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Niczego nie robię dla 
siebie. Mam satysfakcję, 

że mieszkańcy są 
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że mieszkańcy są 
zadowoleni

REGION Na 
poziomie 
ministerialnym 
trwają prace, 
które mają 
ułatwić życie 
kierowcom 
i właścicielom 
samochodów.

Przygotowany przez mi-
nistrów cyfryzacji i infra-
struktury tzw. „Pakiet de-

regulacyjny” przewidu-
je, m.in: likwidację karty 
pojazdu, likwidację na-
lepki kontrolnej, możli-
wość zachowania przez 
nowego właściciela po-
jazdu dotychczasowych 
tablic rejestracyjnych, 
brak mandatu za niepo-
siadanie przy sobie pra-
wa jazdy. Urzędnicy mini-
sterialni chcą by zmiany 
wchodziły w życie stop-
niowo, począwszy od 

2019 r. Dlaczego stopnio-
wo? Niektóre z nich wy-
magają po prostu zmian 
w przepisach prawa. 

Wprowadzone re-
gulacje będą oznaczały 
realne oszczędności dla 
właścicieli aut. Na znie-
sieniu obowiązku posia-
dania karty pojazdu bę-
dzie można zaoszczędzić 
75,50 zł, bo tyle koszto-
wało wydanie karty. Za-
chowując tablice reje-

stracyjne i rezygnując 
z nalepki kontrolnej bę-
dzie można zaoszczędzić 
99,50 zł. 

- To nie koniec 
usprawnień - zaznacza 
Marek Zagórski, minister 
cyfryzacji. - Zależy nam, 
by jak najszerzej wyko-
rzystywać możliwości, ja-
kie stwarza system CEPiK 
i wszędzie tam, gdzie jest 
to możliwie ułatwiać życie 
kierowcom - podkreśla. 

„Pakiet deregula-
cyjny” to również nowe 
e-usługi, a wśród nich 
możliwość rejestracji po-
jazdu online. Raport wy-
generowany w usłudze 
„Mój pojazd”, dostęp-
nej na obywatel.gov.pl, 
stanie się dokumentem 
urzędowym. Zniesiony 
zostanie także obowią-
zek wydawania tymcza-
sowego dowodu rejestra-
cyjnego.

Minister Cyfryzacji 
przypomina, że od 1 paź-
dziernika kierowcy nie 
muszą już wozić ze sobą 
dowodu rejestracyjnego 
pojazdu oraz potwierdze-
nia zawarcia umowy na 
polisę OC. 

Podczas kontroli 
drogowej policjanci mo-
gą elektronicznie weryfi-
kować informacje, które 
są zawarte w elektronicz-
nej bazie CEPiK. PAS

Rewolucyjne zmiany 
czekają kierowców
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GMINA LIPINKI ŁUŻYCKIE  
W najmniejszej wsi 
gminy Lipinki Łużyckie 
ruszyła budowa 
wielkiego kompleksu 
wypoczynkowego. 
Inwestycja zmieni oblicze 
i perspektywy gminy. 
Mieszkańcy i wójt są głodni 
sukcesu. Wspólnie planują 
i myślą o przyszłości, która 
daje nadzieję na dobrobyt.
Kompleks powstaje w Tyliczkach, we wsi, 
położonej w środku lasu, która ma zaledwie 
kilka domów i 20 mieszkańców. W pierw-
szym etapie na 15 hektarowej działce po-
wstanie sztuczne jezioro i piętnaście, a do-
celowo pięćdziesiąt wielosezonowych, ek-
skluzywnych domków wypoczynkowych. 
Pierwszy etap budowy ma być ukończo-
ny w drugim kwartale przyszłego roku. 
W dalszym planie jest zagospodarowa-
nie 250 hektarów, na których zaplanowa-
ne są pola golfowe, budowa hotelu i restau-
racji, centrum zakupowe, domy nad jezio-
rem, kolejne sztuczne jeziora, międzynaro-
dowa szkoła biznesu i lądowisko dla heli-
kopterów. Mieszkańcy i turyści będą mo-
gli korzystać z łódek, rowerów wodnych 
i plaży. Ma być nowocześnie i ekologicz-
nie. Dla małej wsi i całej okolicy to skok 
cywilizacyjny, o którym inne gminy mogą 
tylko pomarzyć. 

Nadzieja na lepsze jutro
Anna Minkiewicz-Zirong mieszka w Ty-
liczkach od trzech lat. Kupiła mieszkanie 
w domu wielorodzinnym. Marzyła o ciszy, 
spokoju, pragnęła świeżego powietrza. Wi-
działa w maleńkiej wsi i okolicy przyszłość, 
cały czas wierzyła, że coś się tu zmieni. Jest 
teraz bardzo zadowolona. Nie martwi się, 
że wymarzonego spokoju może już nie być. 
Wiadomo - inwestycja spowoduje napływ 
ludzi i będzie generować ruch.- Ale za to bę-
dzie wesoło - śmieje się Anna. - Widziałam 
w Europie takie osady, wiem jak inwestorzy 
wykupują ziemię i budują, wierzyłam, że 
tu, prędzej czy później też ktoś zainwestu-
je - opowiada. Mąż Anny pochodzi z Chin, 
z Pekinu. Już rozesłali do znajomych w Chi-
nach informację ze zdjęciami o inwesty-
cji. Podobną wysłali do zięcia Anny, który 
mieszka w Hiszpanii. - Będą tutaj przyjeż-
dżali. Już nas odwiedzają, a teraz zapowie-

dzieli, że będą zachęcać do przyjazdu znajo-
mych - podkreśla mieszkanka Tyliczek. In-
westycja już spowodowała, że mieszkańcy 
zaczynają dbać o estetykę swoich obejść. 
Franciszka Jarocińska mieszka najbliżej 
placu budowy. Zaczęła robić porządki, sta-
wia nowy płot. Chce, żeby jej dom ładnie 
wyglądał. Pani Franciszka jest na emery-
turze, ale nie ukrywa, że chętnie podjęłaby 
się pracy, żeby sobie dorobić.- Może jakieś 
sprzątanie, ale też przetwory, pierogi - wyli-
cza, a wtórują jej: Barbara Jankowska, Ste-
fania Kinal, Honorata Szyjkowska, Michał 
Zając i Patrycja Katolicka.

Wszyscy liczą na to, że we wsi zaczną 
osiedlać się nowi mieszkańcy, powstaną no-
we domy. Młodzi już stąd wyjechali, teraz 
będą mieli po co wracać.

Czas na decyzje
Satysfakcji nie ukrywa wójt Michał Mor-
żak, ale do inwestycji podchodzi z rozwagą.

- Zielone światło do dalszej rozbu-
dowy będą dawały konsultacje społecz-
ne i techniczne - tłumaczy. Wójt podkre-
śla, że na podjęcie decyzji, lokalni samo-
rządowcy dali sobie sporo czasu. Dwa razy 
jeździli na Kaszuby, żeby oglądać podobną 
inwestycję. Ponad dwa lata trwały rozmo-
wy. Inwestor sprawdzał ich, oni inwesto-
ra. - To wszystko dopiero dało skutek. Nie 
znaczy jednak, że jest hurra optymizm. Jak 
przy każdej inwestycji, musi być kontro-
la, analiza, dalsza współpraca - przekonuje 
Michał Morżak. Pomocne w podejmowa-
niu decyzji było opracowanie socjologicz-
ne, przygotowane przez specjalistę z War-
szawy. Zawarte w opracowaniu informacje 

o błędach, popełnionych przez inne gmi-
ny, które realizowały podobne inwesty-
cje, pomogły tych błędów uniknąć. - Wie-
loletnie doświadczenie samorządowe na-
uczyło mnie, że nic nie może się odbywać 
bez kontroli ludzi kompetentnych, nadzo-
ru gminy, samorządu i mieszkańców. Pod-
miotowość i tożsamość mieszkańców jest 
dla mnie najważniejsza - tłumaczy wójt. - 
Niczego nie robię dla siebie. Mam satys-
fakcję, że mieszkańcy są zadowoleni - pod-
kreśla.

Korzyści i współpraca
Włodarz gminy już liczy na wymierne ko-
rzyści, które przyniesie inwestycja. Jak po-
wstaną domy, do gminnej kasy wpłyną po-
datki. Oprócz pieniędzy podatkowych, po-
jawią się przede wszystkim możliwości, 
których do tej pory nie było.

- Liczę na rozwój rynku usług, do ob-
sługi tego kompleksu. W tym upatruję suk-
ces i dobro mieszkańców, którzy mają te-
raz, mówiąc kolokwialnie, pełne pole do 
popisu - jasno stawia sprawę.W gminie 
niezbędne będą przede wszystkim inwe-
stycje infrastrukturalne. Potrzebna będzie 
rozbudowa dróg, sieci wodociągowej i co 
najważniejsze - sieci gazowej. Mieszkań-
cy Tyliczek, Zajączka i Lipinek Łużyckich 
tylko na tym skorzystają.

- Wszystko po kolei. Najważniejsze, 
że inwestor jest zainteresowany współfi-
nansowaniem projektów infrastruktural-
nych i dobrą współpracą - kwituje Michał 
Możak.

Paweł Skrzypczyński

Wcale nie na końcu świata

Inwestycja Eksluzywny Park Wakacyjny „Osada Tyliczki” jest realizowany przez GLASSBUD CONSTRUCTION sp z.o.o na zlecenie międzynarodowego Inwestora WOLIN REAL ESTATE sp. z o.o. 
który specjalizuje się w budowie tego typu parków a także nowoczesnych apartamentów. fot.Paweł Skrzypczyński

W uroczystym wbiciu pierwszej łopaty uczestniczyli samorządowcy, sołtysi, przedstawiciel Inwestora i Generalnego Wykonawcy oraz miesz-
kańcy wsi i gminy fot.Paweł Skrzypczyński

Mieszkańcy gminy i goście żywo dyskutowali o inwestycji fot.Paweł Skrzypczyński
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Przedwyborcza demolka
ŻARY W nocy  
z piątku na sobotę 
13 października 
kamery 
monitoringu 
miejskiego 
zarejestrowały, 
jak dwie kobiety 
niszczą reklamy 
wyborcze.

Z nagrań wynika, że do zda-
rzenia doszło o godzinie 
2.45 na rondzie u zbiegu ulic 
Okrzei, Tunelowej i Górnoślą-
skiej. Można przypuszczać, że 
kilka minut wcześniej podob-

na “akcja” została przeprowa-
dzona na rondzie pomiędzy 
dworcami kolejowym i auto-
busowym, gdyż stamtąd wła-
śnie przyszły dwie sprawczy-
nie. Zniszczenia na pl. Pionie-
rów Ziemi Żarskiej były po-
dobne.

- W niedzielę wspólnie 
ze strażą miejską przeglądali-
śmy zapisy monitoringu i uda-
ło nam się rozpoznać spraw-
ców - mówi Olaf Napiór-
kowski, wiceburmistrz i peł-
nomocnik wyborczy KWW 
“Dobre Miasto Lepszy Po-
wiat”. - Obecnie przygotowu-
jemy się do złożenia zawiado-

mienia na policję. Po szcze-
gółowej analizie tego zdarze-
nia mam wrażenie, że nie był 
to zwykły czyn chuligański, 
a działanie na zlecenie. Są po-
dejrzenia, że sprawczynie mo-
gą być powiązane z jednym  
z kandydatów z Zatorza. Mam 
nadzieję, że to się nie potwier-
dzi - dodaje.

Jak widać, monitoring 
miejski ma sens, wbrew temu 
co twierdzą niektórzy prze-
ciwnicy tego typu “podgląda-
nia” miasta. Co najważniejsze, 
pozwala skutecznie namierzyć 
wandali niszczących publicz-
ne, lub prywatne mienie. ATB
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ŻARY W fabryce 
Swiss Krono 
uruchomiony 
został 
nowoczesny Bio-
elektrofiltr, który 
ma skutecznie 
ograniczać 
emisję pyłów 
i substancji 
zapachowych. 
Mieszkańcy 
miasta 
i Czytelnicy 
„Mojej Gazety” 
pytają o jego 
skuteczność i o to, 
jak często będzie 
wyłączany.
Tydzień temu podaliśmy 
informację o nowej inwe-
stycji ekologicznej w fa-
bryce. To pierwsza tak in-
stalacja w Polsce. Przypo-
mnijmy.Filtr oczyszcza ga-
zy odlotowe pochodzące 
z suszarni na linii produkcji 
płyty MDF. Ma to spowo-

dować redukcję pyłu o ok. 
90 proc. Oczyszczone ga-
zy wraz z parą wodną po-
wstająca podczas susze-
nia drewna, odprowadza-
ne są do atmosfery. Insta-
lacja, której budowa ruszy-
ła w grudniu 2017 r., kosz-
towała niebagatelną su-

mę ponad 40 mln złotych. 
Jej budowa to efekt przepi-
sów, które weszły w życie 
w 2015 r. 

- To nowoczesna in-
stalacja, która w skutecz-
ny sposób wpłynie na re-
dukcję emisji pyłów i lot-
nych związków organicz-

nych, w tym formaldehy-
du do atmosfery - zapewnił 
Maciej Karnicki, prezes za-
rządu Swiss Krono.

Mieszkańcy miasta 
i Czytelnicy „Mojej Gaze-
ty” pytają jednak, czy filtr 
będzie działał cały czas, 
czy z przerwami? Czy nie 

będzie co chwila wyłącza-
ny? W fabryce zapewniają, 
że filtr działa w trybie cią-
głym przez 24 godziny na 
dobę. Przerwy jednak będą 
konieczne.

- Filtr, jak każde 
urządzenie techniczne wy-
maga konserwacji, czysz-
czenia i przeglądu. Prace te 
można wykonywać jedy-
nie podczas postoju. Czę-
stotliwość postojów po-
winna wynieść jeden, dwa 
razy w roku na okres od 
trzech do siedmiu dni. Za-
strzegam jednakże, że ba-
zujemy w tym przypadku 
na doświadczeniach zwią-
zanymi z naszym pierw-
szym Elektrofiltrem, uru-
chomionym w 2009 roku, 
oraz wytycznych produ-
centa Bio-Elektrofiltru, fir-
my EWK - tłumaczy Jaro-
sław Masina, rzecznik fir-
my. 

Samo wyłączanie fil-
tra nie jest też prostą ope-
racją. Nie da się tego zro-
bić zrobić jednym przyci-

skiem. Rzecznik wyjaśnia, 
że każde wyłączenie zapla-
nowane jest z dużym wy-
przedzeniem i wiąże się 
z okresem postoju czy też 
zaplanowanych prac kon-
serwacyjnych na linii pro-
dukcyjnej, prowadzonych 
firmie według ustalonego 
harmonogramu.

- Sam proces włącza-
nia i wyłączania urządzenia 
jest dość skomplikowany. 
Wymaga zachowania wie-
lu procedur i zaangażowa-
nia kilkunastu osób w fir-
mie. Nie można wyłączyć 
Bio-Elektrofiltru bez od-
powiedniego przygotowa-
nia linii produkcyjnej, bez 
ustawienia odpowiednich 
parametrów poprzedzają-
cych jego wyłączenie. Na-
głe, niekontrolowane za-
trzymanie filtra może do-
prowadzić do jego uszko-
dzenia lub spowodować  
inne komplikacje - podkre-
śla Jarosław Masina.

Paweł Skrzypczyński

Filtr pracuje na okrągło

Filtr był kosztowną, ale niezbędną inwestycją fot.Paweł Skrzypczyński
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20 lat powiatu żarskiego
ŻARY Z Markiem 
Cieślakiem, starostą 
powiatu żarskiego 
trzech kadencji, 
o przełomowych 
momentach  
w historii powiatu 
żarskiego rozmawia 
Andrzej Buczyński.

To już 20 lat istnienia 
powiatów.
- Dokładnie 1 stycznia rozpocz-
nie się 21. rok funkcjonowania 
powiatów w Polsce, ale faktycz-
nie zostały one powołane kilka 
miesięcy wcześniej, a przygoto-
wywaliśmy się do tego dobre pół 
roku. Należało opracować kon-
cepcję działania, wydziałów, ca-
łą strukturę organizacyjną, jed-
nostki organizacyjne. Zajmowa-
łem się tym, jako kierownik urzę-
du rejonowego. Duże wspar-
cie miałem od ówczesnych pra-
cowników. Udało się to na tyle  
dobrze, że przez pierwsze mie-
siące 1999 roku mieliśmy wy-
cieczki z innych powiatów, aby 
podpatrzeć, jak to u nas funkcjo-
nuje.

Czy po dwóch dekadach 
powiaty funkcjonują tak, 
jak powinny?
- Myślę, że tak. Większość po-
wiatów dobrze wykonuje swoje 
zadania. Oczywiście, są przypad-
ki takie, nawet w naszym woje-
wództwie, że powiat ma program 
naprawczy, bo się rozhulał z in-
westycjami ponad wszelką mia-
rę. Trzeba mierzyć zamiary na si-
ły, a nie siły na zamiary.

Powiat żarski dostał w 
prezencie dwa szpitale, 
których gospodarka 
finansowa daleka była od 
racjonalnej.
- Otrzymaliśmy te szpitale w spo-
sób bardzo dla nas niekorzyst-
ny. Dyrektor dostał kontrakt kil-
kunastotysięczny, jako menadżer,  
i w jego pojęciu jako powiat, mie-
liśmy ten kontrakt realizować. 
Okazało się, że to szpital powi-
nien to opłacać z pieniędzy Ka-
sy Chorych. Nie wyglądało to do-
brze. Nie mieliśmy wglądu w fi-
nanse szpitala aż do listopada 
1999 roku. Szpital szedł na rozpę-
dzie starego układu. Po 9 miesią-
cach mieliśmy 7,5 miliona szpital-
nego zadłużenia, a do końca roku 
już kilkanaście. Było to, nie tylko 
dla mnie, ogromnym szokiem.

Konieczne były 
natychmiastowe działania 
naprawcze.
- Ktoś wtedy zaczął mówić o nie-

publicznych zakładach opie-
ki zdrowotnej. Udało nam się to 
przeprowadzić, ale nie bezbole-
śnie. W międzyczasie zadłuże-
nie szpitalne wzrosło do 28 mi-
lionów. Niczego nie można by-
ło z tym zrobić, nikogo zwol-
nić, zamknąć żadnego oddzia-
łu, itd. Do tego nie chciała do-
puścić konserwatywna w tym  
przypadku spora część rady po-
wiatu. Przez dłuższy czas nie 
można było szpitali połączyć ze 
względu na oponentów z Lub-
ska, którzy uważali, że szpital 
to szczególne dobro dla ich mia-
sta. Był to ogromny problem.  
Nawet opozycja próbowała ko-
lekcjonować podpisy pod moim 
odwołaniem, ale nie nazbierała 
tyle, ile potrzebowała. To obra-
zuje atmosferę, jaka wtedy była  
w radzie. Na szczęście było gro-
no radnych, którzy mieli serce 
do dobrego zarządzania powia-
tem. Wtedy w radzie zasiadało 
40. radnych.

Zadłużające się 
błyskawicznie szpitale były 
największym problemem  
w historii powiatu?
- Tak, choć w naszym przypad-
ku tak zwany porządek ze szpi-
talami zrobiliśmy dość szybko. 
Mówię - tak zwany - bo ten pro-
ces nadal trwa i idzie cały czas 
w dobrym kierunku. Jestem pe-
łen uznania dla poprzedniego 
prezesa Wiesława Olszańskie-
go, z którym współpracowałem 
jako starosta. M.in. dzięki tej 
współpracy dobrze funkcjono-
wał innowacyjny program szcze-
pień dziewcząt przeciwko rako-
wi szyjki macicy. Prowadził szpi-

tal tak, żeby się mieścić w bu-
dżecie bez szkody dla pracowni-
ków i bez szkody dla pacjentów. 
To duża sztuka.

