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tancerz, piosenkarz, aktor Stefano Terrazzino
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Taniec nie wydawał 
mi się zbyt dobrym 

sportem dla chłopaka.

tancerz, piosenkarz, aktor 

POWIAT ŻARSKI 
Funkcjonariusze 
z Placówki Straży 
Granicznej 
w Tuplicach 
zatrzymali 
troje obywateli 
Ukrainy, którzy 
wyłudzili wizy 
z prawem do 
pracy w Polsce.
Do zatrzymania cudzo-
ziemców doszło podczas 
kontroli legalności poby-
tu prowadzonych w powie-
cie żarskim. Troje kontro-
lowanych obywateli Ukra-
iny posiadało wizy z pra-
wem do pracy w Polsce. 
Jak ustalili funkcjonariusze 

wizy, które posiadali, zo-
stały przez nich wyłudzo-
ne w polskich konsulatach 
na Ukrainie. Podczas ubie-
gania się o nie podstępnie 
wprowadzili w błąd oso-
by upoważnione do ich wy-
stawienia. W jaki sposób? 
Zrobili to przedstawia-
jąc zarejestrowane w Po-
wiatowych Urzędach Pra-
cy oświadczenia o zamia-
rze powierzenia wykony-
wania pracy. W rzeczywi-
stości nigdy nie mieli za-
miaru zgłosić się do swo-
jego pracodawcy. Wizy by-
ły im potrzebne w zupełnie 
innym celu. Chodziło tylko 
o przejazd przez Polskę na 
terytorium innych państw 
UE. Cudzoziemcy posługu-

jąc się wyłudzonymi wiza-
mi wyjechali do Niemiec. 
Tam pracowali bądź prze-
bywali w odwiedzinach. 

Każdy z obcokrajow-
ców przyznał się do zarzu-
canych czynów oraz do-
browolnie poddał się karze 
pięciu miesięcy pozbawie-
nia wolności w zawiesze-
niu na jeden rok. Wszczę-
te w stosunku do cudzo-
ziemców postępowania ad-
ministracyjne zakończyły 
się we wszystkich przypad-
kach unieważnieniem cu-
dzoziemcom wiz oraz wy-
daniem decyzji zobowią-
zujących ich do powrotu. 
Orzeczono również wobec 
nich czasowy zakazu wjaz-
du do Polski. PAS

Podstępnie wyłudzone wizy

Sprytny podstęp został rozszyfrowany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 
fot.Nadodrzański Oddział SG
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Ze Stefano Terrazzino  
o kobietach, tańcu 
i robieniu w życiu tego, 
co się kocha, rozmawia 
Andrzej Buczyński.
Czego uczą się kobiety na 
prowadzonych przez pana 
warsztatach tanecznych?
- Skupiam się na tańcu. Chodzi o to, żeby 
poprzez taniec obudzić w kobiecie to, co 
jest dla niej instynktowne, żeby poczuła 
się bardziej atrakcyjna dla siebie, a przy 
okazji dla mężczyzn. Szczególnie gorące 
tańce latynoamerykańskie wydobywają 
takie pierwotne instynkty. Mogą obudzić 
kobiecość, seksapil, a przede wszyst-
kim pewność siebie. Uważam, że dzię-
ki pewności siebie kobieta staje się bar-
dziej atrakcyjna. Do tego jeszcze świado-
mość siebie, świadomość swojego ciała, 
swojej wartości. Warsztaty to rodzaj pra-
cy nad sobą, ale poprzez taniec. 

Każda kobieta ma to coś w sobie, 
tylko trzeba to wydobyć?
- Tak, naprawdę. To są nasze instynk-
ty, ale w dzisiejszych czasach szczegól-
nie, trochę uśpione. Dzisiaj kobiety mają 
wiele ról i czasami zapominają o sobie,  
o swojej kobiecości i seksualności. Jest 
to gdzieś z boku. Przede wszystkim sku-
piają się na byciu matką, biznesie, karie-
rze, małżeństwie...

Mówi się, że mężczyźni są lepszymi 
kucharzami niż kobiety. A jak to jest 
w tańcu?
- Nie da się stwierdzić, kto jest lepszy.  
O dziwo jednak więcej jest trenerów tań-
ca towarzyskiego - mężczyzn, niż kobiet. 
Może wynika to z tego, że w naszych tań-
cach to facet prowadzi. Kobieta jest taką 
perłą, która świeci w tańcu, a mężczyzna 
oprawą, organizatorem tańca. Tak jest, 
jeśli mówimy o uczeniu. W tańczeniu 
to kobieta jest bardziej widoczna, moż-
na powiedzieć, że facet jest dodatkiem 
do kobiety, powinien ją w tańcu ekspo-
nować na pierwszym planie, chociaż nie 
każdy to robi.

Polki są dobrymi tancerkami?
- Obserwuję taniec w różnych krajach. 
Wychowałem się w Niemczech, pocho-
dzę z Włoch. Nie wiem dlaczego, ale ko-
biety z Polski i Rosji mają taki naturalny 
instynkt kobiecości w tańcu. To jest nie-
samowite. Widać to też na tanecznych 
turniejach, gdzie jest dużo połączeń na 
przykład Włocha z Rosjanką, albo z Po-

lką. Takie połączenia temperamentów 
wyglądają bardzo ciekawie na parkiecie. 
Widać to też na kursach, które organizu-
ję dla Polek na Sycylii. Moja mama, czy 
ciocie, widząc te Polki zawsze mówią, że 
taniec mają we krwi. To bardzo ciekawe. 
Nie wiem, na czym to polega, może wyni-
ka z kultury. W Polsce muzyki i tańca jest 
więcej niż we Włoszech, a w Niemczech 
prawie w ogóle. To jest tu pielęgnowane 
i to jest fajne. Mam nadzieję, że taniec  
w Polsce nie zaniknie, bo widzę mniejsze 
zainteresowanie u młodzieży. 

Ma pan na koncie wiele sukcesów 
w tańcach z gwiazdami. Jest jakaś 
różnica między uczeniem gwiazd,  
a kobiet na warsztatach w Żarach?
- Dla mnie nie ma różnicy. Interesuje 
mnie kobieta, to co potrafi, jak mogę jej 
pomóc, żeby czuła się pewnie. 

Tu po prostu nie ma kamer.
- To jedyna różnica. Może się wydawać, 
że taka gwiazda jest pewna siebie. Tak 
jest, ale w swojej dziedzinie. Kiedy jed-
nak podchodzi do tańca, to też robi się 
niepewna. Wszędzie działają takie same 
zasady. Kobiety na moich warsztatach są 
też pewne siebie w swoich dziedzinach, 
w swojej pracy. W tańcu trochę mniej. 
Tym bardziej, że taniec jest bardzo in-
tymny, a ludzie często trzymają dystans. 
Takie problemy miałem nawet z aktorka-
mi. Przed kamerami przecież się całują, 
a przed intymnością w tańcu miały opo-
ry. Na początku tego nie rozumiałem.  
Z perspektywy czasu widzę, że taniec 
traktowany jest jak sfera prywatna. Nie-
które osoby podchodzą do tego bardziej 
naturalnie, inne mniej, ale nie jest to na 
pewno związane z popularnością. To bar-
dzo indywidualne.

Co, gdyby miał pan wybierać 
między tańcem a śpiewem?
- Ja nie chcę wybierać (śmiech). Tak 
się myśli, jak od małego słyszysz - kim 
chcesz być, jak dorośniesz. Nasza spo-
łeczność szufladkuje, w jednym kierun-
ku. Spróbowałem parę razy wybierać, ale 
nie da się. Taniec i śpiew do dwie różne 
formy ekspresji, ale mogę się wyrażać  
w każdej z nich. Przy okazji obie idą bar-
dzo dobrze w parze, bo łączy je muzyka. 
Raz do muzyki tańczę, a innym razem ją 
produkuję. Skupiam się na tym, aby je 
połączyć. Śpiew jest dla mnie czymś no-
wym i uczę się czegoś nowego z entu-
zjazmem. Czuję się, jakbym miał znów  
14 lat, kiedy zaczynałem tańczyć. Cały 

Każda kobieta ma
to coś w sobie

ŻARY Warsztaty taneczne z trenerem gwiazd Stefano Terrazzino

fot. Andrzej Buczyński
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czas kocham tańczyć, ale nie jest to już 
dla mnie coś takiego nowego, co chce 
się poznawać, uczyć się i odkrywać każ-
dy nowy krok. W tańcu mam już pewien 
warsztat, a w śpiewie - mam wrażenie, że 
jeszcze tak wiele przede mną. To jest faj-
ne, budzi we mnie entuzjazm i jest takim 

motorem do działania. 

Wracając do 14-latka. Wtedy ktoś 
pana lekko popchnął w kierunku 
tańca.
- Tak, rodzice. Jestem im za to wdzięcz-
ny, bo chcieli, żebym poprzez taniec stał 

się bardziej pewny siebie. Wtedy nawet 
nie myśleli, że będzie to mój zawód i że 
z tego w ogóle da się żyć. Taniec nie wy-
dawał mi się zbyt dobrym sportem dla 
chłopaka. To raczej dziewczyny tańczyły. 
Różne były stereotypy na ten temat. Dzi-
siaj wszystkim polecam taniec, nieko-

niecznie po to, żeby robić karierę. Głów-
nie dla siebie, dla własnej psychiki. To 
dobrze robi. Obudzi pasję, inspiracje. Ta-
niec może być sportem, ale są w nim rów-
nież emocje, nie tylko adrenalina. Taniec 
to ruch, czyli dobra kondycja. A do te-
go zawsze muzyka, dzięki której można 
wejść w inny świat, w inną sferę. Można 
oczyścić głowę z problemów, zapomnieć 
o codziennej szarości. Taniec wprowadza  
w taki trochę bajkowy świat, którego cza-
sem każdy potrzebuje. 

Jest pan mistrzem tańca. Czy mistrz 
zdradzi tajemnicę, jak dobrze 
tańczyć?
- Ważne są dwie rzeczy. Na pewno w stu 
procentach słuchać swojego głosu, ser-
ca, instynktu, brzucha, nie tracić swojej 
osobowości. Podczas nauki tańca trze-
ba cały czas być sobą. Druga rzecz - du-
żo pracy. Sam talent to jest za mało. 
Jak jeszcze miałem 19 lat myślałem, że 
sukcesy w tańcu zależą od talentu i nie 
chciałem wierzyć trenerowi, że jest ina-
czej. Teraz, czyli 20 lat później, widzę, że 
wszystko zależy od pracy. Mogłem też  
w wieku 37 lat zacząć śpiewać. Powie-
działem sobie, ok, talent mam taki nor-
malny. Jest milion ludzi, którzy lepiej 
śpiewają ode mnie, ale wszystko jest 
kwestią pracy. Poza tym, kocham to, je-
stem sobą i będę dużo pracował. To jest 
zawsze dobre połączenie. Nawet jak nie 
będzie sukcesu, nie będzie też rozczaro-
wania, gdy robi się to, co się kocha. Suk-
ces przy tym, nawet największy, to jest 
wtedy efekt uboczny. 

REKLAMA

Warsztaty dla kobiet pod hasłem „Seksapil w tańcu”, zorganizowane w żarskim Pubie Max, prowadzili: Stefano Terrazzino - tancerz, piosenkarz, 
aktor, znany między innymi z takich programów telewizyjnych, jak „Taniec z gwiazdami”, czy też „Twoja twarz brzmi znajomo”; Maria Magdale-
na Milczarek - psychodietetyk, konferansjerka i prezenterka. fot. Andrzej Buczyński
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Nowy rok szkolny 
w prawie nowej szkole
ŻARY To nie był 
przypadek, że 
miejskie obchody 
inauguracji roku 
szkolnego 2018/2019 
zorganizowano 
na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 5 
im. Polskich 
Noblistów.
Szkoła z 60-letnią tradycją mieści 
się w budynku przy ulicy Okrzei, 
który niedawno przeszedł gruntow-
ną termomodernizację. Na dachu 
zamontowano fotowoltaikę, zmo-
dernizowano wentylację i oświetle-
nie w klasach. Zmiany widać tak-
że wewnątrz. Wymieniono również 
oświetlenie w przyległej do szko-
ły hali sportowej. Zaplanowano 
tam pewne zmiany, dzięki którym  

w różnego typu imprezach, nie tylko 
sportowych, będzie mogło uczestni-
czyć znacznie więcej widzów, niż to 
było możliwe wcześniej.

Rozpoczęcie roku szkolnego 
to jeden z ważniejszych dni w ży-
ciu dla tych najmłodszych, którzy 
po raz pierwszy zasiądą w szkol-
nych ławach. Ale kto wie, czy cza-
sem nie przeżywają tego bardziej 
rodzice, którzy licznie towarzyszyli 
swoim pociechom.

Ważnym elementem uroczy-
stości była obecność kombatantów. 
Są oni ciągle jeszcze żywą historią 
i świadectwem okrutnych wojen-
nych czasów. Jak sami podkreśla-
ją, dzisiaj dzieci mają to szczęście, 
że mogą w spokojnych czasach na 
początku września pójść do szkoły 
i uczyć się nowych rzeczy. 

Andrzej Buczyński

Burmistrz Danuta Madej życzyła wielu sukcesów w rozpoczy-
nającym się roku szkolnym fot. Andrzej Buczyński

Już wkrótce przekonają się, co przyniesie nowy rok szkolny fot. Andrzej Buczyński

Szacunek dla barw narodowych trzeba wpajać od najmłod-
szych lat fot. Andrzej Buczyński

Obecność kombatantów w tym dniu była szczególnie wymow-
na fot. Andrzej Buczyński

Minął czas wakacji. Witaj szkoło! fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Z radnym 
miejskim 
Jackiem 
Niezgodzkim 
o rezygnacji 
ze startu 
w wyborach 
i ważnych dla 
Żar sprawach 
rozmawia Paweł 
Skrzypczyński

Został zarejestrowany 
Komitet Jacka 
Niezgodzkiego 
- To może być zbieżność 
nazwisk. Jest chyba ta-
ki radny w Szprotawie czy 
w Kożuchowie, ale to nie 
rodzina. To taki zbieg oko-
liczności. Ja wręcz prze-
ciwnie, nie kandyduję 
w tych wyborach 

Naprawdę?
- Była taka przymiarka, 
trochę się wahałem, bo 
chciałbym jeszcze coś ro-
bić. Po dogłębnym prze-
myśleniu, doszedłem do 
wniosku, że metryka ma 
swoje prawa i w tym wieku 
to nawet kardynałowie idą 
na emerytury, a co dopiero 
radni. Mam już 71 lat. 

No to jest słuszny wiek
- No tak. Uważam, że na-
leży się posunąć i zro-
bić miejsce innym, młod-
szym. Ta rada miała wy-
soką średnią wieku. Kilku 
z nas tę średnią zawyżało.

Niektórzy radni 
miejscy czy powiatowi 
będąc w podobnym 
wieku jednak nie 
odpuszczają
- Każdy decyduje za siebie. 
Uważam, że powinien być 
dopływ świeżej krwi w ra-
dzie

Ma Pan wiedzę 
i doświadczenie. Jeżeli 
tacy ludzie jak Pan nie 
będą radnymi, to czy 
można martwić się 
o merytoryczną stronę 
kolejnej rady 
- Ja wierzę, że ludzie są 
do zastąpienia. Część rad-
nych dostanie się po raz 
drugi, i zawsze jakiś pro-

cent starych radnych zo-
staje - niektórzy będą dru-
gą, niektórzy trzecią ka-
dencję, jakaś ciągłość jest 
więc zachowana. Dopływ 
młodych jest potrzebny, to 
zawsze jest nowe spojrze-
nie i zapał do pracy. Jest 
tak, że ludzie zasiadają-
cy od lat w radzie, czy róż-
nych władzach, z góry wie-
dzą, że czegoś zrobić nie 
można. Z czasem wpada 
się w rutynę. Ktoś młody, 
o świeżym spojrzeniu nie 
wie, że czegoś nie można 
zrobić i ... robi, i się udaje. 

Rozważał Pan jednak 
start 
- Myślałem, bo nie czu-
ję się zniechęcony. Mógł-
bym startować, ale dosze-
dłem do wniosku, że trze-
ba szanować metrykę. 
Każdy w pewnym momen-
cie musi powiedzieć: stop. 
Tak jak w sporcie, czy każ-
dej innej działalności pu-
blicznej. Mam za sobą 16 
lat aktywności w samorzą-
dzie. Dwie kadencje byłem 
wiceburmistrzem, dwie 
kadencje radnym, chociaż 
mandat zdobywałem trzy-
krotnie. 

Zamierza Pan udzielać 
się jeszcze publicznie?
- Można się udzielać w in-
nej formie, np. stowarzy-
szeniach, a niekoniecznie 
w samorządzie

Coś się udało przez te 
lata zrobić, coś się nie 
udało?
- Nigdy nie jest tak, że koń-
czy się jakiś okres i mówi, 
że wszystko się udało lub 
wszystko się nie udało. 

Co więc jest 
problemem?
- Głównym problemem 
miasta jest odpływ miesz-
kańców. Liczba mieszkań-
ców maleje. To nie tylko 
problem Żar. Ludzie ucie-
kają z miast i wolą żyć po-
za miastem. Nie zosta-
ły jednak podjęte działa-
nia, żeby cokolwiek w tej 
sprawie zrobić. W Żarach 
nic się nie robi lub niewie-
le robi, żeby ten trend od-
wrócić. To jest niepokoją-

ce. Są miasta, które coś 
robią, żeby ten odpływ na 
wieś powstrzymać. 

Dlaczego powinno to 
niepokoić?
- Ludzie pracują w mie-
ście, robią zakupy, korzy-
stają z oferty oświato-
wej, sportowej i kultural-
nej, ale wyprowadzili się 
na wieś, bo tam się faj-
nie żyje. A przecież głów-
nym źródłem przychodów 
dla miasta jest podatek od 
osób fizycznych.

To co należy zrobić? 
- Nie chcę rzucać pomy-
słów przed wyborami, bo 
może to komuś podpaso-
wać do programu wybor-
czego. Ja popieram kan-
dydaturę Leszka Wroczyń-
skiego na burmistrza, pod-
powiadam różne kwestie 
i mam nadzieję, że skorzy-
sta z moich sugestii.

A inne problemy?
- To, że ludzie uciekają 
z miasta, to jest także sku-
tek innych okoliczności. 
Przede wszystkim chodzi 
o stan środowiska. Moż-
na zapytać, co zrobiliśmy 
w zakresie ochrony środo-
wiska? Pewne rzeczy się 
udały, jak np. akcja dofi-
nansowania wymiany ko-
tłów na ekologiczne. Ten 
program należy rozsze-
rzać o mieszkania komu-
nalne i rozwijać, pomyśleć 
o innych źródłach energii, 
a nie tylko o gazie.
 
Co jeszcze? 
- Trzeba poprawiać komu-
nikację miejską. To jest 
zaniedbane. To, że wy-
remontuje się parę przy-
stanków i zamontuje tabli-
ce świetlne, nie rozwiązu-
je problemu. Komunikacja 
musi być po prostu dobra. 
Nieważne czy będzie płat-
na, czy bezpłatna. Niektó-
rzy szermują hasłem „bez-
płatności”, co ma niby roz-
wiązać problem. Dobra ko-
munikacja, to taka, która 
przede wszystkim połączy 
wszystkie przysiółki i osie-
dla poza Żarami z cen-
trum. Wówczas ludzie bę-
dą korzystali z komunika-

cji, a nie jeździli sa-
mochodami.

