
wisk Kościoła Katolickiego, o stanow-
cze przeciwstawienie się nasilającej 
się w naszym państwie tendencji do 
zaszczuwania ludzi o poglądach odbie-
gających od poprawności politycznej 
oraz ośmielających się polemizować 
z przedstawicielami władzy i wspiera-
jącym ich aparatem propagandowym 
państwa. 

Warszawa, 29.07.2018
Pod listem podpisali się przed-

stawiciele kilkudziesięciu organiza-
cji kresowych z całej Polski oraz oso-
by prywatne.

W imieniu żarskich Kresowian list 
podpisali: Józef Tarniowy - prezes Kre-
sowego Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego im. Orląt Lwowskich

Krzysztof Kopociński – prezes 
Klubu Tarnopolan, Zbigniew Kopociń-
ski – prezes Stowarzyszenia Upamięt-
nienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Na-
cjonalistów PAS

List otwarty środowisk kresowych i patriotycznych 
w obronie księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego
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ŻARY Wiele miast 
prześciga się wręcz 
w estetycznym 
zagospodarowaniu 
rond, które dawno 
już ze zwykłych 
trawników 
przekształciły się 
prawie że w ogrody. 
W Żarach bywa z tym 
różnie.
Utrzymaniem zieleni przy dro-
gach miejskich zajmuje się fir-
ma Pekom. Jednak nie wszystkie 
ulice należą do miasta, a tak na-
prawdę mało kto wie, która z dróg  
należy do powiatu, a która jest 
drogą krajową. Na co dzień wła-
ściwie taka wiedza do niczego 
nie jest potrzebna. Ma to jednak 
znaczenie w przypadku zanie-
dbań. Ogólnie wszystkimi pro-
blemami z tym związanymi obar-
cza się władze miejskie, które - 
jak się okazuje - nie za wszystko 
w mieście odpowiadają.

- W mieście jest kilka dróg 
powiatowych z pasami rozdziału 
i zielenią - mówi naczelnik wy-
działu infrastruktury technicznej 
w żarskim ratuszu Rafał Fularski. 
- Mając na uwadze estetykę mia-
sta w centrum, na ostatnim spo-
tkaniu komisji ochrony środo-
wiska i infrastruktury drogowej  
w starostwie deklarowałem na-
wet, w imieniu pani burmistrz, 
wolę przejęcia do utrzymania 

przez miasto z naszych środ-
ków ronda ks. prałata Tadeusza 
Demela, pasów zieleni na uli-
cy Długosza oraz ronda na placu 
Pionierów Ziemi Żarskiej, w po-
bliżu dworca autobusowego.

Miasto czeka na odzew po-
wiatu w tym zakresie. Minęły już 
dwa miesiące.

Rondo Tadeusza Ślusar-

skiego na końcu ulicy Zielono-
górskiej leży na drodze krajowej 
i za jego utrzymanie odpowiada 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Trawa jest tam 
wprawdzie koszona, ale wyda-
je się, że stosunkowo za rzadko, 
a przez to w pewnych okresach 
wygląda na zaniedbane. Taki wi-
dok przy wjeździe do miasta, to 

przecież pierwsze wrażenie, któ-
re - jak twierdzą niektórzy - jest 
najważniejsze. Nikt przecież nie 
będzie się zastanawiał, czy to 
droga miejska, powiatowa, wo-
jewódzka, czy krajowa. Jak za-
pewnia naczelnik Fularski, roz-
mowy w sprawie przejęcia utrzy-
mania zieleni w tym miejscu pro-
wadzone były z GDDKiA już 

kilka lat temu. Jednak gdzieś po 
drodze zostały przerwane.

- Dobrze by było, żebyśmy 
to przejęli - mówi Rafał Fularski. 
- Uważam, że dalibyśmy radę 
utrzymywać to wszystko w nale-
żytym porządku i taką wolę de-
klarujemy.

Andrzej Buczyński

Kto za to odpowiada

To rondo na drodze powiatowej wygląda wyjątkowo niechlujnie i na pewno nie jest wizytówką Żar fot. Andrzej Buczyński

Kadrowe zmiany u żarskich strażaków
ŻARY Wyższe 
stanowiska 
służbowe, nowe 
funkcje, nowe twarze. 
Zmiany w Komendzie 
Powiatowej 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Żarach.
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej mł. bryg. Robert 
Słowikowski powierzył obowiąz-

ki dowódcy żarskiej Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej kpt. Mariuszo-
wi Morawskiemu, który do 31 lip-
ca pełnił funkcję zastępcy dowódcy 
JRG w Lubsku.

Trzech strażaków, którzy za-
kończyli zaoczną naukę w Szkole 
Aspirantów Państwowej Straży Po-
żarnej ze stopniem młodszego aspi-
ranta i tytułem technika pożarnictwa, 
otrzymało mianowania na nowe sta-
nowiska. Mł. asp. Piotr Kowalski na 

stanowisko dowódcy zastępu w JRG 
Żary, mł. asp. Rafał Judycki na sta-
nowisko starszego dyżurnego stano-
wiska kierowania, a mł. asp. Grze-
gorz Fabiańczyk na stanowisko do-
wódcy zastępu w JRG Lubsko.

Decyzją Komendanta Głów-
nego Państwowej Straży Pożar-
nej do służby w żarskiej komendzie 
skierowany został mł. asp. Norbert 
Bieniek, absolwent Centralnej Szko-
ły PSP w Częstochowie. ATB Kpt. Mariusz Morawski rozpoczął pracę w żarskiej komendzie fot. KP PSP Żary

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystej zbiórki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach fot. KP PSP Żary



3 sierpnia 2018       Moja Gazeta14 ŻYCIE TO SZTUKA

REGION Podczas 
XXII Festiwalu 
Współczesnej 
Kultury Ludowej 
im. Jana 
Iwaszczyszyna 
w Kamieniu 
Pomorskim 
nie zabrakło 
zespołów 
ludowych 
z województwa 
lubuskiego. 
Dobrze spisały 
się zespoły 
z powiatu 
żarskiego, 
a konkretnie 
z Gminy Żary.

Na scenie ustawionej w po-
bliżu kamieńskiej mari-
ny przez dwa upalne, lip-
cowe dni królowała ludo-
wa muzyka. Na festiwalo-
wej scenie zaprezentowa-
ło się 22 zespołów i 3 so-
listów, w tym zespoły z po-
wiatu żarskiego: „Jutrzen-
ka” z Olbrachtowa, „Zło-
ty Kłos” z Marszowa, „We-
soła Gromada” z Mirosto-

wic Górnych oraz „Karo-
linki” z Grabika. Każdy 
z wykonawców miał zapre-
zentować jeden utwór tra-
dycyjny i dwa współcze-
sne. Koncerty festiwalowe 
prowadzili: Lidia Dziobak 
i Tomasz Ostach. Gościn-
nie wystąpił zespół „Drze-
wiczanie” z Kostrzyna nad 
Odrą, zdobywca Grand 
Prix w ubiegłorocznej edy-
cji festiwalu.

Wśród laureatów zna-
lazły się zespoły z powiatu 
żarskiego. W kategorii ze-
społy śpiewacze a`capella 
drugie miejsce przypadło 
zespołowi „Wesoła Gro-
mada” z Mirostowic Gór-
nych, a w kategorii: zespo-
ły śpiewacze z instrumen-
tem elektronicznym wy-
różnienie otrzymały „Karo-
linki” z Grabika. Pierwszy 
dzień zakończyła biesia-
da przy muzyce uczestni-
ków festiwalu. Drugi dzień 
wypełnił korowód zespo-
łów, który przeszedł ulica-
mi miasta, a potem wręcze-
nie nagród i koncert galowy 
laureatów.

Janina Wilga, PaS

Wyśpiewane w Kamieniu

Praca, zaangażowanie i energia „Karolinek” z Grabika zostały docenione 
fot.Jan Wilga

Mieszkańcy Mirostowic Górnych mogą być dumni, bo w gronie laureatów znalazła się „Wesoła Gromada” fot.Jan Wilga

Jury w składzie: Kazi-
mierz Miler – przewodni-
czący, Bogdan Matławski, 
Donat Linkowski i Valerii 
Burianenko po wysłuchaniu 
wszystkich uczestników po-
stanowiło przyznać:
w kategorii zespoły śpiewacze 
a`capella
I miejsce – zespołowi „Tarno-
wianki” z Tarnowa
II miejsce – zespołowi „We-
soła Gromada” z Mirostowic 
Górnych
III miejsce – nie przyznano
wyróżnienie otrzymał zespół 
„Perły – Sumsiodki” z Siedlca
w kategorii zespoły śpiewacze 
z instrumentem akustycznym 
i z towarzyszeniem kapeli
I miejsce – zespołowi „Staw-
nianki” ze Stawna

II miejsce – zespołowi „Swo-
jacy” z Sitna
III miejsce – zespołom: „Step-
niczanie” ze Stepnicy i „Dą-
browszczanka” z Dąbrówki 
Wielkopolskiej
w kategorii zespoły śpiewa-
cze z instrumentem elektro-
nicznym
I miejsce – zespołowi „Kargo-
wiacy” z Kargowej
II miejsce – zespołowi „Re-
lax” z Kamienia Pomorskiego
III miejsce – nie przyznano
wyróżnienie otrzymały zespo-
ły: „Canto” z Kamienia Wiel-
kiego i „Karolinki” z Grabika
w kategorii kapele instrumen-
talno-śpiewacze
I miejsce – Kapela Swaty 
z Będzina
II miejsce – nie przyznano

III miejsce – nie przyznano
wyróżnienie otrzymała Kape-
la Tadka z Kostrzyna nad Odrą
w kategorii solistów
I miejsce – Anna Dorosińska 
z Goleniowa
II miejsce – Ryszard Jan Za-
górski z Nowogardu
III miejsce – nie przyznano
wyróżnienie otrzymała Wale-
ria Szkwarek z Nowego Wa-
liszowa
w kategorii zespoły dziecięce
II miejsce – zespołowi „Rezo-
nans” z Nietkowa
Wyróżniono także dwóch 
akordeonistów: Piotra Piętkę 
i Anatolija Koguta.
Grand Prix XXII Festiwa-
lu zdobył zespół „Cantores” 
z Witnicy.

Współczesna kultura ludowa
Definicja współczesnej kultury ludo-
wej nie jest do końca usystematyzo-
wana i w zasadzie dotyczy zjawisk kul-
turowych na terenach północnej i za-
chodniej Polski. Naukowcy badają te 
zjawiska, ale jak sami przyznają, ba-
dań powinno być więcej i powinny być 
bardziej dogłębne. Przerwanie ciągło-
ści kulturowej na tych ziemiach spra-

wiło, że wszystko trzeba było budo-
wać od nowa. Co prawda przesiedleń-
cy przywieźli na te ziemie swoją trady-
cyjną kulturę, ale wobec wielkiej różno-
rodności wzorców, trzeba było wypra-
cować własne, zaakceptowane przez 
mieszkańców poszczególnych miejsco-
wości, czy regionów.

Dwadzieścia dwie edycje festiwa-
lu udowodniły, że powoli wyłaniają się 

zarysy kanonu współczesnej kultury lu-
dowej. Dotyczy to zarówno strojów, jak 
i utworów, które są wykonywane. Nie-
które stroje już na trwałe są kojarzo-
ne z konkretnymi miejscowościami, czy 
regionami. Niektóre utwory znajdują 
się w repertuarze wielu zespołów, da-
jąc nadzieję na to, że nie zostaną zapo-
mniane. Jest już grono twórców, którzy 
tworzą nową muzykę lub nowe teksty. 

Powstają autorskie śpiewniki. Kultura 
ludowa na tych terenach już okrzepła, 
teraz musi zyskać swoje indywidualne 
oblicze.

Prezentacji takich zjawisk służy 
festiwal w Kamieniu Pomorskim. Twór-
czość patrona festiwalu, Jana Iwasz-
czyszyna, z pewnością możemy już za-
liczyć do tradycyjnej kultury tych ziem. 
JW
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REKLAMA

ŻARY Wielkimi 
krokami 
zbliżają się 
Międzynarodowe 
Plenerowe 
Spotkania ze 
Sztuką - Ż`art. 
Już za kilka dni 
ruszą warsztaty 
dla młodzieży, 
a w kolejny 
weekend czeka 
nas kumulacja 
wydarzeń 
artystycznych.

Doroczną imprezę trady-
cyjnie rozpocznie kilku-
dniowy plener malarski 
oraz warsztaty dla młodzie-
ży. W tym roku warszta-
ty filmowe poprowadzi re-
żyser Wiesław Saniewski, 
warsztaty taneczne instruk-
tor Żarskiego Domu Kultu-
ry Bożena Wróbel, a warsz-
taty teatralne prof. Leszek 
Mądzik, dyrektor artystycz-
ny Sceny Plastycznej KUL 
z Lublina. Warsztaty filmo-

we zaplanowane są 6 i 7 
sierpnia w domu kultury. 
Zwieńczeniem warsztatów 
teatralnych będzie widowi-
sko plenerowe „Zwój”, za-
planowane w parku przy 
al. Jana Pawła II, w piątek, 
10 sierpnia, o godz. 21:30. 
Warsztaty taneczne, które 
będą przeprowadzone od 
8 do 12 sierpnia, w godz. 
od 16:00 do 19:00, tak-
że zakończą się przedsta-
wieniem, zaplanowanym 
w niedzielę, 12 sierpnia, 
o godz. 16:00 w Rynku. 

- Są jeszcze wol-
ne miejsca na warsztatach 
filmowych i tanecznych. 
W filmowych może wziąć 
udział młodzież i dorośli, 
a w tanecznych młodzież 
i dzieci. Można się zgła-
szać w sekretariacie ŻDK 
- zachęca Roman Krzywo-
tulski, dyrektor Żarskie-
go Domu Kultury - W nie-
dzielnym przedstawieniu 
tanecznym mogą wziąć 
młodzi i dzieci, którzy ko-
chają taniec, niekoniecznie 
ci, którzy będą uczestnika-

mi warsztatów. Wystarczy 
przyjść z telefonem i słu-
chawkami - dodaje.

Przedstawienia te-
atralne, koncerty i akcje ar-
tystyczne ruszą pełną parą 
w piątek, 10 sierpnia. Re-
welacyjnie zapowiada się, 
rozpoczynający trzydnio-
wy maraton, kilkugodzin-
ny występ francuskiego 
klauna z zespołu Les ELé-
ments DISPOnibles. Wła-
śnie w piątek, od godziny 
11:00 do 15:00 po ulicach 
miasta krążyć będzie niemy 
klaun, spotykając różnych 
mieszkańców. Za nim po-
dążać będzie fotograf, któ-
ry uwieczni te spotkania. 
Miłośników dobrej sztu-
ki czeka w trakcie trzech, 
weekendowych dni, wie-
le ciekawych wydarzeń ar-
tystycznych. Szczegółowy 
program opublikowaliśmy 
w ostatnim wydaniu Mojej 
Gazety, kolejne informacje 
podamy w następnym nu-
merze.