Żeby zahamować lawinę 
długów, musiał pan 
podejmować trudne  
i niepopularne decyzje.
- Na przykład w Lubsku pokaza-
no mi taczkę i ledwie się od niej 
wymigałem. Ludzie nie chcie-
li przyjąć do wiadomości, że nie 
możemy przeznaczać nieogra-
niczonej ilości pieniędzy na po-
trzebę, którą oni uważają za naj-
ważniejszą. Przekształcenie od-
działowego szpitala w Lubsku 
w zakład opieki długotermino-
wej wzbudziła duże kontrower-
sje. Nie ukrywam, że przez to na 
następne 4 lata posadzono mnie 
na ławce rezerwowych. Jednak 
po tym czasie okazało się, że 
miałem rację. Ci, którzy nie zro-
bili takiej restrukturyzacji, zna-
leźli się w gorszym położeniu, 
niż my po jej zrobieniu. Rozwa-
żane też było połączenie szpita-
la powiatowego z wojskowym, 
ale ze strony wojska były takie 
oczekiwania, że co roku będzie-
my to dofinansowywać kilkoma 
milionami. Lepiej więc było do-
finansować nasz szpital, niż re-
sortowy, który w tamtych latach 
miał trochę inne priorytety, niż 
leczenie ludności cywilnej. Spo-
sób restrukturyzacji naszych po-
wiatowych szpitali został doce-
niony przez władze centralne. 
W 2008 roku otrzymałem za to 
Srebrny Krzyż Zasługi i muszę 
powiedzieć, że bardzo mnie to 
podbudowało. W 2013 roku, za 
całokształt pracy na rzecz po-

wiatów odznaczono mnie, na 
wniosek Związku Powiatów Pol-
skich - Krzyżem Złotym.

Powstała spółka Szpital 
na Wyspie, ale długi trzeba 
było spłacać.
- Dług udało się zrestrukturyzo-
wać, ale dopiero w trzeciej ka-
dencji. Przyszedł czas znowu 
niepopularnych oszczędności. 
Ograniczyliśmy delegacje pry-
watnymi samochodami, pensje 
na kierowniczych stanowiskach. 
Wspólnie szukaliśmy oszczęd-
ności na etatach. Pomimo ośle-
go uporu ówczesnego przewod-
niczącego rady Jacka Brzeziń-
skiego wprowadziłem program 
obligacji, który według oponen-
tów miał pogrążyć powiat na 
długie lata. Okazało się to ratun-
kiem dla finansów. Ostatnią ra-
tę powiat spłaci w 2022 roku. To 
obciążenie jest teraz dla powia-
tu relatywnie niższe, ponieważ 
w tamtym okresie budżet powia-
tu był na poziomie 70 milionów, 
a teraz - 110 milionów złotych. 
Dzięki obligacjom nie mieliśmy 
problemów z bieżącym funkcjo-
nowaniem powiatu. Nigdy nie 
było zaległości z pensjami, wo-
bec ZUS-u, czy urzędu skarbo-
wego.

Restrukturyzacje 
przeprowadzono także  
w innych dziedzinach.
- Zmieniliśmy całą sferę opie-
ki nad dzieckiem, bardzo obcią-
żającą nasz budżet. Przeprowa-
dzenie dzieci do rodzinkowych 
domów dziecka z wielkiego mo-
locha w Łęknicy okazało się bar-
dzo dobrym krokiem. Dwa domy 

w Żarach powstały dzięki duże-
mu wsparciu ze strony Kronopo-
lu i trzeba o tym pamiętać. Część 
dzieci zamieszkała w Lubsku. To 
wszystko pozwoliło powiatowi 
zaoszczędzić około 2 milionów 
rocznie. W tym wypadku chodzi-
ło nie tylko o finanse, ale także 
aspekt wychowawczy i bardziej 
domowe warunki życia dla dzie-
ci. Duży nacisk położyliśmy na 
rodziny zastępcze i system adop-
cyjny. Do naszych rodzinkowych 
domów dziecka też przyjeżdżały 
wycieczki z całej Polski, żeby zo-
baczyć jak to funkcjonuje.

Dość niespotykanym 
posunięciem,  
z perspektywy powiatów, 
była decyzja o kupnie 
terenów po byłych 
terminalach odpraw 
celnych w Olszynie.
- To inwestycja i czysty biznes. 
Terminal przestał być potrzeb-
ny administracji rządowej. Nie 
było możliwe utrzymywanie ter-
minala za pieniądze, jakie da-
wał na to wojewoda. Dokładanie  
z budżetu powiatu nie wchodzi-
ło w grę. Można też było sprze-
dać za jedną czwartą warto-
ści. Wtedy zaproponowałem ra-
dzie kupno terminala. Były różne 
zdania na ten temat, ale okazało 
się, że terminal spłacił się w cią-
gu roku dzięki wpływom z dzier-
żawy. I od 2008 roku powiat ma 
dzięki temu stały dopływ pienię-
dzy do budżetu.

Innowacje wprowadzone  
w powiecie żarskim można 
by długo wymieniać.
- Muszę wspomnieć jeszcze  
o systemie utrzymania dróg. Wy-
konawcy zewnętrzni zaczęli dyk-
tować coraz wyższe ceny. Wte-
dy postanowiłem zorganizować 
swoją służbę. Zakupiliśmy sporo 
sprzętu, zorganizowaliśmy bazę 
na terenie terminalu i momen-
talnie ceny spadły. Jednak ta-
ka organizacja nie zyskała uzna-
nia w obecnym zarządzie powia-
tu i wycofano się z tego, pomimo 
że te inwestycje wielokrotnie się 
zwróciły

Dzisiaj powiat pod 
względem finansowym 
może spać spokojnie?
- Teraz jest dobrze, do tego stop-
nia, że obecny zarząd nie potra-
fił wydać wszystkich pieniędzy, 
jakie miał. Powiat nie jest od te-
go, żeby mieć oszczędności, ale 
żeby inwestować. Dobrze, że 
poszły inwestycje w szpital, co 
przez lata było niemożliwe, ze 
względu na ogromne zadłuże-
nie.

Marek Cieślak odebrał akt powołania powiatu żarskiego 23 listopada 1988 roku podczas uroczystości na Zamku 
Królewskim w Warszawie fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Z Marcinem 
Grubizną, 
kandydatem na 
burmistrza Żar 
rozmawia Paweł 
Skrzypczyński
Dlaczego chce Pan zostać Bur-
mistrzem?
- Zdecydowałem się na start 
w wyborach, ponieważ uzna-
łem, że miastu brakuje świeżo-
ści, energii. Niby „coś się dzie-
je”, ale to zbyt mało. Na dzień 
dzisiejszy Żary nie przyciągają 
inwestorów, turystów ani ludzi 
młodych, chcących wykorzystać 
zdobytą wiedzę. Chciałbym, że-
by Żary stały się miastem przo-
dującym w rankingach miast. 

Co według Pana należałoby 
zmienić w mieście?
- Należałoby zmienić sposób za-
rządzania i rozdysponowywa-
nia środkami z budżetu miasta 
i oczywiście zwiększyć kwoty 
pozyskiwanych środków z Unii 
Europejskiej, gdyż na tle innych 
gmin wypadamy słabo. Jeżeli in-
westować, to po równo w każdej 
dzielnicy miasta. 

Ważne jest, aby zadbać 
o zieleń, nowe nasadzenia i czy-
stość w mieście. Podnieść po-

ziom kultury tworząc nowocze-
sne miejsca spotkań dla mło-
dzieży i seniorów. Bardzo waż-
ną zmianą jest poziom rozłożenia 
przeprowadzanych inwestycji.

Mieszkańcy Żar w ostat-
nim czasie zwracają mi uwagę 
na problem barier architektonicz-
nych, z którymi borykają się oso-
by starsze i niepełnosprawne i o 
to należałoby też zadbać. 

Co jest dla Pana głównym 
priorytetem?
- Priorytetem jest nawiązanie 
współpracy i wprowadzenie na 
Żarski rynek firm z grupy no-
wych technologii. Każde no-
we zadanie wiąże się z wydatka-
mi na ich późniejsze utrzymanie, 
dlatego tak istotne dla rozwoju 
i funkcjonowania miasta jest za-
pewnienie przyszłych dochodów. 
Pozyskanie firm nowych tech-
nologii, to szansa powrotu ludzi 
młodych, mogących wykorzy-
stać zdobytą wiedzę. Dodatkowe 
miejsce pracy w przemyśle gene-
ruje dodatkowe miejsca wokoło 
– fryzjerzy, budowlańcy, restau-
ratorzy. To napędza gospodar-
kę i zasila budżet miasta, zapew-
niając rozkwit i funkcjonowanie. 
Ważne, by myśleć długofalowo, 
w przyszłość.

Miastu brakuje energii
POWIAT ŻARSKI 
Funkcjonariusze 
różnych służb 
wspólnie 
kontrolowali 
wjeżdżające do 
Polski samochody 
ciężarowe, 
przewożące odpady.

Policjanci ruchu drogowego 
z żarskiej komendy w rejonie 
Olszyny uczestniczyli w działa-
niach pn. „Impel”. Wspólna ak-
cja służb zorganizowana zosta-
ła przez Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środowiska w Zie-
lonej Górze w ramach projektu 
IMPEL TFS „Europejskie akcje 

kontrolne”. Obok pracowników 
WIOŚ i policjantów, w przed-
sięwzięciu uczestniczyli tak-
że funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej i Służby Celnej. Działa-
nia polegały na kontroli samo-
chodów ciężarowych wjeżdża-
jących do kraju, które przewo-
ziły odpady oraz substancje nie-
bezpieczne. Ładunki sprawdza-
no pod kątem legalności trans-
granicznego przemieszczania 
oraz wykrycia ewentualnych 
przypadków nielegalnych wy-
syłek odpadów. Przedsięwzięcie 
zorganizowano w trosce o bez-
pieczeństwo ekologiczne nasze-
go kraju. W wyniku przeprowa-
dzonych działań nie stwierdzo-
no nieprawidłowości. PAS

Kontrola odpadów

To kolejna akcja kontrolna na granicy fot.KPP Żary

fot. nadesłane
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Wspierają Gabrysia
ŻARY Pierwsza 
spontaniczna akcja 
motocyklistów, 
mająca na celu 
wsparcie i dodanie 
otuchy zmagającemu 
się z ciężką 
chorobą, młodemu 
miłośnikowi 
jednośladów, miała 
miejsce w Żarach 
jeszcze we wrześniu.
Wtedy to pod Szpital na Wyspie 
zjechało z różnych części regionu 
ponad sto maszyn. Piętnastoletni 
Gabryś był zaskoczony, a przy tej 
okazji nikt nie krył wzruszenia. 

Tym bardziej, że było to tuż przed 
wyjazdem chłopaka na leczenie 
do Poznania.

Miesiąc później Gabryś po-
nownie spotkał się z motocykli-
stami w Żarach. 14 października 
na plac przy ratuszu zajechało po-
nad dwieście motocykli.

Tym razem głównym celem 
była zbiórka pieniędzy potrzeb-
nych rodzinie chłopaka w tym 
trudnym okresie. 

Na motocyklistów zawsze 
można liczyć, szczególnie gdy 
ktoś jest w potrzebie, a tym bar-
dziej, gdy traktują kogoś, jak jed-
nego ze swoich.

Andrzej Buczyński Gabryś ponownie w motocyklowych klimatach fot. Andrzej Buczyński

Jest akcja - oni przyjeżdżają fot. Andrzej Buczyński

Motocykle zaryczały na żarskim Rynku fot. Andrzej BuczyńskiDo zbiórki przyłączali się mieszkańcy Żar fot. Andrzej Buczyński
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Wiele jest do naprawienia
ŻARY Z Olafem 
Napiórkowskim, 
długoletnim urzędnikiem 
żarskiego starostwa, 
a obecnie wiceburmistrzem 
Żar, o planach objęcia 
funkcji starosty rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Startuje pan w wyborach do rady 
powiatu żarskiego z myślą o objęciu 
funkcji starosty żarskiego.
- Całe moje życie zawodowe to praca w samo-
rządzie. Ponad 15 lat w starostwie powiatowym 
i obecnie 4 lata na stanowisku wiceburmistrza 
w urzędzie miejskim. Związałem swoje plany 
życiowe z tym jednostkami samorządu, są mi 
najbardziej bliskie. Dlatego zdecydowałem się 
kandydować do rady powiatu żarskiego.

Nie myślał pan o fotelu burmistrza?
- W mieście tworzymy koalicję z panią bur-
mistrz Danutą Madej, która zdecydowa-
ła się kandydować na następną kadencję. 
Konkurowanie o fotel burmistrza w tym wy-
padku nie miałoby sensu. W polityce, cho-
ciaż wielu polityków tak nie sądzi, trze-
ba zachowywać się przyzwoicie i wcho-
dzenie sobie w drogę nie byłoby naj-
lepszym pomysłem. Tym bardziej, że 
współpraca z panią Madej zawsze 
układała nam się bardzo dobrze. Ma-
my wspólne cele i wspólnie je reali-
zujemy. Kandydując do powiatu i aspi-
rując o fotel starosty jestem przekona-
ny, że współpraca pomiędzy miastem a po-
wiatem mogłaby przynieść wiele korzy-
ści, a nie ukrywam, że nie jest ona 
obecnie najlepsza. Samo-
rządy muszą ze sobą 
współpracować, bo 
tylko wtedy można 
realizować wspól-
ne cele dla dobra 
mieszkańców. Li-
czę, że w następ-
nej kadencji bę-
dzie mi dane 
współpraco-
wać z taki-
mi dobry-
mi samo-
r z ą d o w -
cami jak 
Piotr Ku-
liniak, Le-
szek Mro-
żek, Lech 
Jurkowski, 

Marek Iwlew, Ryszard Klisowski, Michał 
Morżak, Katarzyna Kromp i oczywiście z Da-
nutą Madej.

“Dobre Miasto, Lepszy Powiat” 
to kontynuacja komitetu 
z poprzednich wyborów?
- Cztery lata temu założyliśmy komitet wy-
borczy wyborców “Dobre Miasto, Gmina, 
Powiat”. Jest to komitet nie związany z żad-
ną partią polityczną. Obecnie nazwa zo-
stała nieco zmodyfikowana. To nawiąza-
nie do “Lepszego Lubuskiego” – komitetu, 
którego byłem jednym ze współzałożycieli 
z prezydentem Nowej Soli Wadimem Tysz-
kiewiczem na czele. To świetna inicjatywa 
samorządowa, do której trzeba będzie wró-
cić. Współpracujemy też z Lechem Jurkow-
skim, burmistrzem Lubska, którego komitet 
podobnie się nazywa - “Nowa Rada - Lepsze 
Lubsko”. Nasz komitet ma duże plany, jeśli 
chodzi o Lubsko i jego rolę w życiu powiatu.

Lepszy Powiat, to znaczy, że nie jest 
wystarczająco dobry?

- W obecnym świecie wszyst-
ko musi ulegać zmianom. 

To co dzisiaj jest dobre, 
za dwa lata będzie ta-
kie sobie, a za czte-
ry będzie złe. Mu-
simy iść do przodu 
i zmieniać się, tak jak 
zmienia się otaczają-
ca nas rzeczywistość. 
W naszym programie 

dotyczącym 

powiatu nakreśliliśmy kilkanaście obszarów, 
które mogłyby być lepsze. Jednym z najważ-
niejszych jest lepsza współpraca z gminami, 
instytucjami. Nie lubię krytykować, ale jeśli 
chodzi o współpracę między samorządami to 
jest wiele do zrobienia i naprawienia w na-
szym powiecie. Nie sądzę, aby ludzie, którzy 
obecnie są przy władzy, a w przyszłej kaden-
cji chcą rządzić powiatem, czyli pan Skobel-
ski jako starosta i pani Issel jako wicestarota, 
są w stanie to zmienić.

Ostatnio informowaliśmy 
czytelników o sprawie chęci 
przejęcia przez miasto utrzymania 
zieleni na dwóch rondach 
powiatowych. I nie można się było 
w takiej prostej sprawie dogadać.
- Ten pomysł wyszedł od pani burmistrz już 
dawno. Wprawdzie sprawy komunalne nie 
są w moim zakresie odpowiedzialności, po-
nieważ odpowiadam za oświatę, kulturę, 
pomoc społeczną i rozwój gospodarczy, ale 
sprawa jest mi dobrze znana. Wiemy, że po-
wiat dawniej borykał się z problemami fi-
nansowymi, ale od 2014 roku jest dużo le-
piej. Jednak nie widać chęci dopilnowania 
spraw estetyki przy drogach powiatowych 
w Żarach. Chcieliśmy odciążyć powiat 
w części zadań, a dostaliśmy dziwną od-
powiedź i próbę wciśnięcia nam odpowie-
dzialności za wszystkie zadania dotyczą-
ce zieleni przy drogach powiatowych w na-
szym mieście. Trudno mi to skomentować, 
bo zupełnie nie rozumiem, czym kierowały 
się obecne władze powiatu, dając taką od-
powiedź. A to przecież jedna z prostszych 
rzeczy, której i tak nie dało się załatwić.

Stawiacie na ludzi młodych?
- Na naszych listach są też ludzie star-

si i doświadczeni. W większości jednak 
są to osoby młode, ale niekoniecz-

nie chodzi o wiek. Młodzi w polityce. 
Mamy wielu kandydatów trzydzie-
sto-, czterdziestokilkuletnich. Ale 

przede wszystkim są to ludzie, 
którzy już coś w życiu osiągnęli, 
w różnych dziedzinach, zarów-
no zawodowych, jak i społecz-
nych. Są widoczni i aktywni. 
Właśnie tacy ludzie powin-
ni tworzyć samorząd i od-
powiadać za miasto, czy po-
wiat. Młodość w parze z do-
świadczeniem może stano-
wić doskonałe połączenie. 
Są to przede wszystkim 
osoby pozytywnie postrze-
gane przez mieszkańców.

Gwarancja “jakości” 
kandydatów?

- Podczas tworzenia 
list wyborczych zgłaszały się 

do nas różne osoby. Nie chcie-
liśmy skorzystać z obecności 

na naszych listach osób, któ-
re nie sprawdziły się w pracy sa-

morządowej. Dobieraliśmy kandyda-
tów starannie. To nie była taka, ja-
ką widać w niektórych komitetach - 
brzydko mówiąc - łapanka, żeby tyl-
ko zapewnić listę.

Co trzeba zrobić w powiecie, oprócz 
lepszej współpracy,  o której pan już 
wspomniał?
- Chodzi o to, żeby powiat był widoczny nie 
tylko w Żarach, czy w Lubsku, gdzie działa-
ją instytucje powiatowe, ale w każdej gmi-
nie. Chcemy wrócić do działań o charakte-
rze kulturalnym, aby w gminach odbywały 
się zajęcia dla dzieci i młodzieży, chociaż po 
kilka godzin w tygodniu. Finansowane przez 
powiat, a organizowane we współpracy 
z gminami. Duży nacisk stawiamy na działa-
nia skierowane do seniorów. Bardzo ważne 
są sprawy dotyczące sportu. Trzeba powią-
zać miasto Żary dysponujące odpowiednią 
infrastrukturą i klubami sportowymi z gmi-
nami, w których jest przecież olbrzymia ilość 
talentów, które trzeba wyłapać i dać możli-
wości dalszego rozwoju. Jest pomysł na zor-
ganizowanie Akademii Lekkoatletycznej.

A inne dziedziny?
- Ważną i zaniechaną przez powiat sprawą są 
programy zdrowotne. W mieście prowadzi-
my obecnie pięć programów i szykujemy się 
do następnego. Powiat prowadził szczepie-
nia HPV, ale zostało to zaniechane. Na przy-
kład szczepienia przeciwko grypie możnaby 
realizować z poziomu powiatu, gdyby w je-
den program włączyły się wszystkie gminy. 
Wtedy każdy samorząd z osobna nie musiał-
by sam przechodzić przez całą papierologię 
i zatwierdzane wniosków przez instytu-
cje centralne. Dzięki współpracy na pozio-
mie powiatu, takie rzeczy można załatwiać 
sprawniej i mniejszym nakładem pracy, 
a przede wszystkim z lepszym efektem dla 
mieszkańców.

Widzi pan jeszcze jakieś sprawy do 
naprawienia?
- Jeśli chodzi o turystykę, zaniechano pro-
mocji Parku Mużakowskiego i całego Łuku 
Mużakowa, jako głównej atrakcji powiatu 
żarskiego. To ważna rzecz, o której zapo-
mniano w tej kadencji.

A kwestie urzędowe?
- Myślę o wzmocnieniu administracji po-
wiatowej w Lubsku, gdzie powinna zo-
stać uruchomiona filia wydziału komunika-
cji. Nie wiem, dlaczego jeszcze nie zosta-
ło to zrealizowane. Odciążyłoby to wydział 
w Żarach, a jednocześnie dałoby możliwość 
szybszego załatwienia spraw mieszkańcom 
zachodniej części naszego powiatu. To nie 
jest trudna sprawa. Dzisiaj mówi się, że nie 
ma kolejek, ale dzisiaj nie jest sezon na spro-
wadzanie i kupowanie samochodów. Ten se-
zon zaczyna się wiosną i trwa do końca wa-
kacji. I znowu pojawią się kolejki. Jeżeli nie 
zmienimy sposobu zarządzania starostwem, 
to takie problemy będą powracały.