A co może 
cieszyć?
- Z pewnością popra-
wa estetyki miasta, 
remonty obiektów za-
bytkowych, kamienic. 
To była inicjatywa rad-
nych jeszcze poprzed-
niej kadencji. Popra-
wiła się zieleń - przy-
pisuję sobie nieskrom-
nie małą zasługę w tej 
sprawie, bo może dzięki 
moim utyskiwaniom nad 
tym przy wszelkich moż-
liwych okazjach, jest ja-
kiś efekt. Chociaż i tu jest 
jeszcze sporo zaniedbań. 

A co Pan poradziłby 
kandydatom 
startującym 
w wyborach 
samorządowych?
- Żeby wygrać wybory, to 
trzeba rozmawiać z ludź-
mi. Tu nie wystarczy wpi-
sać się na listę, wydruko-
wać parę ulotek i zamie-
ścić ogłoszenie w gaze-
cie. Trzeba być aktywnym, 
znanym w swoim środo-
wisku. Trzeba mieć jakiś 
program minimum i wie-
dzieć, co się chce w tej ra-
dzie zrobić. Nie wygrywa 
wyborów ten, kto siedzi 
w domu. Trzeba cho-
dzić do ludzi i rozma-
wiać. Trzeba wiedzieć 
czego się chce. 

Czego kandydaci 
i radni robić nie 
powinni? 
- Niektórzy mo-
gą sobie wyobra-
żać, że będą rzą-
dzili miastem. To 
nie jest tak. Byli już 
tacy radni, którzy 
próbowali ustawiać 
urzędników w ra-
tuszu. Nie na tym 
to polega. Trzeba 
utrzymywać kon-
takt z wyborca-
mi, przenosić pew-
ne sprawy na forum 
publiczne, próbo-
wać wpłynąć na bur-
mistrza i decydentów 
w ratuszu, a nie rzą-
dzić.

Kardynałowie też idą 
na emerytury

ce. Są miasta, które coś 
robią, żeby ten odpływ na 
wieś powstrzymać. 

Dlaczego powinno to 
niepokoić?
- Ludzie pracują w mie-
ście, robią zakupy, korzy-
stają z oferty oświato-
wej, sportowej i kultural-
nej, ale wyprowadzili się 
na wieś, bo tam się faj-
nie żyje. A przecież głów-
nym źródłem przychodów 
dla miasta jest podatek od 
osób fizycznych.

To co należy zrobić? 
- Nie chcę rzucać pomy-
słów przed wyborami, bo 
może to komuś podpaso-
wać do programu wybor-
czego. Ja popieram kan-
dydaturę Leszka Wroczyń-
skiego na burmistrza, pod-
powiadam różne kwestie 
i mam nadzieję, że skorzy-
sta z moich sugestii.

A inne problemy?
- To, że ludzie uciekają 
z miasta, to jest także sku-
tek innych okoliczności. 
Przede wszystkim chodzi 
o stan środowiska. Moż-
na zapytać, co zrobiliśmy 
w zakresie ochrony środo-
wiska? Pewne rzeczy się 
udały, jak np. akcja dofi-
nansowania wymiany ko-
tłów na ekologiczne. Ten 
program należy rozsze-
rzać o mieszkania komu-
nalne i rozwijać, pomyśleć 
o innych źródłach energii, 
a nie tylko o gazie.

Co jeszcze? 
- Trzeba poprawiać komu-
nikację miejską. To jest 
zaniedbane. To, że wy-
remontuje się parę przy-
stanków i zamontuje tabli-
ce świetlne, nie rozwiązu-
je problemu. Komunikacja 
musi być po prostu dobra. 
Nieważne czy będzie płat-
na, czy bezpłatna. Niektó-
rzy szermują hasłem „bez-
płatności”, co ma niby roz-
wiązać problem. Dobra ko-
munikacja, to taka, która 
przede wszystkim połączy 
wszystkie przysiółki i osie-
dla poza Żarami z cen-
trum. Wówczas ludzie bę-
dą korzystali z komunika-

cji, a nie jeździli sa-
mochodami.

A co może 
cieszyć?
- Z pewnością popra-
wa estetyki miasta, 
remonty obiektów za-
bytkowych, kamienic. 
To była inicjatywa rad-
nych jeszcze poprzed-
niej kadencji. Popra-
wiła się zieleń - przy-
pisuję sobie nieskrom-
nie małą zasługę w tej 
sprawie, bo może dzięki 
moim utyskiwaniom nad 
tym przy wszelkich moż-
liwych okazjach, jest ja-
kiś efekt. Chociaż i tu jest 
jeszcze sporo zaniedbań. 

A co Pan poradziłby 
kandydatom 
startującym 
w wyborach 
samorządowych?
- Żeby wygrać wybory, to 
trzeba rozmawiać z ludź-
mi. Tu nie wystarczy wpi-
sać się na listę, wydruko-
wać parę ulotek i zamie-
ścić ogłoszenie w gaze-
cie. Trzeba być aktywnym, 
znanym w swoim środo-
wisku. Trzeba mieć jakiś 
program minimum i wie-
dzieć, co się chce w tej ra-
dzie zrobić. Nie wygrywa 
wyborów ten, kto siedzi 
w domu. Trzeba cho-
dzić do ludzi i rozma-
wiać. Trzeba wiedzieć 
czego się chce. 

Czego kandydaci 
i radni robić nie 
powinni? 
- Niektórzy mo-
gą sobie wyobra-
żać, że będą rzą-
dzili miastem. To 
nie jest tak. Byli już 
tacy radni, którzy 
próbowali ustawiać 
urzędników w ra-
tuszu. Nie na tym 
to polega. Trzeba 
utrzymywać kon-
takt z wyborca-
mi, przenosić pew-
ne sprawy na forum 
publiczne, próbo-
wać wpłynąć na bur-
mistrza i decydentów 
w ratuszu, a nie rzą-
dzić.

Kardynałowie też idą 
na emerytury

fot.Paweł Skrzypczyński
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ŻARY Podczas XII 
Jarmarku Miodu 
i Wina węgierscy 
kucharze przygotują 
oryginalny, węgierski 
gulasz. Podczas 
dwóch dni nie 
zabraknie też innych 
atrakcji.

Kucharze przyjadą do Żar razem 
z delegacją, z partnerskiego miasta 
Gardony. Ogromny kocioł, w któ-
rym przyrządzany będzie gulasz, 
stanie przed miejskim ratuszem 
w sobotę, 15 września. Gotowanie 
ruszy od godziny 10:00, a potem 
wszyscy miłośnicy węgierskich ku-
linariów, którzy wesprą finansowo 
miejscowe stowarzyszenie miłośni-
ków zwierząt, będą mogli pokosz-
tować potrawy. Ale to nie wszyst-
ko! Węgrzy zapowiedzieli, że na ich 
stoisku promocyjnym będzie moż-
na degustować różne trunki. Zain-
teresowanych z pewnością nie za-
braknie.

W ramach oficjalnej wizyty 
węgierskich gości, dzień wcześniej, 

w piątek 14 września, na stadionie 
Promienia, o godzinie 17:00 repre-
zentacja miasta Gardony rozegra 
mecz piłki nożnej z drużyną miasta 
Żary. Wstęp na mecz jest wolny, or-
ganizatorzy liczą na głośny doping 

publiczności. 
Stoiska handlowe i promo-

cyjne staną w Rynku, obok miej-
skiego ratusza, w sobotę 15 wrze-
śnia. Z pewnością nie zbraknie róż-
nych rodzajów miodów, także ta-

kich, o które trudno w sklepach. Bę-
dzie można nabyć najwyższej jako-
ści miody pitne, kupić dobrej mar-
ki artykuły spożywcze z wyroba-
mi wędliniarskimi firmy „Motyka” 
na czele, rękodzieło, słoiki, galante-

rię szklaną, biżuterię, cebulki kwia-
towe. 

Uroczyste otwarcie zaplano-
wane jest o godzinie 12:00. Na sce-
nie zaprezentują się zespoły śpiewa-
cze m.in. Lipowa Dolina z gminy 
Lipinki Łużyckie, a ok. godz. 15:30 
wystąpi Piotr Pużak z recitalem 
„Piosenek, które kochamy”. W nie-
dzielę o godzinie 12:00 zaplanowa-
ne są degustacje miodów w konkur-
sie na najsmaczniejszy miód, wy-
stęp kabaretu „Oj, tam! Oj, tam!”, 
a po występie gościem będzie Joan-
na Brodzik i podopieczni fundacji 
Opiekun Serca, którzy zaprezentu-
ją grę miejską „Zamiana”. Wystąpią 
też zespoły śpiewacze: Jutrzenka 
z Olbrachtowa, Złoty Kłos z Mar-
szowa i żarski Złoty Wiek. Zakoń-
czenie jarmarku zaplanowane jest 
około godziny 17:00.

Jarmark organizowany jest 
od 2007 roku przez pomysłodaw-
ców i inicjatorów - członków To-
warzystwa Upiększania Miasta we 
współpracy z Rejonowym Kołem 
Pszczelarzy w Żarach. Impreza jest 
dofinansowana przez Urząd Miej-
ski. RED

Węgrzy upichcą gulasz

fo
t.U

M
 Ż

ar
y

fo
t.U

M
 Ż

ar
y

Jarmark Miodu i Wina na stałe wpisał się w krajobraz miasta fot.HG
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25 sierpnia 2018 r. w Olszyńcu 
odbyły się Dożynki Gminne. Uro-
czystość rozpoczęła się prze-
marszem korowodu dożynkowe-
go a następnie Mszą Świętą od-
prawioną przez proboszcza z Pa-
rafii NSPJ w Żarach ks. Krzyszto-
fa Kwaśnika.

Starostami dożynek byli:  
Pani Stanisława Orzech i Pan 
Jan Nuckowski.

To właśnie starostowie do-
żynek wręczyli gospodarzowi 
Gminy Żary- Wójtowi Leszko-
wi Mrożkowi bochenek chleba z 
tradycyjnymi życzeniami i proś-
bą, aby dzielił go tak, by wystar-
czyło do następnych zbiorów. 

Wójt Gminy Żary- Leszek 
Mrożek,  przywitał wszystkich 
przybyłych gości,  w szczególno-
ści rolników. 

Na znak otwarcia doży-
nek  wypuszczone zostały gołę-
bie przez członków Związku Ho-
dowców Gołębi Pocztowych.  

Część artystyczną rozpo-
czął występ zespołu „ Mała Tę-
cza” z Olbrachtowa, a następnie 
wystąpił zespół „Dolina Nowego 
Sołońca ze Złotnika” oraz zespo-
ły śpiewacze z terenu gminy.  

Niezależnie podczas  pre-
zentacji zespołów na placu do-
żynkowym można było korzystać 
z bogatej oferty atrakcji. Była 
m.in.: darmowa fotobutka, gdzie 
każdy mógł zrobić pamiątkowe 
zdjęcie, byk rodeo, ścianka wspi-
naczkowa, dmuchany plac zabaw.   

 Mali artyści mieli okazję 
wykazać się w plenerze malar-
skim, gdzie stworzyli swoje dzie-
ła malując obiekty sakralne z te-
renu gminy Żary. Były również 
zajęcia dla dzieci, które prowa-
dziła GBP w Bieniowie, szkoły 
z terenu gminy oraz ZZO z Mar-
szowa.  Zajęcia były różnorod-
ne  i cieszyły się ogromnym po-
wodzeniem. 

Podczas dożynek przepro-
wadzony został konkurs w strze-
laniu z broni pneumatycznej 
oraz zawody  w siłowaniu na rę-
kę na najsilniejszego uczestnika 
dożynek. 

 Gościliśmy kaskaderów 
jazdy konnej Apolinarski Gro-
up, którzy odegrali scenkę na-
padu na dyliżans oraz dali emo-
cjonujący pokaz jazdy konnej  
o charakterze akrobatycznym tak 
zwana dżygitówka. Tradycją do-
żynek są  konkursy dożynkowe. 

Najważniejszym jest kon-
kurs wieńca dożynkowego. Do-
starczono 28 wieńców, które jak 
co roku były piękne i zachwyca-
ły swoją estetyką, wymagały du-
żo pracy i niewątpliwie ogrom-
nego zaangażowania. W katego-
rii wieńca tradycyjnego nagrody 

otrzymały: I miejsce KGW w Mi-
rostowicach Górnych (1200zł), 
II miejsce KGW  w Olbrachtowie 
(900 zł), III miejsce „Łazowianki” 
z Łaz (700zł). Wyróżniono Panią 
Krystynę Korzeniowską z Sie-
niawy Żarskiej, KGW z Włosto-
wa oraz Radę Sołecką Włostów. 
Każdy otrzymał 450 zł. 

W kategorii wieńca współ-
czesnego: I miejsce „Weso-
ła Gromada” z Mirostowic Gór-
nych (1200 zł), II miejsce „Ju-
trzenka” z Olbrachtowa (900 zł), 
III miejsce „Karolinki” z Grabi-
ka (700 zł). Wyróżniono Zespół 
„Szyszynianki” z Biedrzycho-
wic Dolnych, Rodzinę Muzyku-
jącą z Łukaw oraz KGW z Łazu. 
Każdy otrzymał    450 zł.  Pozo-
stali uczestnicy otrzymali upo-
minki w postaci talonu na kwo-
tę 300zł. Odbył się także kon-
kurs na najsmaczniejszy chleb 
dożynkowy i na najlepszą domo-
wą nalewkę.

O godzinie 20.30 wystąpi-
ła gwiazda wieczoru „Markus P”, 
żywiołowy  i energiczny wokali-
sta zgromadził przed sceną gru-
pę fanów, którzy śpiewali razem 
z nim. Po występie gwiazdy przy-
szedł czas na niesamowity, prze-
strzenny pokaz laserowy. Wójt 
Gminy Żary Leszek Mrożek ofi-
cjalnie zakończył uroczystości 
dożynkowe, a na niebie pojawi-
ła się kaskada sztucznych ogni.

REKLAMA

DOŻYNKI W GMINIE ŻARY
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POWIAT ŻARSKI 
Policjanci 
kryminalni 
z Komendy 
Powiatowej 
Policji w Żarach 
ujawnili na 
obrzeżach Żar 
trzy uprawy 
marihuany.

Funkcjonariusze służ-
by kryminalnej z uzyska-
nych informacji oraz pra-
cy operacyjnej ujawnili 
w lesie pod Żarami upra-
wę marihuany. W wyniku 
podjętych działań zatrzy-

mali 30-letniego mężczy-
znę, który podejrzany jest 
o uprawę tej plantacji. Do-
datkowo zatrzymali jesz-
cze dwóch innych. Podczas 
czynności policjanci zabez-
pieczyli łącznie ponad 170 
krzewów konopi innych niż 
włókniste. Rośliny znaj-
dowały się w różnej fazie 
wzrostu, najwyższe miały 
ponad 120 centymetrów.

Narkotyki zostaną 
przebadane w laboratorium 
policyjnym, a następnie 
po wydaniu postanowie-
nia przez sąd - zniszczone. 
Mężczyzna usłyszał już za-
rzuty uprawy konopi. Pro-

kuratura Rejonowa w Ża-
rach zastosowała wobec 
niego środek zapobiegaw-
czy w postaci dozoru poli-
cyjnego i poręczenia mająt-
kowego.

- Zwalczanie niele-
galnego procederu związa-
nego z uprawą i handlem 
marihuaną to jedno z zadań 
funkcjonariuszy żarskiej 
jednostki. Policjanci wyko-
nują szereg działań w tym 
celu, aby każdy rodzaj 
i ilość nielegalnych środ-
ków wyeliminować z ryn-
ku. - informuje kom. Aneta 
Berestecka, oficer prasowy 
KPP w Żarach. PAS

Marihuana w lesie

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu nawet trzy lata pozbawienia wolności fot.KPP Żary

Niektóre krzewy miał ponad 120 cm wysokości fot.KPP Żary

ŻARY W trosce 
o bezpieczeństwo 
dzieci 
i młodzieży 
policjanci 
z żarskiej 
jednostki 
monitorują 
rejon szkół oraz 
przypominają 
uczniom 
o zasadach 
bezpiecznego 
zachowania 
w drodze do 
szkoły.

Z nowym rokiem szkol-
nym policjanci z żarskiej 
jednostki rozpoczęli ak-
cję „Bezpieczna droga do 
szkoły”. W ramach prowa-
dzonych działań funkcjo-
nariusze kontrolują rejon 
placówek oświatowych, 
sprawdzają stan techniczny 
gimbusów przewożących 

dzieci, stan trzeźwości oraz 
prędkość z jaką poruszają 
się kierujący. Monitorują 
sytuację w pobliżu przejść 
dla pieszych położonych 
blisko szkół oraz przystan-
ków autobusowych. Funk-
cjonariusze zwracają uwa-
gę nie tylko na bezpie-
czeństwo najmłodszych, 
ale również na zachowa-
nie kierujących, którzy nie 
przestrzegają przepisów 
ruchu drogowego, w szcze-
gólności nie ustępują 
pierwszeństwa pieszym, 
zatrzymują się na przej-
ściach dla pieszych lub 
poruszają się z nadmier-
ną prędkością. Policjanci 
udali się też w rejon szkół, 
gdzie rozmawiali z dziećmi 
na temat bezpiecznych za-
chowań w drodze do szko-
ły. Mundurowi rozmawia-
li nie tylko z najmłodszy-
mi, ale także z ich rodzi-
cami, uświadamiając doro-
słym, jak ważną rolę speł-

niają w trosce o bezpie-
czeństwo swych pociech. 
Dzieci obserwując zacho-
wanie rodziców postępują 
w taki sam sposób. Warto 
więc już od najmłodszych 
lat uczyć poprawnych za-
chowań zgodnych z pra-
wem oraz być przykładem. 
Mundurowi rozdawali od-
blaski, zachęcając równo-
cześnie do ich noszenia 
szczególnie o świcie i po 
zmroku. 

- Nawet najmniej-
sze odblaskowe elemen-
ty umieszczone na odzieży 
lub na tornistrach w sposób 
widoczny bez wątpienia 
zwiększą poziom bezpie-
czeństwa na drodze. Upo-
minki współfinansowane 
zostały ze środków otrzy-
manych od Gminy Żary 
oraz Gminy Żary o Statu-
sie Miejskim. - informu-
je kom. Aneta Berestecka, 
oficer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Bezpieczna droga do szkoły z odblaskami

Policjanci rozdawali odblaski fot.KPP Żary

Zgodnie z ustawą o przeciwdzia-
łaniu narkomanii:

Art. 63-1.Kto, wbrew przepisom 
ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem ma-
ku niskomorfinowego, konopie, z wy-
jątkiem konopi włóknistych, lub krzew 
koki, podlega karze pozbawienia wol-
ności do lat 3. 

2. Tej samej karze podlega, kto, 
wbrew przepisom ustawy, zbiera 

mleczko makowe, opium, słomę ma-
kową, liście koki, żywicę lub ziele ko-
nopi innych niż włókniste. 