Paweł Skrzypczyński

Warsztaty, przedstawienia, akcje

Akcja plastyczna „Ściana Sztuki 4” pod kierunkiem Janusza Zauścińskiego skierowana jest do 
wszystkich zainteresowanych. Wystarczy przyjść w piątek, 10 sierpnia do Salonu Wystaw Ar-
tystycznych. Akcja ruszy o godz. 16:00, zakończy się o godz. 19:00 fot.ŻDK Żary
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ŻARY Święto 
Policji było, jak 
co roku, okazją 
do wręczenia 
awansów, nagród 
i wyróżnień.
Za pracę i zaangażowa-
nie na rzecz bezpieczeń-
stwa mieszkańców dzię-
kował policjantom oraz  
cywilnym pracownikom 
policji obecny na uroczy-
stości w sali konferencyj-
nej żarskiego ratusza za-
stępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Go-
rzowie Wielkopolskim 
insp. Jerzy Głąbowski. 

W piątek, 27 lipca, na 
uroczystą zbiórkę przyby-
li także przedstawiciele in-
nych służb mundurowych, 
instytucji współpracują-
cych z policją, a także wła-

dze samorządowe. To wła-
śnie samorządy lokalne - jak 
podkreślaj sami policjan-
ci - mocno wspierają dzia-
łania funkcjonariuszy, na 
przykład poprzez dofinan-
sowania do zakupu nowych 
radiowozów. Tym razem 
ufundowali policjantom na-
grody pieniężne i rzeczowe.

Pełniący obowiązki 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Żarach podinsp. 
Armand Pisarczyk-Łyczy-
wek wraz z zastępcą Ko-
mendanta Wojewódzkiego 
wręczyli awanse na wyż-
sze stopnie służbowe.

Postanowieniem Pre-
zydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej srebrny medal za 
długoletnią służbę otrzymał 
asp. szt. Andrzej Chytryk.

Andrzej Buczyński

Dzień policjanta
w żarskim ratuszu

Święto Policji zorganizowano w sali konferencyjnej żarskiego ratusza fot. UM Żary

Funkcjonariuszom gratulował zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim fot. UM Żary
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Awansowani:
na stopień nadkomisarza:
kom. Kłudkowski Piotr
kom. Pieniążek Robert
na stopień komisarza:
podkom. Pawlaczyk Krzysztof
podkom. Berestecka Aneta
podkom. Stefan Paweł
podkom. Szylko Krystian
na stopień aspiranta sztabowego:
st. asp. Dyszczyński Andrzej
st. asp. Jaszczuk Damian
st. asp. Klewin Radosław
st. asp. Łaniewski Adrian
st. asp. Majewski Krzysztof
st. asp. Niewczas Wojciech
st. asp. Potaszyński Marcin
st. asp. Silwanowicz Honoriusz
st. asp. Szewczyk Radosław
st. asp. Wujciów Katarzyna
na stopień starszego aspiranta:
asp. Żółkowski Marcin
asp. Basznica Krzysztof
asp. Bujalski Krzysztof
na stopień aspiranta:
mł. asp. Czekajło Radosław
mł. asp. Grześkowiak Piotr
mł. asp. Kromp Irena
mł. asp. Peciuch Krzysztof
mł. asp. Drewniak Łukasz
na stopień młodszego aspiranta:
sierż. szt. Jacuńska Natalia
sierż. szt. Kozakiewicz Bartosz
sierż. szt. Paszkowski Tomasz
sierż. szt. Puchacz Radosław
sierż. szt. Skwarek Adrian
sierż. szt. Talaga Michał

sierż. szt. Wujciów Krzysztof
sierż. szt. Tyburska Sylwia
sierż. szt. Żyburt Stanisław
na stopień sierżanta sztabowego:
st. sierż. Fryga Piotr
st. sierż. Hentsz Paweł
st. sierż. Mikołajczuk Krzysztof
st. sierż. Oksiak Katarzyna
st. sierż. Parma Mariusz
st. sierż. Szik Przemysław
na stopień starszego sierżanta:
sierż. Gulczyński Dawid
sierż. Morek Agnieszka
sierż. Biniecki Damian
sierż. Bzowski Krzysztof
sierż. Damas Tomasz
sierż. Dobrzyński Paweł
sierż. Górski Bartosz
sierż. Kłos Daniel
sierż. Migas Żaneta
sierż. Moczydłowska Agnieszka
sierż. Powroźniak Dawid
sierż. Sowa Krystian
sierż. Żołyński Marcin
na stopień sierżanta:
st. post. Jędrzejczak Arkadiusz
st. post. Majewski Grzegorz
st. post. Reguła Paweł
st. post. Rudziak Piotr
st. post. Szymanowska Aldona
na stopień starszego posterunkowego:
post. Bludo Piotr
post. Bochoń Edyta
post. Choiński Mateusz
post. Karbowski Paweł
post. Lewicki Paweł
post. Pendulak Damian

Życzenia policjantom składa burmistrz Żar Danuta Madej fot. UM Żary

Wśród gości byli między innymi wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu żarskiego fot. UM Żary
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Sezon wakacyjny 
w pełni. Niektórzy 
już wrócili do 
pracy, inni z kolei 
z niecierpliwością 
czekają na letni  
urlop.  Korzystając  
z usług biur podróży, 
mogą nam się 
przytrafić niemiłe 
niespodzianki. Od 
1 lipca obowiązują 
nowe zasady 
reklamacji imprez 
turystycznych.  
O zmianach 
informuje Urząd 
Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.

1 lipca weszły w życie nowe 
przepisy dotyczące imprez tury-
stycznych i usług powiązanych. 
Do umów podpisanych przed tą 
datą stosuje się dotychczasowe 
zasady. Dzięki zmianom kon-
sumenci z całej Unii Europej-
skiej będą chronieni na takim sa-
mym poziomie. Nowa ustawa 
uwzględnia też możliwości, ja-
kie daje internet – m.in. kupowa-
nie on-line pakietów usług tury-
stycznych, czyli np. lotu i hote-
lu. Zmienią się też trochę zasady 
reklamacji wyjazdów, podwyż-
szania cen wycieczki czy rozwią-
zania umowy. Podróżni zyska-
ją więcej praw w przypadku nie-
wypłacalności organizatora wy-
poczynku. 

Cena wzrasta o ponad 8 
procent? Możesz odstąpić 
od umowy 
Według nowych przepisów je-
śli organizator wyjazdu pod-
niesie cenę o więcej niż 8 pro-
cent, możesz odstąpić od umowy  
i nie poniesiesz żadnych kosz-
tów. Co więcej, gdy biuro podró-
ży zastrzegło w umowie, że wy-
cieczka może podrożeć, jeśli np. 
wzrosną ceny paliwa, to w od-
wrotnej sytuacji musi obniżyć 
cenę imprezy.

Nie zmienia się, że orga-
nizator wyjazdu może podnieść 
cenę najpóźniej na trzy tygo-
dnie przed wyjazdem. Nadal ma 
do tego prawo tylko w trzech 
przypadkach. Po pierwsze, gdy 
podrożeje transport, na przykład  
z powodu podwyżek cen paliwa.
Cena może też wzrosnąć, gdy 
wzrosną podatki lub opłaty od 

usług turystycznych, np. lotni-
skowe. Trzeci przypadek, to gdy 
wzrosną kursy walut.

Możliwość podwyżki ceny 
organizator musi wpisać do umo-
wy, inaczej nie może jej zmienić.

Rezygnujesz, bo wybuchł 
wulkan? Nie płacisz 
odstępnego
Nowością jest także to, że bę-
dziesz mógł bez konsekwen-
cji odstąpić od umowy, gdy  
wystąpią nadzwyczajne okolicz-
ności w miejscu wyjazdu, np. 
panuje tam epidemia, wybuch-
nie wulkan, jest zagrożenie ter-
roryzmem. W takim przypadku 
organizator zwróci ci wpłacone  
pieniądze w ciągu 14 dni. 

Tak jak do tej pory, nie po-
niesiesz kosztów rezygnacji tak-

że wtedy, gdy biuro podróży 
zmieni główne warunki imprezy, 
np. jej miejsce, czas trwania czy 
rodzaj środka transportu. Gdy 
jednak wprowadzi do progra-
mu imprezy nieznaczne zmiany 
i zastrzegł sobie do tego prawo  
w umowie, takiego prawa nie 
masz. 

Ponadto nowe przepisy da-
ją możliwości odstąpienia w cią-
gu 14 dni od umowy zawartej 
poza lokalem firmy, np. u ciebie  
w domu, ale tylko gdy nie było 
to wynikiem twojej wcześniej-
szej inicjatywy. Oznacza to, że 
nie będziesz mógł zrezygno-
wać bez ponoszenia konsekwen-
cji, np. jeśli wcześniej zadzwoni-
łeś do biura podróży i zaprosiłeś 
agenta do siebie.

Możesz rozwiązać umowę 

także w innych sytuacjach, np. 
z powodów osobistych. Wtedy 
jednak musisz się liczyć z tym, 
że biuro podróży potrąci sobie 
uzasadnioną opłatę za odstąpie-
nie. Zgodnie z nowymi przepi-
sami może wpisać do umowy, ile 
ta opłata wyniesie w zależności 
od czasu, w jakim odstąpisz od 
umowy. Na żądanie klienta orga-
nizator musi przedstawić uzasad-
nienie wysokości tych opłat.

Za mało uczestników? Są 
terminy, w jakich biuro 
musi cię zawiadomić
Biuro podróży tak jak dotychczas 
może zastrzec w umowie, że im-
preza się nie odbędzie, jeśli zgło-
si się zbyt mało uczestników. Do 
tej pory organizator sam określał 
w umowie, do kiedy może ją od-

wołać. Nowe przepisy wskazują 
konkretne terminy, w jakich naj-
później może to zrobić.
• 20 dni przed imprezą, która 

trwa ponad 6 dni,
• 7 dni przed imprezą, która trwa 

2-6 dni,
• 48 godzin przed imprezą, która 

jest krótsza niż 2 dni.
Biuro podróży zwraca wte-

dy turystom wszystkie wpłaty w 
ciągu 14 dni, ale nie płaci im od-
szkodowania.

Jesteś niezadowolony? 
Masz 3 lata na dochodzenie 
roszczeń
Do tej pory mogłeś złożyć rekla-
mację w ciągu 30 dni po zakoń-
czeniu wycieczki. Po 1 lipca ten 
termin znika. Zastrzeżenia do ja-
kości usług powinieneś zgłosić 
jak najszybciej, najlepiej jeszcze 
w trakcie wyjazdu. Dzięki temu, 
organizator będzie miał szansę 
usunąć nieprawidłowości. Jed-
nak swoich praw będziesz mógł 
dochodzić przez 3 lata - dopiero 
wtedy twoje roszczenia się prze-
dawnią. W praktyce oznacza to, 
że reklamację możesz złożyć na-
wet po 2 latach i 11 miesiącach. 
Jeśli jednak wcześniej nie zgła-
szałeś problemów, będzie to bra-
ne pod uwagę przy ustalaniu 
ewentualnej obniżki ceny czy re-
kompensaty. 

Nowością jest to, że od  
1 lipca reklamację możesz zło-
żyć nie tylko u organizatora wy-
jazdu, ale także u agenta, który 
sprzedał ci wycieczkę. Tak jak 
dotychczas możesz się domagać 
obniżenia ceny oraz odszkodo-
wania lub zadośćuczynienia za 
poniesione szkody lub krzywdy.

Jest także minus zmian. 
Do tej pory przedsiębiorca mu-
siał odpowiedzieć na reklamację  
w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie zro-
bił, oznaczało to, że uznał ją za 
uzasadnioną. Nowe przepisy tej 
kwestii nie regulują. 

Biuro podróży bankrutuje? 
Możesz kontynuować urlop
Podróżni zyskają też więcej praw 
w przypadku niewypłacalności 
biura podróży. Do tej pory mo-
gli liczyć na pokrycie kosztów 
powrotu do kraju i zwrot wpła-
conych, ale niewykorzystanych 
kwot. Po 1 lipca jeśli biuro upad-
nie, turyści będą mogli kontynu-
ować wypoczynek, tak jak było 
to przewidziane w umowie. 

ATB (źródło: UOKiK)

ROZMAITOŚCI

REGION Porady dla wyjeżdżających na wakacje

Kłopoty z wakacjami

fot. ARMG
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Najszybszy policjant
na rowerze
KOLARSTWO Sierż. szt. 
Tomasz Kołogryw pierwszy 
w kategorii „Policja” 
podczas XIII Maratonu 
MTB o puchar komendanta 
powiatowego policji  
w Stargardzie.

Policjant ze Szprotawy powtórzył swój 
sukces sprzed roku, a tegoroczne jest 
trzecim jego zwycięstwem w tej imprezie.  
Tym razem z czasem 1 godzina i 41 minut 
pokonał 58-kilometrowy dystans wokół 
jeziora Miedwie jako pierwszy w swojej 
kategorii. W maratonie wystartowało 778 
uczestników z całej Polski.

Tomasz Kołogryw na podium fot. Lubuska Policja

Hania w krajowej czołówce
SIATKÓWKA Żaranka 
Hanna Dul wraz z Kaliną 
Pylińską z klubu SPS 
Zbąszynek wywalczyły 
IV miejsce podczas 
ogólnopolskich finałów 
Mistrzostw Polski 
Młodziczek w siatkówce 
plażowej w Bielawie pod 
Warszawą.

Do najlepszej szóstki turnieju spośród 16 
drużyn, które dotarły do rozgrywek fina-

łowych, zakwalifikowała się jeszcze jed-
na para reprezentująca województwo  
lubuskie, również z klubu SPS Zbszynek. 
Dziewczęta przygotowywały się do wy-
stępów pod okiem trenerów Piotra Góraw-
skiego i Grzegorza Kowalczyka. Dwie eki-
py miało województwo małopolskie - MOS 
Wieliczka i Poprad Stary Sącz. Tak wy-
soko doszły również dziewczyny z wiel-
kopolskiego UKS Olimp Września oraz  
mazowieckiej Ateny Warszawa.

