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Okazało się, że nasz 
kalendarz imprez na 

cały rok pojawił się na 
wielu lodówkach. 15° 11°
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Małgorzata Cegielska
dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu
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cały rok pojawił się na 
wielu lodówkach.

ŻARY Nazwa 
nowego hotelu 
w samym sercu 
Żar budzi wiele 
kontrowersji. 
Razi i wyzwala 
negatywne 
emocje.
Hotel przy ul. Żabikow-
skiej, który został uloko-
wany w zabytkowej ka-
mienicy budzi spore kon-
trowersje wśród miesz-
kańców miasta. Nie cho-
dzi właściwie o sam hotel, 
bo remontowi kamieni-
cy można jedynie przykla-
snąć. Kontrowersje budzi 
nazwa hotelu, która brzmi: 
ApartHotel/Sorau. Użycie 
niemieckiej nazwy miasta 
można by potraktować ja-
ko odwołanie się do przed-
wojennej historii Żar. Moż-
na tylko zapytać, dlacze-
go do niemieckiej nazwy 
a nie do łużyckiej: Żarow? 
Hotel nie jest tablicą pa-
miątkową ani publikacją 
historyczną. To współcze-
śnie funkcjonujący obiekt. 
Stąd liczne uwagi miesz-
kańców i regionalistów, 
którzy zwracają na to uwa-
gę. Oczywiście, można po-
wiedzieć, że prywatna fir-
ma może się nazywać jak 
chce i wara od tego innym. 
No tak, nie byłoby proble-
mu, jakby np. firma „Au-
di” wybudowała sobie ho-
tel i nazwała go „Hotel Au-
di”. Ma do tego prawo. Tu 
jednak mamy do czynie-
nia z nazwą własną mia-
sta. To jednak zmienia po-
stać rzeczy. Nazwy geo-
graficzne, nazwy miast 
i miejscowości, placów 
i ulic itp. , to już jest kwe-
stia zapisów prawa. Podle-
gają one ustawie o mniej-
szościach narodowych 
i etnicznych. Dwujęzyczne 

nazwy można stosować na 
terenach zamieszkałych 
przez mniejszości naro-
dowe, etniczne lub posłu-
gujące się językiem regio-
nalnym. Jeżeli w gminie 
mniejszość stanowi mniej 
niż 20 proc. mieszkańców, 
to wprowadzenie dwuję-
zycznej nazwy jest wyma-
gane konsultacjami, któ-
rych zasady określa rada 
gminy, a za nazwą opowie 
się ponad 50 proc. miesz-
kańców. W Żarach ani 
w powiecie żarskim żadnej 
mniejszości narodowej ani 
etnicznej nie ma. To nie 
Kaszuby ani Opolszczy-
zna. Trudno więc powoły-

wać się na ustawę, która 
daje możliwość nadawa-
nia dwujęzycznych nazw.
Można oczywiście przyjąć 
założenie, że nazwa hote-
lu, to nie jest zmiana na-
zwy miasta ani wprowa-
dzenie dodatkowej nazwy. 
Tu mogą pojawić się praw-
nicze spekulacje. Sprawa 
budzi jednak spore kontro-
wersje i nie przyczynia się 
do pozytywnego wizerun-
ku samego hotelu. Budzi 
po prostu niesmak. 

Wielu mieszkań-
com to przeszkadza. Pyta-
my więc, czy nie przeszka-
dza to radnym miejskim, 
urzędnikom i burmistrz 

Danucie Madej? Co i czy 
w ogóle zamierzają cokol-
wiek w tej sprawie zrobić?

Na stronie interne-
towej nowego hotelu moż-
na przeczytać: „lubimy na-
sze miasto, naszą historię 
i architekturę a nasz ho-
tel stanowi integralną ich 
część (...) Nasz obiekt to 
połączenie tradycji z no-
woczesnością (...). 

Można jedynie wy-
razić wątpliwości, czy to 
połączenie jest naprawdę 
udane, o ile nie - najzwy-
czajniej w świecie - prowo-
kacyjne. 

Paweł Skrzypczyński

Niemiecka nazwa 
w centrum miasta

fot. Paweł Skrzypczyński
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REGION Lubimy kupować 
przez internet. Niestety, 
trzeba cały czas być 
ostrożnym. Oszustów nie 
brakuje.
Zakupy przez internet są bardzo popu-
larne. To częsty sposób nabywania przez 
nas nowych rzeczy. Popularność zawie-
ranych w ten sposób transakcji wynika 
z możliwości licytowania najniższych 
cen oraz łatwego dostępu do interesują-
cych. nas ofert. Z uwagi na zwiększają-
cą się liczbę osób korzystających z inter-
netowych zakupów, zwiększa się rów-
nież liczba osób, które potencjalnie mo-
gą paść ofi arą oszustów. Przyjrzyjmy się 
szczególnie atrakcyjnym ofertom, bądź-
my również ostrożni podając w interne-
cie numer swojej karty kredytowej. 

Warto zadbać o swoje pieniądze 
i nie dać się oszukać. PAS

Uwaga na oszustów 
internetowych

Internet daje duże możliwości, ale jeżeli cokolwiek kupuje-
my, to należy zachować przynajmniej minimum ostrożno-
ści fot.KPP Żary

Sami zadbajmy więc o to, 
aby nie zostać oszukanymi, 
przestrzegając kilku 
poniższych rad:
- czytajmy regulamin portalu au-
kcyjnego i stosujmy się do niego 
- to sposób zabezpieczenia, prze-
strzeganie reguł w nim zawar-
tych pozwoli nam bezpiecznie 
korzystać z zakupów
- wiele serwisów aukcyjnych pro-
ponuje ubezpieczenie transak-
cji oraz program zapewniający 
ochronę kupującym 
- szczególnie uważnie przyjrzyj-
my się ofercie, która zawiera bar-
dzo zaniżoną cenę w stosunku 
do innych ofert szczególnie jeśli 
chodzi o telefony komórkowe lub 
inny sprzęt elektroniczny

- czytajmy komentarze innych 
osób kupujących na portalach 
aukcyjnych, duża liczba ne-
gatywnych komentarzy może 
świadczyć o nieuczciwości sprze-
dającego
- przy zakupie samochodu, czę-
sto okazuje się, że sprzedający 
żąda wpłaty zaliczki, przy tego 
typu transakcjach bądźmy rów-
nież czujni, ponieważ nierzad-
ko, kiedy okaże się, że oferta była 
oszustwem, wpłacających zalicz-
ki, a zarazem oszukanych było 
kilku-a pojazdu fizycznie nie było
- unikajmy zakupów poza aukcją
- przy odbiorze zamówionej 
przesyłki sprawdzajmy zawsze 
jej stan, czy nie została uszko-
dzona
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Z Heleną Sagasz, 
kandydatem na 
burmistrza Jasienia 
rozmawia Paweł 
Skrzypczyński
Dlaczego zdecydowała się 
Pani kandydować?
- Ponieważ nasza piękna gmina 
potrzebuje przyspieszenia. Mu-
simy dorównać sąsiadom. Do 
zrobienia mamy jeszcze wiele. 
Naszym atutem jest przemysł. 
Jak byłam burmistrzem, to pomi-
mo wielkich trudności sprywaty-
zowaliśmy i nie doprowadziliśmy 
do ruiny jeden z największych 
zakładów FMB ZREMB i Fabrykę 
Mebli, w których obecnie pracu-
je około 700 osób. Wybudowany 
został nowy zakład Linstal i po-
wstały nowe firmy np: EKOPOL, 
Jubo Trans i wiele innych. To jest 
nasz potencjał, który przynosi 
gminie dochody. 

Jak była Pani burmistrzem, 
to udało się wiele zrobić.
- To prawda. Zrealizowaliśmy wie-
le inwestycji: budowę szkoły pod-
stawowej przy ulicy Podmokłej, wy-
budowaliśmy nowoczesną oczysz-
czalnię ścieków, budowaliśmy ka-
nalizację, budowaliśmy i moderni-
zowaliśmy bazę kulturalną w mie-
ście i na wsi, budowaliśmy wodo-
ciągi, wykonaliśmy remont bibliote-
ki. Przeprowadziliśmy termomoder-
nizację szkoły podstawowej, wybu-
dowaliśmy zespół boisk Orlik, prze-
prowadziliśmy rewitalizację parku, 
remonty w placówkach oświato-
wych, remizach OSP i stadionie. 

Lista zrealizowanych prac 
jest bardzo długa i nie sposób wy-
mienić wszystkich inwestycji. 

A skąd mieliście na to 
pieniądze?
- Zrealizowanie zadań w tak sze-
rokim zakresie było możliwe dzię-

ki pozyskaniu środków unijnych. 
Tylko w latach 2007-2014 zreali-
zowaliśmy 36 projektów na łączną 
kwotę 28 mln zł i pozyskaliśmy 17 
mln zł środków zewnętrznych. 

Moim zdaniem środki wła-
sne gminy winny być przeznacza-
ne jedynie na wkład własny w pro-
jektach lub spłatę wcześniej za-
ciągniętych zobowiązań kredyto-
wych. 

Ale przy takiej ilości 
inwestycji trzeba uważać na 
finanse.
- Oczywiście. W związku z realiza-
cją dużej ilości zadań inwestycyj-
nych gmina posiadała zadłużenie 
na koniec 2014 r. w kwocie 6 951 
626 zł. Do końca roku 2017 spła-
cono raty kredytowe w wysokości 
1 230 454 zł. Wolne środki w bu-
dżecie na koniec 2014 r. wynosiły 
2 013 806 zł. 

Gmina posiadała również 

środki na rachunku bankowym 
oraz oczekiwała na zwrot środków 
za zrealizowane inwestycje. Gmi-
nie Jasień nie groziła utrata płyn-
ności finansowej, ale występował 
i występuje problem indywidual-
nego wskaźnika zadłużenia. 

Czyli pieniądze trzeba 
pozyskiwać z zewnątrz?
- Jak najbardziej. Priorytetem 
moim była i jest realizacja inwe-
stycji z dofinansowaniem środ-
ków zewnętrznych poprzez skła-
danie wniosków do różnych in-
stytucji. W ostatnim okresie 
na przebudowę dróg gminnych 
można było pozyskać 4 mln zł, 
niestety nasza gmina tych środ-
ków nie pozyskała, ponieważ nie 
został złożony wniosek. 

Jeżeli ponownie zostanie 
Pani burmistrzem, jakie 
będą Pani cele?

- Za najważniejsze cele do re-
alizacji w naszym mieście 
i wsiach stawiam sobie dalsze 
rozwiązywanie problemu go-
spodarki ściekowej, budowę 
i naprawę nawierzchni dróg, 
budowę mostów i chodników, 
rozbudowę oświetlenia ulicz-
nego. Moim celem jest budo-
wa Centrum Kultury i Sportu, 
poprawa estetyki miasta (po-
wołanie w tym celu stowarzy-
szenia). Ważna jest dalsza po-
prawa bazy oświatowej, w tym 
przedszkolnej i utworzenie 
żłobka, rozszerzenie oferty re-
habilitacyjnej budynku przy 
ul. Okrzei, wybudowanie skate 
parku. Chciałabym zorganizo-
wać dobrą współpracę ze sto-
warzyszeniami i zrealizować 
wiele innych zadań, mających 
wpływ na polepszenie warun-
ków życia naszych mieszkań-
ców. 

Musimy dorównać 
sąsiadom

Jadwiga Gotfryd dziękuje 
Wyborcom i walczy dalej. 
W jaki sposób? Popiera 
Helenę Sagasz.