Organizacja pracy to jedno, ale są 
też urzędnicy?
- Zawsze podkreślałem, że trzeba stawiać 
na ludzi kompetentnych, dzięki którym 
wszystkie sprawy można zrealizować. 
Jeżeli osoby są nieodpowiednie, to nie 
wiem jak bardzo starałby się coś zrobić 
najlepszy nawet burmistrz, wójt czy sta-
rosta, to niczego nie osiągnie z niekom-
petentnymi i słabymi urzędnikami.

życiowe z tym jednostkami samorządu, są mi 
najbardziej bliskie. Dlatego zdecydowałem się 
kandydować do rady powiatu żarskiego.

Nie myślał pan o fotelu burmistrza?
- W mieście tworzymy koalicję z panią bur-
mistrz Danutą Madej, która zdecydowa-
ła się kandydować na następną kadencję. 
Konkurowanie o fotel burmistrza w tym wy-
padku nie miałoby sensu. W polityce, cho-
ciaż wielu polityków tak nie sądzi, trze-
ba zachowywać się przyzwoicie i wcho-
dzenie sobie w drogę nie byłoby naj-
lepszym pomysłem. Tym bardziej, że 
współpraca z panią Madej zawsze 
układała nam się bardzo dobrze. Ma-
my wspólne cele i wspólnie je reali-
zujemy. Kandydując do powiatu i aspi-
rując o fotel starosty jestem przekona-
ny, że współpraca pomiędzy miastem a po-
wiatem mogłaby przynieść wiele korzy-
ści, a nie ukrywam, że nie jest ona 
obecnie najlepsza. Samo-
rządy muszą ze sobą 
współpracować, bo 
tylko wtedy można 
realizować wspól-
ne cele dla dobra 
mieszkańców. Li-
czę, że w następ-
nej kadencji bę-
dzie mi dane 
współpraco-
wać z taki-
mi dobry-
mi samo-
r z ą d o w -
cami jak 
Piotr Ku-
liniak, Le-
szek Mro-
żek, Lech 
Jurkowski, 

cić. Współpracujemy też z Lechem Jurkow-
skim, burmistrzem Lubska, którego komitet 
podobnie się nazywa - “Nowa Rada - Lepsze 
Lubsko”. Nasz komitet ma duże plany, jeśli 
chodzi o Lubsko i jego rolę w życiu powiatu.

Lepszy Powiat, to znaczy, że nie jest 
wystarczająco dobry?

- W obecnym świecie wszyst-
ko musi ulegać zmianom. 

To co dzisiaj jest dobre, 
za dwa lata będzie ta-
kie sobie, a za czte-
ry będzie złe. Mu-
simy iść do przodu 
i zmieniać się, tak jak 
zmienia się otaczają-
ca nas rzeczywistość. 
W naszym programie 

dotyczącym 

w takiej prostej sprawie dogadać.
- Ten pomysł wyszedł od pani burmistrz już 
dawno. Wprawdzie sprawy komunalne nie 
są w moim zakresie odpowiedzialności, po-
nieważ odpowiadam za oświatę, kulturę, 
pomoc społeczną i rozwój gospodarczy, ale 
sprawa jest mi dobrze znana. Wiemy, że po-
wiat dawniej borykał się z problemami fi-
nansowymi, ale od 2014 roku jest dużo le-
piej. Jednak nie widać chęci dopilnowania 
spraw estetyki przy drogach powiatowych 
w Żarach. Chcieliśmy odciążyć powiat 
w części zadań, a dostaliśmy dziwną od-
powiedź i próbę wciśnięcia nam odpowie-
dzialności za wszystkie zadania dotyczą-
ce zieleni przy drogach powiatowych w na-
szym mieście. Trudno mi to skomentować, 
bo zupełnie nie rozumiem, czym kierowały 
się obecne władze powiatu, dając taką od-
powiedź. A to przecież jedna z prostszych 
rzeczy, której i tak nie dało się załatwić.

Stawiacie na ludzi młodych?
- Na naszych listach są też ludzie star-

si i doświadczeni. W większości jednak 
są to osoby młode, ale niekoniecz-

nie chodzi o wiek. Młodzi w polityce. 
Mamy wielu kandydatów trzydzie-
sto-, czterdziestokilkuletnich. Ale 

przede wszystkim są to ludzie, 
którzy już coś w życiu osiągnęli, 
w różnych dziedzinach, zarów-
no zawodowych, jak i społecz-
nych. Są widoczni i aktywni. 
Właśnie tacy ludzie powin-
ni tworzyć samorząd i od-
powiadać za miasto, czy po-
wiat. Młodość w parze z do-
świadczeniem może stano-
wić doskonałe połączenie. 
Są to przede wszystkim 
osoby pozytywnie postrze-
gane przez mieszkańców.

Gwarancja “jakości” 
kandydatów?

- Podczas tworzenia 
list wyborczych zgłaszały się 

do nas różne osoby. Nie chcie-
liśmy skorzystać z obecności 

na naszych listach osób, któ-
re nie sprawdziły się w pracy sa-

morządowej. Dobieraliśmy kandyda-
tów starannie. To nie była taka, ja-
ką widać w niektórych komitetach - 
brzydko mówiąc - łapanka, żeby tyl-
ko zapewnić listę.
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Nagrody pieniężne otrzymali:
Honorata Kryszewska, Alicja Kurzydło, Iwona 
Mączkowska, Karolina Wojtiuk, Piotr Pałac, Edy-
ta Talarowska, Sylwia Kocioł, Anna Forys-Roszak, 
Jolanta Błażków, Wioletta Renata Suchan, Moni-
ka Sado, Wioletta Kołodziejczyk, Jolanta Bialik, 
Bożena Majewska, Aneta Auguścik, Natalia Ba-
rzańska, Piotr Bochenek, Robert Czepiński, Euge-
niusz Gabas, Magdalena Kińska, Kamila Olczyk, 
Magdalena Płaza, Małgorzata Ostrowska, Małgo-
rzata Różycka, Ewa Ryczek, Dariusz Wisz, Danuta 
Adamska, Ewa Cypel, Dariusz Kołacz, Dorota Ko-
minek, Danuta Rutkowska, Józefa Sierachan, An-
na Szczerbińska, Danuta Szczotka, Joanna Skoru-
pa, Maria Ziobrowska-Woroniec, Katarzyna Mar-
kowiak, Danuta Urbaniak, Barbara Kozarek-Hop-
pe, Edyta Stężycka, Rafał Ciesielski, Katarzyna 
Dyrba, Grażyna Śliwińska, Barbara Hausmann, 
Monika Siwa, Przemysław Markulak, Dorota Bizu-
kojć, Elżbieta Grzech.

Nagrodzeni dyrektorzy:
Ewa Serwińska, Jolanta Baworowska, Danuta 
Staryk, Beata Raczkowska, Barbara Kłos, Danu-
ta Raniszewska, Agnieszka Ropska, Marzena Mo-
sakowska-Wrona, Małgorzata Stodulska, Tomasz 
Muńko, Jacek Olczyk, Ewa Tabaczyńska.

Medal Burmistrza Miasta Żary otrzymały:
Małgorzata Rokicka, Zdzisława Rewaj, Jolanta 
Żmich, Wanda Niedzielan, Joanna Wojteczko, Da-
nuta Dominiak, Wioleta Lenart.

ŻARY Spotkanie w ratuszu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Oświatowe nagrody
Komisja powołana 
zarządzeniem 
burmistrza 
rozpatrzyła wnioski 
dyrektorów 
placówek 
oświatowych  
o nagrody i medale 
dla pracowników 
pedagogicznych  
i niepedagogicznych 
za szczególne 
zaangażowanie  
w pracę na rzecz 
żarskiej oświaty.

Nagrody i wyróżnienia w bardzo 
uroczystej oprawie wręczali wy-
różnionym burmistrz Danuta Ma-
dej i wiceburmistrz Olaf Napiór-
kowski. 

- Żarscy nauczyciele to oso-
by aktywne, kreatywne, z różne-
go typu pomysłami i dzięki nim 
nasza oświata ma się dobrze - po-
wiedziała na wstępie burmistrz 
Danuta Madej. - Zdobywamy 
liczne sukcesy na polu edukacyj-
nym, sportowym i artystycznym. 
Mamy czym pochwalić się w na-
szym mieście. ATB Uroczysta atmosfera sali konferencyjnej żarskiego urzędu miejskiego udzieliła się wszystkim obecnym fot. Andrzej Buczyński

Burmistrz Danuta Madej wraz z wiceburmistrzem Olafem Napiórkowskim gratulowali osiągniętych sukcesów zawodowych 
wszystkim wyróżnionym fot. Andrzej Buczyński

W tym roku okolicznościowe medale otrzymały same panie fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Z Leszkiem 
Wroczyńskim, 
kandydatem na 
burmistrza Żar 
rozmawia Paweł 
Skrzypczyński
Dlaczego chce pan zostać 
burmistrzem?
To konsekwencja wybranej przeze 
mnie drogi życiowej - jest nią poma-
ganie innym i działania na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Jestem adwoka-
tem, ale ważnym jest dla mnie także 
angażowanie się w pracach organiza-
cji pozarządowych np. w Lubuskim 
Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny 
„Żar”. Od 2005 roku udzielam bez-
płatnych porad prawnych w Ośrod-
ku Interwencji Kryzysowej oraz dla 
osób pokrzywdzonych przestęp-
stwem. Przez 6 lat byłem sądowym 
kuratorem społecznym. Wielokrot-
nie brałem udział w akcjach udziela-
nia bezpłatnych porad prawnych or-
ganizowanych przez Naczelną Ra-
dę Adwokacką. Mieszkam na osie-
dlu Muzyków. Cieszę się zaufaniem 
sąsiadów, dlatego kilka lat temu zo-
stałem wybrany do Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Aktyw-
nie działam na rzecz poprawy jako-
ści powietrza. W 2014 roku zostałem 
wybrany na radnego miasta, jestem 

przewodniczącym Komisji Rewizyj-
nej i członkiem Komisji Ogólnospo-
łecznej. Znam pracę w samorządzie 
też z innej perspektywy. Pracowałem 
w urzędzie w latach 2005-2011, jako 
Z-ca Naczelnika Wydziału Budżeto-
wo-Finansowego i Naczelnik Wy-
działu Podatków i Opłat. 

Kandyduję na burmistrza, gdyż 
widzę, że jest jeszcze dużo do zrobie-
nia. Mieszkam tu z rodziną, pracuję. 
Codziennie chodzę tymi samymi dro-
gami, oddycham tym samym powie-
trzem. Wiem jakie problemy trapią 
mieszkańców. Chciałbym, aby mo-
je rodzinne miasto było gospodarne, 
piękne, zielone, rozwijało się i było 
przyjazne dla wszystkich. 

Co według pana należałoby 
zmienić w mieście ?
- Na pierwszy plan wysuwa się pro-
blem zanieczyszczenia powietrza 
i zatłoczonych ulic oraz tzw. niska 
emisja. Trzeba podjąć kroki w ce-
lu zmiany postrzegania miasta, ja-
ko brudnego i zanieczyszczonego. 
To skutkuje ucieczką mieszkańców 
i wyludnianiem. Młodzi po skończe-
niu edukacji w większości tu nie wra-
cają. Należy działać, aby zmienić te 
trendy. Warto wykorzystać pozytyw-
ną energię mieszkańców oraz zapro-
sić do tej współpracy specjalistów 

i naukowców. Chodzi przede wszyst-
kim o zadbanie o środowisko i czyste 
powietrze. To kapitał dla następnych 
pokoleń. Musimy zrobić wszystko co 
możliwe. Jesteśmy to winni naszym 
dzieciom.

Żary nadal nie są postrzega-
ne jako miasto atrakcyjne turystycz-
nie. Trzeba zmienić ten wizerunek. 
Mamy wiele do zaoferowania, ale 
potrzebne są działania i inwestycję 
w bazę turystyczną. Przede wszyst-
kim musimy zadbać o dziedzictwo 
historyczne, doprowadzić w końcu 
do remontów zabytków, w szczegól-
ności zespołu pałacowo-zamkowe-
go. Także innych obiektów zabytko-
wych, które obecnie są zaniedbane 
i stoją puste. Skorzysta na tym mia-
sto, mieszkańcy i turyści. Trzeba zna-
leźć drogę do pozyskania finansów 
na remonty tych obiektów. Miasto 
może i powinno wspierać właścicie-
li zabytków. 

Co jest pana głównym 
priorytetem?
- Moimi głównymi priorytetami jest 
zdrowie i bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Szczególnie walka o ochronę 
i poprawę jakości powietrza. To zada-
nie burmistrza. Sam tu mieszkam i od-
dycham tym samym powietrzem, nie 
mam domu poza miastem, nie ucieknę 

od problemu do spokojnej oazy na wsi. 
Wnioski wygłoszone przez le-

karzy na debacie, zorganizowanej 
w ostatnim tygodniu przez Funda-
cję Eko-Lubusz są przerażające. Trze-
ba podjąć natychmiastowe działania. 
Warto wykorzystać potencjał ośrod-
ków naukowych, zaprosić je do współ-
pracy, wypracować program reduk-
cji zanieczyszczeń powietrza i prze-
ciwdziałania skutkom. Jak? Poprzez 
wprowadzenie bezpłatnych progra-
mów zdrowotnych dla mieszkańców, 
służących profilaktyce chorób układu 
oddechowego i alergii. 

Ważnym priorytetem jest po-
wstrzymanie się wyludniania mia-
sta, a szczególnie odpływu młodych 
mieszkańców. Należy zachęcić mło-
dych do pozostania, zachęcić do osie-
dlania się nowych mieszkańców. Na-
leży wprowadzić miejski program, 
oferujący młodym działki po prefe-
rencyjnych cenach. Pozyskiwać no-
wych inwestorów w sferze nowocze-
snych i przyjaznych środowisku tech-
nologii. Oni zatrudnią wysoko kwali-
fikowanych specjalistów, którzy osie-
dlą się tu wraz z rodzinami. Należy 
rozważyć koncepcję powołania To-
warzystwa Budownictwa Społeczne-
go, uczestnictwa w programach rządo-
wych „Mieszkanie +.

Ważna jest infrastruktura drogo-

wa, szczególnie budowa spójnego sys-
temu ścieżek rowerowych wspólnie 
z sąsiednimi gminami. Musimy „od-
korkować” miasto, podjąć systemową 
pracę nad koncepcją bezpłatnej komu-
nikacji publicznej, również przy udzia-
le gmin sąsiednich. 

Musimy walczyć o zielone płu-
ca Żar tj. drzewa i zieleń miejską. Ko-
niec z wycinką drzew, to co się stało 
ostatnio z drzewami przy torach kole-
jowych i przy dworcu PKP uważam 
za skandal. Należy wprowadzić pro-
gram nasadzeń drzew i zieleni i konse-
kwentnie go realizować. 

Moim priorytetem będzie przy-
jazny, otwarty i przejrzysty urząd. Jako 
burmistrz będę otwarty na wszystkich, 
drzwi mojego gabinetu będą otwarte 
dla każdego, będę dostępny dla miesz-
kańców, mediów, skończę z zapisa-
mi mieszkańców i zbędną biurokracją 
w tym zakresie. Jako burmistrz będę 
współpracował i rozmawiał z każdym, 
z szacunkiem. Będę starał się maksy-
malnie dbać o wspólny interes. 

Zapraszam mieszkańców 
do wzięcia udziału w głosowaniu. 
Uczestnictwo w wyborach to oby-
watelska postawa i wzięcie odpowie-
dzialności za Nasze Miasto. Miesz-
kańcy najlepiej wiedzą co należy 
w mieście zrobić, kogo wybrać i ko-
mu zaufać.

Podjąć natychmiastowe działania
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Łukasz Mejza, 
radny Sejmiku 
Województwa 
Lubuskiego 
walczy ponownie 
o mandat 
radnego. 
Dlaczego?

Jest Pan bardzo 
aktywnym Radnym. 
Najwięcej wniosków, 
interpelacji 
i tysiące spotkań 
z mieszkańcami.... To 
wszystko jest potrzebne?
- To prawda. Przepro-
wadziłem z mieszkańca-
mi Powiatu Krośnieńskie-
go i Żarskiego tysiące roz-
mów. Myślę, że nasi miesz-
kańcy sami potwierdzą, 
że widzieliśmy się bar-
dzo często. Lubię być bli-
sko ludzi. Nie zawsze były 
to rozmowy łatwe, ale po-
trzebne i konieczne, pod-
czas których dowiedzia-

łem się wiele o potrzebach 
i problemach. Tak powsta-
ły moje priorytety w Sej-
miku Województwa, ponie-
waż dobry radny ma słu-
chać ludzi!

Bezpartyjni 
Samorządowcy to 
nowy projekt na scenie 
politycznej. Jest Pan jego 
liderem w Województwie. 
Dlaczego uważa 
Pan, że warto być 
bezpartyjnym?
- Odpowiem krótko: dla 
partii liczy się tylko interes 
partii, a dla bezpartyjnych 
radnych interes mieszkań-
ców. Proste. Działacz par-
tyjny zawsze słucha szefa 
partii, a radny bezpartyjny 
słucha mieszkańców. Wy-
bór jest więc prosty, praw-
da?

Czyli Bezpartyjni 
Samorządowcy i Łukasz 
Mejza chcą być 

skuteczniejsi od partii 
w Sejmiku Województwa 
Lubuskiego?
- Już jesteśmy i dalej cięż-
ko pracujemy. Ale aby dbać 
o sprawy mieszkańców 
kluczowe jest ich wspar-
cie. To ogromnie ważne dla 
skuteczności podejmowa-
nych działań. Tym bardziej 
cieszy mnie, jako Radnego 
Województwa Lubuskiego, 
że ludzie tak pozytywnie 
reagują na nasze rozmowy. 
To budujące! Cieszy tak-
że poparcie wielu wójtów 
i burmistrzów, z którymi 
wiele już zrobiliśmy, a to 
dopiero początek! Walka 
o region i jego mieszkań-
ców trwa!

Wiele osób mówi, że to 
najważniejsze dotychczas 
wybory samorządowe.  
- To bardzo ważne wybory 
- do Polski napłynie ostat-
nia fala środków unijnych. 
O ich podziale decyduje 

właśnie Sejmik Wojewódz-
twa Lubuskiego. I tutaj 
chcę zaapelować do miesz-
kańców Żar i Powiatu Żar-
skiego: Jeśli chcemy reali-
zować inwestycje w Ża-
rach i Powiecie Żarskim, 
musimy wszyscy postawić 
na osoby bezpartyjne, po-
nieważ tylko one będą sku-
tecznie walczyć o Wasze 
sprawy w województwie! 

A tak na koniec, Panie 
radny ... dlaczego mówi 
Pan, że czas na młode 
pokolenie?
- Bo jeśli chcemy się rozwi-
jać i iść do przodu, to trze-
ba postawić na nowe, młode 
twarze, prawda? Szczegól-
nie bezpartyjne, ponieważ 
politycy partyjni już rządzi-
li naszym Województwem, 
i co? Skoro przez tyle lat 
niewiele zrobili, to nie zro-
bią nic konkretnego przez 
kolejne 5.... Dlatego czas na 
młode pokolenie! PAS

Radny bezpartyjny słucha mieszkańców

POWIAT ŻARSKI 
Nielegalne 
papierosy, 
tytoń i spirytus. 
Policjanci 
ujawniają 
kontrabandę 
wartą ok. 80 
tysięcy złotych.