Sukces to niewątpliwy, tym bardziej, 
że do rozgrywek przystąpiło kilkaset par  
z całej Polski. ATB

Zawodniczki SPS Zbąszynek z trenerami, rodzicami i kibicami fot. nadesłane Hanna Dul z Kaliną Pylińską oraz trenerem Piotrem Górawskim fot. nadesłane
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Nie tylko karatecy 
na wakacjach
Już po raz  
26. lubscy karatecy 
zorganizowali 
Międzynarodowy 
Obóz Oyama Karate 
– Polska, Niemcy, 
Ukraina. Wzięło  
w nim udział ponad 
120 uczestników  
z Cottbus, Hamburga, 
Pawłogradu, Żar, 
Iłowej, Jasienia, 
Cigacic, Warszawy, 
Wrocławia, Zielonej 
Góry, Nowogrodu 
Bobrzańskiego, 
Zasiek, Żagania, 
Górzyna i Lubska.
Co roku na obozy organizowa-
ne pod szyldem Lubuskiego Cen-
trum Oyama Karate jeździ od 100 
do 140 osób. Wakacyjne wyjaz-
dy organizowane przez karateków 
mają już swoją ugruntowaną re-
nomę i stąd też popularność takiej 
właśnie wakacyjnej formy wypo-
czynku. Mnóstwo atrakcji, zawo-
dy w wielu konkurencjach zakoń-
czone wręczeniem medali i dy-
plomów dla najlepszych, integra-
cja uczestników z trzech krajów,  
a przede wszystkim wyjątkowa 
atmosfera, która sprawia, że wielu 
uczestników nie może się już do-
czekać kolejnego lata i pojechać 
na obóz ponownie. Trzeci rok  
z rzędu obozowicze bawili się  
i trenowali w Kątach Rybackich 
koło Krynicy Morskiej.

Andrzej Buczyński

Tradycyjna sesja zdjęciowa na plaży fot. LCOK

Zadowolone buźki mówią same za siebie fot. fot. LCOK Bitwa piankowa to mnóstwo frajdy fot. fot. LCOK

Chrzest na obozowego samuraja fot. fot. LCOK
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Andrzej Tomiaowicz
- Kiedyś organizowaliśmy obozy tylko 
i wyłącznie dla zawodników. Jednak 
ze względu na prośby rodziców, którzy 
słyszeli, że robimy fajne obozy, od kil-
kunastu lat jeżdżą z nami także ci, któ-
rzy nie trenują. W tym roku nietrenu-
jących mieliśmy nawet więcej, niż tre-
nujących karate. Od kilkunastu lat ro-
bimy też kolonie dla młodszych dzie-
ci i w tym roku najmłodsze miało 7 lat. 
Obozy międzynarodowe organizujemy 
od 11 lat. 

Do tamtego roku robiliśmy dwa 
turnusy - osobno dziecięcy i młodzie-
żowy. Kierując się też sugestiami rodzi-
ców, teraz zrobiliśmy to razem. Trosz-
kę obawialiśmy się tego, jak młodzież 
przyjmie takie młodsze dzieci i odwrot-
nie. Ale kilkanaście lat temu zrobiliśmy 
taki projekt “starszy brat, starsza sio-
stra”. Część dzieci jest jedynakami, a 
o jedynakach panują różne opinie. Naj-
częściej nieprzychylne. Zrobiliśmy to w 
ten sposób, że jedynak dostawał obo-
zowego starszego brata lub siostrę. Oni 
się nimi opiekowali. Postanowiliśmy do 
tego wrócić i w tym roku okazało się to 
strzałem w dziesiątkę. Często było wi-
dać, jak ten starszy na przykład pochy-
la się nad maluchem i zawiązuje mu 
buta, albo wiąże uprząż przed wspi-
naczką linową. Później rodzice opowia-
dali, jak zadowolone dzieciaki mówiły 
na przykład, że Paweł to taki fajny ko-
lega i nie było problemu z tym, że Pa-
weł był o 12 lat starszy. 

Mieliśmy na obozie dzień ukraiń-
skiej kultury, podczas którego prezen-
towane były ukraińskie tańce tradycyj-
ne i nowoczesne, śpiewane były pio-
senki, deklamowane wiersze. 
Wszyscy trenujący sztuki walki mie-
li zajęcia z karate bądź defendo. Dla 
pozostałych robiliśmy zajęcia z samo-
obrony, które uczą zachowań w sytu-
acjach, jakie mogą wystąpić na uli-
cach, gdy ktoś kogoś zaczepia, próbuje 
dusić, wykręcać ręce i tak dalej. Wszy-
scy bardzo to sobie chwalili.
Od kilkunastu lat organizujemy zajęcia 
ze wspinaczki linowej. Kilku to podła-
pało na tyle, że idąc na studia, będą 
szukać jakiegoś klubu wysokogórskie-

go. Inną atrakcją jest paintball i przez 
cały obóz młodzież gra sobie w róż-
ne gry strategiczne. Wiem, że zawsze 
znajdzie się ktoś, kto powie że uczymy 
strzelania. Jednak strzelanie do celu 
uczy perfekcji, precyzji i spokoju. No 
i żaden cel nie przypomina żadnego 
zwierzątka. Sam lubię zwierzęta i je-
stem przeciwnikiem myślistwa. 

Uczestnicy obozu z Ukrainy nie 
mogli odpuścić wizyty w galerii han-
dlowej, gdzie robią takie wielkie za-
kupy, jakich dawno nie widziałem. Tak 
jest z resztą co roku. Mówią, że dla 
nich Polska to jest Zachód. Miło usły-
szeć, jak ktoś tak pozytywnie wypowia-
da się o naszym kraju.

Tradycyjnie odbył się chrzest 
obozowy dla tych, którzy byli z nami 
pierwszy raz. W tym roku 64 uczestni-
ków było ochrzczonych na obozowego 
samuraja. 

Piankowa wojna, to nasz patent, 
który w cudzysłowie sprzedajemy in-
nym organizatorom obozów. Zawsze 
mieliśmy problem z zieloną nocą. Kie-
dyś pastę Nivea łatwo było sprać, ale 
jak się pojawiły te syntetyczne pasty 
do zębów, to zaczęły się problemy, bo 
nie dość, że ciężko było to sprać, to od-
barwiały jeszcze tkaniny. Kombinowa-
liśmy co z tym zrobić i wpadliśmy na 
pomysł piankowej wojny. Każdy dosta-
je piankę do golenia, ustawiamy dwa 
zespoły i tak się zaczyna wzajemne 
malowanie. Nie tylko dzieci, ale i mło-
dzież też chętnie się w to bawi. I nie 
mamy już problemów z zieloną nocą.

Przez cały obóz dzieciaki brały 
udział w olimpiadzie, w różnych kon-
kurencjach. Mieliśmy w tym  roku do 
rozdania około 13 kilogramów medali. 
Byli tacy, którzy otrzymali nawet kilka. 

Siedem osób było na naszym 
obozie po raz trzeci, cztery osoby po 
raz piąty, trzy osoby były siódmy raz. 
Jeden z uczestników był już dziesięć 
razy, ale był też taki, który zaliczył 
piętnaście naszych obozów. Nie liczę 
oczywiście siebie i jednej z opiekunek. 
Dla nas był to już 26. obóz. Z resztą ca-
ła nasza kadra opiekunów jeździła na 
obozy jako uczestnicy, a teraz pracują 
razem ze mną.

Obozowe trofea będą pamiątką fot. fot. LCOK

Wakacje nad wodą cieszą wszystkich fot. fot. LCOK

Wspinaczki i zjazdy na linach są staym punktem programu fot. fot. LCOK

Gry w leśnej scenerii, nie tylko dla chłopców fot. fot. LCOK
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Sparingowa przegrana 
Promienia w Bolesławcu
PIŁKA NOŻNA BKS 
Bolesławiec wygrał na 
własnym boisku mecz 
z żarskim Promieniem. 
Rezultat końcowy 
spotkania to 4:2.
Sporo bramek, a jeszcze więcej sytuacji pod-
bramkowych, które mogły się zakończyć in-
nym wynikiem dla obu drużyn. Pierwsza po-
łowa zakończyła się jednobramkową prze-
wagą gospodarzy po strzale Damiana Puzio 
w 27 minucie.

W drugiej połowie działo się znacznie 
więcej, pomimo upału, który na pewno nie 
motywował zawodników do jeszcze więk-
szego wysiłku. Na wyższy wynik BKS-u za-
pracowali jeszcze Mateusz Dmuchowski, 
Łukasz Graczyk oraz Adrian Kulesza. Bram-
ki dla Promienia zdobyli Rafa Rogalski i Pa-
weł Danielewski.

Podopieczni Grzegorza Tychowskie-
go mają w kalendarzu zaplanowany jesz-
cze jeden mecz sparingowy przed sezonem 
ligowym. W sobotę 4 sierpnia podejmować 
będą na własnym boisku piłkarzy Zametu 
Przemków. ATB Wyjściowy skład Promienia na mecz w Bolesławcu fot. Andrzej Buczyński

Piłka wpadała do obydwu bramek fot. Andrzej Buczyński

Pomimo upału ruch na boisku był całkiem spory fot. Andrzej Buczyński Trener Grzegorz Tychowski sprawdza swoich piłkarzy fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

 u Sprzedam - PEUGEOT 308 
1598cm3 ,benzyna ,rok produkcji 
2010 ,bezwypadkowy ,kupiony w 
polskim salonie ,stan bardzo dobry. 
Cena do negocjacji - 17000 zł Tel. 
603420045

 u SPRZEDAM NOWY DOM W ŻA-
RACH. Tel. 790 612 302

 u Sprzedam umywalkę Torebka 
Louis Vitton, słuchawki dr Beats drei 
monster. Ościeżnice i tunel biały fir-
my  Porta oryginalnie zapakowany, 
nowe kserokopiarka. Tel. 53 052 10 
33

 u Sprzedam nową baterię z wycią-
ganą wylewką zlewozmywakową. 
Tel. 53 052 10 33

 u Regał, szafka na buty, uchwyt 
ścienny na telewizor 40-55 cali.

 u Sprzedam mieszkanie 47 m2 , 3 
pokoje, 4 piętro na Os. Muzyków. Tel. 
880 555 151

KUPIĘ

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

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

 u Korepetycje z języka polskiego 
Wszystkie poziomy. Doświadczony 
nauczyciel. Tel. 602 233 407

 u Kupie auto zarejestrowane 
opłacone na chodzie w cenie do 
2500 zł  Tel. 505233573 

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

MOTORYZACJA

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

 u Sprzedam - PEUGEOT 308 
1598cm3 ,benzyna ,rok produkcji 
2010 ,bezwypadkowy ,kupiony 
w polskim salonie ,stan bardzo 
dobry. Cena do negocjacji - 17000 
zł   Tel. 603420045

 u Sprzedam - PEUGEOT 308 
1598cm3 ,benzyna ,rok produkcji 
2010 ,bezwypadkowy ,kupiony 
w polskim salonie ,stan bardzo 
dobry. Cena do negocjacji - 17000 
zł   Tel. 603420045

 u Fiat Panda 2012r -salon - 5 
drzwi, czerwony metalik. Reje-
stracja, OC do końca 2018r. Nowe 
opony, 100% sprawny, okazyjnie 
sprzedam. Cena 5200 zł. Tel. 602 
128 246

 u  Sprzedam  opel  astra  f  1,4  
93r. w dobrym  stanie sprawna 
tanio. Tel. 661406622

 u Sprzedam Peugeot 308, rok 
produkcji 2007, pierwszy właści-
ciel. Disel.  Tel. 692 529 646

 u BMW 320D e 90 kombi 2005r 
wer. angielska disel 163 km 160 
tys.km pakiet sport CENA 13200 
Tel. 603 597 697

 u Sprzedam Nissan Micra 
2008r. TEL. 609321482 Tel. 609 
321 483

PRACA

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

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

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

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

 u Remonty mieszkań. Tel. 519 
491 636

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 u USŁUGI REMONTOWO-BU-
DOWLANE - pełen zakres TANIO I 
SOLIDNIE Tel. 692 014 221

 u Budowlaniec szuka pracy. Tel. 
889 684 622

 u Przyjmę pracę w Żarach, 
sprzedawca lub inne propozycje. 
Tel. 57 669 29 71

 u Budowlaniec Szuka pracy. Tel. 
889 684 622

 u Instalacje elektryczne pełny 
zakres. Tel. 660 728 681

 u Emeryt przyjmie pracę w 
ochronie. Tel. 794 351 941

 u Doświadczona opiekunka, 
zaopiekuje się osobą starszą na 
terenie Żar. Tel. 660 179 492

RÓŻNE

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

 u Darmowy rzeczoznawca. 
Szkoda na pojeździe? Rozliczana 
kosztorysowo? Odbierz dodatko-
we pieniądze. Decyzja w trzy dni 
robocze. Weryfikacja kosztorysu z 
ostatnich 3 lat!!!  Tel. 606 805 778

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

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

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

 u Tarot- terapia duszy profe-
sjonalne porady Miłość ,Zdro-
wie,finanse kontakt na początku 
E-mail urszula7@onet.pl

 u Pokoje dla pracowników firm. 
tel. 604331628 Tel. 696 762 277

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

REKLAMA
 u Darmowy rzeczoznawca. 

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

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784
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Pierogi 
z soczewicą
Ciasto składniki:
• 2 szklanki mąki pszennej
• Sól
• Ciepła woda
Mąkę przesiać na stolnicę, 
dodać sól. Zrobić w środku 
zagłębienie i wlewać ciepłą 
wodę małymi porcjami ok 
¾ szkl. wody (Ilość wody 
zależy od rodzaju mąki). 
Zagnieść elastyczne ciasto. 
W razie potrzeby podsypać 
mąką.