Jadwiga Gotfryd była jedną z czwórki kan-
dydatów na fotel burmistrza Jasienia. Zdo-
była trzeci wynik w głosowaniu. Postano-
wiła jednak aktywnie uczestniczyć w dru-
giej turze wyborów, w której zmierzą się: 
urzędujący burmistrz Andrzej Kamyszek 
i była burmistrz i Przewodnicząca Rady 
Powiatu Helena Sagasz. Jadwiga Gotfryd 
zdecydowała się poprzeć Helenę Sagasz.

- Jako kandydatka startująca w wybo-
rach samorządowych na burmistrza pragnę 
podziękować mieszkańcom miasta i wsi 
Gminy Jasień za obdarzenie mnie zaufa-
niem i oddanie na mnie głosu. Pragnę za-
chęcić Państwa do wzięcia udziału w dru-
giej turze wyborów na burmistrza, w dniu 
4 listopada. Jedynym słusznym wyborem 
na stanowisko burmistrza jest wybór Pani 
Heleny Sagasz. To gwarantuje nam rozwa-
gę, spokój i bezpieczeństwo przy podejmo-
waniu decyzji oraz brak chaosu decyzyjne-
go. Nie dajmy się zwieść obietnicom obec-
nego burmistrza. Te wszystkie obietnice, to 

budowanie zamków na piasku. Popieram 
w wyborach na burmistrza Panią Helene 
Sagasz, do czego Państwa serdecznie za-
chęcam i proszę o oddanie głosu na tę kan-
dydatkę. PAS

Kandydatka 
kandydatce

REKLAMA

fot. ARMG
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Delegacja 11 
Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii 
Pancernej 
(11LDKPanc) 
wspólnie 
z mieszkańcami 
Bredy 
celebrowała 
obchody 
kolejnej rocznicy 
wyzwolenia 
miasta przez 
żołnierzy 
1.Polskiej Dywizji 
Pancernej 
w październiku 
1944 roku.
W stolicy Brabancji Północ-
nej stawili się przedstawicie-
le dowództwa Czarnej Dywi-

zji, dowódcy podległych jed-
nostek wojskowych, kompa-
nia honorowa 34. Brygady 
Kawalerii Pancernej oraz ża-
gańska orkiestra wojskowa. 
Wspólnie z mieszkańcami 
Bredy, weteranami genera-
ła Maczka przybyłymi z kra-
ju, Wielkiej Brytanii, Belgii 
i Holandii, oddali cześć le-
gendarnemu dowódcy i jego 
podkomendnym. Na wojsko-
wych cmentarzach na znak 
hołdu swoim poprzednikom 
pochylono sztandary 34 i 10 
Brygady Kawalerii Pancer-
nej oraz 21 Brygady Strzel-
ców Podhalańskich. 

Zaduma i wspólna 
zabawa
W sobotę, 27 październi-
ka, na Polskim Honoro-
wym Cmentarzu Wojsko-

wym w Oosterhout odbyła 
się uroczystość zorganizowa-
na przez władze miasta i Sto-
warzyszenie 1PDPanc Ni-
derlandy. Obok honorowych 
uczestników – weteranów 
majora Mariana Słowińskie-
go, porucznika Alojzego Je-
damskiego, kapitana Edmun-
da Semrau, kapitana Wacława 
Butowskiego, majora Janu-
sza Gołuchowskiego, podpo-
rucznika Mariana Szczerbiń-
skiego i Romana Figla, wzięli 
w niej także udział przedsta-
wiciele rządu Rzeczpospoli-
tej Polskiej. Ceremonię roz-
poczęło zapalenie symbolicz-
nego znicza pamięci, którego 
dokonali prezes zarządu Fe-
deracji Organizacji Polskich 
Pancerniaków (FOPP), gene-
rał brygady w stanie spoczyn-
ku Zbigniew Szura, w asyście 

Bolka Krzeszewskiego, pre-
zesa Stowarzyszenia 1PD-
Panc Niderlandy.

Przewodniczący dele-
gacji Czarnej Dywizji, gene-
rał brygady dr Dariusz Pary-
lak, wraz z dowódcami pod-
ległych jednostek wojsko-
wych oraz prezesem FOPP 
oddali honory i złożyli kwia-
ty pod monumentem upa-
miętniającym czyn polskich 
żołnierzy w okresie wojennej 
pożogi. Ten poświęcony wy-
zwolicielom miasta z 1PD-
Panc pomnik został odsłonię-
ty w 2012 roku z inicjatywy 
Wadecka Salewicza, opieku-
na polskiego cmentarza i sy-
na żołnierza generała Macz-
ka, śp. Michała Salewicza 
z 24 Pułku Ułanów.

Kolejnym akcentem 
tegorocznych uroczystości 
rocznicowych po przemiesz-
czeniu uczestników do Bre-
dy, było złożenie wieńców 
przy pamiątkowej tablicy, 
poświęconej żołnierzom 1. 
Polskiej Dywizji Pancernej 
oraz ich legendarnemu do-
wódcy. 

Goście z Polski oraz 
licznie przybyli mieszkańcy 
miasta złożyli kwiaty pod ta-
blicą, która upamiętnia mię-
dzy innymi mszę polową, 
celebrowaną w tym miejscu 
74 lata temu, 11 listopada 
1944 roku, a poświęconą żoł-
nierzom dywizji poległym 
w walkach o Bredę. 

Następnie kompania 
honorowa, orkiestra wojsko-

wa Czarnej Dywizji, polscy 
harcerze, młodzież szkol-
na przemaszerowali ulica-
mi miasta na stary rynek. Tu 
właśnie, pod staromiejskim 
ratuszem wojskowi muzycy 
odegrali koncert plenerowy, 
który spotkał się z żywym 
przyjęciem wszystkich obec-
nych w centralnym punkcie 
miasta. 

Popołudnie w Bre-
dzie było bogate w koncer-
ty, których przesłaniem by-
ło upamiętnienie czynu pol-
skich żołnierzy, a także zbli-
żające się obchody stule-
cia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Pierwszy 
z nich o znamiennym tytu-
le „W hołdzie dla wyzwoli-
cieli” odbył się w kościele 

BREDA Dziękujemy Wam Polacy!

Przemarsz polskich żołnierzy ulicami Bredy, to doroczna tradycja fot.11LDKPanc por. Krzysztof Gonera

Jesteśmy i pamiętamy, dajemy świadectwo historii fot.11LDKPanc por. Krzysztof Gonera

Zapalenie symbolicznego znicza pamięci fot.11LDKPanc por. Krzysztof GoneraWeterani z rąk szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministra Jana 
Józefa Kasprzyka, otrzymali medale „Pro Bono Poloniae” fot.11LDKPanc por. Krzysztof Gonera

Breda pamięta o polskich 
bohaterach
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Lutherse Kerk, a przygoto-
wany był przez młodych ar-
tystów pod kierownictwem 
Marka Sawickiego z Krako-
wa. 

Drugą odsłoną sobot-
niego programu kulturalnego 
był koncert w kościele pod 
wezwaniem św. Laurentiusa 
w dzielnicy miasta Ginneken 
w wykonaniu orkiestry woj-
skowej z Żagania, wraz z so-
listami. 

W godzinach wieczor-
nych zwieńczeniem dnia wy-
pełnionego chwilami zadu-
my i wspólnej zabawy był 
koncert „Świętujemy wol-
ność” z udziałem legendar-
nego pieśniarza, barda Alo-
szy Awdiejewa, któremu to-
warzyszyli wybitni kra-
kowscy muzycy: Kazimierz 
Adamczyk oraz Michał Pół-
torak. 

Wolność nie jest 
oczywistością
Drugiego dnia uroczysto-
ści, uczestnicy mszy św. 
celebrowanej w kościele 
pod wezwaniem św. Lau-
rentiusa, w dzielnicy mia-
sta Ginneken, przeszli na 
pobliski cmentarz. Spoczy-
wa tam 80 polskich żołnie-
rzy, którzy poświęcili swo-
je życie podczas działań 
wojennych 1944 roku. Tra-
sa przemarszu była taka sa-
ma, jaką wielokrotnie po-
konywali polscy żołnie-
rze w okresie stacjonowa-
nia w Bredzie na przełomie 
1944 i 1945 roku. Opiekun 
tej małej polskiej nekro-
polii, Edward Cuber, syn 
maczkowca, przeprowadził 
wzruszającą uroczystość, 
upamiętniającą czyny pol-
skich bohaterów. 

Jak zwykle wielkie 
emocje budził moment, kie-
dy podczas odczytywania 
nazwisk pochowanych żoł-
nierzy, harcerze oraz dzie-
ci z lokalnej szkoły składa-
ły kwiaty pod wszystkimi 
grobami.

Przemierzając polski 
szlak pamięci, uczestnicy 
uroczystości rocznicowych 
udali się na Polski Cmen-
tarz Wojskowy przy ulicy 
Ettensebaan, gdzie odbyła 
się główna ceremonia, koń-
cząca tegoroczne obchody 
wyzwolenia Bredy.

Tutaj właśnie, wśród 
swoich żołnierzy spoczywa 
ich dowódca generał Stani-
sław Maczek. Licznie ze-
brani goście i mieszkań-
cy Bredy oddali hołd pole-
głym żołnierzom 1PDP. 

Zgodnie z ceremonia-
łem obowiązującym w Kró-
lestwie Niderlandów uro-
czystość zapoczątkowa-
ło zapalenie symboliczne-

go znicza pamięci, którego 
dokonali przedstawiciel za-
rządu Federacji Organiza-
cji Polskich Pancerniaków, 
generał brygady w stanie 
spoczynku Zbigniew Szu-
ra, w asyście Bolka Krze-
szewskiego, prezesa Sto-
warzyszenia 1PDPanc Ni-
derlandy. 

W trakcie uroczysto-
ści przygotowanych przez 
potomków żołnierzy gene-
rała Maczka, Stasa Samro-
wicza i Bolka Krzeszew-
skiego przeprowadzono 
apel poległych i oddano sal-
wę honorową.

Rzesza mieszkań-
ców Bredy, piękne kwiaty 
pod głównym pomnikiem 
cmentarza oraz przy gro-
bie legendarnego dowód-
cy 1PDP świadczą o tym, iż 
Holendrzy pamiętają o po-
święceniu żołnierzy gene-
rała Maczka, czego wyra-
zem mogą być słowa bur-
mistrza miasta, Paula De-
pli. 

- Cieszę się widząc, 
że Breda nie traci z oczu 
ani z serca swojej prze-
szłości, że nadal upamięt-
niamy tamte wydarzenia. 
Nieustannie mamy świa-
domość faktu, że wolność 
nigdy nie jest oczywisto-
ścią. Że wolność powinni-
śmy cenić. Że wspólnie sta-
ramy się, aby pamięć pozo-
stawała wieczni żywa i po-
kazujemy, jak wdzięczni je-
steśmy za możliwość ży-
cia w wolności - podkreślał 
burmistrz.

Weterani otrzyma-
li medale „Pro Bono Polo-
niae”, ustanowione dla upa-
miętnienia 100-lecia od-
zyskania przez Polskę nie-
podległości, a przyznawa-
ne osobom, które wnio-
sły istotny wkład w upo-
wszechnianie wiedzy o hi-
storii walk niepodległościo-
wych, krzewienie postaw 
patriotycznych w polskim 
społeczeństwie. 