Funkcjonariusze pionu 
kryminalnego oraz zaj-
mujący się zwalczaniem 

przestępczości gospodar-
czej z Komendy Powiato-
wej Policji w Żarach pro-
wadzą liczne działania, 
których celem jest elimi-
nowanie nielegalnego ob-
rotu towarami akcyzo-
wymi. Do kolejnej w tym 
miesiącu realizacji te-
go typu doszło w ubie-
głym tygodniu. Na jednej 
z posesji pod Żarami po-
licjanci zabezpieczyli bli-
sko 62 tys. sztuk nielegal-

nych papierosów, 40 kilo-
gramów tytoniu bez akcy-
zy oraz 35 litrów spirytu-
su bez polskich znaków 
akcyzy skarbowej. Towar 
posiadała w pomieszcze-
niach gospodarczych oraz 
garażu, 54-letnia miesz-
kanka powiatu żarskiego. 
Wartość ujawnionej kon-
trabandy to blisko 80 tys. 
złotych. Ta partia trefnego 
towaru nie trafi już na ry-
nek. Kobieta odpowie za 

przestępstwo skarbowe. 
- Na poczet przy-

szłych kar kobieta wpła-
ciła już 3 tys. złotych za-
bezpieczenia majątkowe-
go, policjanci natomiast 
zabezpieczyli od niej mie-
nie wartości 20 tys. zło-
tych. Za przestępstwa 
skarbowe grożą wysokie 
kary grzywny - informu-
je kom. Aneta Berestecka, 
oficer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Kontrabanda w garażu

Akcja policjantów była skuteczna. Trefny towar nie trafi na rynek fot.KPP Żary

REGION Tegoroczna susza dała się we 
znaki rolnikom. Straty w uprawach 
sięgały nawet 90 proc. Rolnicy do dziś 
nie otrzymali dotacji na ich pokrycie. 
Aby zapobiec podobnym sytuacjom 
zarząd województwa podjął decyzje 
o zakupie sześciu urządzeń do 
monitorowania suszy.

Jedna z sześciu stacji stanie w Brzeźnicy. Oprócz powiatu 
żarskiego i żagańskiego będzie obejmować powiat nowo-
solski i zielonogórski.

– Stacje umożliwią wstępne szacunki, które są po-
trzebne do wypłaty dotacji w szybszym tempie. Będą to 
rzeczywiste szacunki – podkreśla marszałek Elżbieta An-
na Polak. 

Sejmik Województwa Lubuskiego mając na uwa-
dze problemy z jakimi będą musieli spotykać się produ-
cenci rolni w sytuacji tegorocznej suszy, podjął w czerwcu 
stanowisko w sprawie podjęcia działań minimalizujących 
skutki suszy w województwie lubuskim , w uprawach rol-
nych. Stanowisko zostało skierowane do Prezesa Rady Mi-
nistrów RP, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do wiado-
mości Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie i Lu-
buskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze.

Sejmik Województwa Lubuskiego między innymi 
uznał za zasadne zwiększenie sieci punktów pomiarowych 
na terenie województwa lubuskiego, z których korzysta In-
stytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. 

Włączanie nowych, dodatkowych stacji znacz-
nie przyczyni się do rozszerzenia bazy danych meteoro-
logicznych oraz do bardziej precyzyjnego określenia ob-
szaru z suszą. Po konsultacjach z IUNiG w Puławach, Za-
rząd Województwa Lubuskiego podjął pod koniec sierpnia 
uchwałę o przekazaniu dotacji celowej w kwocie 350 tys. 
zł na zakup, uruchomienie i podłączenie 6 stacji monito-
ringu suszy w województwie lubuskim. PAS

Susza pod 
kontrolą

fot.nadesłane
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REGION 
Wicewojewoda 
Robert Paluch 
z PiS został 
odwołany w trybie 
natychmiastowym 
przez premiera 
Mateusza 
Morawieckiego. 
Wnioskował 
o to wojewoda 
Władysław Dajczak. 
Przyczyna odwołania 
nie została podana. 
W politycznych 
kuluarach huczy od 
plotek.
Robert Paluch to prominentna po-
stać lubuskiego PiS-u. Wieloletni 
sekretarz tej partii, to także prawa 
ręka posła Marka Asta. Dla PiS-
-u sytuacja jest niewygodna, bo 
już w niedzielę wybory samorzą-
dowe. Tymczasem na byłego wi-
cewojewodę padł cień podejrzeń. 

Zostały wyciągnięte potężne ar-
maty. Polityczna giełda huczy od 
plotek. Odwołanie ze stanowiska 
i zawieszenie członkostwa w par-
tii miało być ponoć ruchem wy-
przedzającym medialne donie-

sienia. Jakie doniesienia? W pra-
sie można przeczytać, że przyczy-
ną miało być to, że partnerka ży-
ciowa Roberta Palucha, wójt gmi-
ny Nowa Sól, miała planować bu-
dowę strefy ekonomicznej w po-

bliżu działek, których właści-
cielem jest Paluch. Jedna z dróg 
w ramach rządowego programu 
„schetynówek” miała być w pla-
nach nawet doprowadzona do 
granicy tych gruntów. Robert Pa-

luch na specjalnie zwołanej kon-
ferencji prasowej zaprzeczył tym 
informacjom. Stwierdził, że wła-
dze gminy nie miały zamiaru bu-
dować drogi dojazdowej do jego 
działek. Odwołany wicewojewo-
da powiedział też, że nie ma żad-
nych pretensji do premiera Mo-
rawieckiego o odwołanie go ze  
stanowiska. Chce mieć jedynie 
możliwość wytłumaczenia się 
i dalszej współpracy. 

Niektórzy doszukują się 
w całej sprawie zupełnie czegoś 
innego. Tajemnicą poliszynela 
jest to, że były wicewojewoda Pa-
luch prowadził po cichu rozmo-
wy polityczne z Bezpartyjnymi 
Samorządowcami. Miał dążyć do 
budowy sejmikowej koalicji i w 
efekcie tego politycznego dealu 
zostać już niedługo marszałkiem 
województwa. Po medialnym za-
mieszaniu i odwołaniu ze stano-
wiska, może nie być to już takie 
proste.

Paweł Skrzypczyński

Niespodziewane odwołanie 
wicewojewody

Co było przyczyną odwołania wicewojewody Roberta Palucha? fot.ARMG
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Cross po raz czwarty
ŻARY 14 października 
ścieżki Zielonego 
Lasu po raz kolejny 
zaroiły się od 
setek biegaczy. 
Tradycyjnie już, obok 
biegu głównego, 
zorganizowano  
4. AK ANATOL Mini 
Cross po Zielonym 
Lesie dla młodszych 
i najmłodszych 
biegaczy.
Trasa jedenastokilometrowego 
biegu do najłatwiejszych nie na-
leży ze względu na różnorodne 
ukształtowanie malowniczych te-
renów pięknego Zielonego Lasu. 
Stąd też „cross górski” w nazwie 
tego popularnego biegu.

Jak zwykle, największą gru-

pę uczestników stanowili miej-
scowi biegacze, co akurat nie dzi-
wi, ponieważ lokalne środowisko 
biegowe jest bardzo liczne i ak-
tywne. Ale na listach startowych 
pojawili się również zawodnicy 
z Niemiec, Wrocławia, Krakowa, 
Gorzowa, Zgorzelca, Nowej So-
li, Zielonej Góry i wielu innych 
miejscowości.

Impreza tego typu to nie tyl-
ko samo bieganie od startu do me-
ty, ale i ogromne przedsięwzięcie 
logistyczne. Organizatorzy po raz 
kolejny udowodnili, że można 
w Żarach zrobić naprawdę fajne 
święto biegowe, które przyciąga 
całe rodziny. To wszystko oczy-
wiście przy dużym wsparciu wo-
lontariuszy zarówno w biurze za-
wodów, jak i na trasie.

Andrzej Buczyński Bieganie to nie tylko wyniki, ale i wspólna zabawa fot. Andrzej Buczyński

Na starcie 4. Crossu po Zielonym Lesie stanęło grubo ponad pół tysiąca biegaczy fot. Andrzej Buczyński
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Najlepsze rezultaty w kategorii OPEN
1. STADNIK JACEK - 00:45:05
2. WOSTAL ALEKSANDER - 00:47:12
3. BONIEC RADOSŁAW - 00:47:23
4. KOWALCZUK TOMASZ - 00:47:34
5. BIELAK MIŁOSZ - 00:49:17
6. PIOTROWSKI MARCIN - 00:50:30
7. JAMROZIK JAKUB - 00:50:48
8. PĘKALA PIOTR - 00:51:11
9. KUŻAJ GRZEGORZ - 00:51:14
10. PRZYBYSZ ARTUR - 00:51:19

Kobiety
1. KWIATKOWSKA JUSTYNA - 00:58:09
2. MICHNOWICZ EWELINA - 00:59:45
3. KRAWCZYK ADRIANA - 01:00:08
4. SULIKOWSKA EDYTA - 01:01:09
5. SAWINIEC KAROLINA - 01:01:32
6. RESPONDEK ANNA - 01:01:59
7. LASKOWSKA DOROTA - 01:02:19
8. KRZEMIŃSKA-BIELAK KAMILA - 01:03:37
9. OLEKSYK WIOLETTA - 01:03:40
10. MALINOWSKA-NGUYEN KATARZYNA - 01:04:38

Pierwszy na mecie zameldował się Jacek Stadnik fot. ARMG

Bezkonkurencyjna wśród kobiet była Justyna Kwiatkowska 
fot. ARMG

Najmłodsi uczestnicy minicrosu fot. Andrzej Buczyński

Bieganie dla małych i dużych fot. Andrzej Buczyński Radość na mecie fot. Andrzej Buczyński

Tuż przed startem grupy starszej w ramach AK ANATOL Mini Cross  fot. Andrzej Buczyński

Fotograficzna pamiątka z imprezy fot. Andrzej Buczyński
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70 lat piłki nożnej w Bieniowie
PIŁKA NOŻNA  
Jubileusz 70-lecia 
klubu FAX Bieniów 
zorganizowano  
13 października  
w miejscowej 
świetlicy.  
W uroczystości 
wzięli udział między 
innymi  prezes 
Lubuskiego Związku 
Piłki Nożnej Robert 
Skowron  
i Wiesław 
Zaleszczak, 
przewodniczący 
Podokręgu Żary.
Prezes LZPN wręczył prezesowi 
klubu Jackowi Kaźmierczakowi 

pamiątkową paterę
Spotkanie jubileuszowe było 

również doskonałą okazją do od-
znaczenia działaczy zasłużonych 
dla rozwoju piłki nożnej.

Srebrną Odznakę Honoro-
wą Polskiego Związku Piłki Noż-
nej otrzymał Stanisław Kozaczyń-
ski, zaś odznakę brązową - Jacek 
Kaźmierczak.

Złotą Odznaką Honorową 
Lubuskiego Związku Piki Nożnej 
uhonorowano Dariusza Kaźmier-
czaka. Odznaki srebrne otrzyma-
li Bogumił Kowalczewski i Aneta 
Winnicka.

Brązowe Odznaki Honoro-
we LZPN otrzymali: Przemysław 
Kowalczewski, Mariusz Kuczyń-
ski, Jan Stora, Wojciech Kocha-
nowski oraz Daniel Buczyński. 
ATB

Sprzątali Zielony Las 
z żarskim Agrosem
ŻARY W sobotę  
13 października 
mieszkańcy Żar,   
a przede wszystkim żarscy 
sportowcy, uczestniczyli 
w akcji porządkowania 
Zielonego Lasu. Inicjatywa 
Agrosu to kolejne już 
działanie mające za 
zadanie uporządkowanie 
tamtych rejonów.

Sportowcy często trenują w Zielonym Lesie. 
Niestety, nie wszyscy dbają o czystość i po-
rządek w tym przepięknym miejscu rekreacji 
i wypoczynku. 

Na zbiórkę przed wielkim sprząta-
niem stawiło się blisko stu uczestników. 
Poza zapaśnikami i lekkoatletami żarskie-
go Agrosu, nie zawiedli karatecy z żar-
skiego Klubu Karate Goju Ryu z trene-
rem Markiem Wołoszynem na czele oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 ze 
swoim wychowawcą - Edytą Stężycką. Dzie-
ci i młodzież aktywnie wspomagali Prezes  

Lubuskiego Okręgowego Związku Zapaśni-
czego Marek Cieślak i zastępca Burmistrza 
Miasta Żary Olaf Napiórkowski. Nad cało-
ścią działań czuwał leśniczy Aleksander Bo-
niec. 

Efekt prac był nieco przerażający, bo-
wiem zebrano, z niewielkiego rejonu wokół 
kompleksu basenowego przy ulicy Źródla-
nej, aż dwie przyczepy śmieci. 

Po sprzątaniu uczestnicy wspólnie bie-
siadowali przy grillu,  którym zawładnął  
i szykował przepyszne kiełbaski trener mło-
dych zapaśników Bogdan Kępiński. Prezes 

żarskiego Agrosu Damian Fedorowicz, który 
czuwał nad przebiegiem całej akcji, serdecz-
nie dziękuje wszystkim mieszkańcom Żar, 
którzy wsparli naszych sportowców swym 
udziałem w pracy oraz składa sportowe po-
dziękowania Urzędowi Miasta Żary, firmie 
SWISS KRONO oraz Nadleśnictwu Lipin-
ki Łużyckie za wsparcie organizacyjne całe-
go przedsięwzięcia. Żarski Agros pokazał, że 
poza pracą szkoleniową dba o wychowanie 
swoich zawodników.

Dariusz Kołacz
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Zasłużony odpoczynek i posiłek po pracy fot. nadesłaneDo akcji Agrosu przyłączyli się nie tylko sportowcy fot. nadesłane



KOSZYKWKA 
Chroma Żary 
wygrywa kolejny 
mecz z rzędu 
debiutując  
w rozgrywkach  
II ligi koszykówki 
mężczyzn. To bardzo 
udany start po 
długo oczekiwanym 
awansie. Chroma 
pokonuje Röben 
Gimbasket Wrocław 
75-64.
Trzecia liga dla żarskiej drużyny to 
był spacerek po parku. Wygrywa-
nie z wielopunktową przewagą by-
ło nawet trochę „nudne”. Ale udało 
się awansować i wskoczyć poziom 
wyżej. W tym sezonie przeciwnicy 
są już bardziej wymagający. Moż-
na więc liczyć na więcej emocji.  
O to przecież chodziło. W pierw-
szym drugoligowym meczu na żar-
skim parkiecie widać było, że to już 
nie jest trzecia liga. Pierwsza kwar-
ta na korzyść gości, ale początkowe 
straty zostały nadrobione w kolej-
nych częściach spotkania. 

Jak widać, zapowiedziane 
na koniec roku wycofanie się 
głównego sponsora nie ma wpły-
wu na to, co się dzieje na boisku. 
Gra drużyny się nie zmieniła.  
I doceniają to kibice, których na 
meczach nie brakuje. Jedyne co się 
może zmienić za jakiś czas, to na-
zwa drużyny. Dziś nawet trudno so-
bie wyobrazić Żary bez koszyków-
ki, w dodatku na tak fantastycznym 
poziomie. ATB
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Druga liga, drugi mecz,
dwa zwycięstwa

Łukasz Rubczyński, trener 
żarskich koszykarzy
- Mecz pełen emocji i walki. Drużyna zagrała rewe-
lacyjnie, jeśli chodzi o obronę, bo straciliśmy tyl-
ko 64 punkty. Było trochę stresu, bo to pierwszy 
mecz przed własną publicznością. Niektórzy za-
grali pierwszy mecz ligowy w Żarach. Ale zagrała 
tutaj cała drużyna. Patrząc na statystyki, na dwu-
nastu zawodników, punktuje dziewięciu. W druży-
nie przeciwnej punktowało czterech zawodników. 
Tutaj upatruję nasze główne zwycięstwo, w druży-
nie. Gramy szerokim składem. Może nie każdy rzut 
wpada, ale chciałbym tak grać w każdym meczu, 
żeby wygrywać.
Cały czas chcemy walczyć i pokazywać ten piękny 
sport, jakim jest koszykówka, pokazywać, że warto 
przychodzić na mecze. Dla chłopaków olbrzymie 
brawa za walkę. 
Mamy swoje problemy, ale nie ma klubów w Pol-
sce, które problemów nie mają. Wierzę, że to się 
wszystko rozwiąże i będziemy szli do przodu, choć 
powiem szczerze, że na chwilę obecną nie myśli-
my o tym. Skupiamy się zawsze na najbliższym 
spotkaniu. Drużyna musi mieć czystą głowę. 

Walka o każdą piłkę i każdy punkt fot. Andrzej Buczyński

Przeciwnik sprawy nie ułatwiał fot. Andrzej Buczyński

Najlepsza żarska, koszykarska publiczność fot. Andrzej Buczyński

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

1. PIAST IŁOWA 11 11 0 0 38 : 11 33

2. PROMIEŃ ŻARY 11 8 2 1 22 : 5 26

3. ODRA NIETKÓW 11 8 0 3 23 : 16 24

4. UKS CZARNI ŻAGAŃ 11 7 2 2 25 : 11 23

5. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 11 6 0 5 26 : 26 18

6. PIAST CZERWIEŃSK 11 5 2 4 20 : 13 17

7. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 11 5 1 5 29 : 23 16

8. POGOŃ PRZYBORÓW 11 5 1 5 22 : 17 16

9. ZRYW RZECZYCA 11 4 2 5 26 : 23 14

10. MIESZKO KONOTOP 11 4 2 5 29 : 30 14

11. BUDOWLANI LUBSKO 11 2 5 4 15 : 19 11

12. UNIA KUNICE ŻARY 11 3 2 6 18 : 25 11

13. LECH SULECHÓW 11 3 1 7 17 : 31 10

14. BŁĘKITNI OŁOBOK 11 2 3 6 17 : 30 9

15. ISKRA MAŁOMICE 11 0 4 7 19 : 42 4

16. SCHNUG CHOCIULE 11 1 1 9 4 : 28 4

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

1. SPARTA GRABIK 9 9 0 0 33 : 10 27

2. GRANICA ŻARKI WIELKIE 9 8 0 1 41 : 11 24

3. ŁKS ŁĘKNICA 9 7 0 2 49 : 11 21

4. SPARTA MIODNICA 9 6 1 2 25 : 16 19

5. CZARNI JELENIN 9 5 2 2 26 : 14 17

6. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 9 4 1 4 23 : 17 13

7. LZS KS TOMASZOWO 9 4 0 5 18 : 32 12

8. PŁOMIEŃ CZERNA 9 3 3 3 20 : 23 12

9. CZARNI PRZYBYMIERZ 9 4 0 5 19 : 32 12

10. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 9 3 1 5 20 : 22 10

11. KWISA TRZEBÓW 9 2 0 7 12 : 41 6

12. BUDOWLANI GOZDNICA 9 1 2 6 13 : 28 5

13. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 9 1 0 8 15 : 32 3

14. PIAST LUBANICE 9 1 0 8 11 : 26 3

KLASA B
LZS ZJEDNOCZENI BRODY - NYSA PRZEWÓZ

8 : 0
FAX BIENIÓW - KS LIPNA

7 : 3
ZIELONI DROŻKÓW - BUDOWLANI II LUBSKO

2 : 13
WKS ŁAZ - NYSA TRZEBIEL

1 : 2
TUPLICZANKA TUPLICE - PROMIEŃ II ŻARY

1 : 1
ZORZA KADŁUBIA - ISKRA JABŁONIEC

3 : 6

KLASA A - GRUPA IV
KWISA TRZEBÓW - CZARNI JELENIN

1 : 0
ŁKS ŁĘKNICA - PIAST LUBANICE

9 : 1
ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - PŁOMIEŃ CZERNA

3 : 5
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - SPARTA GRABIK

0 : 2
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - BUDOWLANI GOZDNICA

4 : 1
LZS KS TOMASZOWO - SPARTA MIODNICA

1 : 2
GRANICA ŻARKI WIELKIE - CZARNI PRZYBYMIERZ

7 : 2

KLASA A - GRUPA II
FADOM NOWOGRÓD - CZARNI CZARNOWO

1 : 1
KP ŚWIDNICA - START ZIEL- BRUK PŁOTY

0 : 3
SPARTA MIERKÓW - POGOŃ WĘŻYSKA

4 : 1
BÓBR BOBROWICE - RELAX GRABICE

0 : 7
SPARTAK BUDACHÓW - BŁĘKITNI ZABŁOCIE

2 : 2
STAL JASIEŃ - TRAMP-KARP OSIECZNICA

3 : 1
LZS KADO GÓRZYN - ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI

4 : 2

KLASA OKRĘGOWA
MIESZKO KONOTOP - LECH SULECHÓW

7 : 2
PIAST CZERWIEŃSK - BŁĘKITNI OŁOBOK

5 : 0
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - PIAST IŁOWA

1 : 6
ODRA NIETKÓW - UKS CZARNI ŻAGAŃ

3 : 2
POGOŃ PRZYBORÓW - PROMIEŃ ŻARY

0 : 1
SCHNUG CHOCIULE - BUDOWLANI LUBSKO

0 : 2
UNIA KUNICE ŻARY - ZRYW RZECZYCA

2 : 1
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - ISKRA MAŁOMICE

11 : 1

OSTATNIE MECZE

PIŁKA NOŻNA Po 
wysokiej porażce 
na wyjeździe, 
FAX Bieniów 
powrócił do 
wygrywania.
FAX przegrywał dwukrot-
nie w ośmiu kolejkach żar-
skiej klasy B, zawsze na 
wyjeździe - w Trzebielu 5:1, 
a ostatnio w Lubsku 9:3.