• 2 ugotowane ziemniaki
• 1 jajko ugotowane na 

twardo
• 2 łyżki masła
• 1 cebula, drobno pokrojo-

na w kostkę
• 1 surowe jajko
• pieprz ziołowy i czarny do 

smaku
• vegeta i maggi do smaku

Soczewicę gotować w oso-
lonej wodzie, aż będzie 
miękka. Ziemniaki i ugoto-
wane jajko zetrzeć na tarce. 
Na maśle zeszklić cebulę.
Soczewicę zmielić. Wy-
mieszać z ziemniakami, 
jajkiem, cebulą. Dodać su-
rowe jajko, przyprawy, wy-
mieszać.
Ciasto zagnieść na jed-
nolitą i elastyczną masę. 
Rozwałkować cienko i od 
szklanki wykrajać krążki. 
Na środek nakładać po ły-
żeczce farszu i zlepiać boki, 
przyszczypując brzegi, aby 
uformować pierogi.
W dużym garnku zagotować 
osoloną wodę. Wrzucać 
pierogi partiami i gotować 
przez kilka minut, aż wypły-
ną na powierzchnię. Wyj-
mować łyżką cedzakową.

 u Psychoterapia, bioenergote-
rapia, kartomancja. Tel. 57 607 
83 03

NIERUCHOMOŚCI

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

 u Brody – dom do zamieszkania, 
400tys. Do negocjacji,  Partner Nie-
ruchomości. Tel.  606 705 480

 u Olbrachtów, działki rolno-bu-
dowlane. Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 u Biedrzychowice Dln, działka w 
dobrej cenie 60ar rolno-budowal-
na z warunkami zabudowy, piękna 
okolica . Partner Nieruchomości.   
Tel.  690 411 006

 u Kawalerka do wynajęcia, ume-
blowana z miejscem na samochód 
z możliwością grylowania. Cisza i 
spokój. Żary - Kunice Tel. 696 261 
345

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

 u Sieniawa - działka na sprzedaż 
o pow. 15 ar- 36 tys. Możliwość za-
kupu większej powierzchni. Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-999 

 u Sieniawa - działka na sprzedaż 
o pow. 15 ar- 36 tys. Możliwość za-
kupu większej powierzchni. Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-999

 u Bieniów – duża działka rolno-
-budowlana. Partner Nieruchomo-
ści.   Tel.  690 411 006 

 u Żary - polecamy na sprzedaż 
działkę w Żarach, na nowym osie-
dlu, o pow. 10 arów - 79 tys. Media 
przy działce. Partner Nieruchomo-
ści.    Tel. 533-308-999  

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

 u Lipinki Łużyckie - ładny dom 
na sprzedaż dla dwóch rodzin, do 
wprowadzenia, usytuowany na du-
żej działce, Partner Nieruchomości.  
Tel. 53 330 89 99

 u Żary - lokal usługowy na par-
terze w kamienicy o pow. 40 m2 w 
cenie 100 tys. Partner Nieruchomo-
ści. Tel. 53 330 89 99

 u Żary - dla klientów poszuku-
jemy mieszkań na sprzedaż. Gwa-
rantujemy profesjonalną obsługę 
klienta. Partner Nieruchomości.   
Tel. 533-308-999

 u Bronków – okazja! - działka 
budowlana 0,8ha z pozwoleniem 
na budowę i projektem domu + 
działka leśna 0,6ha. Partner Nieru-
chomości tel. 690 411 006 . Partner 
Nieruchomości. Tel.  690 411 006

 u Żary, Rynek – lokale biurowe 
do wynajęcia. Partner Nieruchomo-
ści 690 411 006

 u Mieszkania 100m2 w stanie de-
weloperskim w Żarach, 295 tys. do 
negocjacji, Partner Nieruchomości. 
Tel.  606 705 480

 u Jasień - mieszkanie 2pok. 
52m2, I piętro, 115tys. Partner Nie-
ruchomości. Tel. 606 705 480

 u Żary-centrum, lokal 110m2 do 
wynajęcia, Partner Nieruchomości. 
Tel.  606 705 480 

 u Jasień – mieszkanie 2pok., 
115tys., Partner Nieruchomości. Tel.  
606 705 480; 

 u Żagań – mieszkanie 2pok. 
160tys., Partner Nieruchomości. 
Tel. 606 705 480

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

 u Powierzchnie magazynowe od  
340 do 440 m2 - do wynajecia - 
blisko centrum Żar;  dobra cena. 
Partner Nieruchomości. Tel. 887-
758-384

 u Pokoje pracownicze do wyna-
jęcia. Partner Nieruchomości.    Tel. 
887-758-384

 u Sprzedam mieszkanie 47 m2 , 
3 pokoje, 4 piętro na Os. Muzyków. 
Tel. 880 555 151

 u Sprzedam nowy dom w Żarach. 
Tel. 790 612 302

 u Wynajmę kawalerkę w domu 
jednorodzinnym z osobnym wej-
ściem. Tel. 669 549 796

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

Przyczepa samozbiera-
jąca, rok 2001, 

Tel. 699-932-056

fot. ARMG

REKLAMA

Pierogi 
z ziemniakami  
i żółtym serem
Ciasto:
Składniki i przygotowanie jak z przepi-
su na pierogi z soczewicą

• 8 dużych ziemniaków, obranych i 
pokrojonych w kostkę

• 140 g (1 szkl.) startego żółtego sera, 
np. cheddar

• 2 łyżki sosu serowego instant, przy-
gotowanego zgodnie z instrukcjami 
na opakowaniu

• 1 szczypta soli cebulowej do smaku
• 1 szczypta soli i pieprzu do smaku

Włożyć ziemniaki do garnka i zalać 
wodą. Doprowadzić wodę do wrzenia 
i gotować, aż ziemniaki będą miękkie, 
około 15 minut. Odcedzić ziemniaki  
i wymieszać ze startym serem i sosem 
serowym, kiedy są jeszcze gorące. Do-
prawić solą cebulową, solą zwykłą i pie-
przem. Odstawić do ostygnięcia.
Podzielić ciasto na dwie części. Na po-
wierzchni lekko posypanej mąką roz-
wałkować pierwszy kawałek, aż ciasto 
będzie wystarczająco cienkie, aby lepić 
pierogi, ale nie zbyt cienkie, żeby się 
rozrywało. Wykroić koła za pomocą fo-
remki lub szklanki. Krawędzie wykrojo-
nego ciasta posmarować odrobiną wody, 
nałożyć łyżką farsz do środka. Złożyć 
ciasto na pół, a następnie docisnąć kra-
wędzie. Pierogi ugotować we wrzącej 
osolonej wodzie.

Pierośniki
Ciasto:
• 3 szklanki mąki pszennej
• 2 jajka
• 1 szklanka mleka
• 1 szklanka wody gazowa-

nej
• szczypta soli, szczypta 

cukru
• olej do smażenia

Farsz:
• 1,5 kg ziemniaków
• 2 kostki sera białego
• 4 cebule, posiekane
• 50 g boczku, pokrojonego 

w drobną kostkę
• sól i pieprz do smaku
• ostra papryka do smaku

W misce zmiksować wszyst-
kie składniki na gładkie cia-
sto. Ciasto powinno mieć 
konsystencję  śmietany, tak 
jak na zwykłe naleśniki.
Na patelni rozgrzać olej  
i smażyć naleśniki z obu 
stron.  Ziemniaki ugotować, 
utłuc i wymieszać z serem.
Na rozgrzanej patelni pod-
smażyć cebulę z boczkiem. 
Dodać do ziemniaków, do-
prawić solą, pieprzem i pa-
pryką.
Na usmażone naleśniki na-
łożyć przygotowany farsz  
i złożyć w trójkąty lub zwinąć 
w rulony  . Można lekko pod-
smażyć przed podaniem.
Pierośniki można podawać 
ze śmietaną lub sosem grzy-
bowym.
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• Stanowisko do spraw rozliczeń Żary 
(umowa na czas zastępstwa) 1

• Instruktor terapii zajęciowej/ Terapeuta 
Żary 2

• Księgowa Żary 1
• Opiekunka Miłowice 1
• Specjalista do spraw administracyjno-go-

spodarczych Lubsko 1
• Młodszy asystent Żary 1
• Pracownik biurowy Żary 1
• Fryzjer damsko-męski Łęknica 1
• Strażnik w Parku Krajobrazowym „Łuk 

Mużakowa” Łęknica 1
• Nauczyciel klasy dla dzieci z autyzmem 

Lubsko 1
• Nauczyciel techniki Lubsko 1
• Nauczyciel wychowania fizycznego 

Lubsko 1
• Nauczyciel muzyki Lubsko 1
• Nauczyciel świetlicy szkolnej Lubsko 1
• Nauczyciel – terapia metodą Tomatisa 

Lubsko 1
• Nauczyciel terapeuta integracji senso-

rycznej Lubsko 1
• Nauczyciel języka niemieckiego Wicina 1
• Nauczyciel języka angielskiego Wicina 1
• Nauczyciel matematyki (z informatyką) 

Wicina 1
• Nauczyciel języka angielskiego Trzebiel 1
• Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Tuplice 2
• Nauczyciel wspomagający Tuplice 1
• Operator wtryskarki Żary 4
• Majster obwodu drogowego Lubsko 1
• Sprzedawca w stacji paliw Żary 1
• Kontroler jakości Żary 2
• Monter/kontroler jakości Żary, Mirostowi-

ce Dolne 7
• Operator wsparcia produkcji Żary 10
• Operator wsparcia produkcji Mirostowice 

Dolne 10

• Magazynier-kierowca Żary 1
• Monter wentylacji Żary/woj. lubuskie 2
• Monter klimatyzacji Żary/woj. lubuskie 2
• Elektryk Żary./woj. lubuskie 2
• Pomocnik rzeźnika-wędliniarza Żary 3
• Sprzątaczka Żary 1
• Dekarz Żary/woj. lubuskie 2
• Kelner Pietrzyków 2
• Kucharz Pietrzyków 2
• Kucharz Łęknica (1/2 etatu) 1
• Kelnerka Łęknica (1/2 etatu) 1
• Fryzjer Lubsko 1
• Spawacz Lubsko 10
• Malarz proszkowy Lubsko 2
• Szlifierz Lubsko 10
• Elektromonter Lubsko 2
• Brukarz Żary 6
• Pracownik elektryczno-techniczny Trze-

biel 1
• Pracownik obsługi stacji paliw SHELL 

Brody 1
• Pracownik myjni Lubsko 1
• Kierowca kat. B/ Zaopatrzeniowiec Żary 1
• Kucharz Żary 1
• Kierowca kat. B Żary 2
• Kierowca autocysterny Teren kraju 1
• Kierowca samochodu ciężarowego pow. 

3.5t (Dz. Międzynarodowych Przew. Tow. I 
Sped.) Transport międzynarodowy 5

• Kierowca samochodu ciężarowego pow. 
3.5t (Dz. Specjalistycznych  Przew. Tow. I 
Sped.) Transport międzynarodowy 2

• Kierowca samochodu ciężarowego pow. 
3.5t (Dz. Krajowych. Przew. Tow. I Sped.) 
Transport krajowy 5

• Mistrz zmiany Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego pow. 

3,5 tony Teren Żar 5
• Elektryk samochodowy Żary 2
• Mechanik samochodowy Żary 5
• Kierowca autobusu Żary 7

• Betoniarz (Szprotawa) 2
• Bibliotekarz szkolny (Henryków) 1
• Brygadzista (Wiechlice) 1
• Cukiernik (Żagań) 1
• Doradca klienta biznesowego (po-

wiat Żagań) 1
• Doradca klienta (Żagań) 1
• Ekspedientka (Iłowa) 1
• Elektryk - automatyk (Szprotawa) 1
• Elektryk /operator  (Żagań) 1
• Kasjer sprzedawca (Iłowa) 2
• Kelner/barman (Żagań) 2
• Kierowca C+E w transporcie między-

narodowym (Kraje UE) 1
• Kierowca kat. B (Żagań) 5
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Polska) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Szprotwa) 1
• Kierownik magazynu (Wiechlice) 1
• Kucharz (Żagań) 2
• Listonosz (Iłowa) 1
• Logistyk (Żagań) 1
• Magazynier - kierowca (Szprotawa) 1

• Magazynier  (Wiechlice) 4
• Magazynier (Żagań) 1
• Magazynier/kierowca (Żagań) 1
• Monter Instalacji Elektrycznych 

(Żagań/ Poznań) 4
• Monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych (woj. lubuskie) 2
• Monter Instalacji Sanitarnych (Ża-

gań/ Poznań) 5
• Nauczyciel chemii (Żagań) 1
• Nauczyciel doradztwa zawodowego - 

(Żagań) 1
• Nauczyciel Edukacji Dla Bezpieczeń-

stwa 1
• Nauczyciel edukacji wczesnoszkol-

nej (Żagań) 1
• Nauczyciel informatyki/ nauczania 

zintegrowanego z uprawnieniami do 
prowadzenia zajęć z programowania 
(Żagań) 1

• Nauczyciel języka angielskiego 
(Brzeźnica) 1

• Nauczyciel języka angielskiego 
(Szprotawa) 1

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

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

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

tel. 512 209 363

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

699-932-056
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Podczas rutynowej kontroli drogowej nadko-
misarz Olga Lenski znajduje w samochodzie 
ciężko rannego studenta Tomasza Nowaka (Tim 
Haberland). Młody Polak trafi a do szpitala, ale 
lekarzom nie udaje się go uratować. Niemiecka 
funkcjonariuszka wraz z mającym polskie ko-
rzenie policjantem Adamem Raczkiem rozpoczy-
na dochodzenie. Krewni Nowaka, matka Marta 
i siostra Elżbieta, informują ich, że mężczyzna był 
ostatnio całkowicie pochłonięty nauką i przygot-
owaniem do obrony pracy magisterskiej. 

TVP1 fi lm kryminalny, Niemcy, 2015

Telefon 110: Na granicy23:20

Piątek

POLSAT

20:05

Sobota

Już jako dzieci przyjaciele, Rafe McCawley 
(Ben Affl  eck) i Danny Walker (Josh Hartnett), 
są zafascynowani samolotami. Po latach 
obaj zostają pilotami amerykańskiej armii. 
Jest styczeń 1941 roku. W Europie trwa 
wojna, która jeszcze nie dotyka Stanów Zjed-
noczonych. Rafe zakochuje się w pielęgniarce 
Evelyn Johnson (Kate Beckinsale). Wkrótce 
jako ochotnik wstępuje do elitarnego oddziału, 
Orlego Szwadronu, który bierze udział w powi-
etrznej bitwie o Anglię. 

Sherry Parker (Taraji P. Henson) dostaje 
propozycję pracy w Pekinie. Wyjeżdża tam razem 
z synem Dre (Jaden Smith). Chłopak nie może 
zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu. Z tego 
powodu często popada w konfl ikty ze szkolnymi 
kolegami. Jest też przez nich prześladowany. 
Pewnego dnia Dre poznaje pana Hana (Jackie 
Chan), dozorcę budynku, w którym mieszka 
razem z matką. Mężczyzna postanawia nauczyć 
chłopca sztuk walki, by mógł on samodzielnie 
bronić się przed dokuczającymi mu rówieśnikami.

TVN dramat wojenny, USA, 2001fi lm przygodowy, Chiny, USA, 2010

Pearl HarborKarate Kid 20:00

Niedziela

Rok 1945. Wojskowy lekarz, kapitan Kwiat-
kowski (Marek Kondrat), operuje pułkownika 
Kiziora (Adam Ferency) z Urzędu Bezpieczeńst-
wa. W nagrodę otrzymuje tydzień urlopu, który 
postanawia spędzić w rodzinnej Warszawie. 
Tu zakochuje się w pięknej Krysi (Renata 
Dancewicz). Podczas awantury w restauracji 
broni dziewczyny przed radzieckim ofi cerem, 
podając się za pułkownika bezpieki. Chcąc zrobić 
dobre wrażenie na ukochanej i zdobyć jej serce, 
kontynuuje tę mistyfi kację.

TVP2 komediodramat, Polska, 1995

Pułkownik Kwiatkowski 20:45

Poniedziałek

Matthias Lee Whitlock (Denzel Washington) 
jest szefem policji w spokojnym miasteczku na 
Florydzie. Jego żoną jest Alex Diaz Whitlock (Eva 
Mendes), również policjantka. Kobieta awansuje 
na detektywa w wydziale zabójstw w pobliskim 
Miami. Ich związek przechodzi poważny 
kryzys. Wkrótce Alex składa pozew o rozwód. 
Zgorzkniały Matthias nawiązuje romans 
z zamężną Ann Merai Harrison (Sanaa Lathan). 
Niebawem kobieta wyznaje Whitlockowi, że ma 
raka i pozostało jej zaledwie pół roku życia.