Uroczystość zakoń-
czyło spotkanie wielu gene-
racji Polaków i Holendrów. 
Rozmawiano na temat fla-
gowego projektu władz 
Bredy i środowisk polonij-
nych. Jest nim Memoriał 
Generała Maczka, który bę-
dzie opowiadał historię le-
gendarnego dowódcy i je-
go żołnierzy. Otwarcie pla-
cówki, która będzie sąsia-
dowała z największą pol-
ską nekropolią wojskową 
w Brabancji, zaplanowane 
jest na 75. rocznicę wyzwo-
lenia Bredy w październiku 
2019 roku.

por. Krzysztof Gonera, 
Paweł Skrzypczyński 

AKTUALNOŚCI

Wspólnie niesiemy pamięć fot.11LDKPanc por. Krzysztof Gonera

Uroczystą mszę świętą w kościele pod wezwaniem św. Laurentiusa w dzielnicy miasta Ginneken z udziałem weteranów, gości  
z Polski oraz setek mieszkańców Bredy celebrował ksiądz prowincjał Bogdan Renusz. Eucharystię koncelebrowali ksiądz Sła-
womir Klim SChr., Honorowy Kapelan Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków oraz kapelani wojskowi, ksiądz podpuł-
kownik Paweł Piątek oraz ksiądz podpułkownik Radosław Michnowski fot.11LDKPanc por. Krzysztof Gonera

W uroczystościach wzięło udział wielu gości. Wśród nich przedstawiciel Ambasady RP w Hadze, Katarzyna Banaszkiewicz, 
minister Anna Maria Anders, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. Polskie Siły 
Zbrojne reprezentowali generał broni Janusz Adamczak - Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii 
Europejskiej w Brukseli, Attache Obrony, komandor Andrzej Konkol, dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał bro-
ni Jarosław Mika, któremu towarzyszył generał dywizji Cezary Podlasiński. Delegacji Czarnej Dywizji przewodniczył zastępca 
dowódcy – szef sztabu, generał brygady dr Dariusz Parylak fot.11LDKPanc por. Krzysztof Gonera
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REKLAMA

ŻAGAŃ Zespół 
Con Anima 
Musica 
koncertowo 
obchodził 5-lecie 
istnienia.
Podczas Koncertu Jesien-
nego w holu Wiedeńskim 
Pałacu Książęcego ze-

spół przywitał publicz-
ność hymnem Gaude Ma-
ter Polonia. Artyści tą pie-
śnią zaznaczyli swój wkład 
w świętowanie stulecia od-
zyskania niepodległości. 
Po raz pierwszy zespół wy-
stąpił 15 sierpnia 2013 ro-
ku podczas Festynu Para-
fialnego w kościele Ma-

riackim. Con Anima Musi-
ca występuje w kraju i za-
granicą. W swoim dorobku 
artystycznym ma 60 utwo-
rów. Koncert Jesienny był 
okazją do zaprezentowania 
bogatego dorobku muzycz-
nego utalentowanych arty-
stów. 

Jan Mazur

Koncert jesienny Panta Rhei

fot.Jan Mazur fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur
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ŻARY Już po 
raz czwarty 
wolontariusze 
Szkolnego Koła 
Caritas ze Szkoły 
Podstawowej nr 
2 wzięli udział 
w corocznej, 
jesiennej akcji 
charytatywnej „Pola 
Nadziei”.
Celem dorocznej akcji jest zebra-
nie funduszy na rzecz osób prze-
bywających w Hospicjum im. 
Brata Alberta w Żarach. Ucznio-
wie rozprowadzali cebulki żonki-
li wśród znajomych i przyjaciół. 
Zebrane fundusze będą przezna-

czone na opiekę i środki potrzeb-
ne podopiecznym żarskiego ho-
spicjum. Kwiat żonkila jest mię-
dzynarodowym symbolem na-
dziei przypominającym nam o lu-
dziach cierpiących, oczekujących 
naszego towarzystwa w trudnym 
okresie odchodzenia. Zakupione 
sadzonki uczniowie posadzili na 
terenie szkoły. W wydarzeniu bra-
li również udział: ksiądz Andrzej 
Pytlik i dyrektor szkoły Marzena 
Mosakowska-Wrona, która jako 
pierwsza zasadziła żonkilową ce-
bulkę. 

- Co roku bierzemy udział 
w tej akcji pod patronatem Żar-
skiego Hospicjum Św. Brata Al-
berta, a zebrane środki są prze-
znaczone na pomoc i wsparcie dla 

chorych i podopiecznych żarskie-
go hospicjum. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim ofiarodawcom 
za hojność i otwartość serca. Ma-
my już spore doświadczenie w tej 
działalności i wielką satysfak-
cję, że nasza praca daje nie tyl-
ko korzyści materialne, ale przede 
wszystkim niesie wielkie wartości 
duchowe i buduje jedność z osoba-
mi dotkniętymi cierpieniem. Mam 
nadzieję, że istniejące już od czte-
rech lat Pole Nadziei na terenie na-
szej szkoły będzie co raz większe 
i będzie świadectwem wielkiego 
zaangażowania naszych uczniów 
i nauczycieli w niesienie pomocy - 
podsumowuje akcję Wiesław Leń-
czuk, opiekun Szkolnego Koła Ca-
ritas.  JB

Pola Nadziei ponownie w dwójce

Sadzenie żonkilowych cebulek to w SP2 już tradycja fot.nadesłane Dajemy nadzieję innym fot.nadesłane

ŻARY Działa już 
wypożyczalnia 
rowerów 
rehabilitacyjnych. 
Wszyscy 
zainteresowani 
mogą skorzystać, ale 
obowiązuje zasada: 
kto pierwszy ten 
lepszy.

Rowery wypożyczać mogą osoby 
starsze, niepełnosprawne, dzieci, 
a także seniorzy, którzy mają pro-
blem z chodzeniem i utrzymaniem 
równowagi na zwykłym rowerze.

- Żeby wypożyczyć ro-
wer należy przyjść do biura PCK 
przy ul. Rynek 17 pokój 7. Trzeba 
przynieść ze sobą dowód osobi-
sty i podpisać oświadczenie. Każ-
dy otrzyma regulamin z informa-
cją, na jakiej zasadzie wypoży-
czany jest rower. Biuro jest czyn-
ne od 7 do 15 - tłumaczy Jadwi-
ga Szkopińska, dyrektor Oddziału 
Rejonowego PCK. - Obowiązuje 

zasada: kto pierwszy ten lepszy - 
podkreśla.Do dyspozycji jest pięć 
rowerów. Można je wypożyczyć 
na dwa tygodnie. Jeżeli stan zdro-
wia wypożyczającego rower nie 
poprawia się, to wypożyczenie 
można przedłużyć. Sfinansowa-
nie rowerów było możliwe dzię-
ki współpracy z firmą, która zaj-
muje się odbiorem i segregacją 
odzieży z pojemników PCK. Do-
bre rzeczy trafiają do PCK a po-
zostałe są wykorzystywane jako 
czyściwo. W zamian za to firma 
przekazała rowery. To nikogo nic 
nie kosztuje, PCK też nie pobiera 
opłat za wypożyczanie. - Mamy 
uzgodnione z tą fundacją firmy, 
że jak dojdzie do uszkodzenia, 
to my rowery naprawiamy w ra-
mach serwisu - dodaje Zdzisław 
Martyniuk, prezes Lubuskiego 
Oddziału Okręgowego PCK. Wy-
pożyczalnia w Żarach jest drugą 
z kolei, pierwsza został otwarta 
w Lubsku.

Paweł Skrzypczyński

Rowery na rehabilitację

Rowery można już wypożyczać fot.Paweł Skrzypczyński
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ŻARY Na 
strzelnicy 
sportowej „Grom” 
dzieci z Klubu 
Sportowego 
„Karate” 
prowadziły 
rywalizację 
w ramach 
zawodów 
z okazji 100-lecia 
odzyskania 
niepodległości 
przez Polskę.
Klub „Karate” prowadzi 
Marek Wołoszyn prezes 
żarskiego oddziału IOGKF, 
międzynarodowej organi-
zacji zrzeszającej karate-
ków, uprawiających naj-
starszy - okinawski styl 
walki Goju-ryu. W żarskim 
klubie ćwiczy ponad 25 
osób w różnym wieku, do 
6. roku życia do osób mają-
cych ponad 50 lat. 

Prezes Wołoszyn tłu-
maczy, że okazją do zawo-
dów jest 100-lecie odzy-
skania niepodległości, ale 
ważna jest integracja. Spo-
tkanie miało więc na celu 
nie tylko urozmaicenie za-

jęć sportowych, ale chodzi-
ło także o wspólne i miłe 
spędzenie czasu. Prezesowi 
wtóruje Mieczysław Szy-
nal, który prowadzi strzel-
nicę. - Zawsze robimy za-
bawę strzelecką, połączoną 
z nagrodami i zawsze chęt-
nie w tym pomagamy. Do-
brze nam się współpracu-
je - podkreśla. Na strzel-
nicy „Grom” mieszczącej 
się przy ul. Górnośląskiej 1 
na terenie szkoły prowa-
dzone są zajęcia sportowe 
dla wszystkich zaintereso-
wanych w różnym wieku. 
Ograniczeń nie ma. Wy-
starczy tylko chcieć i lubić 
strzelać. - Do dyspozycji 
jest broń od wiatrówki do 
popularnego Kałaszniko-
wa - zachęca Mieczysław 
Szynal. - Zależy na co ko-
go stać, bo nie jest to sport 
najtańszy - dodaje. Mieczy-
sław Szynal przekonuje, że 
na strzelnicy można się od-
stresować i dobrze zaba-
wić. Strzelnica jest otwarta 
codziennie od godziny 14 
do 18, a w soboty i niedzie-
le od 12 do 18. 

Paweł Skrzypczyński

Karatecy na strzelnicy

To jest całkiem niezła zabawa fot. ARMG

Marek Wołoszyn osobiście składał gratulacje fot. ARMGTrzeba mieć dobre oko fot. ARMG

Zaliczyliśmy udane zawody fot. ARMG Warto było odwiedzić strzelnicę fot. ARMG
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POWIAT 
ŻARSKI Kierując 
się dobrym 
sercem, starszy 
mężczyzna 
podróżując 
swym nowo 
zakupionym 
autem, zatrzymał 
się w Żaganiu 
i zabrał na tzw. 
„stopa” młodego 
mężczyznę.
Kiedy przejeżdżali przez 
miejscowość Marszów, au-
tostopowicz uderzył kie-
rowcę, siłą odebrał mu po-

jazd, wyrzucił i odjechał. 
Pokrzywdzony szybko udał 
się do pobliskiego komisu. 
Stamtąd powiadomił o ca-
łym zdarzeniu służby. Dy-
żurny żarskiej komendy po 
otrzymaniu zgłoszenia na-
tychmiast przekazał komu-
nikat policjantom. We wska-
zany rejon udali się krymi-
nalni. Pozostawali w sta-
łym kontakcie z dyżurnym, 
który przekazywał systema-
tycznie nowe informacje na 
temat skradzionego pojaz-
du. W chwili zdarzenia po-
krzywdzony bowiem nie 
posiadał wiedzy o nume-
rach rejestracyjnych samo-

chodu, gdyż cała dokumen-
tacja pozostała w skradzio-
nym pojeździe zakupionym 
tego dnia. 

F u n k c j o n a r i u s z e 
sprawdzając pobliski las 
oraz ewentualną trasę, którą 
mógł poruszać się podejrza-
ny, zauważyli odpowiadają-
cą opisowi skodę. Natych-
miast udali się za pojazdem 
włączając sygnały dźwięko-
we i błyskowe. Za kierow-
nicą siedział młody mężczy-

zna, który ignorował sygna-
ły i zamiast zwolnić znaczą-
co przyspieszył. Kryminal-
ni natychmiast ruszyli w po-
ścig. Po krótkiej chwili wy-
korzystali moment, w któ-
rym mogli bezpiecznie od-
ciąć dalszą drogę ucieczki, 
zmuszając tym samym kie-
rującego żeby zjechał na po-
bocze. Mężczyzna wysko-
czył z pojazdu i biegł przez 
pole. Nie uciekł jednak da-
leko, po chwili został za-

trzymany i obezwładniony 
przez policjantów. Trafił za 
kratki, gdzie oczekiwał na 
przesłuchanie. 