3. Jeżeli przedmiotem czynu, 
o którym mowa w ust. 1, jest upra-
wa mogąca dostarczyć znacznej ilo-
ści słomy makowej, liści koki, żywicy 
lub ziela konopi innych niż włókniste, 
sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
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ŻARY Złodziej wybił szyby 
i uszkodził kłódki. Usiłował 
włamać się do pawilonu 
handlowego. Policjanci ruszyli 
z interwencją.
Do zdarzenia doszło w nocy (03 września) przed 
północą. Dyżurny żarskiej jednostki otrzymał zgło-
szenie o próbie włamania do pawilonu handlowego 
położonego przy jednej z ulic w Żarach. Na miejsce 
natychmiast udali się policjanci ogniwa patrolowo-
-interwencyjnego. Po przeszukaniu terenu, za skle-
pem w pobliskich krzakach zauważyli ukrywającą 
się osobę, która leżała na ziemi. Jak ustalili funk-
cjonariusze sprawca usiłował włamać się do obiek-
tu. Wybił szyby od drzwi wejściowych i uszkodził 
kłódki od krat zabezpieczających. Przedostał się do 
pomieszczenia technicznego, skąd usiłował prze-
bić się przez ścianę do sąsiadującej hali sprzeda-
żowej. Mężczyzna, 58-letni mieszkaniec Żar zo-
stał zatrzymany. Po sprawdzeniu w systemach po-
licyjnych okazało się, że był on poszukiwany li-
stem gończym. Nie powrócił do zakładu karne-
go po udzielonej mu przerwie jak również miał do 
odbycia cztery miesiące kary pozbawienia wolno-
ści. Zgromadzony materiał dowodowy w tej spra-
wie pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzu-
tu usiłowania kradzieży z włamaniem. 

- Za tego typu przestępstwo 58-latkowi mo-
że grozić do piętnastu lat pozbawienia wolności 
z uwagi na działanie w warunkach recydywy. Męż-
czyzna z powrotem trafił do aresztu. - informuje 
kom. Aneta Berestecka, oficer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Na gorącym uczynku

Włam się nie udał. Policjanci skutecznie interweniowali fot.KPP Żary

ŻARY Policjanci 
żarskiego ruchu 
drogowego 
zatrzymali dwóch 
podejrzanych, 
którzy posiadali 
narkotyki.
W niedzielne popołu-
dnie na ulicy Czerwonego 
Krzyża w Żarach policjan-
ci żarskiego ruchu drogo-
wego zauważyli stojących 
przy samochodzie osobo-
wym dwóch nerwowo za-
chowujących się mężczyzn. 

To wzbudziło podejrzenie. 
W związku z tym munduro-
wi podjęli wobec nich czyn-
ności. Zachowanie dwóch 
27-latków wskazywało, że 
mają coś do ukrycia. W wy-
niku przeszukania pojazdu 
funkcjonariusze znaleźli 
susz oraz środki, po zbada-
niu których okazało się, że 
jest to metamfetamina oraz 
marihuana. Mężczyźni zo-
stali zatrzymani w policyj-
nym areszcie. Usłyszeli już 
zarzuty posiadania narkoty-
ków. PAS

Odpowiedzą za 
narkotyki

LUBSKO Policja apeluje, 
żeby być uważnym 
i pilnować swojego mienia.

Piękna pogoda sprzyja korzystaniu z rowerów, 
więc ciesząc się słońcem często z samochodów 
przesiadamy się na jednoślady. Używając tego 
środka lokomocji pamiętajmy o  podstawowych 
zasadach zabezpieczenia swego mienia. Kiedy 
wchodzimy do sklepu, nawet tylko na przysło-
wiowe 5 minut, to przypnijmy rower za ramę do 
stojaka na rowery, a w koszyku lub bagażniku 
nie pozostawiajmy toreb z zakupami, portfeli, 

czy torebek. Złodziej na pewno skorzysta z ła-
twego łupu, jakim są tak pozostawione rzeczy. 

Przekonała się o tym mieszkanka Lub-
ska, która we wtorkowe (04 września) popołu-
dnie, w koszyku rowerowym pozostawiła port-
fel. Złodziej wykorzystał chwilę - ukradł port-
fel wraz z gotówką, która znajdowała się we-
wnątrz. 

- Przypominajmy również naszym pocie-
chom, aby używały zapięć i zabezpieczeń do 
rowerów wybierając się do kolegi, sklepu czy 
do szkoły. - podkreśla i apeluje kom. Aneta Be-
restecka z KPP w Żarach. PAS

Ukradziony 
portfel

Zgodnie z art. 
62. Ustawy 
o przeciwdziałaniu 
narkomanii.

1. Kto, wbrew 
przepisom ustawy, 
posiada środki 
odurzające 
lub substancje 
psychotropowe, 
podlega karze 
pozbawienia 
wolności do lat 3.

AUTOREKLAMA
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GMINA ŻARY 
Fundacja 
Pięknolesie 
z Sieniawy 
Żarskiej 
zorganizowała 
dla dzieci 
wycieczkę do 
Warszawy. 
Wyjazd 
zaplanowany 
był w ramach 
obchodów 
100-lecia 
Odzyskania 
Niepodległości.

Grupa 21 dzieci pojecha-
ła do stolicy w ramach pro-
jektu „Niepodległa jest 

w nas”. W trakcie trzydnio-
wej wycieczki, uczestnicy 
wraz z trójką opiekunów, 
zwiedzili więzienie Pa-
wiak, Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz Sejm.

Niewątpliwą atrak-
cją było obejrzenie parady 
wojskowej z okazji świę-
ta Wojska Polskiego. - Pa-
rada bardzo mi się podoba-
ła. Szczególnie mundury, 
czołgi i kawalerzyści na ko-
niach - podkreśla Ola Mi-
lińska. - Mnie podobały się 
samoloty i pojazdy bojo-
we - wtóruje koleżance Re-
mik Strzemieczny. Dzieci 
odwiedziły także Centrum 
Nauki „Kopernik” i wzię-
ły udział w przedstawieniu 
patriotycznym „Wolność 

we krwi”, które zorganizo-
wane było na Placu Piłsud-
skiego, pod Grobem Nie-
znanego Żołnierza.

Podsumowaniem pro-
jektu Fundacji Pięknolesie, 
który jest dofinansowany 
przez Urząd Marszałkow-
ski, będzie prezentacja mul-
timedialna i przedstawienie 
historyczne. Wydarzenie 
jest zaplanowane w dniu 
11 listopada, w świetli-
cy wiejskiej , w Sieniawie 
Żarskiej. - Jestem wdzięcz-
na fundatorom za finan-
sowanie takich projektów, 
umożliwiających eduka-
cję patriotyczną młodego 
pokolenia - podsumowuje 
Krystyna Adamenko, pre-
zes fundacji. PAS

Wycieczka z historią 
Niepodległej

W Muzeum Powstania Warszawskiego fot.Fundacja Pięknolesie

Jednym z punktów programu była wizyta w Sejmie fot.Fundacja Pięknolesie Pod Grobem Nieznanego Żołnierza fot.Fundacja Pięknolesie

Zwiedzanie więzienia na Pawiaku było ważnym elementem wycieczki fot.Fundacja Pięknolesie
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POWIAT 
ŻAGAŃSKI 
Barwny 
korowód gości 
dożynkowych na 
czele z Orkiestrą 
Dętą z Iłowej 
otworzył 
Powiatowe 
Święto Plonów.

Plenerowa impreza dożyn-
kowa odbyła się na boisku 
sportowym w Tomaszowie. 
Najważniejszą rolę w uro-
czystościach dożynkowych 
pełnili Starościna i Starosta 
Dożynek: Monika Klocek 
i Marian Hrycak.

Tradycją corocznych 
dożynek jest „Obrzęd Chle-
ba”, który zaprezentowali 
uczniowie szkoły w Toma-
szowie.

Święto Plonów było 
okazją do ogłoszenia wyni-
ków konkursu na najpięk-
niejszy wieniec dożynko-
wy. Do konkursu zgłoszo-
no 13 wieńców. Laureatem 
został uznany wieniec Koła 
Gospodyń Wiejskich w No-

wej Jabłonie. W konkursie 
na najpiękniejsze stoisko 
dożynkowe zwyciężyło sto-
isko przygotowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Bożnowie. Mimo nie-
sprzyjającej pogody pu-
bliczność wzięła liczny 
udział w przygotowanych 
konkursach i warsztatach. 
Dla uczestników powiato-
wych dożynek przygoto-
wano degustację wyrobów 
tradycyjnych. Posmakować 
można było wyrobów wę-
dliniarskich, chleba buko-
wińskiego, czy grochówki. 
Uroczystości dożynkowe 
uświetnił występ zespołów 
ludowych. Furorę wśród 
publiczności zrobiły dwa 
zespoły mażoretek Finezja 
i Delicja. Wszyscy z  nie-
cierpliwością oczekiwali na 
występ gwiazdy wieczoru 
- zespołu BOYS. Niezapo-
mniane piosenki disco polo 
poderwały publiczność do 
wspólnej zabawy pomimo 
padającego deszczu. Impre-
zę zakończyła zabawa ple-
nerowa. 

Jan Mazur

Deszczowe Święto Plonów

Doimy, doimy! Nie ociągamy się! fot.Jan Mazur Przemarsz korowodu dożynkowego uświetniła orkiestra z Iłowej fot.Jan Mazur

Do degustowania pysznych wyrobów nie brakowało chętnych fot.Jan MazurNajpiękniejszy wieniec wykonały panie z najpiękniejszymi uśmiechami fot.Jan Mazur

Występy młodzieży wszystkim się podobały  fot.Jan Mazur
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ŻARY 80 lat temu 
powstał w Żarach 
(ówczesnym 
Sorau N.L.) 
garnizon 
Wehrmachtu. 
Ustanowiono tym 
samym 9. Pułk 
Strzelców 
Kawalerii. 
Jednostka ta 
przeszła we 
wrześniu 1939 r. 
iście krwawy 
chrzest bojowy 
w starciu 
z polskimi 
oddziałami.
Był pogodny, wczesnoje-
sienny dzień - sobota 7 paź-
dziernika 1939 roku. Przy 
wtórze szumiącego wśród 
okolicznych sosen wiatru 
i głuchego dudnienia werbli 
przeszedł uliczkami koszar 
ku bramie głównej kondukt 
pogrzebowy ze szczątka-
mi poległego ósmego dnia 
wojny dowódcy garnizonu 
w Sorau pułkownika Wil-
helma-Dietricha von Dit-
furth`a. Na drodze przejaz-
du zaprzęgniętego w cztery 
konie karawanu ciągnął się 
aż po bramę główną szpa-
ler żołnierzy Wehrmach-
tu. Wieść o śmierci dowód-
cy 9. Pułku Strzelców Ka-

walerii wywołała konsterna-
cję i niedowierzanie pośród 
żołnierzy macierzystej jed-
nostki w Sorau. Czy teraz, 
kiedy ich szef opuszczał ich 
na zawsze, w sercach i umy-
słach jego podwładnych kłę-
biły się smutek czy groza? 
A może duma z bohater-
skiej śmierci z bronią w ręku 
obrońcy(!) niemieckiego po-
rządku i wolności (jak opisał 
to autor propagandowej no-
tatki w Sorauer Tageblatt)? 
A przecież zwycięski marsz 
nowoczesnej armii Hitlera 
na Wschód jawił się niemal-
że jako sielankowo-awan-
turnicza wyprawa, podobnie 
jak miało to miejsce pół ro-

ku wcześniej w czasie inwa-
zji na Czechosłowację. 

Bezlitosne polowanie
20 sierpnia 1939 r. wybiła 
godzina sprawdzenia umie-
jętności bojowych Wehr-
machtu. Od tego bowiem 
dnia oddziały zmotoryzowa-
nej kawalerii (9. Kavallerie – 
Schützen Regiment, w skró-
cie 9. KSR) z Sorau N.L. by-
ły w drodze ku polskiej gra-
nicy. Trasa ich przemarszu 
wiodła wpierw autostradą 
przez Legnicę i dalej przez 
Jawor, Strzegom, Świdni-
cę i Dzierżoniów. Stamtąd 
kierowały się na wschód, 
w okolice Opola. Pięć dni 
później, tj. 25 sierpnia do 
oddziałów pułkownika von 
Ditfurth`a dotarł rozkaz Fall 
Weiß (plan ataku na Polskę), 
natomiast 31 sierpnia znaj-
dowały się one już przy daw-
nej polskiej granicy na wyso-
kości Lublińca. W tym mo-
mencie dywizjon podzielił 
się na najbliższe dni na dwie 
grupy bojowe: grupę „Dit-
furth” oraz grupę „Crisolli” 
(od nazwiska podpułkowni-
ka Wilhelma Crisolli, jedne-
go z oficerów sztabowych 
w 9. KSR), które miały za 
zadanie osłaniać 2. Dywizję 
Lekką podczas przekracza-
nia granicy z II RP. 2 wrze-
śnia obie grupy wkroczy-
ły na arenę działań wojen-
nych. Dwa dni później spo-
tkały się w Żarkach niedale-
ko Częstochowy, gdzie nie 
było ani jednego polskiego 
żołnierza, a mimo to owe od-
działy Wehrmachtu z Sorau 
urządziły bezlitosne polowa-
nie na bezbronną polską lud-
ność cywilną. Według rela-
cji świadków, tj. pozostałych 
przy życiu mieszkańców Ża-
rek, podczas tej krwawej rze-

zi w ciągu jednego dnia od 
hitlerowskich kul zginęło 
300 osób. 

Decydujące starcie
Gdy żołnierze 9. KSR nasy-
cili już swoją żądzę krwi, ru-
szyli dalej na wschód. Ich ce-
lem było dotarcie nad Wisłę 
i tym samym odcięcie drogi 
cofającym się spod Radomia 
polskim oddziałom. W myśl 
rozkazu trasą przez Ostro-
wiec Świętokrzyski mieli 
udać się do Sienna, a następ-
nie do drogi Iłża – Lipsk. Ra-
no 8 września dywizjon po-
nownie podzielił się na dwie 
grupy bojowe: lewą gru-
pę pułkownika Ditfurth`a 
i prawą grupę podpułkow-
nika Kessela. Ta pierwsza, 
po zwycięskiej potyczce pod 
Siennem, dotarła tego same-
go dnia do wsi Piłatka, 4 ki-
lometry na wschód od Iłży. 
Sztab von Ditfurth`a uloko-
wał się ze stanowiskiem do-
wodzenia w zachodniej czę-
ści wsi, w gospodarstwie ro-
dziny Godzisz, bezpośred-
nio przy drodze do Iłży. Już 
w południe doszło do ostrza-
łu niemieckich zagonów 
przez polskie oddziały przy-
czajone na wzgórzu zamko-
wym pod Iłżą. Do walki zo-
stały rzucone dodatkowe si-
ły niemieckie. Bój był za-
cięty i toczył się przez wiele 
długich godzin ze zmiennym 
szczęściem dla obu stron. 
Do walki włączały się udzie-
lając wsparcia coraz to no-
we oddziały. Ataki niemiec-
kie wielokrotnie załamy-
wały się na skutek zaciekłej 
obrony polskich oddziałów. 
Newralgicznym momen-
tem bitwy było wprowadze-
nie przez Niemców do wal-
ki około godziny 15.00 wo-
zów bojowych z dywizjo-

nem artylerii i 1 baterią ar-
tylerii przeciwlotniczej oraz 
wzmożenie ognia z karabi-
nów maszynowych i uży-
cie broni pancernej przez 
polskie oddziały ok. godzi-
ny 20.30. Kiedy zapadł wie-
czór, Polacy, tj. 3 i 12 Dywi-
zja Piechoty, podjęli szturm, 
wyszli z opłotków Iłży i po-
mimo strat nieubłaganie par-
li na wschód wzdłuż dro-
gi Iłża-Piłatka, niebezpiecz-
nie zbliżając się do niemiec-
kiego sztabu pułku. Dowód-
ca pułku Wilhelm Dietrich 
von Ditfurth zdecydował 
się osobiście chwycić za 
broń i rzucił wszystkie si-
ły do walki na pierwszą li-

nię frontu. Niemcy popeł-
nili wówczas niezrozumiały 
błąd – podpalili znajdujące 
się wzdłuż drogi sterty sło-
my, a co za tym idzie oświe-
tlili swój punkt dowodzenia. 
W tym momencie dowodzą-
cy resztkami polskiej dywi-
zji pułkownik Stanisław Ta-
tar wystrzelił trzy razy z jed-
nej z dwóch ocalałych ar-
mat artyleryjskich ogniem 
na wprost – w oświetloną 
kolumnę wozów. Za trze-
cim razem rozbił doszczęt-
nie sztab dowódcy 9. KSR 
pułkownika von Ditfurth`a, 
który sam poległ w tej bi-
twie. Walka trwała jeszcze 
przez całą noc. Ostatecznie 
Niemcom przy wsparciu dy-
wizji pancernej i Luftwaffe 
udało się odeprzeć atak na-
pierających ku Wiśle pol-
skich oddziałów i zmusić 
je do odwrotu, aczkolwiek 
było to Pyrrusowe zwycię-
stwo. Starty Niemców by-
ły tak ciężkie, że pozosta-
jących przy życiu żołnierzy 
z 9.KSR zdecydowano się 
przegrupować i wcielić do 
innych jednostek. 

Marta Słonimska 
Autorem tekstu jest rodo-
wita żaranka, miłośnicz-
ka historii ziemi żarskiej, 
Dolnych Łużyc i repor-
tażu literackiego. Z wy-
kształcenia archeolog.

HISTORIA

Zwiadowcy motocyklowi z 9.KSR na dzisiejszej Alei Wojska Polskiego fot.nadesłane

Ditfurth i Crisolli w koszarach, w listopadzie 1938 r. fot.nadesłane

Wrześniowa bitwa pod Iłżą

9. Pułk Strzelców Kawalerii był w istocie kawalerią 
zmotoryzowaną, acz z tradycjami jeździeckimi. Został 
ustanowiony 10 listopada 1938 r. i wchodził w skład 
3. Dywizji Lekkiej z dowództwem w Cottbus. Pułk 
ulokowano w ówczesnym mieście Sorau N.L., w no-
wowybudowanych na wschód od miasta koszarach, 
przy szosie na Sagan (Żagań). Dowódcą jednostki zo-
stał pułkownik Wilhelm-Dietrich von Ditfurth. Jego 
pułk składał się z: dwóch dywizjonów po trzy szwa-
drony, jednego szwadronu CKM, jednego szwadro-
nu broni ciężkiej, a także był wzmocniony dywizjo-
nem artylerii, baterią przeciwlotniczą i kompanią 
saperów. W marcu 1939 roku oddziały Wehrmach-
tu z Sorau wzięły udział w inwazji na Czechosłowa-
cję. Po kampanii polskiej we wrześniu 1939 r. i roz-
wiązaniu 9.Pułku Strzelców Kawalerii w żarskim gar-
nizonie stacjonowały: 8. Batalion Strzelców Motocy-
klowych od przełomu 1939/40 do 31 marca 1943; III 
Batalion 8. Pułku Strzelców w 1940 r.; 8. Pułk Strzel-
ców od przełomu 1940/41 do 30 listopada 1944; 98. 
Pułk Grenadierów Pancernych od 1 grudnia 1944 aż 
do końca wojny 1945; 8 Pancerny Dywizjon Rozpo-
znawczy od 1 kwietnia 1943 do końca wojny 1945. 
Wymienione jednostki wzięły udział w takich działa-
niach wojennych jak: kampania polska 1939; kampa-
nia francuska w 1940 r.; walki w Jugosławii w 1941 r., 
a także od 22 czerwca 1941 r. do końca wojny opera-
cje na froncie wschodnim. Począwszy od październi-
ka 1939 aż do maja 1945 koszary w Sorau N.L. nosiły 
miano pułkownika von Ditfurth`a.
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Festyn strażacki w Kunicach
ŻARY Już po 
rozpoczęciu roku 
szkolnego, ale 
dzieci mogły się 
jeszcze poczuć jak 
na wakacjach. A to 
za sprawą festynu 
zorganizowanego na 
boisku Unii Kunice.