POLSAT thriller, USA, 2003

Wyścig z czasem22:40

Wtorek

Lata 60. XX. Szczęśliwy świat 16-letniego Franka 
Abagnale’a (Leonardo DiCaprio) rozpada się, 
gdy jego rodzice postanawiają się rozwieść. 
Jednocześnie ukochany ojciec chłopca (Christo-
pher Walken) okazuje się zadłużonym życiowym 
nieudacznikiem. Załamany nastolatek ucieka 
z domu i z 25 dolarami w kieszeni jedzie do 
Nowego Jorku. By przeżyć i pomóc ojcu, zaczyna 
fałszować czeki. Wrodzony spryt i inteligencja 
sprawiają, że Frank szybko na tym polu odnosi 
sukcesy. 

POLSAT komedia kryminalna, USA, 2002 

Złap mnie, jeśli potrafi sz20:40

Środa

Danny Donahue (Paul Rudd) i Wheeler (Seann 
William Scott) pracują razem przy promocji 
napoju energetycznego. W ciągu dnia jeżdżą 
wymyślnie przerobionym autem i namawiają 
młodzież do picia Minotaura. Wheeler lubi 
swoje zajęcie, tymczasem jego kolega, którego 
dręczy myśl o tym, że niczego w życiu nie 
osiągnął, potrzebuje odmiany. Pewnego dnia, 
po prezentacji swojego produktu w kolejnej 
szkole panowie dowiadują się, że ich auto ma 
być odholowywane za złe parkowanie. 

TVN komedia, Niemcy, USA, 2008  

Wyrolowani22:30

Czwartek
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05:30 Telezakupy
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial 
kostiumowy, prod. Turcja

07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Alarm! - magazyn
09:05 Ranczo - serial
10:10 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
11:05 Dr Quinn - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w zagrodzie 
12:50 Natura w Jedynce 

- 24 godziny na Alasce 
13:15 Dookoła świata 
13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:40 Leśniczówka 

16:05 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem 
- serial kostiumowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:08 Pogoda dla żeglarzy
20:10 Alarm! - magazyn
20:28 Tour de Pologne
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:35 Big Music Quiz 
22:35 DiscoPoland
23:20 Telefon 110: Na granicy 

- fi lm kryminalny
01:00 Życzenie śmierci 2 

- fi lm sensacyjny
02:40 Zdradzona przyjaźń 

- thriller, prod. USA

05:25 Koło fortuny
06:00 Na dobre i na złe
06:55 Afryka od kuchni 
07:20 Makłowicz w podróży 

- Malta Waleczna Valletta 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra6
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości - serial
14:00 Coś dla Ciebie 
14:25 Makłowicz w podróży 

- Malta Archipelag 
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Czarna Perła - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:10 Terminator 
- fi lm science fi ction, 
prod. USA, 1984, 
reż. James Cameron, 
wyk. Arnold Schwarzeneg-
ger, Michael Biehn

22:05 Kryminalne 
zagadki Las Vegas 
- serial sensacyjny,
 prod. Kanada, USA, 2014

23:50 Film fabularny
01:45 Kontakt 

- serial kryminalny, 
prod. Francja, 2016

02:45 XXII Festiwal Kabaretu 
w Koszalinie 2016 
- Park Rozrywki 

04:45 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła 
10:30 Ukryta prawda

 - program obyczajowy
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 19 + 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda 

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

20:00 Hobbit: 
Niezwykła podróż 
- fi lm przygodowy, USA, 
Nowa Zelandia, 2012, reż. 
Peter Jackson, wyk. Martin 
Freeman, Ian McKellen, 
Richard Armitage, Ken 
Stott

23:35 Żołnierze kosmosu 
- fi lm S-F, USA, 1997, 
reż. Paul Verhoeven, 
wyk. Casper Van Dien, 
Denise Richards, Dina 
Meyer, Jake Busey, Neil 
Patrick Harris, Clancy 
Brown, Seth Gilliam, 
Michael Ironside

02:10 Kuba Wojewódzki
 - talk show

03:15 Uwaga! 
- magazyn

03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
prod. Polska

 Tomasz Malanowski jest 
przypadkowym świadki-
em kłótni pomiędzy Iwoną 
Wiśniewską i młodym 
mężczyzną, pracującym 
w wypożyczalni skuterów 
wodnych, Rafałem 
Bednarkiem. 

09:15 SuperPies
09:45 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn

16:35 Gliniarze
 Biznesmen zostaje 

napadnięty a jego
luksusowe auto 
- skradzione. 

17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy 
prod. Polska

20:10 Gwiezdne wojny: 
Część V - Imperium 
kontratakuje
- fi lm s-f

22:55 Umów się ze mną. 
Take me out

00:15 Abraham Lincoln: 
Łowca wampirów

03:15 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Chuligan Literacki
- magazyn o książkach

08:30 Studio Kultura - Roz-
mowy - Anna Gacek

08:50 Zawrócony - dramat, 
reż. Kazimierz Kutz, wyk. 
Zbigniew Zamachowski, 
Marek Kondrat, Marek 
Frąckowiak, Stanisław 
Górka, Henryk Bista, Zofi a 
Rysiówna, Anna Waszczyk

10:15 Zbrodnia i kara 
- fi lm animowany, 
reż. Piotr Dumała

11:00 Popielec - serial TVP
13:15 Studio Kultura - Roz-

mowy - Anna Gacek
13:35 Spojrzenie Wolności

- koncert muzyki Jana A. P. 
Kaczmarka w 67. rocznicę 
wybuchu Powstania 
Warszawskiego

14:25 Ikony muzyki - Elton 
John - cykl dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2015

15:30 Faustyna 
- fi lm biografi czny

17:00 Jak utopić doktora 
Mraczka 
- komedia

18:45 Videofan
19:05 Ucieczka - wycieczka

- Do przyszłego roku 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Na wschód 

od Hollywood - Pod ele-
ktrycznymi chmurami 
- fi lm fabularny

22:30 Świat w dokumencie 
00:05 Dziennik fi lozofa 
00:20 Spojrzenie Wolności

- koncert
01:15 Prawdziwe męstwo 
03:25 Informacje kulturalne 
03:45 Malowanie

i śpiewanie. Jan Kanty 
Pawluśkiewicz - fi lm

04:40 Kontrakt 
na miłość 

07:05 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:05 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

14:55 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne.

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Człowiek pies 

22:00 Ślepa furia 
Niewidomy weteran 
wojny wietnamskiej 
wraca do USA, by odnaleźć 
dawnego towarzysza 
broni.

23:30 Spartakus:
Krew i piach 

01:50 Flash 
02:45 Dyżur
03:20 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

03:50 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:50 Menu na miarę 
- fabularny

05:30 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:40 Hotel Zacisze

05:10 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:10 Szpital - program 
obyczajowy

07:05 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:15 Magda M. - serial
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA

16:50 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

17:50 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda

20:00 Dziewczyny 
z drużyny
- fi lm komedia, 
USA, 2004, reż. Damon 
Santostefano, wyk. Kevin 
Cooney

 Grupa dziewczyn z San 
Diego zamierza zdobyć 
tytuł najlepszej drużyny 
cheerleadingu w kraju.

21:55 Ptaszek na uwięzi 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1990, reż. John 
Badham, wyk. Mel 
Gibson, Goldie Hawn, 
David Carradine, Bill Duke, 
Stephen Tobolowsky,
Joan Severance

00:15 Rush - serial, USA
01:15 American Horror 

Story I: Murder House
02:30 Moc Magii

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny 
prod. Polska

07:05 Kacper: Szkoła 
postrachu

08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
 Policja zostaje wezwana 

do szkoły, gdzie dwóch 
uczniów zostało przyłapa-
nych na paleniu marihua-
ny. Uczniowe początkowo 
wszystkiemu zprzeczają, 
ale policja szybko znajduje 
10 gramów marihuany 
w plecaku jednego 
z uczniów. 

10:30 Na Patrolu
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
13:00 Galileo
15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci 

20:00 Smok: Historia
Bruce ‘a Lee

 Fabularyzowana biografi a 
najsławnieszego dotąd 
mistrza kung-fu, którego 
trzy zaledwie fi lmy 
fabularne z lat 1972-73 
mimo upływu 20 lat od 
nagłęj śmierci, nadal 
sa kultowym dziełem i 
wzorem dla kolejnych 
pokoleń wielbicieli sztuk 
walki Wschodu.

22:30 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

00:40 Ślady zbrodni
02:30 Zagadkowe zgony
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:35 Klan - telenowela TVP
05:25 Jak to działa
05:50 Weterynarze z sercem 
06:25 Sprawa dla reportera
07:15 Pełnosprawni - magazyn 

dla niepełnosprawnych
07:45 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie Extra
08:25 Sekundy, które 

zmieniły życie
08:45 Zakochaj się w Polsce 

- Klasztory Krakowa 
09:15 Studio Raban
09:45 Rodzinny ekspres
10:15 Słodkie życie
10:40 Enea Ironman Gdynia 

- felieton
10:50 Janosik - Tańcowali 

zbójnicy - serial TVP
11:45 Enea Ironman Gdynia
12:00 Opole na bis - koncert
12:30 Leśniczówka
13:50 Okrasa łamie przepisy 
14:20 Fundusze Europejskie

- jak to działa? - magazyn
14:40 Komisariat - serial TVP

15:15 Wojenne dziewczyny 
- serial TVP

16:05 Dziewczyny 
ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Kolarstwo 

- Tour de Pologne 
19:30 Wiadomości
20:08 Tour de Pologne 

- kronika - felieton
20:10 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
21:10 Hit na sobotę - Dorwać 

Wattsa - fi lm akcji
23:05 Przychodzą z ciemności 

- fi lm akcji
00:45 Odnaleziony walc - fi lm 

dokumentalny
02:00 Piłka nożna - Interna-

tional Champions Cup

05:30 Koło fortuny
06:05 Na dobre i na złe 

- serial TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Makłowicz w podróży 

- Malta Miejsce spotkań 
11:45 Gwiazdy w południe 

- Długie łodzie Wikingów 
- fi lm przygodowy, 
prod. Wielka Brytania, 
JUGOSŁAWIA, 1963, 
reż. Jack Cardiff 

14:00 Familiada - teleturniej
14:30 Koło fortuny 
15:10 The Beprogram rozry-

wkowy
16:20 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
16:50 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
17:05 Na dobre i na złe 
18:00 Panorama
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion
20:05 Kocham Cię, Polsko! 

21:35 La La Poland 
- program rozrywkowy

22:35 XVIII Mazurska Noc 
Kabaretowa Mrągowo 
2016 - Moda na swetry 
- widowisko

00:35 Rok komety 
- fi lm fabularny, prod. 
USA, 1992, reż. Peter 
Yates, wyk. Tim Daly, 
Penelope Ann Miller

02:15 Terminator 
- fi lm science fi ction, 
prod. USA, 1984, reż. 
James Cameron, wyk. 
Arnold Schwarzenegger, 
Michael Biehn, Linda 
Hamilton

04:10 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial sensa-
cyjny, prod. Kanada, USA

04:50 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu 

świata 
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

- magazyn
11:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska
12:45 Złodzieje 

- program poradnikowy
13:30 MasterChef Junior
15:00 Druga twarz 
16:00 Dorota inspiruje 
17:00 Projekt Lady 
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

- magazyn
20:00 Cast Away: Poza 

światem
- fi lm przygodowy, USA, 
2000

23:00 American Pie: Zjazd 
absolwentów 
- fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Jon Hur-
witz, Hayden Schlossberg, 
wyk. Jason Biggs, Alyson 
Hannigan, Chris Klein, 
Thomas Ian Nicholas, Tara 
Reid, Seann William Scott, 
Mena Suvari

01:20 Koszmar
z ulicy Wiązów 
- fi lm horror, USA, 2010, 
reż. Samuel Bayer, wyk. 
Jackie Earle Haley, Kyle 
Gallner, Rooney Mara, 
Katie Cassidy, Thomas 
Dekker, Clancy Brown

03:25 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Marley i Ja: 
Szczenięce Lata
- fi lm przygodowy
reż. Michael Damian, wyk. 
Donnelly Rhodes, Gustaf-
son Geoff , Imbeau Sydney, 
Travis Turner, Zahara Alex 
Prequel komedii familijnej 
z Jennifer Aniston i Owe-
nem Wilsonem w rolach 
głównych. Marley jest 
niesfornym zwierzakiem 
i już pretenduje do miana 
najgorszego psa świata. 

09:30 MY3
10:00 Ewa gotuje
10:35 Janosik
13:25 Miłość w Seattle
  - melodramat 
15:50 Joker
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial 

20:05 Karate Kid
- fi lm przygodowy

 Gdy Dre Parker i jego 
matka przeprowadzają 
się z Detroit do Chin, 
Dre czuje się zagubiony 
w nowej rzeczywistości, 
tak odmiennej od zna-
nego mu świata. Napas-
towanemu i bitemu przez 
uczniów z jego szkoły Dre, 
z pomocą przychodzi pan 
Han - dozorca z budynku, 
który opłakuje wielką 
życiową stratę. 

23:00 Osada
01:25 Chirurdzy

- serial obyczajowy
03:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Serialowa nostalgia 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe 

09:00 Gwiazdy tamtych lat
- Zbigniew Kurtycz 
- fi lm dokumentalny

09:45 Dokument tygodnia 
- MappaMundi - fi lm 
animowany

10:40 Rejs - komedia, reż. Marek 
Piwowski, wyk. Stanisław 
Tym, Joanna Lothe, Wanda 
Stanisławska-Lothe

12:05 Syberiada polska - dra-
mat, reż. Janusz Zaorski, 
wyk. Urszula Grabowska, 
Adam Woronowicz, Paweł 
Krusz, Lera Guliaieva

14:25 Życie jako śmiertelna 
choroba przenoszona 
drogą płciową 
- dramat obyczajowy, reż. 
Krzysztof Zanussi

16:15 Wydarzenie aktualne
16:50 Wstęp do fi lmu 

- Na nabrzeżach

16:55 Na nabrzeżach 
- dramat, prod. USA, 
1954, reż. Elia Kazan, 
wyk. Marlon Brando, Karl 
Malden, Lee J. Cobb, Rod 
Steiger, Pat Henning

18:55 French Touch 
- francuskie electro 
- fi lm dokumentalny

20:00 Bilet do kina - Sekrety
i kłamstwa 
- dramat, prod. Francja, 
Wielka Brytania, 1996

22:30 Sting: The Last Ship 
- Live At The Public 
Theater 

00:05 Mocne Kino - Drogówka
- dramat obyczajowy

02:15 Kino nocne - Wszystko 
będzie dobrze - dramat

04:05 Królik po berlińsku 
- fi lm dokumentalny

06:10 Hotel Zacisze 
06:55 Taki jest świat

 - program informacyjny
07:50 Szalone fabryki 

polskiej muzyki!
08:45 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne.