W ósmej kolejce, 
przed własną publicznością 
piłkarze z Bieniowa poko-
nali swojego bezpośrednie-
go rywala z tabeli KS Lipna 
wynikiem 7:3.

Bramki dla gospoda-
rzy strzelili: Dariusz Micha-
lewicz trzykrotnie, Wojciech 
Kochanowski także trzy-
krotnie, zaś jednym celnym 
strzałem popisał się Bogumił 
Kowalczewski. ATB

Małe potknięcie
i znów do przodu

Dariusz Michalewicz w 7. minucie spotkania pewnie wykorzystał rzut karny i FAX wyszedł na 
prowadzenie fot. Andrzej Buczyński

FAX Bieniów tuż przed wejściem na murawę, przed meczem z KS Lipna fot. Andrzej Buczyński
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Piłka nożna KLASA A (Grupa II)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. RELAX GRABICE 9 7 1 1 31 : 7 22

2. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 9 6 1 2 14 : 11 19

3. LZS KADO GÓRZYN 9 6 0 3 29 : 17 18

4. POGOŃ WĘŻYSKA 9 4 3 2 34 : 13 15

5. START ZIEL- BRUK PŁOTY 9 4 3 2 19 : 14 15

6. SPARTA MIERKÓW 9 4 2 3 21 : 18 14

7. CZARNI CZARNOWO 9 4 2 3 20 : 18 14

8. TRAMP-KARP OSIECZNICA 9 4 1 4 17 : 13 13

9. KP ŚWIDNICA 9 4 1 4 11 : 21 13

10. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 9 3 2 4 15 : 24 11

11. FADOM NOWOGRÓD 9 2 2 5 15 : 23 8

12. STAL JASIEŃ 9 2 1 6 15 : 19 7

13. BÓBR BOBROWICE 9 1 2 6 12 : 30 5

14. SPARTAK BUDACHÓW 9 1 1 7 11 : 36 4

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

1. BUDOWLANI II LUBSKO 8 7 0 1 45 : 10 21

2. FAX BIENIÓW 8 6 0 2 34 : 27 18

3. KS LIPNA 8 6 0 2 37 : 19 18

4. PROMIEŃ II ŻARY 8 4 1 3 28 : 16 13

5. WKS ŁAZ 8 4 1 3 27 : 22 13

6. LKS ZJEDNOCZENI BRODY 7 4 0 3 31 : 20 12

7. ISKRA JABŁONIEC 8 4 0 4 19 : 27 12

8. ZIELONI DROŻKÓW 6 2 2 2 18 : 26 8

9. TUPLICZANKA TUPLICE 8 2 1 5 34 : 23 7

10. NYSA TRZEBIEL 7 2 1 4 12 : 14 7

11. NYSA PRZEWÓZ 6 1 0 5 11 : 27 3

12. ZORZA KADŁUBIA 8 0 0 8 13 : 78 0

KLASA B
2018-10-20 12:30

NYSA PRZEWÓZ - WKS ŁAZ
2018-10-20 14:00

NYSA TRZEBIEL - TUPLICZANKA TUPLICE
2018-10-20 15:00

KS LIPNA - ZIELONI DROŻKÓW
2018-10-21 13:00

ISKRA JABŁONIEC - FAX BIENIÓW
2018-10-21 15:00

BUDOWLANI II LUBSKO - LZS ZJEDNOCZENI BRODY
PROMIEŃ II ŻARY - ZORZA KADŁUBIA

KLASA A - GRUPA IV
2018-10-20 15:00

BUDOWLANI GOZDNICA - CZARNI PRZYBYMIERZ
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - ŁKS ŁĘKNICA

PŁOMIEŃ CZERNA - MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE
SPARTA MIODNICA - KWISA TRZEBÓW

2018-10-20 16:00
SPARTA GRABIK - LZS KS TOMASZOWO

2018-10-21 13:00
CZARNI JELENIN - GRANICA ŻARKI WIELKIE

2018-10-21 15:00
PIAST LUBANICE - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE

KLASA A - GRUPA II
2018-10-20 14:00

POGOŃ WĘŻYSKA - RELAX GRABICE
2018-10-20 14:30

ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - KP ŚWIDNICA
2018-10-20 15:00

BŁĘKITNI ZABŁOCIE - CZARNI CZARNOWO
BÓBR BOBROWICE - STAL JASIEŃ

START ZIEL- BRUK PŁOTY - FADOM NOWOGRÓD
TRAMP-KARP OSIECZNICA - LZS KADO GÓRZYN

2018-10-21 15:00
SPARTAK BUDACHÓW - SPARTA MIERKÓW

KLASA OKRĘGOWA
2018-10-20 15:00 

BUDOWLANI LUBSKO - DELTA SIENIAWA ŻARSKA
ISKRA MAŁOMICE - ODRA NIETKÓW

PIAST CZERWIEŃSK - POGOŃ PRZYBORÓW
ZRYW RZECZYCA - SCHNUG CHOCIULE

2018-10-20 15:30
PROMIEŃ ŻARY - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE

2018-10-20 16:00
UKS CZARNI ŻAGAŃ - MIESZKO KONOTOP

2018-10-21 15:30
BŁĘKITNI OŁOBOK - PIAST IŁOWA

LECH SULECHÓW - UNIA KUNICE ŻARY

KOLEJNE MECZEMają trzecią 
wygraną
PIŁKA NOŻNA 
Unia Kunice 
powoli ucieka ze 
strefy spadkowej.

Początek sezonu nie był naj-
ciekawszy dla piłkarzy Unii 

Dwie porażki, remis, 
potem trzy porażki. W koń-
cu wygrana z drużyną Sznug 
Chociule i zaraz po niej ko-
lejna, z Deltą Sieniawa Żar-
ska i to w okrojonym skła-
dzie. Później przegrana z Pia-
stem Iłowa, ale to nikogo nie 
dziwi, bo Piast leje wszyst-
kich po kolei. Po drodze zda-
rzył się remis z Budowlany-
mi i w końcu, w 11. kolejce 
klasy okręgowej Unia znów 
wygrywa mecz. W starciu 
ze Zrywem Rzeczyca padł 
wynik 2:1. Bramki dla Unii 
strzelił Jacek Rybak. Obie 
padły w pierwszej połowie  
spotkania. ATB Unia Kunice na własnym boisku wygrywa ze Zrywem Rzeczyca fot. Andrzej Buczyński

Może tłumów nie ma, ale na mecze Unii kibice zawsze przychodzą  fot. Andrzej Buczyński
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Zgodnie z oczekiwaniami
PIŁKA NOŻNA  
To już dziewiąta 
kolejka rozgrywek 
klasy A i przy okazji 
dziewiąta wygrana 
Sparty Grabik. 
Mirostowiczanka 
miała już w pierwszej 
połowie kilka bardzo 
dobrych okazji  
i gdyby je 
wykorzystała, 
Sparta mogła nawet 
przegrać ten mecz. 
Tak się jednak nie 
stało.

Nie ma co się zastanawiać nad kwe-
stią, co by było, gdyby... Ostatecz-
nie liczy się tylko wynik po koń-
cowym gwizdku arbitra. Po pierw-

szej bezbramkowej części spotka-
nia, w drugiej połowie Sparta przy-
cisnęła mocniej rywala. Efektem by-
ły bramki dla gości, które obejrzeli 
kibice na boisku w Mirostowicach.

W 58. minucie Patryk Chu-
dziak, a w 68. minucie Przemy-
sław Stefanowicz pokonują bram-
karza gospodarzy. 

Faworyt stanął na wysoko-
ści zadania i zgodnie z oczeki-
waniami licznie przybyłej gru-
py swoich kibiców, to spotkanie 
wygrał. Sparta nadal ma 3 punkty 
przewagi nad drugą w tabeli Gra-
nicą Żarki Wielkie. Na trzeciej 
pozycji jest ŁKS Łęknica, który 
traci do lidera 6 punktów. Miro-
stowiczanka zajmuje miejsce szó-
ste z dorobkiem punktowym ty-
powym dla środka tabeli. 

Niepokonani z Grabika za-
grają teraz z Tomaszowem. ATB

Lider zbiera punkty
PIŁKA NOŻNA  
Piast Iłowa, 
niepokonany dotąd 
lider zielonogórskiej 
klasy okręgowej, 
zainkasował kolejne 
3 punkty. Tym razem 
w Sieniawie Żarskiej.

Trzeba przyznać, że gra i skutecz-
ność Piasta może się podobać. 
Ewidentnie klub z Iłowej ma za-
miar w przyszłym sezonie grać 
już w czwartej lidze.

Piast swoją przewagę zapre-
zentował w konfrontacji z Deltą, 
zdobywając prowadzenie już w 1. 
minucie po strzale Dawida Bor-
kowskiego. Kolejne trzy gole na 
konto lidera strzelił niezawod-
ny snajper Emmanuel Ohagwu,  
w 10., 24., i 54 minucie meczu. 

Być może strzeliłby więcej, ale 
trener Piasta przy stanie meczu 
0:4 postanowił zdjąć go z boiska. 
Swoje już zrobił.

Na tym mecz się nie skoń-
czył. Dawid Borkowski ponow-
nie umieszcza piłkę w bramce 
Delty. Gola zdobywa również Ka-
mil Tutak. 

Przy dużej, sześciobramko-
wej przewadze gości nikt chyba 
już nie miał wątpliwości, kto wy-
gra mecz. Mimo to, Delta grała 
do końca i kilka minut przed koń-
cowym gwizdkiem Adrian Men-
tel strzela jadyną w tym meczu 
bramkę dla Sieniawy.

Po jedenastu kolejkach 
Piast z kompletem zwycięstw ma 
7. punktów przewagi nad drugim 
w tabeli Promieniem Żary.

Andrzej Buczyński

Mirostowiczanka Mirostowice przegrywa ze Spartą Grabik 0:2 fot. Andrzej Buczyński

Mecz Delty z Piastem budził spore zainteresowanie, nie tylko kibiców obydwu klubów fot. Andrzej BuczyńskiSkuteczny Ohagwu zdobył 3 gole fot. Andrzej Buczyński

Piast zaznaczył swoją przewagę już w pierwszej minucie spotkania. Delta nie była w stanie przeciwstawić się ata-
kom gości fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

 u Sprzedam - PEUGEOT 308 
1598cm3, benzyna, rok produkcji 
2010, bezwypadkowy ,kupiony w 
polskim salonie, stan bardzo do-
bry. Cena do negocjacji - 17500 zł 
tel. 603420045

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

 u Pościel wełnianą , nowy kom-
plet. Tel. 888 924 467

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

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

 u Sprzedam - PEUGEOT 308 
1598cm3 ,benzyna ,rok produk-
cji 2010 ,bezwypadkowy ,ku-
piony w polskim salonie ,stan 

bardzo dobry. Cena do negocja-
cji - 17500 zł   tel. 603420045

 u Sprzedam Opel Zafira A 2003 
diesel 2.0, granatowa perła. Au-
to zadbane nie wymaga wkładu, 
wersja limit. z bogatym wyposaż. 
Zarejestrowane i ubezp. w kraju 
od 2011r. jeden właściciel. Tel. 
663972100

 u Alufelgi do AUDI B4, 7 J x 15 
H 2, śruby 4 x 108 mm. Otwór 
centrujący 57 mm. Sprzedam. Tel: 
603 676 553

 u Przyczepkę bagażową lekką 
HP 400. Wymiary: 138 x 110 cm. 
Sprzedam. Tel: 603 676 553

PRACA

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

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

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

REKLAMA

AUTOREKLAMA

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

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

 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 Napraw y komputerów 
stacjonarnych, naprawy lap-
topów, konkurencyjne ceny.  
Codziennie od 8 do 21 tel. 
691190516

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

 u Potrzebna pani sprawna, 
uczciwa jako pomoc domowa, 2x 
w tygodniu oraz do opieki nad 
grobowcem cmentarz w Żarach. 
tel. 68 374 53 89

 u  Dam zakwaterowanie i wy-
żywienie osobie w trudnej sytu-
acji życiowej w zamian za pomoc 
przy pracach budowlanych i w 
ogrodzie. Okolice Żar, w prywat-
nym domu. Może być para. tel. 
726 169 110

RÓŻNE

 u LOTNISKA - zawiozę - przywio-
zę. tel. 601 691 569

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

NIERUCHOMOŚCI

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

 u Sprzedam grunty orne w Iło-
wej Żagańskiej, 24 ary tel. 783 979 
997

 u Sprzedam mieszkanie w Dę-
bince, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
130 tysięcy. tel. 785 507 159

 u Kupię mieszkanie w Jasieniu. 
Partner Nieruchomosci, tel. 690 
411 006

 u Kupię mieszkanie w Lubsku.  
Partner Nieruchomosci, tel. 501 
509 731

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

 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 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 – dla swoich klientów 
poszukujemy działek na sprzedaż, 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

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

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

 u Okolice Lubska - na sprzedaż 
dom w bardzo dobrym stanie, cena 
380tys. 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 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 pokojo-
we na sprzedaż,Ip. Cena 160tys.
Partner 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 - piękny dom na 
sprzedaż, pow.300m2. Partner 
Nieruchomości, nr tel:606 705 480

 u Żary - na sprzedaż dom w sta-
nie surowym zamkniętym, cena 
260tys. Partner Nieruchomości, nr 
tel:606 705 480

 u Żary - na sprzedaż dom w cenie 
mieszkania, cena 170 tys. Partner 
Nieruchomości, 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 Dam zakwaterowanie i wy-
żywienie osobie w trudnej sytu-
acji życiowej w zamian za pomoc 
przy pracach budowlanych i w 
ogrodzie. Okolice Żar, w prywat-
nym domu. Może być para. Tel. 
726169110

 u Posprzątam garaż, plac, piw-
nice. Wywiozę własnym transpor-
tem tel. 783 979 997

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

Mięso 
pieczone 
w dyni
Składniki na ciasto
• 1 mała dynia hokkaido
• 2 łyżeczki oliwa z oliwek
• sól
• pieprz
Składniki na farsz
• 10 dag ryż basmati
• 25 dag mięso mielone
• 0,5 szt. papryka czerwona
• 5 ząbków czosnek
• 2 szt. cebula
• 1 łodyga seler naciowy
• 0,5 papryczka chilli

• 1 jajko
• sól
• pieprz
• tymianek
• majeranek
• olej do smażenia

Wykonanie
Z dyni odciąć „czapeczkę”. Łyż-
ką wydrążyć środek, usunąć 
pestki. Dynię w środku nakłuć 
widelcem. Przesmarować oliwą z 
oliwek, posypać solą i pieprzem, 
odstawić na 15 minut, następnie 
wstawić do nagrzanego piekarni-
ka, piec 20 minut w temperaturze 
190 st. C.
W czasie kiedy nasza pusta jesz-
cze dynia piecze się w piekarniku, 
zrobić farsz.

Ugotować ryż basmati, 1 wore-
czek.
Warzywa, czosnek, cebulę, pa-
prykę i seler, pokroić w kostkę, 
przesmażyć. Do warzyw dodać 
ugotowany ryż, całość wymieszać 
i smażyć jeszcze chwilę. Warzywa, 
przełożyć do miski. Zmielone mię-
so, najlepiej samodzielnie, krótko 
przesmażyć na oleju. Doprawić, 
przyprawami, dodać do warzyw  
i ryżu, doprawić, dodać roztrzepa-
ne jajko.
Całość dobrze wymieszać. Far-
szem napełnić dynię, nakryć 
„czapeczką”. Dynię hokkaido 
piec 30 - 40 minut w temperatu-
rze 190 o C. Czas pieczenia uza-
leżniamy od miękkości dyni jaką 
lubimy.

Boczek pieczony
Składniki
• boczek surowy bez kości – ok. 1 kg
• cebula – 3 szt
• czosnek – 1,5 główki
• rozmaryn świeży – 1 łyżka
• tymianek świeży – 1 łyżka
• majeranek – 1 łyżka
• liść laurowy – 1 garstka
• ziele angielskie – 1 łyżeczka
• musztarda ostra – 2 łyżki
• sól – 1 łyżeczka 
• pieprz – 1 szczypta
• olej – ok. 200 ml
• bulion – 300 ml

Wykonanie
Cebulę kroimy w piórka, 1 główkę czo-
snku przeciskamy przez praskę.
Tymianek, rozmaryn, majeranek, zie-
le angielskie, liście laurowe, ostrą 
musztardę, olej, sól i pieprz dokładnie 
razem mieszamy  a następnie dodajemy 
czosnek i cebulę.
Pozostały czosnek kroimy w kawałeczki.
Oczyszczony boczek nakłuwamy w kilku 
miejscach i wciskamy pokrojony czo-
snek.
Całość wkładamy do przygotowanej 
marynaty, zawijamy w folię i wkładamy 
do lodówki. Im dłużej boczek będzie w 
lodówce, tym smak będzie intensyw-
niejszy – może być nawet 2-3 dni.
Po tym czasie boczek wraz z marynatą 
wkładamy na blachę, podlewamy bulio-
nem, przykrywamy i wkładamy do na-
grzanego na 180C piekarnika.
Po ok. 30 min. przewracamy i polewa-
my powstałym sosem a po kolejnych 30 
min. czynność powtarzamy.
Takiej wielkości boczek piecze się ok. 
100-140 min.

 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

Mięso pieczone 
z warzywami
Składniki
• 1 kg szynki wieprzowej
• sól i pieprz
• 1 łyżka tymianku
• 1 łyżka keczupu
• 1 łyżka musztardy
• 3 łyżki oleju rzepakowego
• 4 duże ziemniaki
• 1 kalarepa
• 2 marchewki
• 10 cm pora
• 1 cebula

Wykonanie
Szynkę umyć, osuszyć, natrzeć 
solą, pieprzem i tymiankiem. 
Wstawić do lodówki na noc. Na-
stępnie posmarować je miesza-
niną keczupu, musztardy i oleju, 
ułożyć w żaroodpornym naczy-
niu, przykryć i piec 30 minut  
w 200 stopniach. W tym czasie 
przygotować warzywa. Ziemnia-
ki obrać, umyć, pokroić w dużą 
kostkę. Kalarepkę obrać, pokroić 
w kostkę. Marchew obrać, umyć  
i pokroić w grube półplaster-
ki. Cebulę pokroić w ćwiartki 
a następnie w plasterki. Pora 
posiekać w plastry. Do mięsa 
wlać szklankę wody, dodać nie-
co soli i pieprzu. Na wierzch 
wrzucić ziemniaki i kalarepę. 
Następnie dodać resztę wa-
rzyw, delikatnie przemieszać 
i wstawić do piekarnika. Piec 
jeszcze godzinę. Mięso kroić po 
lekkim przestudzeniu. Podawać  
z pieczonymi warzywami.
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• Referendarz sądowy Żary 4
• Stanowisko do spraw opracowania 

decyzji i korespondencji Żary 1
• Stanowisko do spraw ewidencji Żary 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Pracownik administracyjno-biurowy 

Brody 1
• Specjalista do spraw kadr i płac Dą-

browiec 1
• Opiekun finansowy Żary 1
• Pomocnik kierownika produkcji 

Jasień 1
• Pracownik biurowy – pracownik do 

obsługi strony internetowej Jasień 1
• Pakowacz ręczny Jasień 1
• Stolarz Tuchola Żarska 1
• Monter stelarz Tuchola Żarska 1
• Sprzedawca internetowy – Kierowca 

Lubsko 1
• Barman/ka Żary 2
• Kelner/ Recepcjonista Żary 2
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 2
• Kasjer/ Sprzedawca Lipinki Łużyckie 

10
• Kasjer/ Sprzedawca Łęknica 4
• Kasjer/ Sprzedawca Tuplice 3
• Krojczy pieczywa Żary 1
• Pracownik gospodarczy Żary 3
• Pracownik gospodarczy/ Kierowca kat. 