Jak się okazało 25-let-
ni mieszkaniec Zgorzelca 
zaledwie przed czterema 
dniami opuścił więzienie. 
Mężczyzna został dopro-
wadzony do Prokuratury 
Rejonowej w Żarach, gdzie 
usłyszał zarzut rozboju. 

- Za to przestępstwo 
może grozić do 12 lat po-

zbawienia wolności. Sąd 
przychylił się do wnio-
sku Prokuratury Rejono-
wej w Żarach i aresztował 
mężczyznę na 3 miesiące. 
Dzięki szybkiej i skutecz-
nej pracy żarskich policjan-
tów, pokrzywdzony odzy-
skał samochód warty po-
nad 13 tys., który tego dnia 
zakupił w Krakowie - in-
formuje kom. Aneta Bere-
stecka, oficer prasowy KPP 
w Żarach. PAS

Niewdzięczny autostopowicz

ŻAGAŃ  
W żagańskiej 
jednostce zjawił 
się mężczyzna, 
który zgłosił 
uszkodzenie 
swojego pojazdu 
na parkingu 
przy jednym 
z marketów 
w powiecie 
żagańskim. 
Powiedział 
policjantowi, że 
nie wierzy w to, 
żeby sprawca 
się znalazł, gdyż 
jego auto było 
zaparkowany 
poza zasięgiem 
monitoringu 
sklepowego. Nie 
było też żadnych 
świadków 
zdarzenia.

Kilka dni później st. sierż. 
Kamil Sygutowski w cza-
sie wolnym od służby za-
uważył na parkingu przy 

sklepie forda, który miał 
widoczne uszkodzenia, od-
powiadające uszkodzeniom 
samochodu pokrzywdzo-
nego. Policjant wziął pod 
uwagę, że pojazd ten mógł 
uczestniczyć w zgłoszonej 
kolizji. Natychmiast wy-
konał zdjęcia samochodu, 
a właściciela auta wezwał 
na przesłuchanie. Po dwóch 
dniach ponownie zauważył 
ten pojazd na tym samym 
parkingu, lecz auto było 
już naprawione. Kiedy je-
go właściciel zgłosił się na 
przesłuchanie przyznał się, 
że to on uderzył swoim for-
dem w peugeota, przestra-
szył się i odjechał z miej-
sca zdarzenia. Na dowód 
uznania za zaangażowanie, 
czujność i rzetelnie wyko-
nane obowiązki służbowe 
pokrzywdzony mężczyzna 
napisał podziękowanie dla 
st. sierż. Kamila Sygutow-
skiego, które złożył na rę-
ce komendanta żagańskiej 
jednostki. W piśmie moż-
na przeczytać: „....ciężko 
uwierzyć, że tak szybko się 
to skończyło. Bardzo dzię-
kuje za pomoc...”. PAS

Czujność na każdym kroku

St. sierż. Kamil Sygutowski rozpracował sprawcę kolizji, nie 
będąc na służbie fot.KPP Żagań

ŻAGAŃ 
Dzielnicowi 
żagańskiej 
jednostki 
ujawnili 
kradzież 
prądu przez 
58-letniego 
mężczyznę, 
mieszkańca 
Żagania.
Podczas wykonywania 
swoich codziennych 
czynności służbowych, 
policjanci zauważyli na 
klatce schodowej ka-
mienicy znajdującej się 
na terenie miasta, prze-
wód elektryczny. Był on 
pociągnięty z pomiesz-
czenia gospodarczego 
do jednego z mieszkań. 
Wzbudziło to ich po-
dejrzenie, że może cho-

dzić o kradzież prądu. 
Postanowili więc poroz-
mawiać z właścicielem 
mieszkania. Kiedy męż-
czyzna wpuścił ich do 
środka, podejrzenia po-
licjantów o nielegalnym 
poborze energii, potwier-
dziły się. Co ciekawsze 
funkcjonariusze ustalili, 
że osoba jest poszukiwa-
na do odbycia kary po-
zbawienia wolności.... za 
popełnienie tego samego 
przestępstwa.

Trwa postępowa-
nie, którego celem bę-
dzie ustalenie warto-
ści utraconej w wyni-
ku przestępstwa energii 
elektrycznej i wyjaśnie-
nia okoliczności tej spra-
wy. Za kradzież energii 
elektrycznej grozi kara 
pozbawienia wolności 
nawet do 5 lat. PAS

Kradzież 
prądu

Właściciel cieszył się zakupionym autem, ale jednocześnie przeżył chwile grozy fot.Lubuska Policja

Bandyta został aresztowany na trzy miesiące fot.Lubuska Policja
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POWIAT ŻARSKI 
Nie ma to jak 
w rodzinie. 
Najlepszym 
przykładem 
jest Rodzina 
Muzykująca - 
zespół muzyczny 
z Łukaw.

Co nie udało się Halinie Ba-
nasiak w ramach wiejskiej 
społeczności, to znakomi-
cie wyszło w gronie rodzin-
nym. Nie udało się założyć 
w Łukawach zespołu śpie-
waczego, ale od czego jest 
muzykalna rodzina? I tak 
w roku 1998 powstała Ro-
dzina Muzykująca. 

Początkowo złożo-
na z rodziców i dwóch có-
rek, ale z biegiem czasu do-
łączyły kolejne pokolenia. 
I tak jest już od dwudziestu 
lat. Rodzice odeszli już na 
wieczną wachtę, ale dzieci 
i wnuki są wierne muzycz-
nym tradycjom.

W sali świetlicy wiej-
skiej w Łukawach zebra-
li się przedstawiciele gmin-
nych zespołów śpiewa-
czych i przyjaciele zespo-
łu, aby wspólnie świętować 
okrągły jubileusz. Nie za-
brakło też przedstawiciela 
samorządu w osobie wójta 
gminy, Leszka Mrożka.

Obecnie zespół skła-
da się z dwóch sióstr – Ha-

liny Banasiak (śpiew) i Ka-
zimiery Jurusik (akordeon, 
śpiew), córki Aliny Bana-
siak (akordeon) i wnuczki 
Hani Teplaków (śpiew). 

Rodzina Muzykująca 
bierze udział w wielu prze-
glądach i festiwalach, często 
wracając z nich z nagroda-
mi i wyróżnieniami. W swo-
im repertuarze posiada po-
nad pięćdziesiąt własnych 
tekstów, które wykonuje 
do popularnych melodii lu-
dowych. A ponieważ dzie-
ci w tej muzycznej rodzinie 
przybywa, mamy nadzieję, 
że muzycznego paliwa wy-
starczy jeszcze na wiele lat. 

Janina Wilga

Rodzince strzeliło dwadzieścia lat

Integracyjne spotkanie ze śpiewem

POWIAT ŻAGAŃSKI Uczestnicy i zaproszeni goście wspólnie bawili się na imprezie integracyjnej, zorganizowanej przez zespół „Złote Łany” z Bożnowa. Nie mogło obejść się bez śpiewu. Występo-
wały „Złote Łany”, „Luna Rosa” z Jelenina i „Wierzbniczanki” z Bytomia Odrzańskiego. Oj, działo się, działo. PAS fot. Janina Wilga

Przyszłość jest nasza fot. Janina WilgaPodziękowania i miłe słowa fot. Janina Wilga

Niech zabrzmi muzyka fot. Janina Wilga
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ŻARY Jakub 
Gontarczyk 
z sekcji wokalnej 
„Duo” Szkoły 
Podstawowej nr 5 
wyśpiewał udział 
w finale XIX 
Ogólnopolskiego 
Festiwalu Dzieci 
i Młodzieży 
„Tęczowe 
Piosenki” Jana 
Wojdaka.
W Bieruńskim Ośrod-
ku Kultury przeprowadzo-
ne zostały śląskie elimina-
cje do XIX Ogólnopolskie-
go Festiwalu Dzieci i Mło-
dzieży „Tęczowe Piosenki” 
Jana Wojdaka – Kraków 
2018. Celem konkursu jest 
promowanie młodych ta-
lentów, zachęcanie do śpie-
wania i przełamywania ba-
rier. Twórcą imprezy jest 
pan Jan Wojdak, wokalista 
i kompozytor znanego ze-
społu „Wawele”.

W tym roku, w eli-
minacjach wystąpili mło-
dzi artyści z: Porąbki, Kra-
kowa, Katowic, Ryduł-
tów, Rabki Zdroju, Zabie-

rzowa, Pszczyny, Lędzi-
na, Bierunia, Mysłowic, 
Sędziszowa, Częstocho-
wy, Czechowic, Luszo-
wic, Twardawy, Miecho-

wa, Sośnicowic oraz Żar. 
Sekcję wokalną „Duo” 
Szkoły Podstawowej nr 5 
im. Polskich Noblistów 
w Żarach reprezentowali: 

Jakub Gontarczyk w ka-
tegorii 11 – 13 lat, Maja 
Gontarczyk w kategorii 8 
– 10 lat oraz debiutant na 
festiwalowej scenie Alek-

sander Kalemba w katego-
rii do 7 lat. Wszyscy za-
prezentowali się z bardzo 
dobrej strony, wykonując 
przygotowany repertuar 
festiwalowy przed licznie 
zgromadzoną publiczno-
ścią. Wykonawców pięciu 
kategorii wiekowych oce-
niało jury w składzie: An-
drzej Minkacz – muzyk, 
kompozytor, Jan Stępień 
– dziennikarz muzyczny 
Radia Kraków. Po prze-
słuchaniu kilkudziesięciu 
solistów i zespołów wo-
kalnych wśród nomino-
wanych przez jury do fina-
łu festiwalu znalazł się Ja-
kub Gontarczyk za wyko-
nanie piosenki „Choć nie 
znam pana ani pani”.

Finał XIX Ogólno-
polskiego Festiwalu „Tę-
czowe Piosenki” odbę-
dzie się na scenie Nowo-
huckiego Centrum Kultu-
ry w Krakowie w dniach 
10 – 11 listopada 2018 ro-
ku. PAS

Wyśpiewany finał

Jakub Gonatrczyk został dobrze oceniony przez jury fot.nadesłane

ŻAGAŃ Niedziela była 
ostatnim dniem koncertów 
w ramach V Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzy-
ki Organowej i Kameralnej 
im. Franciszka Liszta. 

Przed żagańską pu-
blicznością wystąpił Witold 
Zalewski-organy i artyści 

z Włoch: Claudio Santange-
lo - marimba i Stefano Dello 
Donne - skrzypce. Muzyka 
Bacha, Franka czy Piazzol-
li w wykonaniu artystów 
pozostawiła niezapomnia-
ne wrażenia dla zgromadzo-
nych słuchaczach w koście-
le Mariackim. JM

Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej

GMINA TUPLICE Na grzyby, na grzyby! Póki 
jeszcze są, a naprawdę warto i zdarzają się prawdzi-
we okazy. Szczęśliwy z zbiorów senior Józef Hal-
czuk z Drzeniowa w gminie Tuplice prezentuje zdo-
byte podczas grzybobrania trofeum. Oj, tylko po-
zazdrościć. PAS

Taaakie 
grzyby

fot. nadesłane

fot. Jan Mazur

fot. Jan Mazurfot. Jan Mazur
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GMINA TRZEBIEL Kulturalna praca od podstaw

Droga do kultury
Na początku był 
tylko budynek do 
remontu i zapał 
do pracy. Jeszcze 
3 lata temu gmina 
żyła bez ośrodka 
kultury. Dzisiaj 
dzięki sekcjom 
i różnego typu 
imprezom 
przyciąga wielu 
mieszkańców nie 
tylko Trzebiela.

Placówka pod nazwą Ośro-
dek Kultury i Biblioteka 
utworzona 1 stycznia 2015 
roku. Wcześniej na terenie 
gminy nie było nawet bi-
blioteki publicznej. Działa-
ły tylko szkolne. 