13:20 Bohater ostatniej akcji 
Miłośnik fi lmów 
akcji dzięki magicznemu 
biletowi przenosi się do 
świata swojej ulubionej 
produkcji.

15:50 Hudson Hawk
Najsłynniejszy włamywacz 
świata postanawia 
zmienić zawód. Zbieg 
okoliczności krzyżuje mu 
jednak plany.

17:55 Robin Hood: Faceci w 
rajtuzach 

20:00 13 Dzielnica
- fi lm akcji 
Tajniak i były przestępca 
próbują przeniknąć do 
gangu, aby rozbroić 
bombę neutronową.

21:30 Momentum
Para złodziei diamentów 
wplątuje się w brutalne 
morderstwo.

23:40 Trefny wóz 
01:25 Taki jest świat 

- program informacyjny
02:15 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:25 Menu na miarę
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:05 Niesamowite!

05:30 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:35 Mango - telezakupy
08:40 Magda M. - serial 

obyczajowy, Polska
10:50 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
13:40 Beethoven II - fi lm 

rodzinny, USA, 1993, reż. 
Rod Daniel, wyk. Charles 
Grodin, Bonnie Hunt, 
Nicholle Tom, Christopher 
Castile, Sarah Rose Karr, 
Debi Mazar, Chris Penn

15:30 Strachy na psiaki 
- fi lm rodzinny, USA, 
Kanada, 2011, reż. Robert 
Vince, wyk. Harland 
Williams, Elisa Donovan, 
Jennifer Elise Cox, Sierra 
McCormick

17:15 Wallace i Gromit: 
Klątwa królika 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, USA, 2005,
reż. Nick Park, Steve Box

19:00 Zemsta futrzaków 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2010, 
reż. Roger Kumble, 
wyk. Brendan Fraser,
Ricky Garcia, Eugene 
Cordero, Brooke Shields, 
Angela Kinsey

20:55 Hotwives 
of orlando - fi lm

00:15 Jądro Ziemi 
- fi lm katastrofi czny, 
prod. USA, Wielka 
Brytania, 2003, reż. 
Jon Amiel, wyk. Hilary 
Swank, Aaron Eckhart, 
Delroy Lindo, Stanley 
Tucci, D.J. Qualls, Richard 
Jenkins, Tcheky Karyo, 
Bruce Greenwood, Alfre 
Woodard

03:00 Moc Magii

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny 
prod. Polska

07:05 Jeźdźcy smoków
07:35 Turbo Fast
08:05 Tom i Jerry Show

- serial animowany
08:55 Jeźdźcy smoków
09:55 Turbo Fast
10:55 Dzielna Mysz
11:10 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy 
prod. Polska

13:10 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 

14:10 STOP Drogówka
15:20 Kobiety Biblii
17:00 Transakcje za milion 

dolarów: Los Angeles
18:00 Żona dla milionera
 Podobno od randki z 

milionerem lepszy jest 
tylko ślub z milionerem...

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

00:00 Dzieci
  - horror
 Elaine wraz z mężem 

i trójką dzieci na okres 
między Bożym Narodzeni-
em a Nowym Rokiem 
jedzie w odwiedziny do 
siostry Chloe, która wraz 
ze swoją rodziną mieszka 
w położonym wśród 
lasów domu. Obie pary 
rodziców obserwują coraz 
dziwniejsze zachowanie 
swoich pociech

01:40 Anthony Bourdain
02:45 Graffi  ti
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów
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06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:40 DiscoPoland - program 

rozrywkowy
09:10 Ziarno w plonach 

i Ewangelii - magazyn
09:45 Weterynarze z sercem
10:15 Słodkie życie - Męska 

choroba - sitcom
10:45 Janosik - Worek talarów
11:35 Sekrety mnichów
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
12:45 Enea Ironman Gdynia 

- live - felieton
13:00 BBC w Jedynce
14:05 Sonda 2 
14:35 Opole na bis - koncert

15:15 Wojenne dziewczyny 
- serial TVP

16:05 Dziewczyny 
ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Kolarstwo - Tour de Po-

logne - 2. etap: Tarnowskie 
Góry - Katowice

19:30 Wiadomości
20:08 Tour de Pologne 

- kronika - felieton
20:10 Pensjonat nad 

rozlewiskiem - serial TVP
22:00 Zakochana Jedynka 

- Rosa: Miłość pod górkę
 fi lm obyczajowy

23:40 Cudowne lato 
- fi lm obyczajowy

01:25 Dorwać Wattsa 
- fi lm akcji

05:15 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę 
- Duchowa dieta

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe 

- Pserial TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Rodzinne oglądanie 

- Podwodna planeta
11:30 Gwiazdy w południe 

- Mały wielki człowiek 
- western, prod. USA

14:00 Familiada - teleturniej
14:30 Koło fortuny
15:15 Kocham Cię, Polsko! 

- zabawa quizowa
16:50 Bake off  - Ale przepis
17:10 Na dobre i na złe 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion 
19:30 Rodzinka.pl - serial
20:05 Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna Trakoncert

22:05 The Good Doctor 
- serial obyczajowy, 
prod. USA, 2017

23:50 Kino bez granic 
- W kręgu miłości 
- fi lm fabularny, 
prod. Belgia, Holandia, 
2012, reż. Felix van 
Groeningen, wyk. Johan 
Heldenbergh

01:50 Długie łodzie Wikingów 
- fi lm przygodowy, 
prod. Wielka Brytania, 
JUGOSŁAWIA, 1963, 
reż. Jack Cardiff , wyk. 
Richard Widmark, Sydney 
Poitiers, Colin Blakely, 
Russ Tamblyn

04:05 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial sensa-
cyjny, prod. Kanada, USA

04:50 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie - 

magazyn ogrodniczy
08:25 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy
08:30 Dzień Dobry Wakacje

 - magazyn
11:00 Dorota inspiruje 
12:00 Co za tydzień 

- magazyn
12:45 Alexander: Okropny, 

straszny, niezbyt 
dobry, bardzo zły dzień 
- fi lm komedia, USA, 2014, 
reż. Miguel Arteta, wyk. 
Steve Carell, Jennifer Gar-
ner, Ed Oxenbould, Dylan 
Minnette, Kerris Dorsey

14:30 Hobbit: Niezwykła po-
dróż - fi lm przygodowy, 
USA, Nowa Zelandia, 2012, 
reż. Peter Jackson, wyk. 
Martin Freeman, Ian McK-
ellen, Richard Armitage, 
Ken Stott

18:00 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Pearl Harbor 

- fi lm wojenny, USA, 2001, 
reż. Michael Bay, wyk. Ben 
Affl  eck, Josh Hartnett, 
Kate Beckinsale, William 
Lee Scott, Ewen Bremner, 
Alec Baldwin, Jennifer 
Garner

23:50 Star Trek: W ciemność 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2013, reż. J.J. 
Abrams, wyk. Chris 
Pine, Zachary Quinto, 
Zoe Saldana, Karl Urban, 
Simon Pegg

02:25 Sekrety lekarzy 
03:30 Uwaga! - magazyn
03:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:40 Jeźdźcy smoków
08:10 Nowe szaty króla 2: 

Kronk - Nowe wcielenie
09:50 Gwiezdne wojny: 

Część V - Imperium 
kontratakuje

12:40 Karate Kid
 Parker i jego matka 

przeprowadzają się 
z Detroit do Chin, Dre 
czuje się zagubiony 
w nowej rzeczywistości, 
tak odmiennej od znanego 
mu świata. 

15:40 W rytmie serca
 Adam informuje w końcu 

Weronikę, że to Bogdan 
włamał się do jego miesz-
kania... 

17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Słoneczna Stacja
20:05 Zielona Góra - Stolica 

Polskiego Kabaretu

23:00 Lep na muchy
 - komedia kryminalna 
 Tripp wchodzi 

do banku, żeby wybrać 
trochę gotówki. W tym 
samym czasie bank 
zostaje napadnięty przez 
dwie grupy przestępcze 
naraz, choć działające 
niezależnie. 

01:00 Hitman
  - fi lm akcji
 Bohaterem fi lmu 

jest genetycznie 
zaprogramowany wysok-
iej klasy płatny morderca 
znany jako Agent 47. 

03:00 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Serialowa nostalgia 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial, prod. 
Wielka Brytania, 1978

09:00 Maurizio Pollini 
- wirtuoz fortepianu 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Francja, 2014, 
reż. Bruno Monsaingeon

10:00 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

10:35 Droga - Numer próbny 
- serial obyczajowy TVP

11:35 Każdemu to, czego mu 
wcale nie trzeba - fi lm 
dokumentalny, reż. 
Grzegorz Królikiewicz

12:05 Hydrozagadka - fi lm TVP, 
reż. Andrzej Kondratiuk, 
wyk. Roman Kłosowski, 
Zdzisław Maklakiewicz, 
Wiesław Michnikowski, 
Józef Nowak, Wiesław 
Gołas, Jerzy Duszyński, 
Franciszek Pieczka, Jerzy 
Turek, Iga Cembrzyńska

13:25 Bilet do kina - Sekrety 
i kłamstwa 
- dramat

15:55 Chuligan Literacki 
16:35 X Międzynarodowy 

Konkurs Dyrygentów 
im. G. Fitelberga 

17:05 Pomniki historii 
17:15 Niedziela z... Jolantą 

Fraszyńską
18:10 Niedziela z... Jolantą 

Fraszyńską - Sto minut 
wakacji - komedia

20:00 Panorama kina polsk-
iego - Skazany na bluesa 
- dramat

21:50 Scena alternatywna 
22:20 Trzeci punkt widzenia 
22:55 Nocny dokument 
23:30 Imany plays Avo 

Session - koncert
00:55 Mistrz - dramat

06:10 Hotel Zacisze 
07:00 Skorpion 

- fabularny
08:50 Flash 
09:45 Wojciech Cejrowski. 

Boso - Ziemia Święta
- dokumentalny 

11:25 Ostatni smok 
- przygodowy

13:30 Rumpelstiltskin
15:15 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Dzielny 
krawczyk 
- fi lm przygodowy

16:30 Bibliotekarz II: 
Tajemnice kopalni 
króla Salomona 
Po otrzymaniu
tajemniczej mapy 
Flynn wyrusza na 
niebezpieczną wyprawę 
celem odnalezienia 
artefaktów, które doprow-
adzą go do legendarnego 
skarbu króla Salomona.

18:25 Jumper

20:00 Rycerze z Szanghaju 
Dwaj przyjaciele 
próbują zapobiec spiskowi 
uśmiercenia rodziny 
królewskiej, przy okazji 
dokonując prywatnej 
zemsty na mordercach 
ojca Chona.

22:15 Szybcy i martwi 
00:10 Uwikłana 
01:05 Dyżur
01:40 Z archiwum

policji 
- fabularny

01:55 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

02:35 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:20 Na jedwabnym 
szlaku

04:40 Kontrakt na miłość

05:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:40 Mango - telezakupy
08:45 Magda M. - serial 

obyczajowy, Polska
09:50 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
10:25 Columbo - serial 

sensacyjny, USA
14:10 Dziewczyny z drużyny

- fi lm komedia, 
USA, 2004, reż. Damon 
Santostefano, wyk. Kevin 
Cooney

16:00 Beethoven III
- fi lm rodzinny, USA, 
2000, reż. David M. Evans, 
wyk. Judge Reinhold, 
Julia Sweeney, Joe Pichler, 
Michaela Gallo

18:10 Billy Madison - fi lm 
komedia, USA, 1995, reż. 
Tamra Davis, wyk. Adam 
Sandler, Darren McGavin, 
Bridgette Wilson-Sam-
pras, Bradley Whitford

20:00 Zabójcza broń 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1987, reż. Richard 
Donner, wyk. Mel Gibson, 
Danny Glover, Gary Busey, 
Mitchell Ryan, Tom Atkins, 
Darlene Love

22:20 Długi pocałunek 
na dobranoc 
- fi lm sensacyjny,
prod. USA, 1996, reż. 
Renny Harlin, wyk. Geena 
Davis, Samuel L. Jackson, 
Patrick Malahide, Craig 
Bierko, Brian Cox, David 
Morse

00:50 Lucyfer
 - serial, USA

01:50 Moc Magii 
04:00 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

07:05 Jeźdźcy smoków
07:35 Turbo Fast
08:05 Tom i Jerry Show
08:55 Dzielna Mysz
09:20 Baśń o sześciu 

łabędziach
 W dniu swoich 

osiemnastych urodzin 
Konstancja poznaje 
sekret, którego dotąd 
pilnie przed nią strzeżono: 
dawno temu jej 
ojciec w gniewie 
przeklął sześciu jej braci, 
którzy w rezultacie zamie-
nili się w białe łabędzie. 

11:05 Galileo
12:05 Smok: Historia 

Bruce’a Lee
14:35 Mecenas Lena 

Barska
16:50 Wielka draka 

w chińskiej dzielnicy
19:00 Galileo

20:00 Mściciel z Wall Street
 Jim mieszka w Nowym 

Jorku z ukochaną, 
ciężko chorą żoną. Kiedy 
nadchodzi światowy 
kryzys fi nansowy, Jim, 
jak wielu zwykłych 
ludzi, pada ofi arą systemu 
podszytego bezwzględną 
zachłannością wielkiej 
fi nansjery – nie 
tylko traci oszczędności 
całego życia, ale nie 
może wyegzekwować od 
fi rmy ubezpieczeniowej 
środków na leczenie żony. 