T Żary 5
• Robotnik gospodarczy Żary (3/4 

etatu) 1
• Salowa Żary 5
• Elektryk Żary 2
• Frezer Jasień 2
• Tokarz Jasień 2
• Spawacz Żary 6
• Spawacz Żary 10
• Krojczy chleba Żary 1
• Sprzedawca w stacji paliw Żary 1
• Operator wsparcia produkcji Żary 10
• Lakiernik proszkowy Żary 2
• Spawacz Żary 3
• Pracownik pieczarkarni Brody 6
• Magazynier/ Kierowca Jasień 1
• Kierowca kat. C+E Lubsko 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

powyżej 3,5 tony (dział krajowych 
przewozów- Teren Żar) Żary 5

• Kierowca samochodu ciężarowego 
powyżej 3,5 tony (dział międzynarodo-
wych przewozów) Teren Europy 5

• Kierowca samochodu ciężarowego 
powyżej 3,5 tony (dział krajowych 
przewozów) Teren Polski 5

• Mistrz zmiany Żary 1
• Elektryk samochodowy Żary 2
• Mechanik samochodowy Żary 5

• Brukarz- (Żagań) 2
• Brygadzista - Mechanik (Gozdnica) 1
• Brygadzista-Elektryk (Gozdnica) 1
• Doradca klienta biznesowego (powiat 

Żagań) 1
• Doradca klienta (teren powiatu) 5
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Elektryk (Szprotawa) 1
• Fryzjer damski (Żagań) 1
• Handlowiec - Sprzedawca (Żagań) 1
• Kasjer - sprzedawca (Żagań) 12
• Kasjer- Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Kierowca C+E w transporcie między-

narodowym (Kraje UE) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

C+E 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Polska) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Polska - Niemcy) 2
• Kierownik budowy (Żagań) 1
• Kierownik Powiatowego Zespołu Do-

radztwa Rolniczego (Żagań) 1
• Konserwator ujęć wody (Żary) 1
• Księgowa (Iłowa) 1
• Księgowa (Wiechlice) 1
• Kucharz (Świętoszów) 1
• Kucharz (Żagań) 1
• Tokarz/frezer (Małomice) 1
• Magazynier (Bożnów) 1
• Magazynier (Szprotawa) 1
• Magazynier (Wiechlice/Małomice) 3
• Monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych (woj. lubuskie) 2
• Monter sieci wodnych i kanalizacyj-

nych- (Żagań) 2
• Nauczyciel języka angielskiego 

(Szprotawa) 1
• Nauczyciel języka angielskiego w 

przedszkolu (Szprotawa) 1
• Nauczyciel języka angielskiego (Ża-

gań) 1

• Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
(Żagań) 1

• Nauczyciel przedszkola (Świę-
toszów) 1

• Nauczyciel wychowania przedszkol-
nego (Szprotawa) 1

• Operator koparko-ładowarki (Małomi-
ce) 1

• Operator koparko-ładowarki (Żagań) 2
• Operator maszyn do produkcji włók-

nin (Niegosławice) 1
• Operator maszyn przemysłowych 

(Żagań) 2
• Operator maszyn/pracownik produkcji 

(Trzebień) 5
• Opiekun finansowy (Żagań) 1
• Pomoc Magazyniera (Żagań) 2
• Pomocnik elekrtyka (Długie) 1
• Pomocnik produkcji (Iłowa) 3
• Pomocnik stolarza (Szprotawa) 1
• Pracownik gospodarczy (Szprotawa) 1
• Pracownik myjni (Iłowa) 1
• Pracownik ochrony (Szprotawa) 4
• Pracownik ogólnobudowlany (Iło-

wa) 10
• Pracownik produkcji (Gozdnica) 3
• Pracownik socjalny (Żagań) 1
• Przedstawiciel handlowy (Żagań) 1
• Robotnik gospodarczy (Żagań i okoli-

ce) 2
• Robotnik leśny (teren woj. lubuskiego 

i dolnośląskiego) 3
• Rzeźnik (Iłowa) 2
• Siostra PCK / Opiekunka (Żagań) 2
• Specjalista do spraw zakupów (Gozd-

nica) 1
• Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Sprzedawca w sklepie rybnym (Ża-

gań) 1
• Sprzedawca (Żagań) 1
• Sprzedawca (Żagań) 1
• Szwaczka (Leszno Górne) 2

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

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

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

tel. 512 209 363

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

699-932-056

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
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W zagajniku w pobliżu cmentarza leżącego 
niedaleko niewielkiej mazurskiej miejscowości 
zostają znalezione zwłoki mężczyzny. Okazuje 
się, że jest nim Jarosław Zaranek (Wiesław 
Komasa), recydywista, który spędził w zakła-
dach karnych wiele lat. Wkrótce policjanci 
zatrzymują pięciu mężczyzn podejrzanych 
o dokonanie zbrodni. Wśród nich są bracia 
Adam (Leszek Lichota), Marcin (Maciej Mikoła-
jczyk) i Dariusz (Łukasz Simlat) Gradowie, 
Paweł Ołdak i Józef Kopera.

TVP2 dramat obyczajowy, Polska, 2010

Lincz22:25

Piątek

TVP1

21:30

Sobota

Historia aktora znanego z roli herosa, który 
poszukuje własnej tożsamości. Riggan Thomson 
niegdyś zyskał sławę dzięki występom w serii 
fi lmów o przygodach superbohatera Birdmana. 
Kiedy odmówił zagrania w czwartej części cyklu, 
jego kariera przyhamowała. Obecnie starzejący 
się Riggan pracuje nad teatralną adaptacją 
opowiadania Raymonda Carvera, którą zamierza 
wystawić na Broadwayu. Jest jednocześnie jej 
reżyserem i odtwórcą głównej roli. 

Ross wyrusza do Fort Smith, by dopil-
nować sprawiedliwości po śmierci ojca. 
Zabił go tchórzliwy Chaney, który ukrył się 
gdzieś na ziemiach Indian. Ross angażuje 
do pomocy skończonego zawodowo 
szeryfa Roostera Cogburna, nie bacząc na 
jego opinię lenia i pijaka. Do stróża prawa 
dołącza młody obieżyświat LaBoeuf, który 
liczy na sowitą nagrodę. Zamierza pojmać 
ukrywającego się rzezimieszka i sprow-
adzić go z powrotem do Teksasu. 

TVP2
komediodramat, USA, 2014

western, USA, 2010

Birdman czyli (Nieoczekiwane 
pożytki z niewiedzy)

Prawdziwe męstwo 22:20

Niedziela

Przed czterema laty duet młodych superbohat-
erów rozprawił się z nowojorskim gangsterem 
Frankiem D’Amico. Obecnie jego dawna 
pogromczyni, Hit-Girl, jako Mindy Macready 
wiedzie pozornie typowe życie nastolatki. 
Rozpoczyna naukę w szkole średniej. Mimo to 
nadal w pojedynkę walczy ze złem, kontynuując 
dzieło swojego ojca. Jej opiekun, detektyw 
Marcus Williams, martwi się o życie swojej wy-
chowanki. Tymczasem Dave Lizewski, niegdyś 
superbohater Kick-Ass, kończy edukację. 

TVN fi lm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2013

Kick-Ass II 23:30

Poniedziałek

Doświadczony pilot Frank Towns i jego 
współpracownik A.J. wyruszają samolotem na 
pustynię Gobi w Mongolii. Mają stamtąd zabrać 
pracowników zlikwidowanej rafi nerii. Niestety, 
gdy wracają już do Pekinu, samolot natrafi a 
na burzę piaskową. Rutynowy lot kończy się 
katastrofą. Nie wszystkim udaje się przeżyć, 
a ci, którzy ocaleli, znajdują się w dramatycznej 
sytuacji. Uwięzieni zostali gdzieś na pustyni, 
nie mają wody ani jedzenia i żadnej możliwości 
skontaktowania się ze światem.

POLSAT dramat sensacyjny, USA, 2004

Lot Feniksa22:05

Wtorek

Nowy Jork. Doktor Emma Lloyd, prowadzi 
audycję radiową, podczas której udziela 
porad dotyczących miłości i związków. Nad 
romantyczne uniesienia przedkłada ostrożną 
kalkulację w wyborze partnera. Sama wkrótce 
ma wyjść za mąż za statecznego wydawcę 
Ri-charda Brattona. Jest to przemyślana 
decyzja, która ma zapewnić małżonkom 
długie i szczęśliwe pożycie - może bez szalonej 
namiętności, ale też bez burzliwych awantur. 
Emma udziela konsultacji na antenie.

TVP2 komedia romantyczna, Irlandia, USA, 2008

Przypadkowy mąż22:30

Środa

Tomek, owdowiały nauczyciel geografi i, 
wygrywa w audycji radiowej wycieczkę do 
Egiptu. Zabiera na nią ze sobą energiczną 
matkę Krystynę (Aldona Jankowska), 
nastoletnią córkę Dominikę (Klaudia 
Halejcio) i sprytnego syna Bartka. Wszyscy 
spodziewają się, że czeka ich przygoda 
życia, tymczasem już od początku zaczynają 
się kłopoty. Na lotnisku rodzina gubi swoje 
bagaże, po przybyciu do hotelu odkrywa, że 
przydzielono jej zły pokój.

TVN komedia, Polska, 2013

Last Minute22:35

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY REALITY SHOW FILM SENSACYJNY FILM FANTASY DRAMAT OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA TELENOWELA

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

piątek 19 października

05:05 Elif - serial, prod. Turcja
05:55 Wieczna miłość - serial
06:50 Jaka to melodia? 
07:25 Audycje Komitetów 

Wyborczych
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
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w zagrodzie - 

Jagnięcina, zdrowy wybór
12:55 Natura w Jedynce

- fi lm dokumentalny
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn

15:50 Wieczna miłość
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015

16:45 Audycje Komitetów 
Wyborczych

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów - taka 

historia... - telenowela
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:30 Big Music Quiz 
22:35 Samba 

- komediodramat, 
prod. Francja, 2014

00:45 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn

05:00 Koło fortuny 
- teleturniej

05:35 Egzamin z życia 
- serial TVP

06:30 Audycje Komitetów Wy-
borczych 2018 - Audycje 
Komitetów Wyborczych 

06:50 Podróże z historią 
- Śladem Wikingów 

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
14:00 Coś dla Ciebie 
14:45 Audycje Komitetów 

Wyborczych 2018 

15:00 Zakupy pod kontrolą 
- reality show

15:30 Herbatka 
z kabaretem 

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 komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami 

- telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
21:45 Rodzinka.pl - serial
22:25 Lincz - dramat
23:55 Ja, twardziel 

- komedia sensacyjna
01:30 Opiekun - thriller

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 Szybcy i wściekli VI 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2013, reż. Justin 
Lin, wyk. Vin Diesel, 
Paul Walker, Dwayne 
Johnson

22:45 Ted - fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Seth 
MacFarlane, wyk. Mark 
Wahlberg, Mila Kunis

00:55 Batman: 
Początek 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2005, reż. Christo-
pher Nolan, wyk. Michael 
Caine, Liam Neeson, 
Katie Holmes, Christian 
Bale, Gary Oldman, 
Cillian Murphy, 
Tom Wilkinson

03:45 Uwaga! - magazyn
04:00 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
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial
20:05 World of Dance - Polska
21:35 Lepiej późno niż wcale

22:45 Conan barbarzyńca
- fi lm fantasy, 
przygodowy, USA, 2011, 
reż. Marcus Nispel

 Conan od najmłodszych 
lat przejawia talent 
wojownika. Jednak nim 
zdąży dorosnąć, w jego 
rodzinnych stronach 
rozgorzeje krwawa wojna. 

01:05 Paranormal Activity: 
Inny wymiar
 - horror 

 Ryan i Emily wraz z córec-
zką Leilą przeprowadzają 
się do nowego domu. Po 
pewnym czasie rodzice 
znajdują stare kasety 
wideo i równie archaiczną 
kamerę. 

03:00 “Kabaretowa 
Ekstraklasa”

07:00 Teledyski - muzyka
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:35 Horror w Wesołych Ba-

gniskach - fi lm TVP, prod. 
Polska, 1995, reż. Andrzej 
Barański, wyk. Joanna 
Szczepkowska, Jan Frycz, 
Krzysztof Kowalewski

10:10 Patrząc pod słońce 
- dramat, prod. Polska, 
1971, reż. Konstanty 
Ciciszwili

11:00 Wielka miłość Balzaka 
- Contessa - serial

12:10 Wielka miłość Balzaka 
- Komedia ludzka - serial, 
prod. Polska, Francja

13:15 Studio Kultura
13:35 Europejski Festiwal 

Muzyki Filmowej 
- Dzień Polski cz.1 

14:20 Taśmy Kultury 
14:35 Taśmy Kultury 

- Granice podróży 
- widowisko

15:00 Romeo i Julia 
z Saskiej Kępy 
- dramat obyczajowy, 
prod. Polska, 1988, 
reż. Edward Skórzewski, 
wyk. Krzysztof Chamiec

16:45 Zielona ziemia - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
1978, reż. Filip Bajon

17:55 Kocie ślady - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1971

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

- Wstęp do fi lmu 
20:25 Wieczór kinomana 

- Nawet góry przeminą 
22:40 Fabryka hitów 

- Świat jest wasz
23:40 Tygodnik Kulturalny
00:35 Laura - dramat
02:10 Informacje kulturalne

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Zbuntowany anioł 
09:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny
- fabularny

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

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
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.

20:00 Leon zawodowiec 
- fi lm sensacyjny

22:30 Akt odwagi 
00:50 Spartakus: Wojna 

potępionych 
03:00 Na jedwabnym szlaku
04:35 Menu na miarę

05:10 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
sensacyjny, 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 

sensacyjny, Polska
17:55 Brzydula - serial

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Historia Kopciuszka 
- fi lm komedia, 
USA, Kanada, 2004, 
reż. Mark Rosman, 
wyk. Hilary Duff , Jennifer 
Coolidge, Chad Michael 
Murray, Dan Byrd, 
Regina King

22:05 Seks w wielkim 
mieście II 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2010, 
reż. Michael Patrick 
King, wyk. Sarah Jessica 
Parker, Kim Cattrall, 
Kristin Davis, Cynthia 
Nixon, David Eigenberg, 
Liza Minelli, Chris Noth

01:10 American Horror Story 
I: Murder House 
- serial, USA

02:25 Moc Magii

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Turbo Fast - serial 
animowany

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon - serial 

kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill - program 

rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

13:00 Galileo - program 
popularnonaukowy

15:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy
dynamiczny, pełen 
zwrotów i suspensu 
serial obyczajowy opowi-
adający historię dwóch 
oddziałów patrolujących 
ulice współczesnego 
Wrocławia.

16:00 Maria z przedmieścia

16:55 Światło twoich oczu 
- telenowela

18:00 Septagon 
- serial kryminalny
prod. Polska

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 OKO za OKO
23:00 Autostopowicz 

- Wyścig o przetrwanie
Po tragicznych przeżyciach 
Jim Halsey próbuje 
walczyć z demonami 
przeszłości. Jednak na 
jego drodze znowu staje 
psychopatyczny 
autostopowicz.

01:00 Galileo - program 
popularnonaukowy

01:55 TAK czy NIE

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:05 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
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres
09:50 Fascynujący świat

- Tajemnice ludzkiego 
ciała. Przetrwanie

10:55 Korona królów - taka 
historia... - telenowela 
historyczna TVP

11:25 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

13:35 Okrasa łamie przepisy 
- Bio warzywa na stół 
- magazyn kulinarny

14:10 Jak to działa - Mleko 
14:40 Gen innowacyjności
14:55 Spis treści - rozmowy z 

Andrzejem Doboszem
15:05 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
17:00 Teleexpress

17:30 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

18:25 Drogi wolności - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Sport
20:30 Dziewczyny 

ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP

21:30 Hit na sobotę 
- Prawdziwe męstwo
- western, prod. USA

23:30 Bestia - fi lm akcji
01:05 Jaka to melodia?
01:55 Samba 

- komediodramat, 
prod. Francja, 2014

03:55 Spis treści - rozmowy 
z Andrzejem Doboszem
- felieton

04:00 Zakończenie dnia

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:15 Pogoda Flesz sobota
11:25 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny

11:55 Pracująca dziewczyna 
- komedia, prod. USA, 
1988, reż. Mike Nichols, 
wyk. Mellanie Griffi  th, 
Harrison Ford

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 The beprogram rozry-

wkowy
16:25 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
- Jak rozumieć swoje życie

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
18:35 Postaw na milion 
19:35 Lajk!
20:05 The Voice of Poland IX

- program rozrywkowy 
22:15 Sierocki na sobotę 

- program rozrywkowy
23:30 Opiekun 

- thriller, prod. Niemcy, 
2012, reż. Til Schweiger

01:50 Lincz 
- dramat, prod. Polska, 
2010, reż. Krzysztof 
Łukaszewicz

03:25 Doktor Foster - serial, 
prod. Wielka Brytania

04:20 Zakończenie dnia

05:25 Uwaga! 
- magazyn

05:45 Mango 
- telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn

11:00 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska

12:50 MasterChef 
- program rozrywkowy

14:20 Ameryka Express 
16:00 Drzewo marzeń 
17:00 Kuchenne 

rewolucje 
- program kulinarno
-rozrywkowy
prod. Polska

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

- magazyn
20:00 Mam talent 

- program rozrywkowy
prod. Polska

21:45 Wszystko gra 
- fi lm komedia, Polska, 
2016, reż. Agnieszka 
Glińska, wyk. Kinga Preis, 
Eliza Rycembel, Stanisła-
wa Celińska, Sebastian 
Fabijański

23:40 Wkręceni 
- fi lm komedia, Polska, 
2014, reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Piotr Adamczyk, 
Bartosz Opania, Paweł 
Domagała, Krzysztof 
Stelmaszyk, Dominika 
Kluźniak, Kamilla Baar

01:40 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

02:45 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:05 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:15 MY3
10:10 Ewa gotuje
10:45 Nasz Nowy Dom
11:40 Śpiewajmy razem. 

All Together Now
13:10 World of Dance 

- Polska
14:45 Lepiej późno 

niż wcale
15:45 Kabaret na żywo 

według Paranienor-
malnych

17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Madagaskar 3
- fi lm animowany

22:00 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

00:00 Polowanie na Czerwony 
Październik 
- thriller, USA, 1989, 
reż. McTiernan John, 
wyk. Connery Sean, Alec 
Baldwin, Glenn Scott, Neill 
Sam. Marko Ramius jest 
kapitanem uzbrojonego 
w pociski atomowe 
sowieckiego okrętu 
podwodnego “Czerwony 
Październik”, który 
postanawia dopłynąć do 
wybrzeży USA i oddać 
się w ręce Amerykanów. 
Rosjanie zrobią wszystko, 
żeby nie przedostał się na 
stronę wroga.

02:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 TV Shop

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

- Barbara i Jan - serial TVP, 
prod. Polska, 1964, 
reż. Hieronim Przybył, 
wyk. Jan Kobuszewski, 
Janina Traczykówna

10:15 Piosenki Władysława 
Szpilmana - widowisko

10:55 Szlakiem Kolberga 
- Mikromusic - reportaż

11:35 Dokument tygodnia 
- Arcydzieła bez tajemnic: 
Hieronim Bosch 

12:20 Pułkownik Kwiat-
kowski - komediodramat, 
prod. Polska, 1995

14:35 Małpia kuracja 
- komedia, prod. USA, 
1952, reż. Howard Hawks, 
wyk. Cary Grant

16:15 Dama Pikowa - fi lm TVP
16:55 Wydarzenie aktualne

17:35 Taxi Teheran 
- dramat, prod. Iran, 2015, 
reż. Jafar Panahi, wyk. 
Jafar Panahi, Hana Saeidi

19:10 Za młodzi na śmierć 
- Kurt Cobain - fi lm 
dokumentalny

20:20 Bilet do kina 
- Koneser, prod. Włochy, 
2013

22:40 Dranie w kinie
23:20 Lenny Kravitz: Just

Let Go - koncert
00:35 Mocne Kino - Niewidzial-

ny człowiek - fi lm
01:55 Performance
02:40 Wieczór kinomana 

- Nawet góry przeminą 
- dramat

04:55 Legendy Rocka 
- Neil Young

05:30 Teledysk

06:00 Przygody Merlina 
07:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
07:50 Co ludzie powiedzą?
08:25 13 Posterunek 2 
10:10 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
14:55 Następny proszę!
15:50 Małolaty u taty 
17:40 Rycerze z Szanghaju

Dwaj przyjaciele 
próbują zapobiec spiskowi 
uśmiercenia rodziny 
królewskiej, przy okazji 
dokonując prywatnej 
zemsty na mordercach 
ojca Chona. 