Wata cukrowa, popcorn, dmuchań-
ce do skakania, przejażdżki woj-
skowymi quadami, to typowo wa-
kacyjne atrakcje. Można było rów-
nież wejść do wozu strażackiego, 
spróbować trafić wodą z sikawki 
do celu, a także obejrzeć pokaz ra-
townictwa drogowego i możliwo-
ści sprzętowe, jakimi obecnie dys-
ponują strażacy. Oprócz strażaków 
i żołnierzy, na festynie byli także 
policjanci i strażnicy miejscy.

Oprócz zabawy, każdy miał 
też okazję zapoznać się z zasadami 
udzielania pierwszej pomocy, lub 
dla odmiany wziąć udział w przy-
gotowanych konkursach i skorzy-
stać z wielu jeszcze przygotowa-
nych na ten dzień atrakcji.

Andrzej Buczyński Może to nie ostatnie zetknięcie ze strażackim rzemiosłem fot. Andrzej Buczyński Zwiedzanie wozu strażackiego to niezła frajda 
fot. Andrzej Buczyński

Strażacki sprzęt i umiejętności ratują życie i zdrowie poszkodowanym w wypadkach fot. Andrzej BuczyńskiNa boisku musi te być piłka fot. Andrzej Buczyński

Do wojskowych pojazdów ustawiała się kolejka fot. Andrzej BuczyńskiNamiot plastyczny też miał wzięcie fot. Andrzej Buczyński
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Żary kibicują swoim
SPORT Na żarskim rynku 
zaprezentowali się swoim kibicom 
i wszystkim mieszkańcom 
zawodniczki i zawodnicy, którzy 
w sezonie 2018/2019 
reprezentować będą miasto 
w kilku różnych dyscyplinach.
Swój dopiero drugi sezon rozpoczyna młoda drużyna 
Promień Żary Women, która występuje w rozgryw-
kach III ligi kobiet. Trenerem dziewczyn jest Robert 
Dziadul.

Maciej „Zembol” Zembik, utytułowany reprezentant Żarskiego Klubu Sportów 

Walki, ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa Muay Thai federacji MFC Ma-

kowski Fighting Championship. Na zdjęciu „Zembol” prezentuje próbkę swoich 

możliwości w asyście trenera Dawida Poloka  fot. Andrzej Buczyński

W czerwonych strojach piłkarze Klubu Sportowego Promień Żary, w strojach zielonych trzecioligowe piłkarki Promienia, a w szarościach zaprezentowali się koszykarze Chromy Żary fot. Andrzej Buczyński
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Żary kibicują swoim
Piłkarze Promienia pod wodzą trenera Grzego-

rza Tychowskiego, grający obecnie w klasie okręgo-
wej, zaliczani są do liderów i po raz kolejny walczyć 
będą na boiskach o awans do IV ligi.

Z kolei ubiegły sezon zakończył się szczęśli-
wie dla żarskiego Chromika, który wywalczył upra-
gniony awans do II ligi. Koszykarze obecnej Chromy 
wraz z trenerami - Łukaszem Rubczyńskim i Toma-
szem Sobczakiem - zmierzą się w tym sezonie z bar-
dziej wymagającymi przeciwnikami.

 
Andrzej Buczyński

Gdzie są sportowcy, tam i kibice  fot. Andrzej Buczyński

W czerwonych strojach piłkarze Klubu Sportowego Promień Żary, w strojach zielonych trzecioligowe piłkarki Promienia, a w szarościach zaprezentowali się koszykarze Chromy Żary fot. Andrzej Buczyński
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Póki co, bez sukcesów, 
ale była zabawa
PIŁKA NOŻNA Kibice 
w Kadłubii (gmina 
Żary) mogli być nico 
zawiedzeni, chociaż 
w sumie dziesięć 
bramek w jednym 
meczu, to dobre 
widowisko. Ale za to 
dzieciaki na pewno 
były zadowolone.

Połączenie meczu z festy-
nem, to chyba najlepsza recep-
ta na rodzinne spędzenie cza-
su na świeżym powietrzu. Pano-
wie mogli obserwować poczynania  
piłkarzy na boisku, natomiast ma-
my spokojnie zerkać na bawiące się 
pociechy. A wszystko to praktycz-
nie w jednym miejscu. Kadłubia 
pokazała, jak można łączyć sport  
z zabawą. Niestety, radości dzieci 
nie podzielili kibice miejscowej Zo-
rzy, choć mimo wszystko pojawiło 

się kilka okazji do wiwatów.
Zorza Kadłubia ma za so-

bą dwa mecze w żarskiej kla-
sie B. W pierwszym uległa ata-
kom Zielonych z Drożkowa,  
którzy tracąc jedną bramkę, strzeli-
li aż siedem. 

Drugi mecz Zorzy, to kon-
frontacja z Nysą Przewóz, która  
z kolei jeszcze w ubiegłym sezonie 
grała w klasie A, jednak zakończy-
ła rozgrywki na ostatnim miejscu  
w tabeli, co oczywiście dla Przewo-
zu oznaczało spadek.

Nysa rozegrała swój pierw-
szy mecz w niższej klasie i zwycię-
żyła. Bramki na miarę 3 punktów 
zdobyli: Marcin Serwański, Kacper 
Bartyzel x2, Sylwester Serwański 
x2, Roman Bury x2. 

Gole dla Zorzy strzelili: Se-
bastian Szablewski, Krzysztof Mi-
chalczuk i Tomasz Wojda.

Andrzej Buczyński

Festyn festynem, ale mecz też obejrzeć trzeba fot. Andrzej Buczyński

Dzieciaki miały swoje zajęcia fot. Andrzej Buczyński Weekendy można spędzać na różne sposoby fot. Andrzej Buczyński

Na boisku też czasem było ciekawie fot. Andrzej Buczyński
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Wygrana i niedosyt
PIŁKA NOŻNA Żarski 
Promień wygrał 
kolejny mecz ligowy 
w zielonogórskiej 
klasie okręgowej. 
Kibice pytają, 
dlaczego tylko 2:0?
Tym razem do Żar przyjechali pił-
karze Zrywu Rzeczyca. 5 minut 
po gwizdku rozpoczynającym spo-
tkanie, Piotr Czarnota zdobył pro-
wadzenie dla gospodarzy, a Paweł 
Danielewski na dwie minuty przed 
końcem pierwszej połowy pod-
wyższył prowadzenie Promienia.

W 53. minucie zawodnik 
Zrywu Wojciech Krzywicki zoba-
czył czerwoną kartkę i od tej pory 

goście grali w dziesiątkę. Strat nie 
udało się im już odrobić. 

Właściwie to druga część 
spotkania toczyła się na poło-
wie przeciwników Promienia. By-
ło sporo gry w okolicach bramki 
Zrywu, wiele sytuacji, które mo-
gły zakończyć się golem. Jednak 
podopieczni trenera Grzegorza Ty-
chowskiego jakoś nie mogli posta-
wić tej przysłowiowej kropki nad 
„i”. Zabrakło wykończenia. Wynik 
z pewnością mógłby być wyższy.

Ale mimo wszystko wygra-
na  to wygrana. Trzy punkty zain-
kasowane i można się szykować na 
mecz w Sulechowie.

Andrzej Buczyński

Pucharowe starcie dziewcząt
PIŁKA NOŻNA 
Piłkarki Promienia, 
jeszcze przed 
rozpoczęciem 
spotkań ligowych, 
rozegrały mecz 
pucharowy.
Spotkanie zostało rozstrzygnięte 
dopiero w dogrywce i zakończy-
ło się przegraną żaranek 4:6. Przed 
dogrywką był remis 3:3.

Bramki dla Promienia zdo-
były kolejno: Oliwia Zakrzewska, 
Ola Drozdowska i Angelika Koł-
paczewska, która dwukrotnie po-
konała bramkarkę MUKS 11 Zie-
lona Góra.

Co ciekawe, wszystkie 6 bra-
mek dla zielonogórzanek strzeliła 
Patrycja Zięba. Ciekawe też, jak po-
toczyłoby się to spotkanie, gdyby tej 
piłkarki zabrakło na boisku. ATB Kobieca piłka nożna cieszy się w Żarach coraz większym zainteresowaniem fot. Andrzej BuczyńskiCiekawych sytuacji nie brakowało fot. Andrzej Buczyński

Deszcz odstraszył część kibiców, ale wielu przyszło na mecz, jak zawsze fot. Andrzej Buczyński Ten sektor zawsze pełny fot. Andrzej Buczyński

Bramkarz Zrywu kapitulował dwukrotnie fot. Andrzej Buczyński
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Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. PIAST IŁOWA 5 5 0 0 17 : 7 15

2. ODRA NIETKÓW 5 5 0 0 15 : 5 15

3. PROMIEŃ ŻARY 5 4 0 1 14 : 4 12

4. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 5 4 0 1 11 : 8 12

5. UKS CZARNI ŻAGAŃ 5 3 1 1 11 : 7 10

6. POGOŃ PRZYBORÓW 5 3 0 2 15 : 6 9

7. ZRYW RZECZYCA 5 2 1 2 13 : 12 7

8. PIAST CZERWIEŃSK 5 2 1 2 7 : 6 7

9. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 5 2 1 2 6 : 9 7

10. LECH SULECHÓW 5 2 1 2 11 : 10 7

11. MIESZKO KONOTOP 5 1 1 3 8 : 13 4

12. ISKRA MAŁOMICE 5 0 3 2 12 : 16 3

13. BUDOWLANI LUBSKO 5 0 3 2 4 : 9 3

14. BŁĘKITNI OŁOBOK 5 0 1 4 7 : 16 1

15. UNIA KUNICE ŻARY 5 0 1 4 6 : 15 1

16. SCHNUG CHOCIULE 5 0 0 5 1 : 15 0

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

1. ŁKS ŁĘKNICA 3 3 0 0 24 : 2 9

2. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 3 3 0 0 15 : 1 9

3. SPARTA GRABIK 3 3 0 0 15 : 4 9

4. GRANICA ŻARKI WIELKIE 3 2 0 1 5 : 5 6

5. SPARTA MIODNICA 3 1 1 1 8 : 6 4

6. CZARNI JELENIN 3 1 1 1 12 : 7 4

7. PŁOMIEŃ CZERNA 3 1 1 1 6 : 11 4

8. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 3 1 0 2 10 : 9 3

9. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 3 1 0 2 5 : 9 3

10. LZS KS TOMASZOWO 3 1 0 2 4 : 19 3

11. KWISA TRZEBÓW 3 1 0 2 6 : 17 3

12. CZARNI PRZYBYMIERZ 3 1 0 2 6 : 10 3

13. BUDOWLANI GOZDNICA 3 0 1 2 3 : 11 1

14. PIAST LUBANICE 3 0 0 3 3 : 11 0

KLASA B
ISKRA JABŁONIEC - TUPLICZANKA TUPLICE

2 : 1
KS LIPNA - PROMIEŃ II ŻARY

3 : 1
BUDOWLANI II LUBSKO - NYSA TRZEBIEL

3 : 0
ZORZA KADŁUBIA - NYSA PRZEWÓZ

3 : 7
FAX BIENIÓW - WKS ŁAZ

6 : 3

KLASA A - GRUPA IV
ŁKS ŁĘKNICA - GRANICA ŻARKI WIELKIE

3 : 1
ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - KWISA TRZEBÓW

3 : 1
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - CZARNI PRZYBYMIERZ

6 : 3
PŁOMIEŃ CZERNA - SPARTA MIODNICA

0 : 7
SPARTA GRABIK - BUDOWLANI GOZDNICA

7 : 2
MIROSTOWICZANKA - LZS KS TOMASZOWO

7 : 1
PIAST LUBANICE - CZARNI JELENIN

1 : 7

KLASA A - GRUPA II
CZARNI CZARNOWO - POGOŃ WĘŻYSKA

1 : 1
SPARTA MIERKÓW - FADOM NOWOGRÓD

3 : 1
TRAMP-KARP OSIECZNICA - BŁĘKITNI ZABŁOCIE

1 : 0
BÓBR BOBROWICE - ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI

1 : 2
KP ŚWIDNICA - RELAX GRABICE

0 : 0
POGOŃ WĘŻYSKA - START ZIEL- BRUK PŁOTY

1 : 1
SPARTAK BUDACHÓW - CZARNI CZARNOWO

2 : 5
STAL JASIEŃ - LZS KADO GÓRZYN

1 : 2

KLASA OKRĘGOWA
PIAST CZERWIEŃSK - BUDOWLANI LUBSKO

1 : 1
ISKRA MAŁOMICE - LECH SULECHÓW

3 : 3
MIESZKO KONOTOP - UNIA KUNICE ŻARY

2 : 1
ODRA NIETKÓW - SCHNUG CHOCIULE

1 : 0
POGOŃ PRZYBORÓW - PIAST IŁOWA

1 : 2
PROMIEŃ ŻARY - ZRYW RZECZYCA

2 : 0
UKS CZARNI ŻAGAŃ - BŁĘKITNI OŁOBOK

3 : 0
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - DELTA SIENIAWA

0 : 3

OSTATNIE MECZE

PIŁKA NOŻNA 
Piłkarze z Łęknicy 
wygrali kolejny 
mecz. Tym razem 
u siebie. A tam 
nikogo to nie dziwi.
Po awansie do klasy A, Łękni-
ca nadal zaskakuje dobrą for-
mą na boisku. Trzecia wygrana 
z rzędu, chociaż nie tak spek-
takularna, jak dwie poprzednie.

W pierwszej kolejce run-
dy jesiennej ŁKS pokonał LZS 
KS Tomaszowo 10:0. Kolej-
ny mecz to wysoka wygrana 
z Kwisą Trzebów - 11:1. Tym 
razem łękniczanie zdobyli tyl-
ko 3 bramki, przy okazji tra-
cąc jedną. Albo przeciwnik był 
zbyt wymagający, albo ŁKS 
nie lubi grać w deszczu. Osta-
tecznie jednak inkasuje kolej-
ne 3 punkty, natomiast Granica 
Żarki Wielkie wróciła do domu 
z pierwszą porażką w tym se-
zonie. ATB

ŁKS wygrywa

Mecz w Łęknicy przypominał chwilami taniec w deszczu fot. Andrzej Buczyński

Pogoda nie przeszkadza, kiedy drużyna wygrywa fot. Andrzej Buczyński
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Piłka nożna KLASA A (Grupa II)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. RELAX GRABICE 3 2 1 0 8 : 3 7

2. TRAMP-KARP OSIECZNICA 3 2 1 0 3 : 0 7

3. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 3 2 1 0 4 : 2 7

4. KP ŚWIDNICA 3 2 1 0 4 : 2 7

5. CZARNI CZARNOWO 3 2 1 0 9 : 4 7

6. LZS KADO GÓRZYN 3 2 0 1 7 : 6 6

7. START ZIEL- BRUK PŁOTY 3 1 1 1 5 : 4 4

8. FADOM NOWOGRÓD 3 1 1 1 8 : 8 4

9. POGOŃ WĘŻYSKA 3 0 3 0 6 : 6 3

10. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 3 1 0 2 4 : 5 3

11. SPARTA MIERKÓW 3 1 0 2 5 : 8 3

12. STAL JASIEŃ 3 0 0 3 5 : 8 0

13. SPARTAK BUDACHÓW 3 0 0 3 3 : 9 0

14. BÓBR BOBROWICE 3 0 0 3 3 : 9 0

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

1. KS LIPNA 2 2 0 0 7 : 1 6

2. FAX BIENIÓW 2 2 0 0 10 : 6 6

3. PROMIEŃ II ŻARY 2 1 0 1 5 : 6 3

4. WKS ŁAZ 2 1 0 1 6 : 8 3

5. ZIELONI DROŻKÓW 1 1 0 0 7 : 1 3

6. NYSA PRZEWÓZ 1 1 0 0 7 : 3 3

7. BUDOWLANI II LUBSKO 2 1 0 1 6 : 4 3

8. ISKRA JABŁONIEC 2 1 0 1 4 : 4 3

9. LKS ZJEDNOCZENI BRODY 1 0 0 1 3 : 4 0

10. NYSA TRZEBIEL 1 0 0 1 0 : 3 0

11. TUPLICZANKA TUPLICE 2 0 0 2 1 : 6 0

12. ZORZA KADŁUBIA 2 0 0 2 4 : 14 0

KLASA B
2018-09-08 14:00

TUPLICZANKA TUPLICE - FAX BIENIÓW
2018-09-08 16:00

NYSA PRZEWÓZ - BUDOWLANI II LUBSKO
2018-09-08 17:00

LZS ZJEDNOCZENI BRODY - ZORZA KADŁUBIA
2018-09-09 16:00

NYSA TRZEBIEL - KS LIPNA
2018-09-09 17:00

PROMIEŃ II ŻARY - ISKRA JABŁONIEC
WKS ŁAZ - ZIELONI DROŻKÓW

KLASA A - GRUPA IV
2018-09-08 16:00

BUDOWLANI GOZDNICA - LZS KS TOMASZOWO
CZARNI JELENIN - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI

CZARNI PRZYBYMIERZ - ŁKS ŁĘKNICA
KWISA TRZEBÓW - MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE

SPARTA MIODNICA - PIAST LUBANICE
2018-09-09 16:00

SPARTA GRABIK - PŁOMIEŃ CZERNA
2018-09-09 17:00

GRANICA ŻARKI WIELKIE - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻ.

KLASA A - GRUPA II
2018-09-08 16:00

FADOM NOWOGRÓD - RELAX GRABICE
KP ŚWIDNICA - STAL JASIEŃ

START ZIEL- BRUK PŁOTY - SPARTAK BUDACHÓW
TRAMP-KARP OSIECZNICA - BÓBR BOBROWICE

2018-09-08 17:00
ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - POGOŃ WĘŻYSKA

2018-09-09 16:00
BŁĘKITNI ZABŁOCIE - LZS KADO GÓRZYN

2018-09-09 17:00
CZARNI CZARNOWO - SPARTA MIERKÓW

KLASA OKRĘGOWA
2018-09-08 15:00 

BUDOWLANI LUBSKO - POGOŃ PRZYBORÓW
2018-09-08 16:00 

PIAST IŁOWA - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE
SCHNUG CHOCIULE - MIESZKO KONOTOP

ZRYW RZECZYCA - PIAST CZERWIEŃSK
2018-09-08 17:00 

DELTA SIENIAWA ŻARSKA - ODRA NIETKÓW
LECH SULECHÓW - PROMIEŃ ŻARY

UKS CZARNI ŻAGAŃ - ISKRA MAŁOMICE
2018-09-08 17:00 

BŁĘKITNI OŁOBOK - UNIA KUNICE ŻARY

KOLEJNE MECZEBieniów następny 
do awansu?
PIŁKA NOŻNA 
FAX zakończył 
poprzedni sezon 
na trzecim miejscu. 
Sparta Grabik i ŁKS 
Łęknica poszły do 
klasy A. Czy teraz 
czas na Bieniów?
Oczywiście to dopiero począ-
tek sezonu i wszystko się może 
zdarzyć, ale i awans Bieniowa 
również. Teoretycznie taki sce-
nariusz można zakładać. Jak 
na razie, po dwóch kolejkach, 
FAX ma komplet punktów, po-
dobnie jak KS Lipna. 