22:00 XXX - fi lm akcji
00:40 STOP Drogówka
01:40 Anthony Bourdain
02:45 Interwencja
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
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07:00 Wspaniałe stulecie
07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:15 Alarm! - magazyn
08:35 Natura w Jedynce 
09:05 Ranczo - serial 
10:05 Komisarz Alex - serial
11:05 Dr Quinn - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 BBC w Jedynce 
13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Komisariat - serial TVP
16:05 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Kolarstwo 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:28 Tour de Pologne
20:30 Leśniczówka
21:00 Rolnik szuka żony 

22:00 Midnight Sun 
- serial kryminalny, 
prod. Szwecja, Francja, 
2016

23:05 Bez tożsamości - serial, 
prod. Hiszpania, 2016

23:55 Czy świat oszalał?
- Więzienie. Piekło na 
ziemi - cykl dokumental-
ny, prod. Wielka Brytania, 
2016, reż. Lee Phillips

00:50 Rosa: Miłość pod górkę 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Niemcy, 2015, 
reż. Hansjörg Thurn, 
wyk. Alexandra Neldel, 
Sara Fazilat, Janek Rieke, 
Petra Kelling

02:35 Cudowne lato 
- fi lm obyczajowy

04:10 Notacje
04:25 Zakończenie dnia

05:25 Koło fortuny 
06:00 Na dobre i na złe 
06:55 Coś dla Ciebie 
07:20 Makłowicz w podróży 

- magazyn kulinarny
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości - serial
13:50 Zmiennicy - Krzyk ciszy
14:55 Bake off  - Ale ciacho!
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Czarna Perła - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami 
19:35 Barwy szczęścia 

20:45 Pułkownik 
Kwiatkowski 
- komediodramat, 
prod. Polska, 1995, 
reż. Kazimierz Kutz, 
wyk. Marek Kondrat, 
Renata Dancewicz

23:00 Zemsta o jasnych 
oczach 
- fi lm sensacyjny, 2016, 
reż. David Morley, wyk. 
Latitia Milot, Claire 
Borotra, Bernard Yerls

00:50 Ofi cerowie - Nocny gość 
- serial kryminalny TVP

01:50 W kręgu miłości
- fi lm fabularny, 
prod. Belgia, Holandia, 
2012, reż. Felix van 
Groeningen, wyk. Johan 
Heldenbergh

03:45 Zakończenie

05:45 Uwaga! - magazyn
06:10 Mango - telezakupy
07:25 Agent - Gwiazdy
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła 
10:30 Ukryta prawda

- program obyczajowy
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 19 + 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda 

- 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 
21:30 Projekt Lady 
22:30 Sekrety lekarzy 

- reality show
23:30 Wydział pościgowy 

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1997, 
reż. Stuart Baird, 
wyk. Tommy Lee Jones, 
Wesley Snipes, Robert 
Downey Jr., Joe Panto-
liano, Daniel Roebuck, 
Kate Nelligan, Tom 
Wood, Irene Jacob

02:10 Co za tydzień 
- magazyn

02:55 Czysty Geniusz 
- serial, USA

03:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
 Do biura Malanowskiego 

przychodzą przedst-
awiciele mieszkańców 
jednej z podwarszawskich 
wsi na czele z sołtysem, 
Waldemarem Kłosem. 

09:45 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
 Podczas zabawy 

walkie-talkie nastolatek 
odbiera prośbę o pomoc 
od torturowanego dziec-
ka. Policjanci namierzają 
źródło sygnału. 

12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn

16:35 Gliniarze
 Konwojent znika 

z kilkoma milionami 
złotych. Jego partner 
z pracy ręczy za niego 
i podejrzewa porwanie, 
natomiast właściciel 
agencji ochrony oskarża 
go o kradzież.

17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według

Kiepskich 
- serial komediowy

20:05 MEGA HIT - Hitman
  - fi lm akcji
22:00 W cywilu 2
  - fi lm akcji
00:10 G.I. Joe: Odwet
02:40 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Sekrety skrzypiec
- cykl dokumentalny, 
prod. Niemcy, 2013

08:30 Rzecz polska
08:55 Jak utopić doktora 

Mraczka - komedia, prod. 
Czechosłowacja, 1974

10:40 Kamienica
- fi lm animowany

11:00 Popielec - serial TVP
13:20 Hi way - komedia
15:05 Taśmy Kultury 

- Godzina z... - Miec-
zysławem Foggiem

16:15 Bezmiar sprawiedli-
wości - dramat

18:30 Kłusownik - serial 
TVP, prod. Polska, 1980, 
reż. Janusz Łęski, wyk. 
Stanisław Niwiński, 
Bronisław Pawlik, 
Bogusz Bilewski, Barbara 
Kraff tówna, Alina 
Janowska, Kazimierz Tałaj, 
Monika Awasiak

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Mistrzowie polskiego 
kina - Medium - fi lm 
fabularny, prod. Polska

21:45 Więcej niż 
fi kcja - Muzeum 
niewinności - fi lm

23:30 Którędy po sztukę 
- Izabella Gustowska 
- magazyn

23:35 Videofan - Portrety: 
Wojciech Gilewicz

23:55 Dziennik fi lozofa 
- felieton

00:15 Witamy w latach 
80-tych 

01:15 Informacje kulturalne 
01:30 Rzecz Polska 
01:45 Panorama kina 

polskiego - Skazany 
na bluesa - dramat

03:35 Imany plays Avo 
Session - koncert

07:05 Dziesięć przykazań 
Opowieść o braciach: 
Mojżeszu i Ramzesie 
- zjednoczonych przez 
miłość,rozdzielonych 
przez przeznaczenie.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles
- fabularny

14:55 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Jumper

21:30 Człowiek pies 
- dramat
Danny to dorosły 
mężczyzna o umyśle 
dziecka, który został 
wyszkolony do pełnienia 
funkcji psa obronnego. 
Pewnego dnia pojawia 
się przed nim szansa 
na odzyskanie, 
zabranego mu, 
człowieczeństwa.

23:30 Magnum
- fi lm sensacyjny

01:45 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

02:50 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:35 Kontrakt na miłość
- fi lm obyczajowy

05:10 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:10 Szpital - program 
obyczajowy

07:05 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:15 Magda M. - serial 
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA

16:50 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

17:50 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda

20:00 Wszystko stracone 
- fi lm katastrofi czny, 
prod. USA, 2013,
 reż. J.C. Chandor, 
wyk. Robert Redford

22:15 Oko za oko 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1996, 
reż. John Schlesinger, 
wyk. Sally Field, 
Kiefer Sutherland, 
Ed Harris, Joe Mantegna, 
Beverly D’Angelo, 
Alexandra Kyle

00:25 American Horror 
Story I: Murder 
House 
- serial, USA

01:40 Moc Magii 
03:50 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Spadkobiercy
07:05 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny 
 Do Septagonu zgłasza 

się pasjonat kwiatów, 
któremu ktoś w ciągu os-
tatniego miesiąca niszczył 
rabatki w ogrodzie. 
Mężczyzna podejrzewa 
sąsiada, który ciągle 
imprezuje i prowadzi 
rozwiązły tryb życia, a w 
odwecie za wielokrotne 
wzywanie policji zemścił 
się niszcząc kwiaty. 

14:00 STOP Drogówka
15:00 Esmeralda

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 Enigma
  - dramat wojenny
 II wojna światowa, Wielka 

Brytania. Elitarny zespół 
kryptologów zajmuje 
się odczytywaniem 
korespondencji między 
U-Bootami. 

02:30 Zagadkowe zgony
03:00 Interwencja

- magazyn
03:25 SuperLudzie
04:25 Magazyn Atleci
04:55 Trans World Sport
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05:30 Telezakupy
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:55 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial 
kostiumowy, prod. Turcja

07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! - magazyn
08:35 Natura w Jedynce 

- 24 godziny we Wschod-
nich Indiach

09:05 Ranczo - serial 
obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

11:05 Dr Quinn - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce 
13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Kolarstwo - Tour de 

Pologne - 4. etap
17:00 Teleexpress
17:25 Polski grill - magazyn

17:55 Korona królów 
- telenowela
historyczna TVP

18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Sport
20:28 Tour de Pologne
20:30 Leśniczówka
21:00 Rolnik szuka żony
22:00 Midnight Sun 

- serial kryminalny
23:05 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna - serial
23:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
00:45 Gwardia - serial
01:35 Piłka nożna - Interna-

tional Champions Cup
04:05 Zaginiona - serial TVP
05:05 Notacje 
05:20 Zakończenie dnia

05:25 Koło fortuny
- teleturniej

06:00 Na dobre i na złe 
- serial TVP

07:00 Prawosławny 
ordynariat wojskowy 
- reportaż

07:20 Makłowicz w podróży 
- Korfu Wyspa bukoliczna - 
magazyn kulinarny

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

Extra9
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny

- teleturniej
13:05 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
13:55 Zmiennicy - Antycypacja 

- serial TVP
14:55 Bake off  - Ale ciacho! 

16:00 Koło fortuny
- teleturniej

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Czarna Perła - serial 
obyczajowy, prod. Turcja, 
2017

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 ME Lekkoatletyka 

(studio)
18:40 ME Lekkoatletyka
20:10 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:45 ME Lekkoatletyka
22:15 6 kul - fi lm akcji, 

prod. USA, 2012
00:20 Pułkownik Kwiat-

kowski - komediodramat
02:35 Tutanchamon - serial
04:25 Paradoks - serial

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy 
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła 
10:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 19 + 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda 

- 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 
21:30 Listopadowy 

człowiek 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Wielka Brytania, 
2014, reż. Roger 
Donaldson, wyk. Pierce 
Brosnan, Luke Bracey, Olga 
Kurylenko, Bill Smitrovich

23:45 Kuba Wojewódzki
- talk show

00:45 Niewierni 
- serial, USA

01:45 Mroczne zagadki 
Los Angeles
- serial, USA

02:45 Uwaga! 
- magazyn

03:10 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
09:45 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
 Kobieta zostaje 

napadnięta w biurze fi rmy 
informatycznej. Kuba i 
Natalia dostają sprawę 
- wszystko wskazuje na 
napad rabunkowy, ale 
zagadkowe zniknięcie 
kobiety ze szpitala zmusza 
detektywów do sprawdze-
nia innych tropów 
w sprawie.

12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn

16:35 Gliniarze
 Na policję dzwoni 

kobieta z prośbą o pomoc. 
Detektywi znajdują
ją pobitą i nieprzytomną 
w mieszkaniu. 

17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy prod. Polska

20:10 G.I. Joe: Odwet
22:40 Wyścig z czasem
  - thriller sensacyjny 
00:55 Złap mnie, jeśli 

potrafi sz
 - dramat kryminalny 
03:55 Tajemnice losu

- program ezoteryczny
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:55 Wydarzenie aktualne
08:30 Informacje kulturalne
08:45 Bezmiar sprawiedli-

wości - dramat
11:00 Popielec - Po latach... 
12:35 Przeprowadzki - Kufer 

Liliany - serial TVP, reż. 
Leszek Wosiewicz, wyk. 
Małgorzata Kożuchowska, 
Kinga Preis, Krzysztof 
Banaszyk, Artur Janusiak, 
Andrzej Mastalerz, Jacek 
Lenartowicz

13:35 Studio Kultura 
13:55 Diabły, diabły 

- dramat psychologiczny, 
prod. Polska, 1991

15:25 Taśmy Kultury 
- Spotkania z profesorem 
Zinem - Wieża Mariacka

15:45 Taśmy Kultury 
- Auto humor 

16:15 Geograf przepił globus 
- komedia, prod. Rosja

18:30 Kłusownik - serial TVP
19:40 Studio Kultura

20:00 Lekkie obyczaje 
- The Social Network
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2010,
 reż. David Fincher, 
wyk. Jesse Eisenberg, 
Andrew Garfi eld, Justin 
Timberlake, Armie Ham-
mer, Max Minghella

22:05 Dziennik fi lozofa 
- felieton

22:15 NIE-ZŁE-FIL-MY 
- Tajemnica trzynastego 
wagonu - fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, Francja, 1993

00:10 Mapa polskiego 
dokumentu - Moja 
Warszawa - fi lm doku-
mentalny, prod. Polska, 
2003

01:10 Legendy Rocka - Eagles 
- cykl dokumentalny

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

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

14:55 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Legionista 
- dramat
Alain Lefevre naraża 
się marsylskiej mafi i. 
By ratować życie, 
wstępuje do Legii 
Cudzoziemskiej.

22:00 Szybcy i martwi 
- western
Ellen przybywa do miasta 
Redemption, by wziąć 
udział w turnieju rewol-
werowców. Zwycięzcą 
zostanie najszybszy 
strzelec, pozostałych 
czeka śmierć.

00:10 Magnum
02:10 Biesiada na cztery 

pory roku
- serial obyczajowy
prod. Polska

04:40 Kontrakt na miłość

05:25 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny

06:10 Szpital - program 
obyczajowy

07:05 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:15 Magda M. - serial
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA

16:50 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

17:50 Brzydula 
- serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Długi pocałunek 
na dobranoc 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1996, reż. 
Renny Harlin, wyk. Geena 
Davis, Samuel L. Jackson, 
Patrick Malahide, Craig 
Bierko, Brian Cox, David 
Morse

22:35 Monachium 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2005,
reż. Steven Spielberg, 
wyk. Eric Bana, Daniel 
Craig, Ciaran Hinds, 
Matthieu Kassovitz, 
Hanns Zischler, Ayelet 
Zurer, Geoff rey Rush, 
Michael Lonsdale

01:55 Masters of Sex 
- serial, USA

03:15 Moc Magii

06:00 Spadkobiercy
07:05 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk - serial 
10:00 Na Patrolu
 Patrol przyjeżdża na 

miejsce kolizji dwóch 
pojazdów. Obaj poszkod-
owani, Sebastian i Patryk, 
zrzucają winę na siebie 
nawzajem. Również dla 
policjantów nie jest jasne, 
kto ponosi winę 
za wypadek. 

11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
14:00 STOP Drogówka
15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Larwa
 W małym miasteczku 

w Missouri lokalny 
weterynarz, podczas 
rutynowego badania 
zwierząt, odkrywa 
nietypowego pasożyta. 
Wkrótce podobne pasoży-
ty dziesiątkują zwierzęta 
okolicznych hodowców. 
Badania wykazują, że 
małe nikomu wcześniej 
nieznane robaczki rozwija-
ją się w eksperymen-
talnej paszy podawanej 
zwierzętom. 