20:00 Con Air: Lot skazańców
Samolot przewożący 
najniebezpieczniejszych 
skazańców zostaje przez 
nich opanowany. Zwoln-
iony warunkowo Cameron, 
będąc na pokładzie, 
stara się powstrzymać 
kryminalistów. 

22:10 Tokarev: zabójca 
z przeszłości 
- fi lm sensacyjny
Kiedy rosyjska mafi a 
porywa córkę byłego 
kryminalisty, mężczyzna 
zbiera swoją starą ekipę 
i wymierza sprawiedli-
wość porywaczom.

00:05 Handel 
02:25 Moje Grand Prix. 

Bartek Marszałek
03:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

04:00 Menu na miarę 
- fabularny

04:35 Niesamowite!
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Przygody Merlina
- serial przygodowy

05:45 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
11:05 Dziadek z przypadku 

- serial, USA
12:05 Hop - fi lm komedia, 

USA, 2011, reż. Tim Hill, 
wyk. James Marsden, 
Russell Brand, Kaley 
Cuoco, Hank Azaria

14:10 Bliźniaczki na boisku 
- fi lm rodzinny, USA, 1999, 
reż. David B. Steinberg, 
wyk. Mary-Kate Olsen, 
Ashley Olsen, Eric Lutes, 
Kathryn Greenwood, 
Robert Clark, Joe Grifasi

15:55 Harry Potter i insygnia 
śmierci Część I - fi lm 
przygodowy, USA, Wielka 
Brytania, 2010, reż. 
David Yates, wyk. Daniel 
Radcliff e, Emma Watson, 
Rupert Grint

19:00 Nędznicy - fi lm musical, 
Wielka Brytania, USA, 
2012, reż. Tom Hooper, 
wyk. Hugh Jackman, 
Russell Crowe, Anne 
Hathaway, Amanda 
Seyfried, Sacha Baron 
Cohen, Helena Bonham 
Carter, Eddie Redmayne

22:20 Ze śmiercią jej 
do twarzy
- fi lm komedia, USA, 
1992, reż. Robert 
Zemeckis, wyk. Meryl 
Streep, Bruce Willis

00:30 Legendy ringu 
- fi lm komedia, USA, 2013, 
reż. Peter Segal, wyk. 
Robert De Niro, Sylvester 
Stallone, Kevin Hart, Alan 
Arkin, Kim Basinger

02:55 Moc Magii

06:00 Dragons Den
- Jak zostać 
milionerem

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Turbo Fast 
- serial animowany

08:05 Tom i Jerry Show
09:30 Małpy w kosmosie 2
11:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
14:00 STOP Drogówka
15:00 Cud w Cokeville 

- dramat obyczajowy, 
prod. USA, 2015, 
reż. T.C. Christensen

17:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

19:00 Galileo - program 
popularnonaukowy

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

23:05 Punisher: strefa 
wojny
- fi lm akcji

 Były ofi cer jednostek 
specjalnych Frank Castle 
w wyniku porachunków 
mafi jnych traci rodzinę, 
która zostaje zamor-
dowana na jego oczach. 
Odnalezienie przestępców 
i pomszczenie bliskich 
staje się celem jego życia. 
Pod pseudonimem Punish-
er rozpoczyna krwawą 
rozprawę z przestępcami. 
Dopada szefa nowojorskiej 
mafi i Billego Russoti i 
potwornie go oszpeca.

01:20 STOP Drogówka
02:20 Interwencja
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY MAGAZYN SPEKTAKL TEATRALNY FILM SENSACYJNY KOMEDIA MELODRAMAT

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

niedziela 21 października

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 

- Zamek w Malborku
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 - Na-

jmłodsi wśród zwierząt
14:10 Sonda 2
14:40 Program rozrywkowy
15:05 Big Music Quiz 
16:00 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
17:00 Teleexpress

17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
19:50 Pogoda
19:53 Sport
19:55 Drogi wolności 

- Pojedynek
20:55 Wieczór Wyborczy
21:35 Rolnik szuka żony 

- reality show
22:35 Zakochana Jedynka 

- A psa biorę ja - kome-
dia, prod. USA, 2016

00:20 Prawdziwe męstwo
 - western, prod. USA, 
2010, reż. Ethan Coen

02:15 Jaka to melodia?
03:05 Bestia - fi lm akcji
04:40 Spis treści 
04:45 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
11:00 Pogoda Flesz niedziela
11:10 Rodzinne oglądanie

- W poszukiwaniu nowej 
Ziemi - Jak znaleźć nowy 
dom? - fi lm

12:10 Gwiazdy w południe 
- Daleki kraj - western, 
prod. USA, 1954, reż. An-
thony Mann, wyk. James 
Stewart, Walter Brennan

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 seria - Bitwa widow-
isko muzyczne

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram

18:35 Na dobre i na złe
- serial TVP

19:35 Zakupy pod kontrolą 
- reality show

20:05 Świat to za mało 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Wielka 
Brytania, 1999, 
reż. Michael Apted

22:20 Kino bez granic 
- Birdman czyli (Nie-
oczekiwane pożytki 
z niewiedzy) - dramat

00:30 Wilde Maus
02:25 Świat to za mało 

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Wielka 
Brytania, 1999, 
reż. Michael Apted, 
wyk. Pierce Brosnan, 
Robert Carlyle

04:35 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
12:25 Diagnoza - serial, Polska
13:25 Mam talent 

- program rozrywkowy
15:00 Top Model - program 

rozrywkowy
16:00 Pacyfi kator 

- fi lm komedia, 
USA, Kanada, 2005, 
reż. Adam Shankman, 
wyk. Vin Diesel, Lauren 
Graham, Faith Ford, Britta-
ny Snow, Max Thieriot

18:00 Domowe rewolucje 
19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef - program 

rozrywkowy

21:30 Pod powierzchnią 
- serial, Polska

23:00 Szybcy i wściekli VI 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2013, reż. Justin 
Lin, wyk. Vin Diesel, 
Paul Walker, Dwayne 
Johnson, Jordana Brew-
ster, Michelle Rodriguez, 
Tyrese Gibson

01:45 Ted - komedia, 
USA, 2012, reż. Seth 
MacFarlane, wyk. Mark 
Wahlberg, Mila Kunis, Joel 
McHale, Giovanni Ribisi

 Nie tylko mali chłopcy 
mają ulubione pluszaki. 
Kompan Johna nie jest 
jednak zwyczajny...

03:55 Uwaga! 
- magazyn

04:15 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Megamocny i guzik 
zagłady

09:20 Epoka lodowcowa: 
Mamucia gwiazdka

09:45 101 dalmatyńczyków
11:35 Dziennik cwaniaczka 3

- komedia familijna
 Dla Grega Heffl  eya idealne 

wakacje nie oznaczają 
wyjazdów, uprawiania 
wszelakiej maści sportów 
i czasu na świeżym powie-
trzu. Jemu zamiast letniej 
bryzy bardziej odpowiada 
zapach coli, wycieczki 
ograniczył by najchętniej 
drogi potrzebnej na 
dotarcie przed telewizor.

13:40 Madagaskar 3
15:40 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
17:35 Nasz Nowy Dom
18:40 Dom pełen życia
18:50 Wydarzenia

19:25 Państwo w Państwie
- magazyn

19:55 W rytmie serca
21:10 Kabaret na żywo 

według Paranienor-
malnych

23:10 Ślad
01:10 Bez litości - thriller, USA, 

2014, reż. Antoine Fuqua, 
wyk. Bill Pullman, Chloë 
Grace Moretz, Csokas 
Marton, David Harbour, 

 McCall odciął się od 
tajemniczej przeszłości, by 
rozpocząć nowe, spokojne 
życie. Ale kiedy spotyka 
Teri, nie może pozostać 
bezczynny.

04:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 TV Shop

07:00 Białoruski klimat 
07:25 Teledyski
07:55 Dranie w kinie 
08:35 Angielskie śniadanie 

- Pan wzywał, Milordzie? 
- serial komediowy, prod. 
Wielka Brytania, 1988

09:40 Śladami wielkich 
kompozytorów 
- Śladami Liszta - fi lm do-
kumentalny, prod. Francja, 
2012, reż. Alain Dualt

10:45 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

11:25 Homolkowie na 
urlopie - komedia, prod. 
Czechosłowacja, 1972

13:10 Doskonałe popołudnie 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2005

14:55 Chuligan Literacki 
15:25 Gianni Schicchi 

Woody’ego Allena 
16:00 Gianni Schicchi - opera
17:15 Niedziela z... Anną 

Seniuk

18:10 Niedziela z... 
- Moralność pani 
Dulskiej - spektakl 
teatralny, prod. Polska

20:20 Panorama kina 
polskiego - Fale 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2016, 
reż. Grzegorz Zariczny, 
wyk. Anna Kęsek,
Katarzyna Kopeć

21:50 Trzeci punkt widzenia 
22:20 Dokument.pl - Love, love 

- fi lm dokumentalny
22:50 Scena altenatywna 
23:30 Bilet do kina - Koneser
01:50 Teraz animacje! 

- Budzik - fi lm animowany, 
prod. Czechy, 2017

02:00 Teraz animacje! 
02:20 Legendy Rocka 

- Grateful Dead

06:25 Flash 
08:15 Skorpion 

- serial fabularny
11:00 Klan urwisów 
12:50 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Żabi Król 
14:00 Miłość, szmaragd i 

krokodyl 
Autorka romansów 
wyjeżdża do Kolumbii 
ratować siostrę porwaną 
dla okupu. Pomaga jej 
przypadkowo poznany 
łowca przygód.

16:20 Wodny świat 
- fi lm przygodowy
Wizja przyszłości, w której 
po stopnieniu lodowców 
Ziemia zamieniła się 
w wielki ocean. Troje 
bohaterów wyrusza na po-
szukiwanie legendarnego 
stałego lądu.

19:00 Następny proszę!
20:00 Iluzja 
22:15 Przekręt 

00:20 Ukryta tożsamość 
- fi lm sensacyjny
Jest rok 1961. Dziewięci-
olatek Messaoud nie ma 
łatwego życia. Nie dosyć, 
że przyszło mu dorastać 
w okresie wojny francusko 
- algierskiej, to na skutek 
choroby matki ojciec 
oddaje go wraz z bratem 
do adopcji.

01:15 Dyżur
01:55 Biesiada na cztery 

pory roku - serial
02:40 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:15 Biesiada na cztery

pory roku
- serial obyczajowy

04:00 Menu na miarę 
04:40 Z archiwum policji 
05:05 Niewolnica Victoria

05:50 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska
10:05 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
13:35 Dziadek z przypadku 

- serial, USA
14:35 Psy i koty: Odwet Kitty

- fi lm przygodowy, USA, 
Australia, 2010, reż. Brad 
PeytonBrad Peyton, wyk. 
James Marsden, Nick 
Nolte, Christina Applegate, 
Katt Williams, Bette 
Midler, Neil Patrick Harris, 
Wallace Shawn, Roger 
Moore, Joe Pantoliano, 
Chris O’Donnell, Michael 
Clarke Duncan

16:15 Miś Yogi - fi lm rodzinny, 
USA/Nowa Zelandia, 
2010, reż. Eric Brevig, 
wyk. Dan Aykroyd, Justin 
Timberlake, Anna Faris

17:55 Historia Kopciuszka 
- fi lm komedia, USA, 
Kanada, 2004, reż. Mark 
Rosman, wyk. Hilary Duff , 
Jennifer Coolidge, Chad 
Michael Murray, Dan Byrd, 
Regina King

20:00 Harry Potter
i insygnia śmierci 
Część II - fi lm przy-
godowy, USA, Wielka 
Brytania, 2011, reż. David 
Yates, wyk. Daniel Rad-
cliff e, Emma Watson

22:45 Plaga - fi lm horror, USA, 
2007, reż. Stephen Hop-
kins, wyk. Hilary Swank, 
David Morrisey

00:50 Sposób na morderstwo 
- serial, USA

01:50 Moc Magii 
04:00 Druga strona medalu

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata
- serial przygodowy

07:35 Turbo Fast - serial 
animowany

08:05 Dzielna Mysz
08:25 Pieska Gwiazdka 
 Osierocony szczeniaczek 

- śliczny jack russell 
terrier - ma niezwykłe 
telepatyczne zdolności. 
CIA chce go wyszkolić 
i uczynić go swoją tajną 
bronią, ale los sprawia, 
że piesek wydostaje się 
na wolność i trafi a w 
ręce dwóch braci, którzy 
bardzo chcą go przygarnąć 
pod swój dach. 

10:00 Galileo - program 
popularnonaukowy

12:00 Samotny wilk McQuade 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1983, reż. Steve Carver

14:10 Wciąż ją kocham 
- melodramat, USA, 
2010, reż. Hallström Lasse, 
wyk. Jenkins Richard

  John, przystojny 
i dość zamknięty 
w sobie żołnierz Sił 
Specjalnych, odwiedza 
na przepustce ojca w 
Karolinie Południowej. 

16:40 Wyścig szczurów 
- komedia, USA,
2001, reż. Zucker Jerry

19:00 Galileo - program 
popularnonaukowy

20:00 Zmartwychwstały 
- dramat obyczajowy 

22:20 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

00:20 Tuż przed tragedią
02:30 SuperLudzie

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? 

- teleturniej muzyczny
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
09:50 Komisarz Alex 

- serial kryminalny 
10:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:25 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 BBC w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

16:05 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy

17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 

- felieton
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 Teatr Telewizji - Słowo 

honoru - spektakl
22:30 Dekalog - Dwa - fi lm
23:40 Jerzy Popiełuszko. 

Posłaniec prawdy - fi lm
01:20 A psa biorę ja 

- komedia, prod. USA
03:05 Oblicze Miłosierdzia 

- fi lm dokumentalny

05:25 Koło fortuny 
06:00 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
06:55 Coś dla Ciebie 
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 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 Bake Off  Junior
15:10 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
16:00 Koło fortuny - teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
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 milion

20:55 M jak miłość
- serial TVP

21:45 Kulisy - Postaw 
na milion

21:55 Syn - serial, prod. USA
22:50 Dzielnica bankowa 

- serial sensacyjny, 
prod. Francja, 2017

23:55 Trzeci ofi cer - Pułapka
- serial sensacyjny TVP

00:50 Birdman czyli (Nie-
oczekiwane pożytki 
z niewiedzy)- dramat, 
prod. USA, 2014

03:00 Wilde Maus
04:50 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 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, Morris Chestnut

01:40 Co za tydzień 
- magazyn

02:10 Biuro - serial 
komedia, USA

02:45 Uwaga! - magazyn
03:10 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
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial

20:10 MEGA HIT
- Bez litości 
- thriller, USA, 2014, 
reż. Antoine Fuqua, 
wyk. Bill Pullman, Chloë 
Grace Moretz, Csokas 
Marton, David Harbour, 
Denzel Washington

22:55 Krzyżowy ogień
- fi lm akcji, USA, 2011, 
reż. Ernie Barbarash, wyk. 
Jean-Claude Van Damme, 
Adkins Scott, Chapman 
Kevin, Kaye Ivan, Panc Alin

01:05 Lot Feniksa 
- fi lm przygodowy,
USA, 2004, reż. Moore 
John, wyk. Dennis 
Quaid, Gibson Tyrese, 
Curran Tony

03:25 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:15 Studio Kultura 
08:40 Kocie ślady - fi lm TVP, 

reż. Paweł Komorowski, 
wyk. Janusz Gajos, 
Mieczysław Pawlikowski, 
Joanna Jędryka

10:10 Wieczór u Abdona 
- fi lm obyczajowy, 
reż. Agnieszka Holland, 
wyk. Marek Bargiełowski, 
Beata Tyszkiewicz

11:00 Wielka miłość Balzaka 
- Spotkanie w Sankt 
Petersburgu - serial, 
prod. Polska, Francja, 1973

12:05 Wielka miłość Balzaka 
- Linoskoczki - serial, 
prod. Polska, Francja

13:05 Studio Kultura
13:25 Ilo Ilo - dramat, prod. 

Singapur, 2013, reż. 
Anthony Chen, wyk. Koh 
Jia Ler, Angeli Bayani, Tian 
Wen Chen, Yann Yann Yeo

15:15 Skarby ukryte
- fi lm TVP, reż. Krzysztof 
Zanussi, wyk. Maja Ko-
morowska, Agata Buzek

16:15 Taśmy Kultury 
16:50 Goodbye Rockefeller 
18:35 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach
19:05 Polska szkoła 

animacji - Czerwone
i czarne 

19:10 Polska szkoła 
animacji - Oczekiwanie 

19:25 Którędy po sztukę 
19:35 Videofan - Portrety
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Geniusz - serial
21:20 Więcej niż fi kcja 

- Kino przyszłości 
23:40 Kronos - magazyn
00:25 Panorama kina 

polskiego - Fale - fi lm

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Zbuntowany anioł 

Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny 
DiCarlo i zakochuje się 
w synu pana domu.

09:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział

specjalny
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny  - fabularny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, mo-
mentami ekscytujące, ale 
często i niebezpieczne.

20:00 Wodny świat 
22:50 Leon zawodowiec 
01:30 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

02:10 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek

02:45 Biesiada na cztery pory 
roku - serial obyczajowy

03:20 Na jedwabnym szlaku 
- serial dokumentalny

04:35 Niesamowite!
05:05 Niewolnica Victoria

- telenowela

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
sensacyjny, 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 

sensacyjny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Oko za oko 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1996, reż. John 
Schlesinger, wyk. Sally 
Field, Kiefer Sutherland, 
Ed Harris, Joe Mantegna, 
Beverly D’Angelo, Alexan-
dra Kyle

22:10 Kości
- serial, USA

23:10 Harry Potter i insygnia 
śmierci Część II 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2011, reż. David Yates, 
wyk. Daniel Radcliff e, 
Emma Watson, Rupert 
Grint, Ralph Fiennes, 
Alan Rickman

01:50 American Horror Story 
I: Murder House - serial

03:00 Moc Magii

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Turbo Fast - serial 
animowany

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon - serial 

kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill - program 

rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
- telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
- telenowela

18:00 Septagon - serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
Fabuła serialu koncentruje 
się na pracy dwóch par 
policjantów stanowiących 
dwa zespoły dochodzenio-
we i prowadzonych przez 
nich śledztwach, rozbu-
dowując jednocześnie 
wątki osobiste każdej 
z pierwszoplanowych 
postaci i ukazując ich 
życiowe perypetie i 
uczuciowe komplikacje.

21:05 Śmierć na 1000 
posobów

22:00 Galileo 
00:00 Dragons Den - Jak 

zostać milionerem
- program rozrywkowy
prod. Polska

02:05 Interwencja
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06:30 Wieczna miłość - serial
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 
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:40 To się opłaca 
12:55 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 

- felieton
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 Orły sportu 

- reportaż
21:40 Kompania X - serial
22:35 Concorde - Port lotniczy 

1979 - fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1979, 
reż. David Lowell Rich, 
wyk. Alain Delon

00:35 Czy świat oszalał? 
- Anja i mali czarownicy 
- dokumentalny

01:45 Romeo i Julia z Saskiej 
Kępy - dramat 

03:30 Gallipoli początek 
imperium Murdocha

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość - serial TVP
07:00 O Niepodległej... 

- reportaż
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra5
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

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

obyczajowy, prod. Turcja
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

20:55 M jak miłość 
- serial TVP

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fi kcji 
- 21 x Nowy Jork 
- fi lm dokumentalny

00:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

00:35 Syn - serial, prod. USA
01:30 Paradoks - Paradoks
02:30 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
03:30 Małżeństwa z przy-

musu - fi lm dokumental-
ny, prod. Wielka Brytania, 
2015, reż. Anna Hall

04:25 Zakończenie

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 - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 

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

20:10 Doradca smaku
- program rozrywkowy
prod. Polska

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Diagnoza 
- serial, Polska

22:30 Kuba Wojewódzki 
- talk show

23:30 Superwizjer 
- magazyn reporterów

00:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 
- program rozrywkowy

01:05 36,6 
02:05 Masters Of Sex 

- serial, USA
03:15 Uwaga! 