- Przez pierwsze pół 
roku organizowałam perso-
nel i nadzorowałam remont 
naszej obecnej siedziby - 
mówi dyrektor Małgorza-
ta Ciegielska. - Pracę mery-
toryczną w ośrodku rozpo-
częliśmy od stycznia 2016 
roku. 

Kilka wyremontowa-
nych pomieszczeń i pustka 
na bibliotecznych półkach. 
Dzisiaj księgozbiór liczy 
już ponad 8 tysięcy pozycji, 
a do końca czerwca 2019 
roku ma być aż 15 tysięcy. 
Ale od czegoś trzeba było 
zacząć. Jedna z pierwszych 
zorganizowanych wystaw 
dotyczyła ciekawej historii 
budynku ośrodka kultury, 
a przy okazji historii Trze-
biela.

- Później wpadli-

śmy na pomysł, żeby zro-
bić film “Historie nieza-
pomniane”, co kosztowało 
nas bardzo dużo pracy, ale 
wyszło bardzo fajnie - mó-
wi Małgorzata Cegielska. - 
Na ten projekt udało nam 
się pozyskać fundusze ze-
wnętrzne.

W międzyczasie 
ośrodek otrzymał również 
pieniądze na infrastrukturę 
biblioteki. Praktycznie bez 
wkładu własnego na roz-

wój placówki pozyskano 
250 tysięcy złotych. 

Wszystko, co potrzeba
Ruszyły kolejne remon-
ty oraz zakupy sprzętu. Po-
jawiło się nagłośnienie, 
oświetlenie, komputery, 
projektor, instrumenty…

- Jeśli chodzi o wypo-
sażenie, to dzisiaj w zasa-
dzie nie brakuje nam już ni-
czego - mówi dyrektor Ce-
gielska. - Może tylko sto-

łów i krzeseł na naszą du-
żą salę. 

Jak widać, pracowni-
cy ośrodka nie czekali z za-
łożonymi rękami, aż gmi-
na sypnie groszem. Pojawi-
ły się możliwości pozyska-
nia środków zewnętrznych 
i z tych możliwości skorzy-
stali. Nie tylko na wyposa-
żenie, ale też na realizację 
różnych programów i im-
prez. Był na przykład pro-
gram prozdrowotny “1000 

pierwszych dni dla zdro-
wia”, imprezy o charakte-
rze polsko-niemieckim.

Co ciekawe, choć sa-
ma placówka jest jeszcze 
bardzo młoda, wypracowa-
ła sobie już kilka cyklicz-
nych imprez. 

Dom kultury? A co to 
jest w ogóle?
Naiwnością byłoby są-
dzić, że zaraz po otwarciu 
ośrodka ludzie zaczną wa-
lić drzwiami i oknami. Do 
mieszkańców trzeba by-
ło jakoś dotrzeć. Po pierw-
sze, poinformować, że takie 
miejsce w ogóle istnieje. Po 
drugie, zachęcić do przyj-
ścia, bo przecież to wszyst-
ko organizowane było wła-
śnie dla nich. Ludzie nie 
byli przyzwyczajeni do te-
go, że w Trzebielu można 
kupić bilet za 10 złotych  
i wysłuchać ciekawego 
koncertu. To była zupełna 
nowość.

Pojawiły się więc 
ogłoszenia, plakaty, stro-
na na facebooku. Dyrektor-
ka wpadła na pomysł, żeby 
co kwartał rozdawać ulotki 
dzieciom w szkole. Ulotki 
rozwoziła też firma odbie-
rająca śmieci.

- Okazało się, że nasz 
kalendarz imprez na ca-
ły rok pojawił się na wie-
lu lodówkach - mówi z sa-
tysfakcją Małgorzata Ce-
gielska. - Nawet jak nie  
było konkretnego terminu 
imprezy, to ludzie już wie-
dzieli, gdzie zadzwonić, że-
by zapytać.

Krok po kroku
Ośrodek kultury powo-
li wpisywał się w życie co-
dzienne gminy, a przede 
wszystkim w świadomość 
jej mieszkańców. Przycią-
gał różnorodnością propo-
zycji. I to się sprawdziło, 
bo przecież nie każdy mu-
si koniecznie kochać czy-
tanie. Dla niektórych teatr 
czy kino, to strata czasu. 
Ludzie mają różne potrze-
by. Swoją drogą, połącze-
nie biblioteki i domu kul-
tury w jedno, było bardzo 
dobrym pomysłem. Sama 
biblioteka nie miałaby do  
zaproponowania wiele wię-
cej, niż książki na półce.

Z frekwencją na im-
prezach bywa różnie. Jed-
nak na pierwszy koncert 
przyszło zaledwie 20 osób, 
a teraz przychodzi nawet 
200. 

Strzałem w dziesiąt-
kę okazały się wycieczki, 
bez względu na miejsce do-
celowe. Do tego nie były 
potrzebne wielkie plakaty,  
a lista rezerwowa zawsze 
była bardzo długa. Ostatnio 
na przykład nie wszystkim 
chętnym udało się pojechać 
na trzydniową wycieczkę  
z dwoma noclegami w Kra-
kowie. Chętnych więcej, 
niż miejsc w autokarze.

Wielki świat i sport
Raz do roku w Trzebielu 
gości jakiś dobry kabaret,  
a z okazji Walentynek przy-
jeżdża ktoś znany, na przy-
kład z telewizji. Miesz-
kańcy Trzebiela mieli już 

Małgorzata Cegielska z radością podkreśla, że praca w ośrodku kultury stała się jej życiową 
pają fot. nadesłane

Imprezy biegowe organizowane przez OKiB w Trzebielu cieszą się sporą popularnością fot. OKiB
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okazję spotkać się z Artu-
rem Barcisiem, Czesławem 
Mozilem, czy Tomaszem 
Karolakiem. Takie impre-
zy wpisane zostały na sta-
łe w kalendarz działalności 
ośrodka, a mieszkańcy już 
się trochę przyzwyczaili, że 
- dajmy na to - na kolejne 
Walentynki mogą spodzie-
wać się następnej niespo-
dzianki.

Może “cykliczność”, 
to za dużo powiedziane, 
biorąc pod uwagę tak krót-
ką historię działalności 
ośrodka, ale rzeczywiście 
tak jest. 

Cyklicznym, bo orga-
nizowanym już po raz trze-
ci, jest Bieg Niepodległo-
ści na malowniczej trasie 
geościeżki “Dawna Kopal-
nia Babina”. To też okaza-
ło się ciekawym sposobem 
na promocję. Wielu uczest-
ników biegu, nawet z pobli-
skich Tuplic, nie wiedziało 
nawet, że w okolicy jest tak 
piękne miejsce. 

Coś dla najmłodszych
W ośrodku działa sekcja 
plastyczno-artystyczna, 
do której dzieciaki stoją 
wręcz w kolejce. Dzięki 
zewnętrznym środkom po-
zyskanym na zakup instru-
mentów można było uru-
chomić sekcję muzyczną. 
Dzieci uczą się grać na gi-
tarze, keyboardzie i piani-
nie. Ta grupa liczy około 
30 uczestników. Inna gru-
pa uczy się języka angiel-
skiego. Dzieci korzystają  
z półgodzinnych indy-
widualnych zajęć wo-
kalnych. Co ciekawe, na 
pierwsze zajęcia rodzi-
ce przyprowadzili czwór-
kę dzieci z Tuplic, a tylko 
jedno było z Trzebiela. To 
przykład na to, że świado-
mość istnienia domu kul-
tury w gminie budziła się 
bardzo powoli. Najbliż-
sze tego typu placówki są  
w Łęknicy i Jasieniu. 

Wyjść do ludzi
Problem z czytelnictwem 
u najmłodszych nie pole-
ga nawet na tym, że dzie-
ci książek nie lubią. Jed-
nak z miejscowości mniej 
lub bardziej oddalonych 
od Trzebiela, do bibliote-
ki trzeba jednak jakoś doje-
chać. I tu niewątpliwie du-
żą rolę odgrywają rodzice. 
Aby zachęcić dzieci do od-
wiedzania biblioteki, zorga-
nizowano akcję promocyj-
ną, w czasie której dzieci 
przywożone były do biblio-
teki autobusem szkolnym, 
aby zwyczajnie mogły zo-
baczyć, co tam tak napraw-
dę jest. Pierwsze spotkanie 

z biblioteką miały już na-
wet trzylatki z przedszkola. 

- Nasza bibliotekar-
ka jeździła do przedszkola  
w Nowych Czaplach i czy-
tała dzieciom książki, a na-
wet przebierała się za po-
stacie z bajek - mówi Mał-
gorzata Cegielska. - Z kul-
turą trzeba wyjść do ludzi, 
a nie tylko czekać, aż sami 
przyjdą i po nią sięgną.

Powoli do wyższej 
kultury
Bardziej ambitne spekta-
kle, bez gwiazdorskiej ob-
sady, niekoniecznie cie-
szą się dużą popularnością. 
Ludzie często zabiegani  
w swojej codzienności ma-
ją jednak inne priorytety  
i generalnie preferują roz-
rywkę łatwo przyswajalną 
i nieskomplikowaną w od-
biorze. Przeważnie wygry-
wa telewizor. Działa też in-
na zasada, czyli lubię to, co 
znam. Na ostatni spektakl 
“Od przodu i od tyłu” nie 
przyszło zbyt wiele osób. 
Jednak dyrektor Cegiel-
ska jest przekonana, że raz 
na jakiś czas trzeba wyjść  
i z taką propozycją do 
mieszkańców. Ma nadzieję, 
że z czasem ludzie zaufają 
na tyle, że przyjdą w ciem-
no wiedząc, że propozy-
cja ich ośrodka kultury na 
pewno warta będzie uwagi, 
a sala będzie zapełniać się 
coraz bardziej. 

Będzie pięknie
Póki co, otoczenie ośrod-
ka nie wygląda jeszcze naj-
lepiej, ale to wkrótce się 
zmieni. Od stycznia rusza 
realizacja kolejnego pro-
jektu. Na krzywym po-
dwórku pojawi się polbruk, 
wiata, plac zabaw, ścieżka 
edukacyjna. Budynek zo-
stanie odnowiony. Powsta-
nie pracownia garncarska, 
pokój na pamiątki z histo-
rii Trzebiela. Stare gara-
że zostaną zagospodarowa-
ne. Nieużytkowane dzisiaj 
poddasze zostanie ocieplo-
ne i zaadaptowane na po-
trzeby bieżącej działalności 
ośrodka kultury. Pieniądze 
na ten cel zostały pozyska-
ne z programu Interreg Pol-
ska-Saksonia. Do tego ce-
lu udało się pozyskać nie-
mieckiego partnera, co nie 
było tak proste, jakby się 
mogło wydawać.

- Jesteśmy liderem te-
go przedsięwzięcia, które 
w pierwszym roku zakła-
da inwestycje, a w drugim 
mnóstwo miękkich projek-
tów - mówi Małgorzata Ce-
gielska. - Dzięki temu sko-
rzystamy z puli 380 tysię-
cy euro.

Efekt na pewno za-
skoczy niejednego. Jeśli 
ktoś pamięta ruinę sprzed 
kilku lat, to za rok zoba-
czy zupełnie nowe miejsce. 
Ładne, zagospodarowane, 
a przede wszystkim z cie-
kawą ofertą dla wszystkich 
mieszkańców. 

Jak w rodzinie
- Jestem dumna z zespo-
łu, który tu stworzyłam, bo 
sama niewiele mogłabym 
osiągnąć - mówi dyrek-
tor Cegielska. - Miałam to 
szczęście, że mogłam sa-
ma dobierać pracowników  
i trafiłam na fantastycz-
nych ludzi, z którymi się 
świetnie pracuje.