W drugiej kolejce FAX 
zmierzył się z drużyną WKS 
Łaz. Raz wygrywali jedni, raz 
drudzy, ale ostatecznie na bo-
isku w Bieniowie to gospo-
darze okazali się lepsi zdoby-
wając 6 bramek. Gościom zaś 
udało się strzelić 3. ATB

Całkiem możliwe, że za rok w Bieniowie będzie już A-klasa fot. Andrzej Buczyński

WKS Łaz prowadził do przerwy 2:1, jednak 6 bramek, które padły w drugiej części meczu, 
dały w rezultacie 3 punkty piłkarzom z Bieniowa fot. Andrzej Buczyński
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Stalowe pasmo porażek

Puchar Polski „Okręg Południe” - terminarz 3. kolejki
2018-09-12 16:00

ARKA NOWA SÓL - MTS POGOŃ ŚWIEBODZIN
BŁĘKITNI OŁOBOK - DĄB PRZYBYSZÓW

DRZONKOWIANKA GAJAELEKTRO.PL RACULA - ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK
ENERGETYK DYCHÓW - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

FADOM NOWOGRÓD - PIAST LUBANICE
GARBARNIA LESZNO GÓRNE - KLON BABIMOST

GKS SIEDLISKO - PIAST CZERWIEŃSK
IKAR ZAWADA - PIAST IŁOWA

LZS KADO GÓRZYN - CARINA GUBIN
ŁKS ŁĘKNICA - KS FALUBAZ GRAN-BUD ZIELONA GÓRA

MEWA CIGACICE - SPROTAVIA SZPROTAWA

POGOŃ WSCHOWA - BUDOWLANI II LUBSKO
RELAX GRABICE - VICTORIA SZCZANIEC
SPARTA GRABIK - KORONA KOŻUCHÓW

UNIA KUNICE ŻARY - TS MASTERCHEM PRZYLEP
ZRYW RZECZYCA - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI

2018-09-12 16:30
CZARNI PRZYBYMIERZ - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE

KS LIPNA - START ZIEL- BRUK PŁOTY

2018-09-19 16:30
PROMIEŃ ŻARY - UKS CZARNI ŻAGAŃ

PIŁKA NOŻNA 
Jasieńska Stal 
przegrywa na 
własnym boisku 
z LZS KADO 
Górzyn. Wynik 
spotkania to 1:2.
Seniorska piłka nożna  
w Jasieniu kuleje, nie-
stety już od dość dawna.  
Sezon 2016/2017 zakoń-
czył się awansem do kla-
sy okręgowej, jednak Stal 
nie zrobiła kariery w okrę-
gówce. Co więcej, w se-
zonie 2017/2018 przegrała  
24 mecze i 5 razy remiso-
wała.

To oczywiście musia-
ło skończyć się spadkiem 
do klasy A. Niektórzy pró-
bują przypomnieć sobie, 
kiedy reprezentacja Jasie-
nia ostatni raz wygrała. Je-
den z kibiców obstawia, że 
to już blisko czterdziestu 
meczy bez zwycięstwa.

Kibice pozostali już 
chyba tylko najwierniej-
si. Część z nich po prostu 
przestała przychodzić na 
mecze. Może wrócą, gdy 
Stal zacznie wygrywać, ale 
patrząc na wyniki trzech 
pierwszych kolejek rundy 

jesiennej, jakoś na razie nie 
widać światełka w tunelu.

Stal Jasień w klasie 
A nie zdobyła jeszcze ani 
jednego punktu, choć swo-
im dotychczasowym ry-
walom strzelili do tej pory  
5 bramek. Zawsze jest jed-
nak szansa na odbicie się 
od dna. Bo jeśli nie, to Stal 
na koniec piłkarskiej wio-
sny zaliczy kolejny spadek, 
tym razem do klasy B. Ale 
niżej już się nie da.

Podczas ostatniego 
spotkania z Górzynem, na 
jasieńskich trybunach by-
ło całkiem sporo kibiców - 
głównie za sprawą licznej 
ekipy sympatyków Kado. 
Jedna porażka i dwa zwy-
cięstwa dają tej drużynie na 
razie 6. miejsce. 

Pierwsza bramka me-
czu padła w 23. minucie  
i należała do piłkarza z Gó-
rzyna Artura Dąbrowskie-
go. Gospodarze odpowie-
dzieli w 28. minucie celnym 
strzałem Marcina Chmie-
lewskiego. Jednak już 12 
minut później Patryk An-
drzejewski ustanowił wynik 
końcowy tego spotkania.

Andrzej Buczyński

Do Jasienia przyjechała liczna grupa kibiców z Górzyna fot. Andrzej Buczyński

Bramkarz Stali nie poradził sobie z rzutem karnym fot. Andrzej Buczyński

Przewinienie w polu karnym i sędzia odgwizduje jedenastkę 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 - 17500 zł Tel. 
603420045

 u Sprzedam piecyk gazowy na 
butlę propan - butan. Tel. 662 318 
853

 u Sprzedam Kombajn z sieczkar-
nią marki CLAAS. 10 tys. Dzwonić 
po 17 - tej  Tel. 781 728 301

 u Sprzedam grunty orne w Iłowej 
Żagańskiej 24 ary Tel. 783 979 97

 u Sprzedam skóry z dzika ładnie 
wyprawione. Tel. 783 979 997

 u Sprzedam umywalkę, torebka 
Louis Vitton, słuchawki dr Beats 
drei monster. Ościeżnice i tunel 
biały firmy PORTA oryginalnie za-
pakowane nowe. Tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam nową baterię wycią-
ganą wlewką zlewozmywaka na 4 
tyg Tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam Regał, szafkę na bu-
ty, uchwyt ścienny na telewizor 40 
- 55 cali na 4 tyg. Tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam kozetkę - kanapa. 
Grill duży zamykany nowy. Akwa-
rium duże dla gryzonia, torba - 
transporter dla psa. Tel. 53 052 11 
03

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

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

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

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

 u Sprzedam pianino marki Legni-
ca  Tel. 604 137 154

 u Sprzedam tanio kino domowe 
dla dzieci Diaskop Jacek i 15 bajek z 
dawnych lat. Tel. 602 501 936

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 
unikatowe. Tel. 602 128 246

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

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. Rok 
produkcji 2007. Pierwszy właści-
ciel. Disel. Tel. 692 529 646

 u Citroena C4 Grand Picasso 7 
sprzedam.Samochód osobowy rok 
produkcji 2007 . 1.6 HDI. Cena 11 
700 zł plus opłaty. Cena do nego-
cjacji  Tel. 604 700 484

 u Peugota 207 SW sprzedam. 
Rok produkcji 2007, panoramiczny 
dach, klimatyzacja, przebieg 90 
tys. km. Cena 12 700 zł plus opłaty, 
do negocjacji Tel. 604 700 484

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

 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 Budowlaniec Szuka pracy. Tel. 
889 684 622

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

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

 u Emeryt przyjmie pracę w 
ochronie Tel. 794 351 941

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

 u Dam zakwaterowanie i wyży-
wienie osobie w trudnej sytuacji 
życiowej, w zamian za pomoc w 
pracach porządkowych w ogro-
dzie, w prywatnym domu. Może 
być para. Tel. 726 169 110

RÓŻNE

 u Masz problem z kompute-
rem, internetem, ruterem? Za-
dzwoń, przyjadę i pomogę. Tel. 
606 403 027

 u Darmow y rzec zoznawca. 
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

REKLAMA

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

 u Pracuj jako Opiekun-
ka Seniorów w Niem-
czech. Bezpłatny kurs 
języka niemieckiego 
od podstaw w Żarach. 
Ostatnie wolne miejsca. 
Zapisy tel. 519 690 507, 
Promedica24
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Gulasz 
węgierski 
z fasolą

Składniki
• 50 dag ugotowanej 

fasoli
• 60 dag łopatki wie-

przowej
• 20 dag cienkich 

parówek
• 30 dag boczku
• 2 cebule
• 2 marchewki
• 2 pietruszki  

w korzeniu
• 2 czerwone papryki
• 1 średni pomidor
• 2 łyżki smalcu
• Sól, pieprz, cukier  

i ocet do smaku

Wykonanie
Łopatkę i boczek posolić 
i pokroić w grubą kostkę. 
Dodać pozbawione osło-
nek i pokrojone w plasterki 
parówki. Smażyć na smal-
cu około 5 minut. Mar-
chew i pietruszkę obrać, 
umyć i pokroić w słupki. 
Paprykę oczyścić z gniaz-
da nasiennego i pokroić  
w kostkę. Czosnek obrać  
i przecisnąć przez praskę. 
Pomidora sparzyć, obrać 
ze skórki i również pokroić 
w kostkę. Wszystkie skład-
niki, łącznie z podsmażo-
nym wcześniej mięsem  
i parówkami, wymieszać. 
Dusić na wolnym ogniu 
przez ok 45 minut, aż bę-
dzie miękkie. Dodać ugo-
towaną białą lub koloro-
wą fasolę. Doprawić solą, 
pieprzem, octem i cu-
krem do smaku. Dokład-
nie wymieszać, ostatni 
raz jeszcze zagotować. 
Podawać z ziemniakami 
lub kaszą.

 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 Sprzedam tanio kino domo-
we dla dzieci Diaskop Jacek i 15 
bajek z dawnych lat. Tel. 602 
501 936

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

 u Zamienię mieszkanie socjal-
ne na komunalne takie samo lub 
większe. Może być do małego 
remontu, 2 pokojowe z aneksem 
kuchennym z łazienkami o po-
wierzchni 35m2, ogrzewanie piec 
kaflowy. Tel. 723 903 732

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

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

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

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

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

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

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

 u Okolice Lipinek Łużyckich - 
ładny dom na sprzedaż, do wpro-
wadzenia, usytuowany na dużej 
działce, Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

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

 u Żary – dla swoich klientów 
poszukujemy mieszkań na sprze-
daż, Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

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

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

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

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

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

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

 u Olbrachtów - na sprzedaż dom 
w stanie surowym zamknietym w 
cenie 320tys. Partner Nierucho-
mości, nr tel: 606 705 480

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

 u Żary - na sprzedaż budynek 
mieszkalno usługowy o po-
w.658m2. w cenie 700tys. Part-
ner Nieruchomości, nr tel:606 705 
480

 u Żary - na sprzedaż dom w 
stanie surowym zamkniętym, ce-
na260tys. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 606 705 480

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

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

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

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

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

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

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

USŁUGI

 u Emeryt przyjmie pracę w 
ochronie Tel. 794 351 941

 u Dam zakwaterowanie i wyży-
wienie osobie w trudnej sytuacji 
życiowej, w zamian za pomoc w 
pracach porządkowych w ogro-
dzie, w prywatnym domu. Może 
być para. Tel. 726 169 110

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

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

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

REKLAMA

Piersi z kurczaka 
a la paprykarz
Składniki
•  1 duża cebula
•  2 łyżki czerwonej słodkiej papryki w prosz-

ku
•  2 podwójne piersi z kurczaka
•  ½ szkl. bulionu drobiowego
•  Trochę białego wina wytrawnego
•  200 ml śmietanki 30%
•  Olej, sól i pieprz
Wykonanie
Drobno posiekać cebulę i zeszklić na dużej pa-
telni na małym ogniu, do czasu, aż będzie mięk-
ka, ale nie brązowa. Dodać paprykę, dusić przez  
3 minuty. Piersi rozciąć na mniejsze filety, lekko 
rozbić, układać partiami na patelni, podsmażyć 
na tłuszczu ok 3 minuty z każdej strony, usma-
żone odkładać na talerz. Na patelnię wlać kieli-
szek wina i rosół, gotować przez kilka minut, ze-
skrobując cebule i sos z patelni, często mieszać. 
Dolać śmietankę, chwilę pogotować, aż sos lekko 
zgęstnieje. Włożyć filety na patelnię i wszystko 
podgrzać. Podawać z ryżem lub kładzionymi klu-
seczkami.

OGŁOSZENIE

fot. ARMG
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• Stanowisko do spraw opracowania decyzji 
i korespondencji (umowa na zastępstwo) 
Żary 3

• Specjalista do spraw obsługi biura Dąbro-
wiec 1

• Psycholog (1/2 etatu) Żary 1
• Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Lipinki Łużyckie 1
• Asystent rodziny Lipinki Łużyckie 1
• Zastępca Komendanta Oddziału Wart 

Cywilnych Skład Potok 1
• Wartownik Oddziału Wart Cywilnych/ War-

townik – przewodnik psa Skład Potok 3
• Instruktor praktycznej nauki zawodu Żary 1
• Recepcjonista Żary 1
• Policjant Żary/ Lubsko 10
• Opiekunka Miłowice 1
• Kierowca kat. B (karetka) Żary 2
• Salowa Żary 5
• Opiekun osób starszych Drożków (1/4 

etatu) 1
• Opiekun osób starszych Jasień 1

• Młodszy doradca klienta Żary 1
• Fryzjer Łęknica 2
• Pracownik fizyczny Brzostowa 1
• Pracownik ochrony Żary 2
• Pracownik ochrony Żary 2
• Pracownik produkcji (obsługa młyna) 

Lubsko 3
• Majster obwodu drogowego Lubsko 1
• Kasjer handlowy Jasień 1
• Pracownik obsługi stacji paliw Lubsko 2
• Frezer Jasień 2
• Tokarz Jasień 2
• Operator wsparcia produkcji Żary 10
• Operator wsparcia produkcji Mirostowice 

Dolne 10
• Monter-stolarz Lubsko 5
• Pracownik magazynowy Lubsko 1
• Szwaczka/ Szwacz Żary 3
• Szwaczka maszynowa Lubsko 5
• Ładowacz nieczystości stałych Żary 4
• Kierowca kat. B Żary 1
• Kierowca kat. C+E Jasień 2

• Barman/kelner-  uzupełnienie RefDo30 
(Szprotawa) 1

• Betoniarz (Szprotawa) 2
• Brukarz- RefDo30 uzupełnienie (Polkowi-

ce, teren kraju) 1
• Doradca klienta biznesowego (powiat 

Żagań) 1
• Ekspedientka (Iłowa) 1
• Elektryk /operator  (Żagań) 1
• Elektryk (Żagań) 1
• Elektryk (Nowa Sól) 1
• Formierz ręczny (Nowa Sól) 1
• Fryzjer damski (Żagań) 1
• Fryzjer -Prace Interwencyjne FP(Szprota-

wa) 1
• Kasjer - uzupełnienie - RefDo30 r.ż  

(Szprotawa) 1
• Kasjer w stacji paliw- uzupełnienie Ref-

Dynagr50+ 1
• Kasjer-Sprzedawca - uzupełnienie prac 

interwencyjnych FP (Żagań) 1
• Kelner/barman (Żagań) 2
• Kierowca C+E w transporcie międzynaro-

dowym (Kraje UE) 1
• Kierowca -Magazynier (Żagań) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego C+E 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Polska) 1
• Kierowca samochodu dostawczego do 

3,5 t (teren kraju i Europy) 1
• Kucharz- Pizzer (Żagań) 1
• Kucharz (Żagań) 2
• Kucharz (Żagań) 1
• Logistyk (Żagań) 1
• Mechanik -ślusarz (Nowa Sól) 1
• Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 

- uzupełnienie RefDop RPO (Żagań) 1
• Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 

(woj. lubuskie) 2
• Monter nagrobków - uzupełnienie prac 

interwencyjnych RPO (Iłowa, teren 
Polski) 1

• Nauczyciel historii (Wiechlice) 1
• Nauczyciel informatyki/ nauczania zinte-

growanego z uprawnieniami do prowa-
dzenia zajęć z programowania (Żagań) 1

• Nauczyciel języka niemieckiego (Żagań) 
1

• Nauczyciel matematyki (Szprotawa) 1
• Nauczyciel przedszkola (Świętoszów) 1
• Nauczyciel przedszkola (Żagań) 4
• Nauczyciel przedszkola (Żagań) 2
• Nauczyciel rewalidacji indywidualnej 

(Żagań) 1

• Oczyszczacz odlewów żeliwnych (Nowa 
Sól) 1

• Oligofrenopedagog (Szprotawa) 1
• Operator maszyn do produkcji włóknin - 

RefDo30 1
• Operator maszyn plotujących - uzup. 

prac interw. POWER (Wiechlice) 1
• Operator maszyn w przemyśle włókien-

niczym - uzupełnienie prac interwencyj-
nych FP (Tomaszowo) 1

• Operator wózka widłowego (Żagań) 2
• Opiekun osoby starszej (prace interwen-

cyjne FP Gozdnica) 1
• Piecowy (Nowa Sól) 1
• Piekarz- RefDo30 - uzupełnienie (Szpro-

tawa) 1
• Pomoc kuchenna (Żagań) 2
• Pomocnik elekrtyka (Długie) 1
• Pomocnik przy dociepleniach (Zielona 

Góra) 8
• Pomocnik stolarza (Szprotawa) 3
• Pracownik gospodarczy (Szprotawa) 1
• Pracownik myjni (Iłowa) 1
• Pracownik obróbki mechanicznej  (Nowa 

Sól) 1
• Pracownik ogólnobudowlany (Iłowa) 10
• Pracownik socjalny (Żagań) 1
• Przedstawiciel handlowy ds. sprzedaży 

eksportowej (Żagań) 1
• Recepcjonista (Żagań) 1
• Recepcjonista (Żagań) 1
• Robotnik gospodarczy - uzupełnienie 

prac interwencyjnych EFS RPO (Żagań) 1
• Robotnik gospodarczy - uzupełnienie 

robót publicznych Rezerwa Ministra dług. 
(Szprotawa) 1

• Robotnik gospodarczy- uzupełnienie - 
roboty publiczne (Szprotawa) 1

• Robotnik gospodarczy (Żagań) 1
• Sekretarz sądowy (Żagań) 1
• Spawacz (Nowa Sól) 1
• Spedytor - uzupełnienie prac interwen-

cyjnych POWER (Żagań) 1
• Sprzątaczka biurowa (Szprotawa) 1
• Sprzątaczka (Wiechlice) 1
• Sprzedawca - kasjer (Żagań) 1
• Sprzedawca - prace interwencyjne EFS 

POWER (Żagań) 1
• Sprzedawca (Żagań) 1
• Stolarz/parkieciarz - uzupełnienie Ref-

Do30 (woj. lubuskie) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Tokarz (Żagań) 1
• Zastępca kierownika (Gozdnica) 1

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

699-932-056

Przyczepa samozbiera-
jąca, rok 2001, 

Tel. 699-932-056

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

AUTOREKLAMA
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Czarnoskóry Jesse Owens (Stephan James) 
jest wyjątkowo utalentowanym lekkoatletą. 
Własna siła i wsparcie trenera pomagają mu 
wspiąć się na szczyt, a następnie dołączyć do 
amerykańskiej reprezentacji olimpijskiej na 
igrzyskach z 1936 roku, które miały miejsce 
w Berlinie. Hitler zamierzał uczynić z tej olimpi-
ady nazistowską manifestacją wyższości białej 
rasy. Owens zburzył jego propagandowe plany 
- zdobył cztery złote medale, a także wzbudził 
zachwyt niemieckiej publiczności. 