- magazyn
03:40 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
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
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial 
20:05 Ślad

22:05 Lot Feniksa - fi lm 
przygodowy, USA, 2004, 
reż. Moore John

 Gdy doświadczony pilot 
samolotu dostawczego 
Frank Towos i jego 
współpracownik AJ 
wyruszają do Tan sag 
Basin w Mongolii, by 
ewakuować załogę 
zlikwidowanego 
szybu naftowego, nie 
przypuszczają nawet, 
że “rutynowa” operacja 
zmieni się w desperacką 
walkę o przetrwanie. 

00:40 50 pierwszych randek 
- komedia romantyczna, 
USA, 2004

02:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 TV Shop

07:00 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:40 Goodbye Rockefeller

- fi lm fabularny, 
reż. Waldemar Szarek, 
wyk. Piotr Fronczewski, 
Jolanta Fraszyńska, 
Kamil Gewartowski

10:25 Niedziela Barabasza 
- fi lm TVP, reż. Janusz 
Kondratiuk, wyk. Anna 
Seniuk, Zdzisław Kuźniar, 
Jan Mateusz Nowakowski

11:00 Wielka miłość Balzaka - 
Wyzwolony - serial

12:05 Nad Niemnem 
- serial TVP, reż. Zbigniew 
Kuźmiński, wyk. Iwona 
Katarzyna Pawlak, 
Janusz Zakrzeński

13:05 Studio Kultura
13:25 Cudowne miejsce 

- fi lm obyczajowy, 
reż. Jan Jakub Kolski

15:10 Taśmy Kultury 

15:45 Siekierezada 
- dramat, reż. Witold 
Leszczyński, wyk. Edward 
Żentara, Daniel Olbrychski

17:20 Blizna - dramat
19:15 Kronos - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Szklana menażeria 

- spektakl teatralny, 
reż. Jerzy Antczak

22:15 Lekkie obyczaje 
- U niej w domu, 
prod. Francja, 2012

00:10 Dezerterzy - rozmowa
00:35 Młoda Polska - Seks 

dla opornych - fi lm
00:50 Nocny dokument
01:45 Informacje kulturalne 
02:10 Kino nocne

- Daleko od siebie 
- fi lm obyczajowy,
reż. Feliks Falk

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań

- fabularny
08:00 Zbuntowany 

anioł 
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Gliniarz 
i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw 

20:00 Anatomia strachu 
- thriller
Na dom handlarza 
diamentami napadają 
bandyci, którzy chcą 
dostać się do sejfu z cenną 
zawartością. Właściciel 
nie ma zamiaru im tego 
ułatwiać.

21:45 Iluzja 
00:05 Przekręt 
02:05 Moje Grand Prix. 

Bartek Marszałek
02:40 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

04:00 Z archiwum 
policji 
- fabularny

04:40 Niesamowite!
05:05 Niewolnica Victoria

- telenowela

05:25 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
sensacyjny, 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 

sensacyjny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Krwawy sport 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1988, reż. Newt Arnold, 
wyk. Jean-Claude Van 
Damme, Donald Gibb

21:55 Ojciec chrzestny II 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1974, reż. Francis 
Ford Coppola, wyk. Al 
Pacino, Robert Duvall, 
Diane Keaton, Robert 
De Niro, John Cazale, 
Talia Shire, Lee Strasberg, 
Michael V. Gazzo, G.D. 
Spradlin, Richard Bright, 
Bruno Kirby, Frank Silvero, 
Francesca De Sapio, 
Morgana King, James 
Caan, Abe Vigoda

02:05 Sposób na morderstwo 
- serial, USA

03:00 Moc Magii

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Turbo Fast - serial 
animowany

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon - serial 

kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill

- program rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
16:55 Światło twoich oczu 

- telenowela
18:00 Septagon - serial 

kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Las samobójców 
- horror, USA, 2016,
reż. Zada Jason, wyk. 
Dormer Natalie, Macken 
Eoin, Vogt Stephanie 

 Młoda Amerykanka, Sarah, 
wyrusza na poszukiwanie 
swojej siostry bliźniaczki, 
która w tajemniczych 
okolicznościach zaginęła 
w Japonii.

23:00 Śmiertelne 
porachunki
- dramat kryminalny, 
Meksyk, USA, 2013, 
reż. Frazier R. Ellis, 
wyk. Carbonell Nestor, 
Goss Luke

01:00 STOP Drogówka
- magazyn

02:00 Polityka na ostro
02:50 Graffi  ti

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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środa 24 października

06:30 Wieczna miłość - serial
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

Policjanci znajdują ciało 
mężczyzny, w jego 
własnym mieszkaniu. 

10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów - tele-

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

- Szwajcarski Park 
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 Ojcowie 

niepodległości 
17:19 Pogoda
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
20:25 Leśniczówka
20:55 Liga Mistrzów

- FC Barcelona Inter 
Mediolan, prod. Wielka 
Brytania

00:25 Serial fabularny
01:15 Kompania X - serial
02:00 Wojsko - polskie.pl 
02:30 Concorde - Port lotniczy

05:25 Koło fortuny
06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
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
14:10 Postaw na milion 
15:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial 

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

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:50 Na dobre i na złe 
- serial TVP

21:50 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks - Przypad-
kowy mąż - komedia, 
prod. Irlandia, USA, 2008

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

01:00 Dzielnica bankowa 
- serial sensacyjny

02:05 Świat bez 
tajemnic 
- Ostatnia podróż Diany. 
Tydzień, który zmienił 
monarchię

02:55 Codzienna 2 m. 3 
- serial komediowy TVP

03:55 Zakończenie dnia

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 - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 

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

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
prod. Polska

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:30 Ameryka Express 
23:05 Wszystko gra 

- fi lm komedia, 
prod. Polska, 2016, 
reż. Agnieszka Glińska, 
wyk. Kinga Preis, Eliza 
Rycembel, Stanisława 
Celińska, Sebastian 
Fabijański

01:00 Oszuści 
- serial, USA

02:00 Uwaga! 
- magazyn

02:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

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

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial
20:30 Śpiewajmy razem. All 

Together Now

22:05 50 pierwszych randek 
- komedia romantyczna, 
USA, 2004, reż. Segal 
Peter, wyk. Sandler Adam, 
Drew Barrymore, Schnei-
der Rob, Allen Covert, Dan 
Aykroyd, Sean Astin, Strus 
Lusia 

 Henry Roth wiedzie 
godne pozazdroszczenia 
życie. Jest weterynarzem, 
mieszkającym na 
Hawajach, który spędza 
miło czas w towarzystwie 
odpoczywających na 
wyspie kobiet i ani myśli o 
stałym związku. 

00:15 Sprzymierzeni 
- thriller

03:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 TV Shop

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:20 Studio Kultura 
- Rozmowy

08:35 Blizna - dramat, reż. 
Krzysztof Kieślowski, 
wyk. Franciszek Pieczka, 
Mariusz Dmochowski, 
Jerzy Stuhr, Jan Skotnicki, 
Stanisław Ignar

10:25 Kiedy byliśmy mali 
- fi lm krótkometrażowy 
TVP, reż. Jadwiga Kędzier-
zawska, wyk. Włodzimierz 
Marszał, Irena Laskowska

11:00 Nad Niemnem - serial
13:10 Studio Kultura
13:25 Śmierć jak kromka 

chleba - dramat, reż. 
Kazimierz Kutz, wyk. 
Janusz Gajos, Jerzy Trela

15:35 Taśmy Kultury
- Optymistycznie bardzo 

15:50 Taśmy Kultury 

16:15 Wrony 
- dramat, reż. Dorota 
Kędzierzawska, wyk. 
Karolina Ostrożna

17:30 Dama Kameliowa 
- melodramat, reż. Jerzy 
Antczak, wyk. Anna
Dymna, Jan Frycz

19:25 Dezerterzy - rozmowa
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Na wschód od Holly-

wood - Jak ojciec i syn 
- dramat

22:25 Pegaz
23:10 Ziemia, planeta ludzi 

- Szwedzka teoria miłości 
00:45 Lekkie obyczaje - U niej 

w domu, prod. Francja, 
2012, reż. Franois Ozon

02:35 Informacje kulturalne 
02:50 Kino nocne - Nic 

- dramat

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Zbuntowany anioł 
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Pocałunek smoka 

21:55 Mechanik: 
Czas zemsty 
- fi lm akcji
W wyniku strzelaniny 
były komandos traci żonę 
i dziecko. Po siedmiu 
latach nadarza się okazja, 
by dokonać zemsty na 
odpowiedzialnych za to 
ludziach.

23:55 Code Black: 
Stan krytyczny 

00:45 Flash 
01:40 Na jedwabnym szlaku 

- serial dokumentalny
02:05 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

03:45 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:40 Niesamowite!
05:05 Niewolnica Victoria

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
sensacyjny, 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 

sensacyjny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

byczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Ojciec chrzestny III 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1990, reż. Francis Ford 
Coppola, wyk. Al Pacino, 
Diane Keaton, Talia Shire, 
Andy Garcia, Eli Wallach, 
Joe Mantegna, George 
Hamilton, Bridget Fonda, 
Sofi a Coppola, Raf Vallone, 
Franc D’Ambrosio, Helmut 
Berger, John Savage

23:35 Wyspa tajemnic 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2009, 
reż. Martin Scorsese,
wyk. Leonardo DiCaprio, 
Mark Ruff alo, Ben Kings-
ley, Max Von Sydow

02:20 Moc Magii 
04:30 Druga strona 

medalu
- talk show

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Turbo Fast
- serial animowany

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon - serial 

kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill - program 

rozrywkowy
12:00 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

- telenowela
18:00 Septagon - serial 

kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
21:00 OKO za OKO

22:00 Tajna broń 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1996, reż. Woo 
John, wyk. Christian, 
Mathis Samantha, 
Lindo Delroy, Bob Gunton, 
Whaley Frank 

 Major Vic Deakins razem ze 
swoim kolegą kapitanem 
Rileyem Hale odbywają 
szkoleniowy lot nowym 
bombowcem, na pokładzie 
którego znajdują się 
dwa pociski uzbrojone 
w głowice nuklearne. 

00:20 Trampolina
01:20 Tuż przed tragedią
02:25 Interwencja
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER FILM OBYCZAJOWY KOMEDIA KOMEDIA SERIAL KRYMINALNY

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

czwartek 25 października

05:00 Telezakupy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:20 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
09:50 Komisarz Alex - serial
10:50 Jeden z dziesięciu 
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 

- Wiedeńskie bobry - fi lm
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 Ojcowie niepodległości 

- felieton
17:19 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
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Tanie Dranie 
01:40 Serial fabularny

05:20 Koło fortuny
05:55 Na dobre i na złe 
06:50 Operacja Zdrowie!
07:20 Na sygnale - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
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
15:05 Na dobre i na złe 
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 

komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami 

- telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial

20:45 Doktor Foster 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2016

21:50 Starsky i Hutch 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 2004, 
reż. Todd Phillips, 
wyk. Ben Stiller, Owen 
Wilson, Snoop Dogg

23:35 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

00:05 Czerwony świt - fi lm 
akcji, prod. USA, 2012, 
reż. Dan Bradley, wyk. 
Chris Hemsworth, Josh 
Peck, Josh Hutcherson

01:50 Grupa specjalna 
“Kryzys” - Odc. serial

02:50 Art Noc - Europejski 
Stadion Kultury Rzeszów 
2017 - Bovska - koncert

03:45 Zakończenie dnia

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 - 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
- program rozrywkowy

21:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:35 Last Minute - fi lm 
komedia, Polska, 2013, 
reż. Patryk Vega, wyk. 
Wojciech Mecwaldowski, 
Aldona Jankowska, Klau-
dia Halejcio, Bartłomiej 
Świderski

00:20 Pod powierzchnią 
- serial, Polska

01:20 Kuba Wojewódzki 
- talk show

02:25 Uwaga! 
- magazyn

02:50 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
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial
20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Przyjaciółki

22:10 Sprzymierzeni 
- thriller, Wielka 
Brytania, USA, 2016, 
reż. Robert Zemeckis, 
wyk. Brad Pitt

 1942 rok, Afryka Północna. 
Max Vatan jest ofi cerem 
wywiadu, który spotyka 
na swej drodze działaczkę 
francuskiego ruchu oporu, 
Marianne Beauséjour. Para 
udaje małżeństwo. 

00:55 Chirurdzy
- serial obyczajowy, 
USA, 2009, reż. Donna 
Deitch, wyk. Ellen 
Pompeo, Dempsey 
Patrick 

02:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 TV Shop

07:00 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Studio Kultura
08:40 Dama Kameliowa 

- melodramat, reż. 
Jerzy Antczak, wyk. Anna 
Dymna, Jan Frycz, Anna 
Radwan, Stanisława 
Celińska, Jerzy Kamas

10:30 Doradcy króla Hydropsa 
- fi lm animowany

11:00 Nad Niemnem - serial
12:05 Daleko od szosy - 

Szpaki - serial TVP, reż. 
Zbigniew Chmielewski, 
wyk. Krzysztof Stroiński, 
Sławomira Łozińska, 
Antoni Jurasz, Gustaw 
Lutkiewicz, Irena Kownas, 
Jan Himilsbach, Janusz 
Paluszkiewicz, Andrzej 
Wichrowski

13:25 Studio Kultura
13:45 Bajki na dobranoc 

- dramat, reż. Sławomir 
Idziak, wyk. Michał Bajor

15:10 Duże zwierzę 
- fi lm obyczajowy

16:30 Taśmy Kultury 
17:00 Wrzeciono czasu
18:55 Pegaz
19:35 Teraz animacje! 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy 

klub fi lmowy 
- Wstęp do fi lmu 
- Kobieta w oknie

20:25 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Kobieta 
w oknie - dramat

22:10 Pojedynki stulecia
22:45 Portrety - Wróblewski 

według Wajdy 
23:40 Scena Klasyczna 

- 31 Katarzyna Budnik
00:35 Na wschód od Holly-

wood - Jak ojciec i syn 
- dramat

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Zbuntowany anioł 

- telenowela
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
- serial kryminalny

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 

20:00 Straszny fi lm 3 
Cindy Campbell jest 
dziennikarką tropiącą 
zjawiska nadprzyrodzone. 
Postanawia zbadać zaga-
dkę tajemniczej kasety, 
która sprowadza śmierć na 
każdego, kto ją obejrzy.

21:45 Polowanie 
na drużbów 

23:50 Pociąg do Hollywood
01:50 Moje Grand Prix. 

Bartek Marszałek
02:30 Biesiada na cztery 

pory roku - serial
03:05 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

04:00 Z archiwum policji 
04:35 Niesamowite!
05:05 Niewolnica Victoria

- telenowela

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
sensacyjny, 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 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Ze śmiercią jej 
do twarzy 
- fi lm komedia, 
USA, 1992, reż. Robert 
Zemeckis, wyk. Meryl 
Streep, Bruce Willis, Goldie 
Hawn, Isabella Rossellini, 
Ian Ogilvy, Adam Storke

22:15 Porwani
- serial sensacyjny

23:15 Strzelec 
- serial, USA

00:10 Sztanga i cash 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2013,
reż. Michael Bay, 
wyk. Mark Wahlberg, 
Dwayne Johnson, 
Anthony Mackie, 
Tony Shalhoub, 
Ed Harris

02:50 Moc Magii

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Turbo Fast 
- serial animowany

07:35 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon - serial 

kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill - program 

rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy,
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
16:55 Światło twoich oczu 

- telenowela
18:00 Septagon - serial 

kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci 

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial obyczajowy

21:00 OKO za OKO
22:00 Świt żywych trupów 

- horror, USA, Kanada, 
Japonia, Francja, 2004, 
reż. Snyder Jack, 
wyk. Phifer Mekhi, Polley 
Sarah, Rhames Ving 

 Grupa ludzi, ocalałych po 
ataku zombie, uciekając 
przed coraz większą i 
bardziej krwiożerczą 
hordą żywych trupów, 
chroni się w opustoszałym 
centrum handlowym na 
przedmieściach. 

00:05 Trampolina
01:05 Tuż przed tragedią
02:10 Polityka na ostro
03:00 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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19.10

20.10

21.10

22.10

23.10

24.10

25.10

Piotra, Ziemowita
Narodowy Dzień Pamięci 
Duchownych Niezłomnych

Felicjana, Ireny
Światowy Dzień Statystyki

Urszuli, Celiny
Dzień Bez Skarpetek

Filipa, Kordiana
Światowy Dzień Osób Jąkających

Seweryna, Marleny

Alojzego, Marcina, Arety
Międzynarodowy Dzień Roweru

Kryspina, Ingi, Darii
Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

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

ŻARY KONCERT Z OKAZJI DNIA 
PAPIESKIEGO
Fundacja Ars Activa zaprasza na uroczy-
sty koncert pt „Z ziemi polskiej do wło-
skiej” z okazji 40 rocznicy obchodów 40. 
rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową. 
Koncert odbędzie się w kościele rek-
toralnym (dawniej garnizonowym) pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w piątek 
19.10.2018 o godz 18:00. Podczas kon-
certu zaprezentowane będą koncerty 
Antonia Vivaldiego i Jerzego Filipa Tele-

manna oraz utwory kameralne Antoni-
na Dworzaka, Witolda Lutosławskiego, 
Henryka Wieniawskiego, Jana Sebastia-
na Bacha i innych w wykonaniu między-
narodowego zespołu instrumentalnego 
złożonego z muzyków Polski, Bułgarii, 
Szwajcarii, Kanady pod dyrekcją dr Ma-
riusza Monczaka. Muzyce towarzyszyć 
też będzie słowo o Świętym Jana Pawle II 
oraz jego twórczość literacka. 
Koncert adresowany do Mieszkańców Żar 
ma na celu przypomnienie i uczczenie 
pamięci Świętego Jana Pawła II z okazji 

40 rocznicy wyboru go na papieża. Kon-
cert objęty jest honorowym patronatem 
pani burmistrz Miasta Żary Danuty Ma-
dej, a współorganizowany jest przez Mia-
sto Żary, żarskie parafie oraz Łużyckie 
Stowarzyszenie Żaranin. 
Podczas koncertu uczczeni zostaną du-
chowni niezłomni, ponieważ tego dnia po 
raz pierwszy w Polsce obchodzić będzie-
my Narodowy Dzień Pamięci Duchow-
nych Niezłomnych. 
Na koncert wstęp wolny, wszystkich ser-
decznie zapraszamy.

fo
t.n

ad
es

ła
n

e
fo

t.n
ad

es
ła

n
e

fo
t.n

ad
es

ła
n

e



Moja Gazeta       19 października 2018 39ROZRYWKA

Siedziba spółki: Moja Gazeta Sp. z o.o.,
ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary
Redakcja: ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary,
redakcja@moja-gazeta.info
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Paweł Skrzypczyński, tel. 519077784
Współpraca: Andrzej Buczyński, Jan Mazur

Dział reklamy: tel. 519 077 782
reklama@moja-gazeta.info; tel. 519 077 205
Skład: Andrzej Buczyński
Druk: Drukarnia Polska Press, Nakład: 6.000
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów nie zamówionych 
nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów.

KRZYŻÓWKA

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

ZEGAR CZARNOKSIĘŻNIKA (2D Dubbing)
OD 19:10 DO 22.10 I 25.10 – GODZ. 16:00; 23.10 – GODZ. 15:00
JAK PIES Z KOTEM
OD 19.10 DO 22.10 I 25.10 – GODZ. 18:00; 23.10 – GODZ. 17:00
7 UCZUĆ
OD 19.10 DO 22.10 I 25.10 – GODZ. 20:00; 23.10 – GODZ. 21:15
DKF – TAJEMNICE SILVER LAKE
23.10 – GODZ. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
PAN IBRAHIM I KWIATY KORANU
19.10 – GODZ. 19:00; 20.10 I 21.10 – GODZ. 18:00
TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW (dla  dzieci)
13.10 I 14.10 – GODZ. 16:00

AUTOREKLAMA REKLAMA
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NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU 
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 
 
W SPRZEDAŻY POSIADAMY:
WĘGIEL BRUNATNY, WĘGIEL KAMIENNY , EKOGROSZEK, BRYKIET,
PELLEPELLET, ORAZ WIELE INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. 

Więcej informacji pod nr  tel. 509 835 962 
lub email: phu.junior@wp.pl

               ZAPRASZAMY!!!

PHU "JUNIOR" BARTOSZ HALCZUK
UL. WESOŁA 1, 68-320 JASIEŃ  

REKLAMA