Swoją obecną pracę 
traktuje jak życiową pasję 
i twierdzi, że uświadomi-
ła to sobie właśnie po ob-
jęciu stanowiska dyrektora 
Ośrodka Kultury i Biblio-
teki w Trzebielu. 

- Cały czas wspomi-
nam, jak pierwszego dnia 
przyszedł do mnie pan Ma-
rian, który chciał założyć 
stowarzyszenie „Aktywni 
seniorzy” i to chyba przy-
niosło mi szczęście, bo 
nasz ośrodek się rozwinął, 
stowarzyszenie powsta-
ło, a ja bardzo sobie chwa-
lę współpracę z seniorami 
- dodaje Małgorzata Ce-
gielska.

W Trzebielu krąży-
ła taka opinia, że tam cięż-
ko cokolwiek zrobić, czy 
zorganizować. Jeśli była 
prawdziwa, to chyba naj-
wyższy czas, aby ją zwery-
fikować.

Andrzej Buczyński

Mieszkańcom spodobały się propozycje wycieczkowe. Chętnych nie brakuje fot. OKiB

Jeden z ciekawych projektów - „Żywa flaga” fot. OKiB

Podczas wakacji i ferii organizowane są zajęcia dla dzieci fot. OKiB

Da się zapełnić salę po brzegi. Kabarety przyciągają publiczność fot. OKiB
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Od Japończyków możemy się uczyć nie tylko karate
Z Sebastianem 
Końcowikiem z żarskiego 
Klubu Karate Kontra  
o pobycie w głównej 
siedzibie Japońskiej 
Federacji Karate w Tokyo 
oraz ciekawostkach wprost  
z japońskiej stolicy, 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Skąd pomysł na wyjazd do Japonii?
- To pomysł naszego prezesa Polskiej Fede-
racji Japońskiego Karate JKA, który chciał 
zabrać najlepszych instruktorów na cen-
tralne szkolenie, które w Tokyo organizo-
wane są dwa razy do roku. W tej edycji je-
siennej brało udział około dwustu instruk-
torów z całego świata. 

Jak funkcjonuje kwatera główna 
japońskiego karate tradycyjnego?
- Japończycy mają wszystko bardzo dobrze 
poukładane, mają bardzo sprawne struk-
tury, jest to po prostu świetna organiza-
cja. Jesteśmy zachwyceni, jak to działa na 
poziomie ogólnoświatowym. Głównym ce-
lem jest rozwój karate na świecie. Historia 
karate to kres rozkwitów, rozłamów i przez 
to karate dopiero teraz ma szansę w Tokyo 
ma stać się dyscypliną olimpijską. Wcze-
śniej karate było na świecie bardzo podzie-
lone i Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
nawet nie miał z kim rozmawiać. Różne fe-
deracje spierały się o to, która z nich repre-
zentuje to najprawdziwsze karate. 

Skąd się wzięło karate?
- Za ojca współczesnego karate uważa się 
Gichina Funakoshiego, który żył na przeło-
mie XIX i XX wieku. On tak naprawdę prze-
niósł karate z Okinawy do Japonii, a z Ja-
ponii na cały świat. Japońska Federacja 
Karate została oficjalnie zarejestrowana 
tuż po drugiej wojnie światowej. Właściwie 
od 2000 roku Japończycy wzięli się mocno 
do pracy i stworzyli świetny system szkole-
niowy. Mają dwudziestu najwyższej klasy 
instruktorów, którzy szkolą w Tokyo, a tak-

że na seminariach wyjazdowych. 
Sam jestem zafascynowany kara-

te, które trenuję od 1995 roku. JKA jest 
tym, czego szukałem. To niesamowity roz-
wój techniczny, a z drugiej strony tradycja 
uprawiania japońskiej sztuki walki. Z tą 
tradycją wiąże się szacunek dla starszych, 
kult pracy, prawdy. Jest takie powiedzenie, 
że karate zaczyna się i kończy na szacun-
ku dla drugiego człowieka. W Japonii wi-
dać to najlepiej. Wielomilionowy kraj, a po-
trafią współpracować i się rozwijać. Są po-
tęgą gospodarczą, choć tak naprawdę to 
biedna kraina nawiedzana przez trzęsienia 
ziemi i inne kataklizmy.

Karate jest postrzegane raczej 
pozytywnie.
- Tak. Przede wszystkim dlatego, że oprócz 
rozwoju fizycznego stawia na warto-
ści. Często rodzice przyprowadzają swo-
je krnąbrne dzieciaki mając nadzieję na 
efekty, także pod względem wychowaw-
czym.

Czego można nauczyć się od 
japońskich mistrzów?
- Zrozumiałem, że przywiązywałem za du-
żą wagę do rozwoju fizycznego, który mi-
mo wszystko jest podstawą, a za mało było 
praktyki samego karate. Japończycy wie-
lokrotnie powtarzają nawet najprostsze 
techniki opanowując je do perfekcji i wy-
konują je z taką gracją, że nam, młodym 
instruktorom, po prostu opadły szczęki.  
U nas podczas godziny treningu wykonuje 
się 10-15 układów kata. Wydawało mi się, 
że jest to tak już w miarę dużo. W Japonii 
wykonywaliśmy dwukrotnie więcej w tym 
samym czasie. Wysiłek był niesamowity, 
ale okazuje się, że to się da zrobić. W Euro-
pie i oczywiście w Polsce ćwiczymy siłowo 
i wytrzymałościowo, natomiast Japończy-
cy stawiają na wytrzymałość i szybkość. 
Mamy się czego uczyć. Marzy mi się, żeby 
jeździć tam raz na dwa lata, by móc czer-
pać z tego źródła.

Ile trwała ta japońska przygoda?
- Mieliśmy w Tokyo jedenaście noclegów. Sebastian Końcowik (z lewej) i Bartłomiej Malinowski wspólnie reprezentowali w Tokyo żarski 

Klub Karate Kontra fot. nadesłane

Przepiękne świątynie przyciągają turystów fot. nadesłane Tokyo - miasto aż po horyzont fot. nadesłane
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Od Japończyków możemy się uczyć nie tylko karate
Ale sama podróż to prawie dwanaście go-
dzin lotu z Monachium. Tyle czasu w sa-
molocie, to przynajmniej jak dla mnie, nic 
przyjemnego.

Oprócz samego szkolenia był czas na 
zwiedzanie?
- Mieliśmy niesamowite szczęście, bo uda-
ło nam się zobaczyć praktycznie wszyst-
kie miejsca w Tokyo polecane turystom  
w przewodnikach. Mieszkaliśmy prak-
tycznie w centrum, a stamtąd było blisko 
do tych najważniejszych dzielnic Tokyo. 
Niesamowite wrażenie robią świątynie,  
w ogóle całe miasto. Wielopoziomowe me-
tro. Komunikacja to po prostu bajka. Po-
za samymi godzinami szczytu nawet nie 
odczuwa się tłoku. Cały organizm miejski 
funkcjonuje jakby w innym wymiarze, niż 
u nas. Fantastycznie jest móc to zobaczyć 
na własne oczy. I pojawiają się takie tro-
chę filozoficzne przemyślenia - Polska jest 
bogatym krajem, ale wiele rzeczy marnuje-
my. Moglibyśmy uczyć się od Japończyków, 
jak dobrze wykorzystywać to, co się ma. 

Jedzenie było dziwne?
- Nie, przynajmniej nie dla mnie. Jestem 
zakochany w japońskiej kuchni, poza tym 
moja żona świetnie gotuje. W Polsce moż-
na trafić na bardzo dobre sushi. Ale dla 
Japończyków nie jest to danie codzien-
ne, można powiedzieć, że trochę eksklu-
zywne. Na co dzień jedzą bardzo dużo po-
żywnych, wieloskładnikowych zup. Pozy-
tywnym zaskoczeniem były ceny, bo moż-
na się wyżywić naprawdę niedużym kosz-
tem. Dla przykładu zupa i do tego ryż, to 
koszt około 15 złotych. I naprawdę ta-
kim daniem można się najeść. Największe 
koszty to podróż i hotel. Na każdym kroku 
można napić się ciepłego napoju prosto 
z automatu. Na każdym rogu można coś 
zjeść. Wybór jest ogromny. Są też skle-
py, takie odpowiedniki naszych żabek,  
w których kupowaliśmy kanapki shushi. 
Zawsze świeże, bo ich termin ważności 
wynosił tylko jeden dzień. 

Były takie sytuacje, że nie dało się 
przejść ulicą ze względu na ilość 
ludzi?
- Tam nie ma takich sytuacji i być nie może. 
Mają tam nawet ludzi z magafonami, któ-
rzy kierują ruchem pieszych. Na począt-
ku ciężko było mi się przyzwyczaić do ru-
chu lewostronnego, bo taki tam obowią-
zuje. Z przyzwyczajenia uciekałem na pra-
wo i o mało nie zderzałem się z kimś z na-
przeciwka. Oznaczenia na drogach, czy  
w metrze są na każdym kroku i są tak ge-
nialne, że bardzo łatwo się w tym wszyst-
kim połapać. Wystarczy poświęcić na to 
chwilę uwagi. A metrem bardzo szybko 
można dotrzeć praktycznie w każde miej-
sce w Tokyo.

Tokijski tłok nie przytłacza?
- Przede wszystkim na ulicach jest bardzo 
bezpiecznie. Ludzie chodzą z pootwiera-
nymi torebkami, wystają im telefony i port-
fele. Nikt się tym nie przejmuje. Dla Japoń-
czyków kradzież, to coś niedopuszczalne-

go. W ogóle Japończycy bardziej zwracają 
uwagę na to, aby komuś nie przeszkodzić, 
niż na samych siebie. W wielu miejscach 
publicznych wiszą tabliczki “zachowaj ci-
szę”, “dbaj o innych”. W metrze Japończy-
cy albo śpią, albo czytają. Owszem, cza-
sem jakaś tam młodzież rozmawia, ale sa-
mi siebie uciszają. Niesamowicie grzecz-
ny kraj. Tego nam brakuje. Ale oczywiście 
na ulicach widać policjantów, a przy więk-
szych skrzyżowaniach są posterunki, które 
wyglądają jak oszklone budki o powierzch-
ni może 20 metrów kwadratowych.

Jak tokijczycy radzą sobie z 
bałaganem przy takim zaludnieniu?
- Wszędzie jest czysto. W mieście jest mnó-
stwo bezpłatnych toalet - niesamowicie 
czystych. Zaskoczyło nas trochę to, że na 
ulicach nie ma koszy na śmieci, ale przez 
to też nie ma śmieci. Każdy odpowiada za 
swoje, zabiera ze sobą i wyrzuca na przy-
kład dopiero w domu. 

Co ciekawe, kilka razy widzieliśmy 
bezdomnego, który śpi gdzieś pod mo-
stem. I nawet ten kloszard miał wokół sie-
bie czysto, a swoje kartoniki równo po-
układane. 

Trafiliście na coś tak dziwnego, że nie 
wiadomo było co to jest?
- Na początku mieliśmy problem w toalecie 
(śmiech). Wszystkie podłączone są do prą-
du - mają pięć przycisków i nie wiadomo 
na dzień dobry, co z tym zrobić. 

Dało się zauważyć tubylców  
w niecodziennych strojach?
- Nie jest prawdą, że Japończycy ubierają 
się jakoś ekstrawagancko czy futurystycz-
nie, no może tylko w dzielnicach typowo 
rozrywkowych. Na co dzień widać panów  
w koszulach i garniturach, a kobiety  
w spódnicach zakrywających kolana. To 
jest standard, elegancja. Rzadziej widuje 
się koszule w połączeniu z dżinsami.