TVP1 dramat biografi czny, Kanada, Niemcy, Francja, 2016

Zwycięzca22:55

Piątek

TVN

21:45

Sobota

Dan Burns od czterech lat jest wdowcem. 
Samotnie wychowuje trzy córki, wobec których 
jest nadopiekuńczy. Mężczyzna prowadzi rubry-
kę porad w “New Jersey Standard”, sam jednak 
rzadko wciela w życie swoje pomysły. Właśnie 
wybiera się z dziećmi na coroczny zjazd rodz-
inny, który odbywa się na Rhode Island. Tam 
w księgarni poznaje czarującą Marie. Spędzają 
razem bardzo miłe popołudnie. Kobieta stara się 
jednak trzymać Dana na dystans, ponieważ jest 
już z kimś związana. 

Holly Berenson (Katherine Heigl) jest właścicielką 
niewielkiej piekarni w Atlancie. Kobieta leczy 
rany po zakończonym długim związku i marzy 
o mężczyźnie na całe życie. Znajomi, Peter 
(Hayes MacArthur) i Alison (Christina Hendricks), 
postanawiają umówić Holly na randkę ze swoim 
przyjacielem Erikiem Messerem (Josh Duhamel). 
Pracującemu w telewizyjnym kanale sportowym 
mężczyźnie zależy przede wszystkim na dobrej 
zabawie i seksualnych uciechach. Jego randka 
z Holly okazuje się kompletną porażką. 

TVP1 komedia, USA, 2007komediodramat, USA, 2010

Ja cię kocham, a ty z nimOch, życie! 22:15

Niedziela

Nowy Jork. Dwie nastoletnie przyjaciółki, Lilly 
(Dakota Fanning) i Gerry (Elizabeth Olsen), przy-
gotowują się do wyjazdu na studia. Postanawiają, 
że do końca wakacji stracą dziewictwo. Sprawy 
komplikują się, gdy obie zakochują się w tym 
samym chłopaku, przystojnym ulicznym artyście. 
W jednej chwili ich wieloletnia przyjaźń zostaje 
wystawiona na próbę. Reżyserski debiut nomi-
nowanej do Oscara scenarzystki Naomi Foner 
opowiada o dojrzewaniu, przyjaźni, pierwszej 
miłości i seksualnym przebudzeniu. 

TVP2 dramat obyczajowy, USA, 2013

Bardzo grzeczne dziewczyny00:55

Poniedziałek

Alan Hunley postanawia rozwiązać elitarną 
jednostkę Mission Impossible Force. Argumentuje 
swoją decyzję tym, że agenci działają w sposób 
nieprzewidywalny i ryzykowny, stwarzając 
zagrożenie dla całego globu. Ich spektakularne 
sukcesy przypisuje łutowi szczęścia, a nie kompe-
tencjom. Niebawem jednak okazuje się, że świat 
potrzebuje Ethana Hunta oraz jego zaprawionych 
w brawurowych akcjach współpracowników. 
Międzynarodowa szajka terrorystyczna Syndykat 
usiłuje zaprowadzić porządek. 

POLSAT fi lm sensacyjny, USA, 2015 

Mission: Impossible - Rogue Nation20:05

Wtorek

Belle Williams (Queen Latifah) uwielbia szybką 
jazdę i sportowe samochody. Marzy o tym, aby 
zostać kierowcą rajdowym. Tymczasem właśnie 
udało jej się uzyskać licencję na prowadzenie 
taksówki i zamierza wyjechać na ulice Nowego 
Jorku swoim mocno podrasowanym i wyp-
ieszczonym samochodem. Los chce, że jedną 
z pierwszych osób, która wsiada do jej taksówki 
jest policjant Andy Washburn (Jimmy Fallon). 
Mężczyzna jest życiowym nieudacznikiem. 
Niedawno zawalił poważne zadanie.

POLSAT komedia sensacyjna, Francja, USA, 2004 

New York Taxi22:05

Środa

Rodzice Belli Swan rozwiedli się, gdy ta była 
jeszcze dzieckiem. Teraz jej matka ponownie 
wychodzi za mąż, a zamknięta w sobie 
dziewczyna zamieszkuje z dawno niewidzia-
nym ojcem Charliem (Billy Burke), który jest 
szeryfem w niewielkim miasteczku. W nowej 
szkole nastolatka od razu zwraca uwagę na 
przystojnego Edwarda Cullena. Nienaturalnie 
blady, posiadający dar czytania w ludzkich 
myślach chłopak nie chce jednak nawiązywać 
bliższej znajomości.

TVN fi lm fantasy, USA, 2008

Zmierzch22:30

Czwartek

MAGAZYN TELENOWELA KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY FILM TVP TELENOWELA KOMEDIA TELENOWELA

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

piątek 7 września

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

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

kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:30 Korona królów - tele-

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

rozgniewać ptaka czyli 
prawdziwe Angry Birds

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

15:35 Magazyn śledczy Anity 
Gargas - magazyn

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

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego 
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:25 Festiwal biegowy 

w Krynicy - kroniki
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:30 Piłka nożna 

- Liga Narodów: 
Włochy - Polska

22:55 Zwycięzca - dramat
01:10 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
02:00 Ocaleni - reality show

06:05 Egzamin z życia - serial
06:55 Afryka od kuchni
07:20 Na sygnale - serial
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
13:15 Cena miłości - serial
14:00 Coś dla Ciebie 
14:30 Rodzinka.pl - serial
15:00 XX Festiwal Kabaretu 

w Koszalinie 2014 
Witamy w korporacji

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Sport Telegram
18:33 Kronika Verva Street 

Racing
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:00 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:05 Festiwal Muzyki 
Tanecznej 
- Kielce 2018 koncert

00:10 Drogówka 
- dramat obyczajowy, 
prod. Polska, 2013, 
reż. Wojciech Smarzowski, 
wyk. Bartłomiej Topa, 
Arkadiusz Jakubik, 
Julia Kijowska, Eryk 
Lubos, Robert Wabich, 
Jacek Braciak, Marcin 
Dorociński, Agata 
Kulesza, Maciej Stuhr, 
Izabela Kuna

02:15 Rzeka czerwona 
- western, prod. USA

04:30 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 

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

20:00 Disco polo 
- fi lm komedia, Polska, 
2015, reż. Maciej Bochniak, 
wyk. Dawid Ogrodnik, 
Piotr Głowacki, Tomasz 
Kot, Joanna Kulig,
Aleksandra Hamkalo

22:15 Zawodowcy - fi lm 
sensacyjny, USA, 2008, 
reż. Jon Avnet, wyk. 
Robert De Niro, Al Pacino, 
50 Cent, Carla Gugino

00:20 Alicja w Krainie 
Czarów 
- fi lm przygodowy, USA, 
2010, reż. Tim Burton, 
wyk. Mia Wasikowska, 
Johnny Depp, Helena 
Bonham Carter, Anne 
Hathaway

02:40 Uwaga! - magazyn
02:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

 Do Malanowskiego zgłasza 
się Bogdan Jarzębowski. 
Mężczyznę ciężko 
doświadczyło życie. Przy 
porodzie trzeciego dziecka 
zmarła jego żona. Został 
sam. Musiał zatrudnić 
stałą pomoc domową, 
bo inaczej nie dałby rady. 
Ale półtora roku później 
spadł na jego rodzinę 
kolejny cios. Zmarł jego 
najmłodszy syn. Chłopiec 
od zawsze był chorowity, 
aż w końcu wdała się 
sepsa. 

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

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy

14:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

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

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich
20:10 Saga „Zmierzch”: 

Zaćmienie
22:50 Pamięć absolutna
01:30 Dziecko Rosemary

cz. 1
03:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:15 Studio Kultura
08:35 Oczy mojego ojca 

- fi lm krótkometrażowy, 
reż. Bartosz Blaschke, 
wyk. Katarzyna 
Herman

09:15 Cała zima bez ognia 
- dramat obyczajowy, 
prod. Belgia, Szwajcaria, 
Polska, 2004, reż. Greg 
Zgliński, wyk. Aurelien 
Recoing, Marie Matheron

11:00 Biała wizytówka
 - serial obyczajowy TVP, 
prod. Polska, Niemcy, 1986

13:15 Studio Kultura
13:35 Waldbühne 2017

- Legendy reńskie 
- koncert, prod. Niemcy, 
2017, reż. Henning Kasten

15:20 Taśmy Kultury
- Pasmo programów 
archiwalnych

16:05 Mleczna droga 
- fi lm TVP

17:45 Kapitan z “Oriona” 
- dramat obyczajowy, 
reż. Zbigniew Kuźmiński, 
wyk. Wiesław Zanowicz

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

- Wstęp do fi lmu 
- Birdman

20:25 Wieczór kinomana 
- Birdman czyli - dramat, 
prod. USA, 2014

22:30 Fabryka hitów - Artysta 
23:35 Tygodnik Kulturalny
00:30 Bilardzista - dramat
02:50 Kino nocne - Inferno 

- dramat
04:05 Moderat live at Stereo-

lux 2016 - koncert
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań.

14:00 Zbuntowany anioł
- telenowela 

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Osaczeni 
22:10 Wasabi: Hubert 

zawodowiec 
00:10 Spartakus: 

Bogowie areny 
02:30 Flash 
03:25 Dyżur
04:00 Na jedwabnym 

szlaku - serial
dokumentalny

04:25 Menu na miarę 
- fabularny

05:00 Z archiwum policji 
- fabularny

05:20 Niesamowite!

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

kryminalny, Polska
17:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Madagaskar 
- fi lm komedia, 
USA, 2005, reż. Eric 
Darnell, Tom McGrath, 
wyk. Ben Stiller, Chris 
Rock, David Schwimmer, 
Jada Pinkett Smith, Sacha 
Baron Cohen

21:50 Czego pragną 
kobiety 
- fi lm komedia, USA, 2000, 
reż. Nancy Meyers, wyk. 
Mel Gibson, Helen Hunt, 
Marisa Tomei, Alan Alda, 
Ashley Johnson, Lauren 
Holly, Valerie Perrine, 
Surround

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

01:30 Rush - serial, USA
02:30 Moc Magii
04:40 Druga strona medalu

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

dolarów: Nowy Jork
12:00 Benny Hill
  - program rozrywkowy
12:40 Galileo
14:40 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
Dynamiczny, pełen 
zwrotów i suspensu 
serial obyczajowy 
opowiadający historię 
dwóch oddziałów patrolu-
jących ulice współcz-
esnego Wrocławia. 
Pijackie meliny, zapyziałe 
podwórka, złodziejskie 
mety - odważna ekipa 
pojawia się w najgorszych 
zakamarkach miasta, 
by poznać mroczną 
rzeczywistość.

15:40 Maria z przedmieścia
- telenowela

16:45 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi

- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

23:15 Pogromcy korporacji
 Kiedy rządy państw 

upadły i całym światem 
rządzą korporacje, na 
zgliszczach dawnego ładu 
powstaje Rada Dziewięciu. 
To ona ma stanąć na straży 
prawa i porządku.

01:00 Galileo
- popularno-naukowy

02:00 TAK czy NIE

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 8 września

05:15 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 
08:00 Las bliżej nas 
08:25 Pełnosprawni 

- magazyn
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres

- magazyn
09:50 Fascynujący świat

- Kulisy ataku 11 września 
10:55 Korona królów - taka 

historia... - telenowela
13:35 Okrasa łamie przepisy 

- Potrawy z podlaskiego 
miodu - magazyn

14:10 Jak to działa 
14:40 Opole 2018 na bis 
15:05 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
16:00 Rolnik szuka żony 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego
17:30 Jaka to melodia? 

18:25 Drogi wolności 
- Grzechy młodości 
- serial historyczny TVP, 
reż. Maciej Migas

19:25 Festiwal biegowy 
w Krynicy - kroniki

19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:30 Dziewczyny

ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP 

21:30 Hit na sobotę - Kwiaty 
wojny - dramat, prod. 
Hongkong, Chiny, 2011, 
reż. Yimou Zhang

24:00 4 Blocks - serial
01:10 Zwycięzca - dramat, 

prod. Kanada, Niemcy, 
Francja, 2016

03:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

04:25 Zakończenie dnia

05:15 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP

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

Extra7
11:20 Makłowicz w podróży 

- Kanada - Quebeck, 164 
Słodkie klonowanie 

11:55 Zgadnij, kim jestem? 
- komedia, prod. Wielka 
Brytania, 1998

13:50 Festiwal Muzyki
Tanecznej - Kielce 2018

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Kabaret Moralnego 

Niepokoju - Pogoda na 
suma - widowisko

16:25 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Słowo z mocą

16:35 Rodzinka.pl - serial

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

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kronika Verva Street 

Racing
18:35 Postaw na milion
19:25 Kulisy - Postaw na 

milion
19:35 Lajk!
19:55 Festiwal Muzyki Tanec-

znej - Kielce 2018
20:05 The Voice of Poland IX 

- Przesłuchania w ciemno, 
3 Kujawy i Pomorze - 
widowisko

21:10 Festiwal Muzyki Tanec-
znej - Kielce 2018

00:20 Rocky Balboa - dramat
02:10 Drogówka - dramat

05:25 Uwaga! 
- magazyn

05:45 Mango
 - telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn

11:00 Na Wspólnej  
- serial obyczajowy, Polska

12:50 Złodzieje 
- program poradnikowy

13:30 Dorota inspiruje
14:30 Ameryka 

Express 
16:00 Zgłoś remont
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

- magazyn
prod. Polska

20:00 Mam talent 
- program rozrywkowy

21:45 Och, życie!
- fi lm komedia, 
USA, 2010, reż. Greg 
Berlanti, wyk. Katherine 
Heigl, Josh Duhamel, 
Josh Lucas
Holly i Eric nie pałają do 
siebie sympatią, prow-
adząc całkowicie odmi-
enny styl życia. Wszystko 
staje na głowie, gdy ich 
wspólni przyjaciele giną w 
wypadku, zostawiając im 
pod opieką roczną córkę.

00:25 Śmierć się śmieje
- fi lm horror, USA, 2008, 
reż. John Simpson, wyk. 
Keir O’Donnell, Katheryn 
Winnick, Laura Brecken-
ridge, Jessica Lucas

02:05 Uwaga! 
- magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

All Together Now
13:15 Saga „Zmierzch”: 

Zaćmienie
 - melodramat fantasy
15:50 Kabaret na żywo
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich
- serial komediowy

 Marian Paździoch 
postanawia zainwestować 
cały swój majątek w now-
oczesna pod względem 
technologicznym, fabrykę 
produkcji jedwabiu. W 
tym nawiązuje kontakty 
z kontrahentami z Dalekie-
go Wschodu.

20:05 Epoka lodowcowa: 
Mocne uderzenie
- fi lm animowany

22:10 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

00:25 Wybraniec śmierci
 John Hatcher przez wiele 

lat był agentem specjal-
nym do walki z handlem 
narkotykami. Jednak 
po tym jak jego partner 
zginął podczas jednej z 
akcji, postanawia wycofać 
się ze służby i wrócić do 
swojego rodzinnego mia-
sta. Na miejscu okazuje się 
jednak, że nie będzie mu 
dane zaznać spokoju. 

02:10 Chirurdzy
03:05 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Nienasyceni - magazyn
07:25 Teledyski
07:50 Informacje kulturalne 
08:10 Tygodnik Kulturalny
09:05 Serialowa nostalgia 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

10:10 Gwiazdy tamtych 
lat - Janusz Gniatkowski 
- fi lm dokumentalny, reż. 
Krzysztof Wojciechowski, 
Krzysztof Wojciechowski

10:45 Czarny Błysk - Dżungla 
- serial animowany

11:05 Szlakiem Kolberga 
- Jan Młynarski - reportaż

11:40 Dokument tygodnia 
- Arcydzieła bez tajemnic: 
Diego Velzquez 

12:15 Patrzę na ciebie, Mar-
ysiu - fi lm obyczajowy, 
reż. Łukasz Barczyk, wyk. 
Maja Ostaszewska, Michał 
Bukowski, Redbad Klyn-
stra, Dorota Landowska, 
Magdalena Olszewska

13:40 Rozmowy kontrolowane 
- komedia, reż. Sylwester 
Chęciński

15:25 wydarzenie aktualne
16:05 Wstęp do fi lmu - Tess
16:10 Tess - fi lm fabularny, 

prod. Francja, Wielka 
Brytania, 1979

19:10 Historia Florence 
Foster Jenkins - fi lm

20:20 Bilet do kina 
- Midnight express
- dramat

22:30 Dranie w kinie 
23:10 Frank Zappa & The 

Mothers: Roxy The 
Movie 

01:05 Mocne Kino - Lincz 
- dramat

02:35 Performance 
03:20 Wieczór kinomana

 - Birdman czyli - dramat

06:00 Magnum
07:00 Taki jest świat 
07:50 Szalone fabryki 

polskiej muzyki!
08:50 Lombard. Życie 

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

13:35 Powrót do przyszłości 
16:10 Bibliotekarz III: 

Klątwa kielicha 
Judasza 
Podczas podróży do Nowe-
go Orleanu Flynn spotyka 
kobietę pełniącą straż nad 
mitycznym kielichem.

17:50 Osaczeni
- fi lm sensacyjny 
Agentka fi rmy 
ubezpieczeniowej 
chce dopaść słynnego 
złodzieja dzieł sztuki. 
Jej plany komplikuje 
miłość.

20:00 Rambo 2 
- fi lm akcji

22:00 Parker
00:20 Pod ścianą 
02:30 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

03:10 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji
- fabularny

05:00 Niesamowite!
- program rozrywkowy

05:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Żony Hollywood 
11:55 Lassie 

- fi lm przygodowy, USA, 
1994, reż. Daniel Petrie, 
wyk. Thomas Guiry, 
Helen Slater, John Tenney, 
Frederic Forrest, Richard 
Farnsworth, Brittany Boyd

14:00 Skok przez płot - fi lm 
komedia, USA, 2006, 
reż. Tim Johnson, Karey 
Kirkpatrick, wyk. Bruce 
Willis, Garry Shandling, 
Steve Carrell, Wanda 
Sykes, William Shatner, 
Nick Nolte, Thomas Haden 
Church

15:50 Harry Potter i kamień 
fi lozofi czny - fi lm 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania, 2001, reż. Chris 
Columbus, wyk. Daniel 
Radcliff e, Rupert Grint

19:00 Evan wszechmogący 
- fi lm komedia, USA, 
2007, reż. Tom Shadyac, 
wyk. Steve Carell, Morgan 
Freeman, Lauren Graham, 
Johnny Simmons, Graham 
Phillips

21:00 Millerowie 
- fi lm komedia, 
USA, 2013, reż. Rawson 
Marshall Thurber, wyk. 
Jennifer Aniston, Jason 
Sudeikis

23:20 Imperium wilków
- fi lm sensacyjny, Francja, 
2005, reż. Chris Nahon, 
wyk. Jean Reno, Arly Jover, 
Jocelyn Quivrin, Laura 
Morante, Philippe Bas, 
Vernon Dobtcheff 

02:00 Moc Magii
04:10 Druga strona medalu

06:00 Spadkobiercy
07:05 Jeźdźcy smoków
07:35 Turbo Fast
08:00 Tom i Jerry Show
08:25 Dzielna Mysz
08:45 Piesek z Hollywood
 Murphy jest słynną psią 

gwiazdą telewizji, ma jed-
nak dosyć hollywoodzk-
iego życia i producentów 
traktujących go jak 
maszynkę do zarabiania 
pieniędzy. Kiedy decyduje 
się na ucieczkę ratują 
go dzieciaki, na których 
miłość, przyjaźń i oddanie 
odtąd zawsze może liczyć.