23:00 Człowiek-Rekin
00:55 STOP Drogówka
01:55 TAK czy NIE
03:00 Interwencja

- magazyn
03:25 Magazyn Atleci

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! - magazyn
08:35 Natura w Jedynce 
09:05 Ranczo - serial
10:05 Komisarz Alex - serial
11:05 Zaklinacze koni - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce  
13:40 Fundusze Europejskie
13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Kolarstwo - Tour de 

Pologne 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Polski grill - magazyn
17:55 Korona królów
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:28 Tour de Pologne 
20:30 Leśniczówka
21:00 Lekkoatletyka

22:10 Korzenie 
- serial, prod. USA, 2016

23:05 S. W. A. T. - Jednostka 
specjalna
- serial, prod. USA, 2017

23:55 Grozny. Czeczeński 
tygrys Putina 
- fi lm dokumentalny

01:00 Życie za życie. Mak-
symilian Kolbe 
- dramat, 
prod. Polska, Niemcy, 
1990, reż. Krzysztof Zanus-
si, wyk. Christopher Waltz, 
Artur Barciś, Gustaw 
Lutkiewicz, Krzysztof 
Zalewski

02:40 Kramarz - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 1990, 
reż. Andrzej Barański

04:25 Notacje
04:40 Zakończenie dnia

06:00 Na dobre i na złe 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Makłowicz w podróży

 - Wyspy Kanaryjskie
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości - serial
13:55 Zmiennicy - Obywatel 

Monte Christo - serial TVP
14:55 Bake off  - Ale ciacho!
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Czarna Perła - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:00 Lekkoatletyka
20:10 Barwy szczęścia - serial

20:50 Kino relaks 
- Męska rzecz 
- komedia, prod. USA, 
2003, reż. Chris Koch, wyk. 
Jason Lee, Julia Stiles, 
Selma Blair, James Brolin

22:40 6 kul 
- fi lm akcji, prod. USA, 
2012, reż. Ernie Barbarash, 
wyk. Jean-Claude Van 
Damme, Joe Flanigan, 
Charlotte Beaumont, Uriel 
Emil Pollack

00:45 Zemsta o jasnych 
oczach 
- fi lm sensacyjny, 2016, 
reż. David Morley, wyk. 
Latitia Milot, Claire 
Borotra, Bernard Yerls, 
Gautry Lannick

02:40 Glina - serial kryminalny
04:25 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy 
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła 
10:30 Ukryta prawda 
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 19 + 
13:30 W-11 Wydział Śledczy
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy 

21:30 Wydział pościgowy 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. Stuart 
Baird, wyk. Tommy Lee 
Jones, Wesley Snipes, 
Robert Downey Jr., Joe 
Pantoliano, Daniel Roe-
buck, Kate Nelligan, Tom 
Wood, Irene Jacob

00:10 Listopadowy 
człowiek 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, 2014, 
reż. Roger Donaldson, 
wyk. Pierce Brosnan, Luke 
Bracey, Olga Kurylenko, 
Bill Smitrovich

02:30 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy

03:30 Uwaga! 
- magazyn

03:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
prod. Polska

 Magda i Tomek 
obserwują przez ukryte 
kamery Rafała i Elżbietę 
Radzewiczów w ich domu. 
Radzewiczowie wydają się 
normalną rodziną. Siostra 
Elżbiety, Zofi a jednak w to 
nie wierzy.

09:45 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów

16:35 Gliniarze
- serial kryminalny

 Zwłoki zakonnicy zostają 
znalezione w pobliżu 
domu samotnej matki, 
w którym ofi ara 
pracowała. 

17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy 
prod. Polska

20:40 Złap mnie, jeśli 
potrafi sz

23:45 Głupi, głupszy, 
najgłupszy

01:45 Moja dziewczyna 
wychodzi za mąż

04:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Szlakiem Kolberga 
- Misia Furtak - reportaż

08:30 Studio Kultura - Roz-
mowy - Krzysztof Varga

08:45 Geograf przepił globus 
- komedia, prod. Rosja, 
2013

11:00 Przeprowadzki - serial
13:10 Studio Kultura - Roz-

mowy - Krzysztof Varga
13:30 Big Bang - komedia, 

prod. Polska, 1986, reż. 
Andrzej Kondratiuk, wyk. 
Ludwik Benoit, Zofi a Mer-
le, Janusz Gajos, Zdzisław 
Kozień, Bożena Dykiel

15:10 Taśmy Kultury - Felieton 
o polskich kobietach - fi lm 
dokumentalny

16:30 Niemcy - dramat, 
prod. Polska, 1996, reż. 
Zbigniew Kamiński, wyk. 
Per Oscarson

18:30 Kłusownik - serial TVP
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wieczór kinomana 

20:05 Wieczór kinomana 
- Sieć - dramat, 
prod. USA, 1976, 
reż. Sidney Lumet, 
wyk. Peter Finch, William 
Holden, Faye Dunaway

22:15 Dziennik fi lozofa 
- felieton

22:25 Pocztówki z wakacji 
- Cuda - dramat, 
prod. Włochy, Niemcy, 
Szwajcaria, 2014,
 reż. Alice Rohrwacher

00:30 Portrety
- Intensywność patrzenia, 
prod. Polska

01:50 Performance 
02:25 Informacje kulturalne 
02:45 Wieczór kinomana 

- Sieć - dramat
04:55 Teledysk
05:30 Afi sz kulturalny

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny
Serial sensacyjny, 
w którym lokalny
prokurator walczy
z przestępczością w Los 
Angeles (a później na 
Hawajach). Pomaga mu
w tym, bardzo bystry 
i doskonały w ściganiu 
przestępców w terenie, 
gliniarz - Jack Styles.

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

14:55 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Ostatni Mohikanin 
Wychowywany przez 
Indian Sokole Oko staje 
do walki z najeźdźcami 
i zakochuje się w córce 
angielskiego dowódcy.

22:10 Spartakus: 
Krew i piach 

00:15 Wikingowie 
- fabularny

01:10 Biesiada na cztery
pory roku 
- serial obyczajowy

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

03:55 Biesiada na cztery
 pory roku - serial

04:40 Kontrakt na miłość

05:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:10 Szpital - program 
obyczajowy

07:05 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:15 Magda M. - serial
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA

16:50 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

17:50 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Monachium 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2005, 
reż. Steven Spielberg, 
wyk. Eric Bana, Daniel 
Craig, Ciaran Hinds, 
Matthieu Kassovitz, 
Hanns Zischler, 
Ayelet Zurer, Geoff rey 
Rush, Michael 
Lonsdale

23:25 Olimp 
- serial, Wielka 
Brytania, Kanada

00:30 Mea maxima 
culpa: Milczenie 
Kościoła 
- fi lm dokument, 
USA/Wielka Brytania, 
2012, reż. Alex Gibney, 
wyk. Alex Gibney

02:45 Moc Magii

06:00 Spadkobiercy
07:05 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

 Burski przyjmują zlecenie 
właściciela fi rmy komu-
nalnej, która niedawno 
wygrała przetarg na 
oczyszczanie miasta. 

14:00 STOP Drogówka
15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Egzorcyzmy 
Emily Rose

  - thriller 
 Nastolatka Emily Rose 

staje się ofi arą ataku 
demonicznych mocy. 
Poddana egzorcyzmom 
umiera, a ksiądz, który 
je przeprowadzał zostaje 
oskarżony o zaniedbanie 
i w konsekwencji, śmierć 
dziewczyny. 

23:40 Brudna forsa
  - thriller sensacyjny 

Drobny złodziejaszek 
Thomas, po wyjściu
z więzienia dokonuje 
z kolegami kolejnego 
skoku. 

01:35 Anthony Bourdain
02:45 Interwencja

- magazyn
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07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! - magazyn
08:35 Natura w Jedynce
09:05 Ranczo - serial
10:05 Komisarz Alex - serial
11:05 Zaklinacze koni - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 Natura w Jedynce 
13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:40 Leśniczówka
16:05 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress
17:25 Kolarstwo - Tour de 

Pologne - 6. etap
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:28 Tour de Pologne 
20:30 Leśniczówka

21:00 Sprawa dla reportera
- magazyn interwencyjny
prod. Polska

22:00 Sekundy, które 
zmieniły życie

22:30 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny 
prod. TVP

23:25 Ocaleni 
- reality show

00:25 Wojsko - polskie.pl 
- reportaż

00:50 Anno Domini 
 Biblii ciąg dalszy 
- serial, prod. USA, 2015

02:40 Sprawa 
dla reportera

03:40 Korzenie - serial, 
prod. USA, 2016

04:25 Notacje 
- cykl dokumentalny

04:35 Zakończenie dnia

05:20 Koło fortuny 
05:55 Na dobre i na złe - serial
06:50 Podróże z historią 

- cykl dokumentalny
07:20 Makłowicz w podróży

- Wyspy Kanaryjskie
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra1
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości - serial
13:55 Zmiennicy - serial TVP
14:55 Postaw na milion 

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

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:40 Lekkoatletyka 
- Mistrzostwa Europy
- Berlin 

22:15 Kino relaks
01:00 Kontakt 

- serial kryminalny, 
prod. Francja, 2016

02:00 Męska rzecz 
- komedia, 
prod. USA, 2003, 
reż. Chris Koch, wyk. Jason 
Lee, Julia Stiles, Selma 
Blair, James Brolin

03:50 Jak wyrwać ząb 
wielorybowi - komedia, 
prod. Czechosłowacja, 
1977

05:10 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
09:30 Szkoła 
10:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 19 + 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda 

- 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 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:30 Wyrolowani - fi lm 
komedia, USA, 2008, 
reż. David Wain, wyk. Sean 
William Scott, Paul Rudd, 
Christopher Mintz-Plasse, 
Elizabeth Banks, Jane 
Lynch

00:40 Bodyguard - fi lm 
sensacyjny, USA, 1992, reż. 
Mick Jackson, wyk. Kevin 
Costner, Whitney Houston, 
Gary Kemp, Bill Cobbs, 
Ralph Waite

03:20 Uwaga! - magazyn
03:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
09:45 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
 Nastolatek zostaje 

porwany. Okazuje się, że 
prowadził kontrower-
syjnego wideobloga, 
demaskującego sekrety 
jego znajomych. Detekty-
wi znajdują kolejne osoby, 
które szantażował. 

12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich

20:00 Moja dziewczyna 
wychodzi za mąż

  - komedia romantyczna 
Życie Toma to sielanka: 
jest seksowny, odniósł 
sukces, ma szczęście do 
kobiet i wie, że w każdej 
sytuacji może polegać na 
Hannah - swojej najlepszej 
przyjaciółce i jedynej 
stałej rzeczy w jego życiu. 

22:10 To Twoja wina
  Norbert - pilot 

zagranicznych 
wycieczek - po powrocie 
ze służbowego wyjazdu, 
przyłapuje swoją 
44-letnią żonę Adriannę 
w łóżku z ich sąsiadką 
Beatą. 

23:10 Emsi na tropie
00:15 Bez bagażu

08:00 Dezerterzy - Stefan 
Wesołowski - rozmowa

08:30 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny

08:50 Niemcy - dramat
11:00 Przeprowadzki

- serial TVP
13:05 Studio Kultura - Roz-

mowy - Brad Gregory
13:25 Ceremonia pogrzebowa 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1984, 
reż. Jacek Bromski, wyk. 
Anna Romantowska, Jad-
wiga Jankowska-Cieślak, 
Bogusław Linda, Piotr 
Machalica, Małgorzata 
Pieczyńska

15:05 Wesoła noc smutnego 
biznesmena - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1993, reż. 
Andrzej Kondratiuk

15:50 Taśmy Kultury - Znaki 
czasu - reportaż

16:30 Anioł dziwnych 
przypadków - animacja

16:55 U Pana Boga 
za piecem 
- komedia, 
prod. Polska, 1998, 
reż. Jacek Bromski

18:45 W piątą stronę świata 
- Niespodziewana wizyta - 
serial TVP, prod. Polska

19:40 Studio Kultura
20:00 Teatr Telewizji. Teatr 

Sensacji - Cień Archanioła
21:30 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Ringo Kid
23:35 Scena Klasyczna - 22 Ars 

Nova - koncert
00:20 Dziennik fi lozofa 
00:35 Kino nocne 

- Niepochowany 
- dramat

02:50 Taśmy Kultury 
03:50 Panoptykon - dramat, 

prod. Polska, 2009

07:05 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny
Serial sensacyjny, 
w którym lokalny 
prokurator walczy z 
przestępczością w Los An-
geles. Pomaga mu w tym, 
bardzo bystry i doskonały 
w ściganiu przestępców 
w terenie, gliniarz - Jack.

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles
- fabularny

14:55 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Kochanie, poznaj 
moich kumpli 2
- komedia

21:55 Goście, goście 2 
00:15 Kabaretobranie 2017, 

czyli IX Zielonogórska 
Noc Kabaretowa
- program rozrywkowy
prod. Polska

01:10 Dyżur
- program dokumentalny
prod. Polska

01:50 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

02:35 Na jedwabnym 
szlaku - serial 

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

05:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:10 Szpital - program 
obyczajowy

07:05 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:15 Magda M. - serial 
obyczajowy, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

 - program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
14:55 Szpital - program 

obyczajowy
15:55 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, USA
16:50 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
17:50 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Billy Madison 
- fi lm komedia, USA, 1995, 
reż. Tamra Davis, wyk. 
Adam Sandler, Darren 
McGavin, Bridgette 
Wilson-Sampras, Bradley 
Whitford, Josh Mostel

21:55 Lucyfer 
- serial, USA

22:55 Rush - serial, USA
23:55 Zombikalipsa 

- fi lm horror
prod. USA, 2014, 
reż. Turner Clay, 
wyk. Justin Ray, 
Jerod Meagher, Stefanie 
Estes, Ron Hanks, 
Michael Taber

01:55 Moc Magii 
04:05 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Spadkobiercy
07:05 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
 Policja zostaje wezwana 

na osiedle domków jedno-
rodzinnych. Jeden z miesz-
kańców domu wezwał 
policję, kiedy przyłapał w 
swojej altanie dziewczynę, 
która najprawdopodobniej 
się tam włamała. 

10:30 Na Patrolu
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk

 - serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

 Ofi cerowie Jawor 
i Górska zostają wezwani 
do podwrocławskiej 
stadniny, gdzie znaleziono 
ciało zamożnego hodowcy 
koni, Hofera. Zwłoki znal-
azł chłopak z głębokim 
autyzmem, z którym jest 
komunikacja jest mocno 
utrudniona. 

21:05 Parasol 
bezpieczeństwa

23:00 Operacja Terror
  - thriller
00:50 Anthony Bourdain
01:50 Zagadkowe zgony
02:20 Interwencja
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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3.09

4.08

5.08

6.08

7.08

8.08

9.08

Lidii, Nikodema, Kamelii
Międzynarodowy Dzień Piwa 
i Piwowara

Prokopa, Dominika

Oswalda, Kasjana
Dzień Delfina

Oktawiana, Jakuba, Sławy
Światowy Dzień Musztardy

Klaudii, Konrada, Doroty, Kajetana

Emiliana, Mirona
Wielki Dzień Pszczół

Romana, Romualda, Ireny
Międzynarodowy Dzień Ludności 
Tubylczej na Świecie

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

AUTOREKLAMA

Ekologiczne zabawki

ŻARY Uczestnicy wakacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej wybrali się z wizytą do Sklepu Deco Creator. Pani Jola Matuszewska pokazała dzie-
ciom jak powstają ekologiczne zabawki. fot.MBP Żary
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KRZYŻÓWKA

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

KSIĄŻĘ CZARUŚ (2D dubbing)
OD 03.08 DO 06.08 ORAZ 09.08 – GODZ. 16:00; 07.08 I 08.08 – GODZ. 15:30
ODNAJDĘ CIĘ
OD 03.08 DO 06.08 ORAZ 09.08 – GODZ. 18:00; 07.08 – GODZ. 17:15; 08.08 
– GODZ. 19:30
SICARIO 2. SOLDADO (2D napisy)
OD 03.08 DO 06.08 ORAZ 09.08 – GODZ. 20:00; 07.08 – GODZ. 21:15; 08.08 
– GODZ. 21:00
DKF – WĘGIERSKA ROBOTA
07.08 – GODZ. 19:00
FKS – WHITNEY
08:08 – GODZ. 17:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
TEATR NIECZYNNY (przerwa wakacyjna)

REKLAMA
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