Wiele europejskich stolic ma bardzo 
wielokulturowe oblicze. Tokyo jest 
też różnorodne?
- Poza turystami raczej nie. Japończy-
cy tworzą dość hermetyczne społeczeń-
stwo. Przy wjeździe musieliśmy wypełnić 
odpowiednie deklaracje związane z celem  
i miejscem pobytu. Poza tym, bez wizy  
w celach turystycznych możemy przeby-
wać w Japonii do trzech miesięcy.

Co jeździ po ulicach?
- Chyba w 90 procentach toyota. Jeśli wi-
dać czasami auto europejskie, to są bardzo 
drogie, renomowane marki.

Dwa tygodnie w Tokyo potrafią 
zaspokoić turystyczną ciekawość?
- Na pewno nie. Tokyo to zaledwie począ-
tek tego pięknego kraju. Chociaż nie je-
stem przykładem typowego turysty, to 
chciałbym jeszcze przejechać się super 
szybką koleją, która rozpędza się do kilku-
set kilometrów na godzinę, albo zobaczyć 
japońską prowincję. Dla mnie jednak prio-
rytetem jest japońska szkoła karate. Tokyo tętniące życiem fot. nadesłane

Uroda Japonek jest specyficzna. Panowie zgodnie stwierdzili, że Polki są najpiękniejsze fot. nade-
słane

Nocne klimaty japońskiej stolicy fot. nadesłane
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Promyczki 
pół na pół
PIŁKA NOŻNA Po ośmiu 
meczach mają na koncie 
tyle samo zwycięstw, co 
i porażek. Trzecioligowa 
drużyna kobiet żarskiego 
Promienia zajmuje 
pozycję w środku tabeli.

W ostatnim meczu podopieczne Rober-
ta Dziadula nie zdołały pokonać druży-
ny MUKS PS z Kostrzyna. Na własnym 
boisku przy bardzo kiepskich warunkach 
atmosferycznych przegrały 1:3. Bramkę 
honorową dla Promienia strzeliła Ange-
lika Kołpaczewska. Przed Promyczka-
mi jeszcze dwa mecze. ATB

Młode pokolenie 
żarskiego Agrosu

ZAPASY Podopieczni 
trenera Bogdana 
Kępińskiego bardzo dobrze 
zaprezentowali się podczas 
zawodów rozgrywanych 
w Pieńsku w ramach 
Międzywojewódzkiej Ligi 
Młodzików w zapasach  
w stylu klasycznym.

Największy sukces odniósł Tomasz Ma-

ślanka, który rywalizację w swojej kate-
gorii zakończył na pierwszym miejscu i do 
Żar wrócił ze złotym medalem.

Z kolei medalami srebrnymi mogą 
poszczycić się Kacper Jakubowski i Woj-
ciech Kuźmiak.

Brązowe trofea wywalczyli: Antoni 
Harenda, Grzegorz Stępień, Igor Durski, 
Wiktor Błaszczyk i Jan Rybak.

To był kolejny udany start młodych 
zawodników Agrosu. Nie pierwszy i na 
pewno nie ostatni. ATB

Agros po raz kolejny pokazał, że jest klubem, z którym trzeba się liczyć fot. Agros Żary

Kostrzynianki były w Żarach lepsze fot. ARMG
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Dyniowy parkrun
BIEGI W sobotę,  
27 października, 
zorganizowano 
kolejną, 265. edycję 
żarskiego parkrunu. 
Na ścieżki Zielonego 
Lasu wybiegło 
tym razem prawie 
stu uczestników 
tej cotygodniowej 
imprezy.
Jak mówi parkrunowa, żarska tra-
dycja - są dynie, pora na zup-
kę. Każdy po zakończonym biegu 
mógł skosztować specjalnie na tę 
okazję przygotowanego dyniowe-
go specjału, serwowanego z duże-
go gara. Chętnych nie brakowało.

Z racji tego, że parkrun or-
ganizowany jest w wielu krajach, 
zrodziła się w pewnym momencie 
tak zwana turystyka parkrunowa. 
Nikogo więc już nie dziwią obco-
krajowcy pojawiający się na tra-
sie. W Żarach zdarza się to dość 

często. Tym razem na starcie sta-
nęła kilkunastoosobowa grupa 
angielskich biegaczy.

Średnio w żarskich biegach 
bierze udział 80 osób. Rekordzi-
stą tego biegu, niepokonanym od 
14 września 2013 roku, jest Ma-
rek Skorupa, który uzyskał czas 
15 minut i 38 sekund. Najlep-
szy wynik wśród kobiet uzyskała 
Wioletta Oleksyk, która 12 maja 
2018 roku wbiegła na metę z cza-
sem 19.34.

W ostatniej edycji najlepsze 
rezultaty uzyskali:
1.Krzysztof Cieślak - 17.52
2. Artur Przybysz - 18.38
3. Marek Włudarski - 18.48
4. Miłosz Bielak - 18.54
5. Marcin Piotrowski - 19.40
6. Maciej Kempa - 19.41
7. Filip Ratman - 19.50
8. Mirosław Wolak - 20.02
9. Łukasz Wojakowski - 20.52
10. Gary Chandler - 21.31.

Andrzej Buczyński Jesienna sceneria dodaje uroku trasie biegu fot. Andrzej Buczyński

Kuchnia polowa serwuje, czyli wolontariusze w akcji fot. Andrzej Buczyński

Pobiegowe pogadanki przy dyniowej fot. Andrzej Buczyński

Krzysztof Cieślak wygrywa nie pierwszy już 
raz fot. Andrzej Buczyński

Drugi na mecie stawił się Artur Przybysz fot. An-
drzej Buczyński

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

1. PIAST IŁOWA 13 13 0 0 44 : 12 39

2. ODRA NIETKÓW 13 10 0 3 31 : 16 30

3. PROMIEŃ ŻARY 13 9 2 2 27 : 8 29

4. UKS CZARNI ŻAGAŃ 13 9 2 2 27 : 12 29

5. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 13 7 0 6 29 : 29 21

6. PIAST CZERWIEŃSK 13 6 2 5 25 : 16 20

7. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 13 6 1 6 31 : 27 19

8. POGOŃ PRZYBORÓW 13 6 1 6 27 : 23 19

9. MIESZKO KONOTOP 13 5 2 6 34 : 33 17

10. UNIA KUNICE ŻARY 13 4 2 7 20 : 28 14

11. BUDOWLANI LUBSKO 13 3 5 5 16 : 21 14

12. ZRYW RZECZYCA 13 4 2 7 28 : 27 14

13. LECH SULECHÓW 13 3 2 8 18 : 33 11

14. BŁĘKITNI OŁOBOK 13 2 3 8 19 : 38 9

15. SCHNUG CHOCIULE 13 2 2 9 5 : 28 8

16. ISKRA MAŁOMICE 13 0 4 9 21 : 51 4

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

1. SPARTA GRABIK 11 11 0 0 38 : 10 33

2. ŁKS ŁĘKNICA 11 9 0 2 59 : 11 27

3. GRANICA ŻARKI WIELKIE 11 9 0 2 45 : 12 27

4. CZARNI JELENIN 11 7 2 2 28 : 14 23

5. SPARTA MIODNICA 11 7 1 3 31 : 20 22

6. PŁOMIEŃ CZERNA 11 4 4 3 28 : 25 15

7. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 11 5 1 5 27 : 25 15

8. CZARNI PRZYBYMIERZ 11 5 0 6 21 : 33 13

9. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 11 4 1 6 27 : 31 12

10. LZS KS TOMASZOWO 11 4 1 6 19 : 36 10

11. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 11 2 0 9 20 : 41 6

12. KWISA TRZEBÓW 11 2 0 9 12 : 49 6

13. BUDOWLANI GOZDNICA 11 1 2 7 13 : 30 5

14. PIAST LUBANICE 11 1 0 10 14 : 42 3

KLASA B
LZS ZJEDNOCZENI BRODY - KS LIPNA

2 : 4
TUPLICZANKA TUPLICE - NYSA PRZEWÓZ

8 : 0
ZORZA KADŁUBIA - FAX BIENIÓW

2 : 3
PROMIEŃ II ŻARY - NYSA TRZEBIEL

7 : 0
ZIELONI DROŻKÓW - ISKRA JABŁONIEC

2 : 4

KLASA A - GRUPA IV
CZARNI PRZYBYMIERZ - CZARNI JELENIN

0 : 1
KWISA TRZEBÓW - SPARTA GRABIK

0 : 2
ŁKS ŁĘKNICA - BUDOWLANI GOZDNICA

3 : 0 (w)
ŁUŻYCZANKA LIPINKI - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI

2 : 7
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - PIAST LUBANICE

3 : 1
LZS KS TOMASZOWO - PŁOMIEŃ CZERNA

1 : 1
GRANICA ŻARKI WIELKIE - SPARTA MIODNICA

4 : 0

KLASA A - GRUPA II
FADOM NOWOGRÓD - ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI

1 : 1
KP ŚWIDNICA - TRAMP-KARP OSIECZNICA

1 : 6
SPARTA MIERKÓW - BŁĘKITNI ZABŁOCIE

3 : 2
CZARNI CZARNOWO - START ZIEL- BRUK PŁOTY

1 : 0
RELAX GRABICE - SPARTAK BUDACHÓW

3 : 0
STAL JASIEŃ - POGOŃ WĘŻYSKA

0 : 2
LZS KADO GÓRZYN - BÓBR BOBROWICE

6 : 2

KLASA OKRĘGOWA
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - ZRYW RZECZYCA

3 : 2
PIAST IŁOWA - BUDOWLANI LUBSKO

2 : 0
POGOŃ PRZYBORÓW - BŁĘKITNI OŁOBOK

4 : 1
SCHNUG CHOCIULE - LECH SULECHÓW

0 : 0
ODRA NIETKÓW - PROMIEŃ ŻARY

3 : 1
UNIA KUNICE ŻARY - UKS CZARNI ŻAGAŃ

0 : 2
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - PIAST CZERWIEŃSK

2 : 0
MIESZKO KONOTOP - ISKRA MAŁOMICE

4 : 1

OSTATNIE MECZE

PIŁKA NOŻNA  
W czwartej 
grupie klasy A 
Łużyczanka 
Lipinki Łużyckie 
spotkała się  
z Orłem z Konina 
Żagańskiego  
i przegrała 
mecz 11. kolejki 
rozgrywek.
W tej grupie niepodzielnie 
rządzi Sparta Grabik, ciągle 
z kompletem punktów.

A tymczasem Orzeł  
i Łużyczanka zajmują od-
powiednio 9. i 11. miejsca 
w tabeli.

Ostatni mecz oby-
dwu zespołów odbywał się 
pod dyktando Orła. Prowa-
dzenie dla gości zdobył już  
w 4. minucie Grzegorz Ma-
zurek, który później strzelał 
celnie jeszcze trzykrotnie. 
Do wysokiej wygranej swo-
je gole dołożyli także Da-
wid Konopelski i Jacek Mi-
chalski.