10:30 Policjantki i Policjanci
13:30 STOP Drogówka
14:35 Komandosi z Navarony
17:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
19:00 Galileo
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

23:05 Spotlight
- dramat

 Tuż po objęciu 
stanowiska, nowy szef 
gazety, Marty Baron, 
kieruje dziennikarzy do 
zajęcia się sprawą księdza 
oskarżonego o seksualne 
wykorzystywanie dzieci 
na przestrzeni 30 lat. 
Walter „Robby” Robinson, 
Sacha Pfeiff er, Michael 
Rezendes oraz Matt 
Carroll rozpoczynają 
dziennikarskie śledztwo, 
którego wyniki wstrząsną 
opinią publiczną. 

01:55 Tuż przed tragedią
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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niedziela 9 września

06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 

08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas 
09:00 Ziarno - magazyn
09:35 Weterynarze z sercem 
10:05 Zakochaj się w Polsce 
10:30 Leśniczówka
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
12:45 Sekrety mnichów 
13:10 BBC w Jedynce 
14:10 Sonda 2
14:35 Opole 2018 na bis 
15:05 Big Music Quiz 
16:05 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego

17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP 

18:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

19:20 Festiwal biegowy 
w Krynicy - kroniki

19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Drogi wolności

- Nieśmiertelnik - serial
21:15 Rolnik szuka żony 

- reality show
22:15 Zakochana Jedynka 

- Ja cię kocham, 
a ty z nim - komedia 
romantyczna

00:05 Kwiaty wojny - dramat
02:35 Jaka to melodia?
03:25 Ostatnie takie trio 

- fi lm TVP
04:15 Zakończenie dnia

05:10 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę 

05:20 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:05 Pogoda Flesz niedziela
10:45 Rodzinne oglądanie 

- Podwodna planeta 
- Mikroświat - serial 
dokumentalny

11:45 Gwiazdy w południe 
- W drodze do Cordury

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Bake Off  Junior
16:10 Bake off  - Ale przepis
16:25 The Voice of Poland IX
17:25 Festiwal Muzyki Tanec-

znej 
- Kielce 2018

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:28 Kronika PKO Wrocław 

Maraton

18:35 Na dobre i na złe 
- serial TVP

19:30 Rodzinka.pl 
- serial komediowy 
prod. TVP

20:05 Rocky Balboa 
- dramat, prod. USA, 2006

21:55 The Good Doctor 
- serial obyczajowy, 
prod. USA, 2017

23:35 Intruz
- dramat, 
prod. Francja, Polska, 
Szwecja, 2015

01:30 W drodze
do Cordury 
- western, prod. USA, 
1959

03:40 Zawiedziona 
- fi lm fabularny, 
prod. Kanada, 2013

05:15 Zakończenie dnia

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

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

- magazyn
12:50 Przed meczem - Wielki 

Mecz TVN vs. WOŚP
13:00 Diagnoza - serial, Polska
14:00 Przed meczem - Wielki 

Mecz TVN vs. WOŚP 
14:10 Mam talent - program 

rozrywkowy
15:50 Przed meczem 

- Wielki Mecz TVN vs. WOŚ
16:00 Top Model - program 

rozrywkowy
17:00 Wielki Mecz TVN 

vs. WOŚP
19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef - program 

rozrywkowy

21:30 Pułapka 
- serial, Polska

22:30 Oszukać 
przeznaczenie 
- fi lm horror, 
USA, 2000, reż. James 
Wong, wyk. Devon Sava, 
Ali Larter, Kerr Smith, Tony 
Todd, Kerr Smith

00:40 Zawodowcy 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2008, reż. Jon Avnet, 
wyk. Robert De Niro, 
Al Pacino, 50 Cent, Carla 
Gugino, John Leguizamo, 
Donnie Wahlberg, Brian 
Dennehy

02:40 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

03:40 Uwaga! - magazyn
04:00 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:20 Pan Peabody i Sherman
11:05 Epoka lodowcowa: 

Mocne uderzenie
13:15 Noc w muzeum

- fi lm prod. USA, Wielka 
Brytania, 2006, reż. 
Levy Shawn, wyk. Ben 
Stiller, Gugino Carla, 
Robin Williams, Bill Cobbs, 
Cherry Jake, Gervais Ricky, 
Rooney Mickey, Van Dyke 
Dick Wielki przebój kinowy 
w gwiazdorskiej obsadzie. 
Niesamowita przygoda 
dla całej rodziny. 

15:40 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

17:35 Nasz Nowy Dom
18:40 Aż chce się żyć
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo 

w Państwie

20:05 W rytmie serca
 Adam nie umie pogodzić 

się z faktem, że ojciec 
znów go porzucił... 

21:05 Kabaret na żywo 
według Paranienor-
malnych
- program rozrywkowy

23:05 Bad Company
 W tajnej akcji CIA ginie 

jedyny agent, który może 
zapobiec nuklearnemu 
atakowi terrory-
stycznemu. Agencja 
znajduje zastępstwo - 
miejsce zabitego Michaela 
zajmuje jego brat bliźniak. 
Przeszkolenia niesfornego 
cwaniaczka podejmuje się 
Oakes.

01:40 Łotr 1. Gwiezdne 
wojny - historie

07:00 Białoruski klimat 
- cykl reportaży

07:30 Teledyski
08:00 Dranie w kinie 
08:40 Serialowa nostalgia 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial, prod. 
Wielka Brytania, 1978

09:45 Śladami wielkich 
kompozytorów
- Śladami Berlioza 
- fi lm dokumentalny

10:50 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

11:30 Sobie król - fi lm TVP, 
reż. Janusz Łęski, 
wyk. Jerzy Braszka

12:20 Geograf przepił 
globus - komedia,
prod. Rosja, 2013, reż. Al-
eksandr Veledinskiy, wyk. 
Konstantin Khabenskiy, 
Eugenia Khirivskaya, Anfi -
sa Chernykh, Ilya Ilinyh

14:30 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach

15:10 Mata Hari - fi lm bale-
towy, prod. Francja, 2016

17:15 Niedziela z... Jowitą 
Budnik

18:10 Niedziela z...Jowitą 
Budnik - Rachela - spek-
takl teatralny

19:05 Niedziela z...Jowitą 
Budnik - Ciemnego 
pokoju nie trzeba się bać 

20:00 Panorama kina 
polskiego - Plac 
Zbawiciela 

21:55 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

22:30 Dokument.pl - Ikona
23:00 Scena alternatywna
23:35 Bilet do kina - Midnight 

express - dramat
01:45 Teraz animacje!

- Najlepszy klient 
- fi lm animowany

06:00 Skorpion - fabularny
08:50 Flash 
09:50 Co ludzie powiedzą? 

Hiacynta Bucket 
bezustannie stara się 
zaprezentować jako osoba 
znacznie zamożniejsza 
i należąca do wyższej
klasy społecznej, niż jest
w rzeczywistości.

11:05 Powrót do przyszłości 
13:40 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: 
Biały wąż 
Endres zostaje wyrzucony 
z domu. Chłopiec udaje się 
na królewski dwór, gdzie 
zostaje niewolnikiem 
władcy.

15:40 Książę i ja 3: 
Królewski miesiąc 
miodowy 
Paige i Edward wyjeżdżają 
w podróż poślubną. By 
zmylić reporterów zmie-
niają kierunek lotu.

17:40 Hellboy 
- fi lm fantasy
Ekranizacja komiksu. 
Hellboy, przywołany 
z piekieł przez nazistów 
syn szatana, wychowuje 
się na bohatera narodu 
pod okiem amerykańskie-
go profesora. Po 40 latach 
musi stawić czoła ludziom, 
którzy powołali go do 
istnienia.

20:00 Armageddon
23:05 Ghost Rider
01:10 Ukryta tożsamość 
02:10 Dyżur
02:50 Na jedwabnym szlaku 

- serial dokumentalny
03:30 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:10 Na jedwabnym 

szlaku - serial

05:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:35 Mango - telezakupy
08:40 Żony Hollywood 
10:40 Columbo - serial 

kryminalny, USA
13:50 Madagaskar 

- fi lm komedia, 
USA, 2005, reż. Eric 
Darnell, Tom McGrath, 
wyk. Ben Stiller, Chris 
Rock, David Schwimmer, 
Jada Pinkett Smith, 
Sacha Baron Cohen

15:40 Niania 
- fi lm rodzinny, 
Wielka Brytania, USA, 
Francja, 2005, reż. Kirk 
Jones, wyk. Emma 
Thompson, Colin Firth, 
Kelly Macdonald, 
Thomas Sangster, 
Eliza Bennett, Jennifer Rae 
Daykin, Angela 
Lansbury, Celia Imrie, 
Imelda Staunton

17:45 Happy Feet: Tupot 
małych stóp 
- fi lm komedia, USA, 2006, 
reż. George Miller, Warren 
Coleman, Judy Morris, 
wyk. Elijah Wood, Robin 
Williams, Nicole Kidman, 
Brittany Murphy, Hugh 
Jackman

20:00 Harry Potter 
i komnata tajemnic 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2002, 
reż. Chris Columbus, wyk. 
Daniel Radcliff e, Rupert 
Grint

23:20 Ring II - fi lm horror, USA, 
2005, reż. Hideo Nakata, 
wyk. Naomi Watts, Simon 
Baker, David Dorfman

01:35 Lucyfer - serial, USA
02:35 Moc Magii

06:00 Spadkobiercy
07:05 Jeźdźcy smoków
07:35 Turbo Fast
08:05 Tom i Jerry Show
09:30 Tom i Jerry: Magiczny 

pierścień
10:40 Galileo
12:50 Przyjaciel gangstera
14:40 Nie można pocałować 

panny młodej
 Skromy fotograf zwierząt 

Bryan Lighthouse, przeży-
je przygodę swojego życia, 
gdy zostanie zmuszony do 
poślubienia chorwackiej 
dziewczyny. 

16:45 Za linią wroga
 Porucznik Chris Burnett 

jest pilotem amerykańsk-
iej marynarki wojennej, 
której oddziały stacjonują 
na Bałkanach. Burnett
z trudem znosi kolejne dni 
w obcym kraju.

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

21:45 Kill Bill 2 
- fi lm akcji

 Główna bohaterka zwana 
kiedyś Czarną Mambą kon-
tynuuje poszukiwania Billa 
i pozostałych zabójców. Jej 
zemsta dosięgła już dwie 
osoby: O-Ren Ishi i Vernitę 
Green.

00:35 Autostopowicz
 Para studentów

- Jim i Grace - wyrusza 
w daleką podróż samo-
chodem. W czasie nocnej 
ulewy na odludnej drodze 
wiodącej przez pustynię 
zabierają autostopowicza, 
którego o mały włos nie 
potrącili. 

02:20 Interwencja
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

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

obyczajowy, prod. Turcja
07:25 Jaka to melodia? 
07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!- magazyn
08:55 Ranczo - serial
09:55 Komisarz Alex 

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

historia... - telenowela
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy 

- Dożynki Jasnogórskie
12:55 BBC w Jedynce - Wielka 

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

15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego 
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan

- telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Festiwal biegowy 

w Krynicy - kroniki
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Fry-

deryk - spektakl teatralny
22:35 Serial fabularny
23:40 Film dokumentalny
00:45 4 Blocks - serial
02:00 Ja cię kocham, 

a ty z nim - komedia

05:25 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
06:55 Coś dla Ciebie 
07:20 Na sygnale - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra8
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny

 - teleturniej
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Postaw na milion 
15:10 O mnie się nie martw 

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

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:40 Kulisy - Postaw 
na milionsy serialu 
“Barwy szczęścia”

20:55 M jak miłość 
- serial TVP

21:45 Kulisy - Postaw na 
milionsy M jak miłość

21:55 Zemsta o jasnych 
oczach - serial obycza-
jowy, prod. Francja, 2017

23:55 Ofi cerowie - Dzieci i 
wdowy - serial

00:55 Bardzo grzeczne dziew-
czyny - fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2013, reż. 
Naomi Foner

02:35 Intruz - dramat
04:20 Zakończenie

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

- magazyn ogrodniczy
07:55 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN

- magazyn
11:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

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

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Top Model - program 

rozrywkowy
22:30 Ślub od pierwszego 

wejrzenia
23:30 Ucieczka 

z Nowego Jorku 
- fi lm S-F, USA, 1981, 
reż. John Carpenter, 
wyk. Kurt Russell, Lee Van 
Cleef, Ernest Borgnine, 
Donald Pleasence, Isaac 
Hayes, Season Hubley, 
Harry Dean Stanton

01:35 Co za tydzień 
02:20 Czysty Geniusz 

- serial, USA
03:25 Uwaga! - magazyn
03:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
 Zamaskowany mężczyzna 

porywa troje zakładników. 
W nagraniu przesłanym 
prosto na komendę grozi 
ich śmiercią, jeśli policjanci 
nie podejmą śledztwa.

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

Kiepskich
- serial komediowy

20:05 MEGA HIT - Łotr 1. 
Gwiezdne wojny 

23:00 Terminator 3:
Bunt maszyn
- fi lm akcji

01:30 Mission: Impossible
- Rogue Nation
- fi lm akcji

 Po rozwiązaniu IMF, Ethan 
Hunt zostaje na lodzie, 
sam przeciw wysoko 
wyspecjalizowanej sieci 
agentów.

07:00 Teledyski
08:15 Studio Kultura

 - Rozmowy
08:40 Profesor Zazul

- fi lm TVP, prod. Polska, 
1965, reż. Marek Nowicki, 
Jerzy Stawicki, wyk. 
Stanisław Milski, Piotr 
Kurowski

09:15 Kapitan 
z “Oriona”
- dramat obyczajowy, 
prod. Polska, 1977, 
reż. Zbigniew Kuźmiński, 
wyk. Wiesław Zanowicz, 
Wojciech Kostecki, 
Stanisław Michalski, Jerzy
Rogalski, Lech Grzmo-
ciński, Stefan Iżyłowski, 
Florian Staniewski,
Józef Osławski, Marek 
Nowakowski, Józef 
Fryźlewicz

11:00 Przyłbice i kaptury 
- serial TVP

13:20 Studio Kultura 

13:40 Syzyfowe prace 
- fi lm obyczajowy

15:30 Taśmy Kultury 
16:15 Oczy uroczne 

- fi lm TVP
17:10 Czarny kot
18:25 Chuligan Literacki

- magazyn o książkach
18:55 Polska szkoła animacji 

- fi lm animowany
19:20 Którędy po sztukę 

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

 - Dźwiękołamacz 
- fi lm dokumentalny

23:15 Kronos - magazyn
24:00 Panorama kina polskie-

go - Plac Zbawiciela
01:55 Informacje kulturalne

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

10:00 Nash Bridges 
Serial sensacyjny 
opowiadający o walce z 
przestępczością na ulicach 
San Francisco. Głównym 
bohaterem jest sprytny 
policjant Nash Bridges 
(Don Johnson), który w 
raz ze swoim partnerem 
Joe Dominguez walczy z 
przestępczością w mieście.

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

14:00 Zbuntowany anioł 

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny
Każdy kolejny odcinek 
to odrębna tematyka. 
W każdym z nich nie bra-
kuje “zabójczej prędkości”, 
efektów specjalnych, 
napięcia, niebezpiecznych 
pościgów i komizmu, 
przedstawianego przez 
bohaterów.

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Na linii ognia 
22:30 Rambo 2 
00:25 Ucieczka gangstera 
02:55 Taki jest świat 
03:45 Na jedwabnym szlaku 
04:10 Biesiada na cztery 

pory roku - serial

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

kryminalny, Polska
17:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Paranoja 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Indie, Francja, 2013, reż. 
Robert Luketic, wyk. Liam 
Hemsworth, Gary Oldman

22:15 Kości - serial, USA
23:15 Harry Potter

i komnata tajemnic 
- fi lm przygodowy,
prod. USA, Wielka 
Brytania, 2002, reż. Chris 
Columbus, wyk. Daniel 
Radcliff e, Rupert Grint, 
Emma Watson, Kenneth 
Branagh, Richard Harris, 
Maggie Smith, Robbie 
Coltrane, Alan Rickman, 
Tom Felton

02:40 Moc Magii
04:50 Druga strona 

medalu
- talk show

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

dolarów: Nowy Jork
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

13:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

14:00 STOP Drogówka
14:55 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

15:55 Maria z przedmieścia
16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:05 Śmierć na 1000

sposobów
22:00 Galileo

00:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

 Den inwestorzy wydają 
swoje własne pieniądze. 
Inwestorzy pierwszej 
polskiej edycji programu 
to: Grzegorz Hajdarowicz, 
Anna Garwolińska, Marian 
Owerko,  Maciej Kaczmar-
ski oraz Krzysztof Golonka. 
Wśród prezentowanych 
w programie pomysłów 
są pierwsze na świecie 
perkusyjne buty...

01:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem
- program rozrywkowy

02:05 Interwencja
- magazyn

02:45 Cafe Futbol
04:25 Magazyn Atleci
04:55 Trans World Sport

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

obyczajowy, prod. Turcja
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!- magazyn
08:55 Ranczo - serial 
09:55 Komisarz Alex - serial
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:25 Korona królów
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca
12:55 325. rocznica odnow-

ienia jedności Eparchii 
Przemyskiej ze Stolicą 
Apostolską

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

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

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

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

towarzyski: Polska 
- Irlandia

22:55 Ślicznotka z Memphis
- fi lm fabularny

00:50 Czy świat oszalał?
01:55 Torowisko - fi lm 

obyczajowy
03:30 Film dokumentalny
04:30 Notacje

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 M jak miłość - serial TVP
07:00 Ewangelicy dla Nie-

podległej... - reportaż
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:10 Postaw na milion

 - teleturniej
15:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Łzy Cennet 
- serial obyczajowy

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

komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami 
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:50 Bardzo grzeczne 

dziewczyny - fi lm 
obyczajowy, prod. USA

22:35 Świat bez fi kcji - Doktor 
“Dobre Samopoczucie”

23:25 Rodzinka.pl - serial
24:00 Zemsta o jasnych 

oczach - serial
02:00 Paradoks - Paluch 

- serial kryminalny TVP

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

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

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpital 
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
Losy siedmiu byłych 
wychowanków domu 
dziecka oraz ich naj-
bliższych.

20:55 Milionerzy 
21:30 Diagnoza 

- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki 

- talk show
23:30 Superwizjer 

- magazyn reporterów
prod. Polska

00:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia -

01:05 36,6 
02:05 Niewierni 

- serial, USA
03:05 Uwaga! - magazyn
03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
 Pewien chłopak zostaje 

brutalnie zgwałcony. 
Twierdzi, że nie pamięta 
sprawcy, ale detektywi 
podejrzewają, że ukrywa 
prawdę - ze wstydu lub 
ze strachu. 

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

Kiepskich
- serial komediowy
prod. Polska

 Mariola żąda od Haliny 
i Ferdka udostępnienia 
całego mieszkania w celu 
zorganizowania hucznej 
młodzieżowej imprezy. 

20:05 Mission: Impossible
- Rogue Nation

23:00 Lot 93 z Newark
00:55 New York Taxi
  - komedia sensacyjna 
03:15 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:35 Żółty szalik - fi lm TVP
09:45 Czarny kot
11:00 Przyłbice i kaptury 

- serial TVP
13:10 Studio Kultura
13:30 Barwy ochronne - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
1976, reż. Krzysztof Zanus-
si, wyk. Piotr Garlicki, 
Zbigniew Zapasiewicz, 
Christine Paul-Podlasky, 
Mariusz Dmochowski, 
Magdalena Zawadzka, 
Eugeniusz Priwieziencew

15:15 Którędy po sztukę
15:30 Taśmy Kultury
16:10 Party przy świecach 

- fi lm TVP
17:20 Warszawa - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 2003
19:15 Kronos - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Gwiazda sezonu 

21:55 Lekkie obyczaje 
- Pocztówki znad 
krawędzi 
- dramat, prod. USA, 1990, 
reż. Mike Nichols, wyk. 
Meryl Streep, Shirley 
MacLane

23:45 Młoda Polska - Lila 
- dramat, prod. Polska, 
2016, reż. Dominika Łapka, 
wyk. Borys Moskalik - Pie-
per, Celina Puszczyńska

00:20 Nocny dokument 
- Nauka chodzenia 
- fi lm dokumentalny

01:20 Informacje kulturalne 
01:40 Kino nocne 

- To ja, złodziej 
- komedia

03:30 Scena Klasyczna 
- 27 Fair Play Quartet 
- koncert

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny
- fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:00 Zbuntowany anioł
Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny DiCarlo 
i zakochuje się w synu 
pana domu. 

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Underworld
- horror
Michael trafi a 
w sam środek, trwającej 
od wieków, wojny 
pomiędzy wampirami 
a wilkołakami.

22:15 Czasy ostateczne: 
Pozostawieni 
Świat pogrąża się
w chaosie i destrukcji. 
Pozostali na ziemi ludzie 
są świadkami proroctwa 
biblijnego, które zwiastuje 
początek apokalipsy.

00:25 Twister
02:55 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:35 Niesamowite!
- program rozrywkowy

05:05 Niewolnica Victoria

05:30 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny

06:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

kryminalny, Polska
17:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda

20:00 Lot 93 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Wielka Brytania, 
Francja, 2006, reż. Paul 
Greengrass, wyk. Christian 
Clemenson, J.J. Johnson, 
Gary Commock, Polly 
Adams

22:20 Krwawy diament 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2006, reż. 
Edward Zwick, wyk. 
Leonardo DiCaprio, 
Djimon Hounsou, Jennifer 
Connelly, Kagiso Kuypers, 
Arnold Vosloo, Antony 
Coleman

01:20 Sposób na morderstwo 
- serial, USA

02:20 Moc Magii
04:30 Druga strona medalu 

- talk show

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

dolarów: Nowy Jork
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
14:55 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

15:55 Maria z przedmieścia
16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

21:05 Autostopowicz
  Para studentów - Jim i 

Grace - wyrusza w daleką 
podróż samochodem. 

23:00 Krwawa zemsta
 David, szeregowy członek 

wielkiego gangu, zostaje 
zamordowany przez 
swoich kompanów, kiedy 
chce porzucić przestępcze 
życie by założyć rodzinę. 
Gdy wielkomiejska policja 
zamyka nieefektywne 
śledztwo, starszy brat 
Davida, Michael, będący 
zastępcą szeryfa w małym 
miasteczku postanawia 
sam dopaść winnych 
jego śmierci. 

01:00 STOP Drogówka
- magazyn

02:00 TAK czy NIE
03:00 Interwencja
03:25 Magazyn Atleci
03:55 Trans World Sport
05:00 SuperLudzie
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05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:30 Wieczna miłość - serial 

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

kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!- magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

16:00 Wieczna miłość
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego 
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki test
22:25 Film dokumentalny
23:30 Bez tożsamości - serial
00:20 Wojsko - polskie.pl
00:45 Ślicznotka z Memphis 

- fi lm fabularny
02:40 Zabić Sekala - dramat
04:50 Zakończenie dnia

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

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

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:10 Postaw na milion 
15:05 Dla niesłyszących 

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

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP
Grupa przyjaciół powraca 
z Mediolanu do Lublina, 
gdzie postanawiają 
założyć fi rmę “Dobry 
adres”.

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:55 Na dobre i na złe 
- serial TVP

21:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks 
- Sydney i siedmiu 
nieudaczników 

00:30 O mnie się nie
martw 
- serial komediowy TVP

01:30 Świat bez tajemnic 
- fi lm dokumentalny

05:10 Uwaga! 
- magazyn

05:35 Mango 
- telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

 - program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda

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

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny, 
Polska

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy
21:30 Ameryka Express
23:05 Disco polo 

- fi lm komedia, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Maciej Bochniak, 
wyk. Dawid Ogrodnik, 
Piotr Głowacki, Tomasz 
Kot, Joanna Kulig, Alek-
sandra Hamkalo

01:20 Mroczne zagadki 
Los Angeles 
- serial, USA

02:20 Uwaga! 
- magazyn

02:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

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

obyczajowy, prod. Polska
 Gdy podekscytowana 

Wiola mówi Kubie o tym, 
jak jej poszło na maturze, 
spontanicznie dochodzi 
między nimi do pocałun-
ku. Młodzi postanawiają 
pójść na całość. Artur 
nadal fl irtuje z Natalią. Do 
jego mieszkania wpada 
Rudy, twierdząc, że Natalia 
jednak ma kochanka. 

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112

17:00 Gliniarze
 Detektywi próbują 

rozwikłać zagadkę 
śmierci mężczyzny 
- podejrzewają, że 
morderstwo może mieć 
związek z problemami 
rodzinnymi ofi ary. 

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

- serial komediowy, prod. 
Polska

20:30 Śpiewajmy razem
22:05 New York Taxi
00:10 Cold Creek Manor
02:50 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura
08:30 Kemping - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 2014, 
reż. Krzysztof Jankowski, 
wyk. Krzysztof Globisz, 
Olga Sarzyńska

09:00 Warszawa - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 2003, 
reż. Dariusz Gajewski, 
wyk. Łukasz Garlicki, 
Dominika Ostałowska, 
Lech Mackiewicz, Agniesz-
ka Grochowska, Sławomir 
Orzechowski, Katarzyna 
Bujakiewicz, Bartosz Żu-
kowski, Witold Wieliński, 
Sławomir Grzymkowski

11:00 Przyłbice i kaptury 
- serial TVP

13:15 Studio Kultura
13:30 Mała Apokalipsa - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
Włochy, Francja, 1992

15:25 Taśmy Kultury

16:05 Wrony 
- dramat, reż. Dorota 
Kędzierzawska, wyk. 
Karolina Ostrożna

17:20 Miasto z morza
- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 2009, reż. Andrzej 
Kotkowski, wyk. Małgor-
zata Foremniak

19:25 Dezerterzy - rozmowa
20:00 Informacje kulturalne

- informator kulturalny 
20:20 Na wschód od Holly-

wood - Fusi - dramat
22:05 Pegaz
22:40 Ziemia, planeta ludzi 

- Perłowy guzik - fi lm
00:10 Lekkie obyczaje 

- Pocztówki znad krawędzi 
- dramat

02:05 Informacje kulturalne 
02:25 Kino nocne - Ida

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań

 - fabularny
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator
 - fabularny
Serial sensacyjny, 
w którym 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.

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

14:00 Zbuntowany anioł 
15:55 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Inferno: 
Piekielna walka 
Przybysz znikąd staje 
się zarzewiem konfl iktu 
dwóch konkurujących 
gangów.

21:55 Maksimum ryzyka 
00:00 Wikingowie 

- fabularny
00:55 Spartakus: Zemsta 
03:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:55 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:35 Z archiwum 
policji
- fabularny

05:05 Niewolnica Victoria

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

kryminalny, Polska
17:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Wróg numer jeden 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2012, reż. Kathryn 
Bigelow, wyk. Jessica 
Chastain, Jason Clarke, 
Joel Edgerton, Jennifer 
Ehle, Mark Strong, 
Kyle Chandler, James 
Gandolfi ni

23:15 Z archiwum X 
- serial, Kanada

00:15 Millerowie 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2013,
reż. Rawson Marshall 
Thurber, wyk. Jennifer 
Aniston, Jason Sudeikis, 
Emma Roberts, Will 
Poulter, Ed Helms

02:35 Moc Magii
04:45 Druga strona medalu 

- talk show

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

dolarów: Nowy Jork
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

13:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny,
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
14:55 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

15:55 Maria z przedmieścia
16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Zakładnik z Wall Street
  - thriller kryminalny
 Lee Gates, zwany „guru 

Wall Street”, prowadzi 
popularny telewizyjny 
show, w którym doradza 
ludziom, jak i w co 
inwestować pieniądze. 
Producentką programu 
jest Patty Fenn.  

23:05 Resident Evil: 
Zaświaty

  - horror
 Po jednoosobowym

ataku na korporację 
Umbrella, nadludzkie 
zdolności Alice zostają 
zneutralizowane. 

01:10 Tuż przed tragedią
02:20 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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czwartek 13 września

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

obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex - serial
10:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:30 Korona królów - tele-

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

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

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

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego 
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Bez tożsamości - serial
01:50 Sprawa dla reportera

05:15 Koło fortuny 
- teleturniej

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

- cykl dokumentalny
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

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

prod. Turcja, 2011
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:05 Na dobre i na złe 

- Jesteśmy rodziną 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial

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

- telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia

 - serial obyczajowy TVP
20:45 Bake Off  Junior
21:45 Starsza pani 

musi zniknąć - komedia
prod. USA, 2003, 
reż. Danny de Vito

23:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

23:50 Sydney i siedmiu 
nieudaczników - fi lm

01:50 Grupa specjalna 
“Kryzys

02:45 Dziewczęta 
z Nowolipek - dramat

04:25 Art Noc - Mocny skład
05:10 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

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

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:30 Zmierzch
- fi lm horror, USA, 2008, 
reż. Catherine Hardwicke, 
wyk. Catherine Hardwicke, 
Kristen Stewart, Robert 
Pattinson, Billy Burke, 
Peter Facinelli, Elizabeth 
Reaser, Cam Gigandet, 
Ashley Greene, Taylor 
Lautner

01:00 Pułapka 
- serial, Polska

02:00 Kuba Wojewódzki 
- talk show

03:05 Uwaga! - magazyn
03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
 Dwóch zamaskowanych 

oprychów wpada do 
domu, bije właścicielkę i 
przeszukuje całą posesję w 
poszukiwaniu tajemniczej 
paczki. Mąż kobiety 
twierdzi, że nie ma nic 
wspólnego z tym zdarzeni-
em, ale detektywi policji 
coraz bardziej wątpią w 
jego niewinność. 

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

17:00 Gliniarze
 Dochodzi do włamania 

na strzelnicę - złodzieje 
kradną kilka sztuk broni 
oraz dużą liczbę amunicji. 
Olgierd i Krystian ustalają, 
że powiązany z kradzieżą 
może być pracownik 
strzelnicy. 

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Przyjaciółki
22:10 Cold Creek Manor 

- thriller
00:50 Chirurdzy
02:45 Tajemnice losu

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura
08:35 Jajko 
08:50 Miasto z morza

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2009, 
reż. Andrzej Kotkowski

11:00 Przyłbice i kaptury 
- serial TVP

13:15 Studio Kultura 
13:35 Braciszek - dramat
15:20 Taśmy Kultury - pasmo 

programów archiwalnych
16:00 Cyrograf dojrzałości 

- fi lm TVP
17:05 Drzazgi - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 2008, 
reż. Maciej Pieprzyca

19:05 Pegaz
19:35 Teraz animacje! 
19:40 Teraz animacje! - Warzy-

wa - fi lm animowany
19:45 Teraz animacje! - Dwa 

wiatry - fi lm animowany
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Hombre
 - western, prod. USA, 
1967, reż. Martin Ritt, 
wyk. Paul Newman, 
Frederic March, Richard 
Boone, Diane Cilento

22:15 Pojedynki stulecia
22:45 Portrety - Bolesław 

Matuszewski 
- nieznany pionier 
kinematografi i

23:40 Scena Klasyczna 
- 28 Sekstet wokalny 
pro Modern - koncert 

00:30 Na wschód od Holly-
wood - Fusi - dramat, 
prod. Dania, Islandia

02:15 Informacje kulturalne 
02:30 Kino nocne - Przypadek 

Pekosińskiego 
- fi lm obyczajowy

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
Opowieść o braciach: 
Mojżeszu i Ramzesie 
- zjednoczonych przez 
miłość,rozdzielonych przez 
przeznaczenie. Ponad 3 
tysiące lat temu Hebra-
jczycy żyli w egipskiej 
niewoli. Wychowany jako 
brat egipskiego księcia 
Mojżesz, odkrywa swoje 
hebrajskie korzenie.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

10:00 Nash Bridges 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

14:00 Zbuntowany anioł 

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Wściekle szybcy 
- fi lm akcji

22:00 Agenci bardzo 
specjalni 

00:15 Ciało
02:15 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

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

04:00 Menu na miarę
- fabularny

04:35 Niesamowite!
05:05 Niewolnica Victoria

- telenowela

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House 
- serial obyczajowy, USA

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

kryminalny, Polska
17:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda

20:00 Niania i wielkie bum 
- fi lm rodzinny, USA, 
Francja, Wielka Brytania, 
2010, reż. Susanna White, 
wyk. Ralph Fiennes, 
Maggie Gyllenhaal, Emma 
Thompson, Maggie Smith, 
Asa Butterfi eld

22:15 Lucyfer 
- serial, USA

23:15 Strzelec - serial, USA
00:15 Kick-Ass II 

- fi lm sensacyjny, USA, 
2013, reż. Jeff  Wadlow, 
wyk. Aaron Taylor-John-
son, Chloë Grace-Moretz, 
Jim Carrey, Christopher 
Mintz-Plasse, Donald 
Faison

02:30 Moc Magii
04:40 Druga strona medalu 

- talk show

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

dolarów: Nowy Jork
12:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji

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

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
21:00 Łzy słońca
 - dramat sensacyjny 
 W Nigerii po zabójstwie 

prezydenta i jego rodziny 
dochodzi do wojny.

23:40 Kill Bill 2
 Główna bohaterka 

zwana kiedyś Czarną 
Mambą kontynuuje 
poszukiwania Billa i 
pozostałych zabójców. 
Jej zemsta dosięgła już 
dwie osoby: O-Ren Ishi i 
Vernitę Green . Teraz kolej 
na pozostałe ofi ary, Elle 
Driver, Budda i w końcu 
samego Billa . Sprawy 
jednak komplikują się, gdy 
Panna Młoda odkrywa, że 
jej córka, którą uważała za 
zmarłą, żyje...

02:25 Interwencja
02:45 Graffi  ti 

- Polska, 2018
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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7.09

8.09

9.09

10.09

11.09

12.09

13.09

Reginy, Melchiora

Radosława, Marii, Adrianny
Dzień Dobrych Wiadomości

Sergiusza, Piotra
Międzynarodowy Dzień Urody

Mikołaja, Sebastiana, Łukasza
Światowy Dzień Zapobiegania 
Samobójstwom

Jacka, Prota, Dagny

Mai, Gwidona, Marii
Dzień Brukarza, Święto Wojsk 
Lądowych

Jana, Chryzostoma, Filipa
Dzień Całowania Chłopaków w Usta

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

INFORMATOR

ŻARY ALOSZA AWDIEJEW Z ZESPOŁEM 
WYSTĄPI W SALI „LUNA”

Żarski Dom Kultury zaprasza na koncert Aloszy Awdiejewa z ze-

społem. Koncert zaplanowany jest w piątek, 12 października, 
o godz. 19.00 w sali widowiskowej „Luna”, ul. Okrzei 35. Bilety 
w cenie 60 zł są do po nabycia w ŻDK, ul. Wrocławska 7 oraz 
online na stronie internetowej ŻDK: dkzary.pl

ŻARY ZBIOROWA WYSTAWA 
RYSUNKU I MALARSTWA 
„MAŁE DZIEŁA”

Mała Galeria (Sala Widowiskowa „Luna”. 
ul. Okrzei 35) zaprasza miłośników dzie-
cięcej twórczości na zbiorową wysta-
wę rysunku i malarstwa. Jednocześnie 
w Małej Galerii zaplanowane są w dniu 

11 września o godzinie 16.30 zapisy do 
sekcji plastycznej. 
Autorami prac prezentowanych w prze-
strzeni galerii są uczestnicy zajęć pla-
stycznych ŻDK. „Małe dzieła” ukazują 
nam świat realny, fantastyczny i abstrak-
cyjny za pośrednictwem różnych form 
wyrazu plastycznego oraz bogactwa 
technik. Niewielki fragment ekspozycji 

stanowią kompozycje przestrzenne z za-
kresu papieroplastyki, rzeźby i tworzenia 
instalacji. Do obejrzenia efektów wspól-
nej pracy zapraszają instruktorzy ŻDK, 
licząc jednocześnie na obecność dzieci 
mających ochotę dołączyć do sekcji. 
Wystawa będzie udostępniona zwiedza-
jącym w okresie od września do końca 
października.

ŻARY OSTATNIA WOLA PAPY
Żarski Dom Kultury zaprasza na komedię teatralną „Ostatnia 
wola Papy” w sobotę, 6 października, o godz. 18.00 do sali wi-

dowiskowej „Luna”, ul. Okrzei 35.
Bilety w cenie 50 zł są do nabycia w ŻDK Wrocławska 7 oraz 
online: kupbilecik.pl
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KRZYŻÓWKA

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

BIAŁY KIEŁ
OD 07.09 DO 10.09 ORAZ 13.09 – GODZ. 16:00; 11.09 I 12.09 – GODZ. 15:30
DYWIZJON 303
OD 07.09 DO 10.09 ORAZ 13.09 – GODZ. 18:00; 11.09 – GODZ. 17:00; 12.09 
– GODZ. 19:15
DKF – KSIĘGARNIA Z MARZENIAMI
11.09 – GODZ. 19:00
FKS – KOCHAJĄC PABLA, NIENAWIDZĄC ESCOBARA
12.09 – GODZ. 17:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
MAYDAY 2 
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego - Radom
07.09 – GODZ. 19:00
NAJLEPSZE PRZYJACIÓŁKI Teatr Muzyczny - Toruń
07.09 – GODZ. 19:00
CZY TY, TO TY? Teatr Capitol - Warszawa
09.09 – GODZ. 17:00 I 20:00
OSTRA JAZDA Teatr Komedia - Warszawa
10.09 – GODZ. 17:30 I 20:15
TRZY RAZY ŁÓŻKO Teatr Komedia - Wrocław
11.09 – GODZ. 19:00
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