Łużyczance udało się 
tylko dwukrotnie pokonać 
bramkarza przeciwników. 
W 16. minucie bramkę dla 
gospodarzy strzela Łukasz 
Adamowicz, natomiast w 36. 
minucie spotkania celnie 
strzela Patryk Kulbasow. 
Wynik meczu 2:7. ATB

Orzeł strzelał 
częściej

Piłkarze z Konina Żagańskiego wygrywają w Lipinkach Łużyckich fot. Andrzej Buczyński

A na widowni coraz chłodniej fot. Andrzej Buczyński
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Piłka nożna KLASA A (Grupa II)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. RELAX GRABICE 11 8 1 2 35 : 10 25

2. LZS KADO GÓRZYN 11 8 0 3 37 : 20 24

3. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 11 7 2 2 17 : 13 23

4. POGOŃ WĘŻYSKA 11 6 3 2 39 : 14 21

5. SPARTA MIERKÓW 11 6 2 3 27 : 22 20

6. CZARNI CZARNOWO 11 5 3 3 23 : 20 18

7. START ZIEL- BRUK PŁOTY 11 5 3 3 23 : 18 18

8. TRAMP-KARP OSIECZNICA 11 5 1 5 24 : 16 16

9. KP ŚWIDNICA 11 4 1 6 13 : 29 13

10. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 11 3 3 5 19 : 29 12

11. FADOM NOWOGRÓD 11 2 3 6 19 : 28 9

12. BÓBR BOBROWICE 11 2 2 7 17 : 37 8

13. STAL JASIEŃ 11 2 1 8 16 : 24 7

14. SPARTAK BUDACHÓW 11 1 1 9 13 : 42 4

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

1. BUDOWLANI II LUBSKO 9 8 0 1 51 : 12 24

2. KS LIPNA 10 8 0 2 47 : 24 24

3. FAX BIENIÓW 10 7 0 3 40 : 34 21

4. PROMIEŃ II ŻARY 10 6 1 3 54 : 17 19

5. WKS ŁAZ 9 5 1 3 32 : 23 16

6. ISKRA JABŁONIEC 9 5 0 4 24 : 30 15

7. LKS ZJEDNOCZENI BRODY 9 4 0 5 35 : 30 12

8. NYSA TRZEBIEL 9 3 1 5 15 : 21 10

9. TUPLICZANKA TUPLICE 10 3 1 6 42 : 26 10

10. ZIELONI DROŻKÓW 7 2 2 3 21 : 32 8

11. NYSA PRZEWÓZ 8 1 0 7 12 : 40 3

12. ZORZA KADŁUBIA 10 0 0 10 16 : 100 0

KLASA B
2018-11-03 14:00

BUDOWLANI II LUBSKO - TUPLICZANKA TUPLICE
NYSA PRZEWÓZ - PROMIEŃ II ŻARY

2018-11-04 13:00
NYSA TRZEBIEL - ZORZA KADŁUBIA

2018-11-04 14:00
FAX BIENIÓW - ZIELONI DROŻKÓW

ISKRA JABŁONIEC - LZS ZJEDNOCZENI BRODY
KS LIPNA - WKS ŁAZ

KLASA A - GRUPA IV
2018-11-03 14:00

BUDOWLANI GOZDNICA - CZARNI JELENIN
ŁKS ŁĘKNICA - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - MIROSTOWICZANKA

PŁOMIEŃ CZERNA - KWISA TRZEBÓW
SPARTA GRABIK - GRANICA ŻARKI WIELKIE
SPARTA MIODNICA - CZARNI PRZYBYMIERZ

2018-11-04 14:00
PIAST LUBANICE - LZS KS TOMASZOWO

KLASA A - GRUPA II
2018-11-03 14:00

BŁĘKITNI ZABŁOCIE - START ZIEL- BRUK PŁOTY
POGOŃ WĘŻYSKA - LZS KADO GÓRZYN

SPARTA MIERKÓW - RELAX GRABICE
TRAMP-KARP OSIECZNICA - FADOM NOWOGRÓD

2018-11-03 14:30
ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - CZARNI CZARNOWO

2018-11-03 15:00
BÓBR BOBROWICE - KP ŚWIDNICA

2018-11-04 14:00
SPARTAK BUDACHÓW - STAL JASIEŃ

KLASA OKRĘGOWA
2018-11-03 14:00

ISKRA MAŁOMICE - UNIA KUNICE ŻARY
LECH SULECHÓW - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

PIAST CZERWIEŃSK - ODRA NIETKÓW
POGOŃ PRZYBORÓW - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE

PROMIEŃ ŻARY - MIESZKO KONOTOP
ZRYW RZECZYCA - PIAST IŁOWA

2018-11-03 16:00 
UKS CZARNI ŻAGAŃ - SCHNUG CHOCIULE

2018-11-04 14:00 
BŁĘKITNI OŁOBOK - BUDOWLANI LUBSKO

KOLEJNE MECZEKażdy mecz
to 3 punkty
PIŁKA NOŻNA 
Runda jesienna 
zielonogórskiej klasy 
okręgowej należy do 
piłkarzy z Iłowej. Przez 
13 kolejek nie przegrali 
ani jednego spotkania.
W ostatniej kolejce Piast podejmował 
na własnym boisku zespół Budowla-
nych Lubsko. Wprawdzie czasem cuda 
się zdarzają, ale chyba mało kto wierzył, 

że piłkarze z Lubska będą w stanie prze-
łamać dobrą passę lidera.

I rzeczywiście, drużyna z drugiej 
połowy tabeli nie dała szczególnych 
powodów do stresu gospodarzom tego 
spotkania.

Piast po bardzo ładnej akcji objął 
prowadzenie już w 16. minucie, a na listę 
strzelców wpisał się Emmanuel Ohagwu.

Budowlani, choć bardzo chcieli, 
nie zdobyli w trakcie tego meczu ani jed-
nej bramki.

Na sam koniec, w doliczonym cza-
sie gry, Piotr Kleszczyński celnym strza-
łem przypieczętował zwycięstwo Piasta. 

Do końca piłkarskiej jesieni pozo-
stały dwie kolejki. Piast na pewno zakoń-
czy rundę na 1. miejscu. Dzięki wypraco-
wanej 9-punktowej przewadze nad wice-
liderem, nic już tego nie zmieni. Na dru-
gim miejscu może być jeszcze różnie. 
Odra Nietków ma 30 punktów, zaś Pro-
mień Żary i Czarni Żagań po 29 punk-
tów. ATB

Piast Iłowa wygrywa z Budowlanymi Lubsko 2:0 fot. ARMG
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Czarni pokonują Unię, Promień 
zalicza drugą porażkę
PIŁKA NOŻNA 
Runda jesienna 
ma się ku 
końcowi. To 
wprawdzie 
połowa sezonu, 
ale można już 
chyba mówić  
o potencjalnych 
szansach 
na awans. 
Teoretycznie. 
Dwubramkowe zwycięstwo 

Czarnych Żagań nad Unią 
Kunice oraz przegrana żar-
skiego Promienia w Nietko-
wie 3:1 spowodowały zmia-
ny na szczycie tabeli. Pro-
mień z pozycji wicelidera 
spadł na trzecią lokatę. To 
miejsce zajęła Odra Nietków. 
Natomiast Czarni, choć na 
czwartej pozycji, mają taką 
samą ilość punktów, jak Pro-
mień. Jednopunktowa prze-
waga Odry nad obiema dru-
żynami nie gwarantuje utrzy-
mania tej pozycji w następ-

nych kolejkach.
Dziś tak na roboczo 

można założyć, że Żary, Ża-
gań i Nietków mają pra-
wie równe szanse w walce  
o awans do czwartej ligi. Jak 
to dokładnie się potoczy, po-
każe piłkarska wiosna.

Oczywiście przy za-
łożeniu, że Piast Iłowa jest  
i będzie nadal na niezagrożo-
nej pozycji lidera. Dzisiejsze  
9 punktów przewagi i kom-
plet zwycięstw mówią same 
za siebie.  ATB

Spokojnie grają swoje
PIŁKA NOŻNA 
Delta z Sieniawy 
Żarskiej częściej 
wygrywa niż 
przegrywa. 
Tak można 
powiedzieć po 
rozegraniu 13. 
kolejki klasy 
okręgowej. Przy  
7. zwycięstwach  
i 6. porażkach 
oraz stosunku 
bramek 29:29 
Delta zajmuje 5. 
miejsce w tabeli.

Dobre miejsce w okręgów-
ce bez wygórowanych ambi-
cji czwarto- czy trzecioligo-
wych, to chyba powinno za-
dowalać wszystkich, tak pił-
karzy, działaczy, jak i kibi-
ców. 

Delta udowodniła, że 
można grać dobrą piłkę na 
boisku w środku lasu. 

Wprawdzie od lidera 
dzieli ją 18-punktowa prze-
paść, a do poprzedzających - 
Czarnych Żagań i Promienia 
Żary - ma 8-punktowy dy-
stans, to z całą pewnością nie 
jest to cotygodniowa walka  
o utrzymanie się w lidze, tyl-
ko w miarę bezstresowe roz-
grywanie następnych kole-
jek. Jeśli nie wydarzy się nic 
dziwnego, to w kolejnym se-
zonie Delta nadal będzie gra-
ła w okręgówce. A kto wie, 
czy do tej klasy nie dołą-
czy  także Sparta z Grabika. 
Wtedy to już niemal co drugi 
mecz będzie jakimiś tam lo-
kalnymi derbami. 

I bardzo dobrze. Pił-
karska jesień 2019 może być 
jeszcze ciekawsza. Czas po-
każe. ATB Delta Sieniawa 3:2 Zryw Rzeczyca. Bramki dla gospodarzy: Damian Sokołowski 68’ 80’ i Adam Baworowski 76’ fot. Andrzej Buczyński

Kocyk to świetny pomysł na końcówkę piłkarskiej jesieni fot. Andrzej Buczyński Czarni, niczym cień, podążali za każdą akcją Unii, aby tylko ją udaremnić fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

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

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

 u Sprzedam umywalkę, torebka 
Louis vitton, słuchawki dr Beats  
drei monster, ościeżnica i tunel   
biały firmy Porta oryginalnie za-
pakowany,  nowe, kserokopiraka 
tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam kozetkę - kanapa, 
akwarium duże dla gryzoni, tor-
ba - transporter dla psa tel. 53 
052 10 33

 u Sprzedam grzejnik łazienko-
wy nowy, umywalka nowa i uży-
wana z baterią lub bez baterii tel. 
53 052 10 33

 u Sprzedam regał, szafka na 
buty, lustro kryształowe w złotej, 
drewnianej ramie tel. 53 052 10 
33

 u Żary - sprzedam OPEL Tigra 
1,4 1995 rok. nr tel: 518-504-135

KUPIĘ

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

 u Kupię monety nieobiegowe z 
Polski i Niemiec oraz inne, kolek-
cjonerskie z całego świata, w tym 
dwuzłotówki obiegowe od 1995 
do 1999 r. tel. 602 128 246

MOTORYZACJA

 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 Pr z yc zepkę bagażową lek-
ką HP 4 0 0. Wymiar y:  138 x 
110 cm. Spr zedam. Tel:  603 
676 553

 u Audi A2, 1,4 benzyna, srebr-
ny metalic, rejestracja, OC, stan 
idealny, 5 lat w Polsce, okazyjnie, 
cena po oględzinach tel. 602 128 
246

 u Kupię Ford Fiesta mk 7, poj. 
od 998 do 1,2 benzyna, powyżej 
2014, nie biały, żółty, zielony tel. 
785 241 004

 u Żary - sprzedam OPEL Tigra 
1,4 1995 rok. nr tel: 518-504-135

PRACA

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

REKLAMA

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

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

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

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

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 Kawalerka do wynajęcia, ume-
blowana, z miejscem na samo-
chód, z kominkiem, Żary - Kunice 
tel. 696 261 345

 u Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe w kamienicy, pierwsze 
piętro, 52 m, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, Jasień tel. 691 409 833

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

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

 u Żary - polecamy na sprzedaż 
kiosk w cenie 5 tys. Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

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

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

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

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

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

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

 u Żary - mieszkanie 2 pokojo-
we na sprzedaż, Ip. Cena 160 tys. 
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 budynek 
mieszkalno usługowy o pow. 
658m2 w cenie 700 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel:606 705 480

 u Żary - na sprzedaż dom w sta-
nie surowym zamkniętym, cena 
260 tys. 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 Okolice Lubska - na sprzedaż 
dom w bardzo dobrym stanie, cena 
380 tys. 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 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 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

RÓŻNE

 u Tanie sprzatanie mieszkań po 
zmarłych i nie tylko,  tel. 723 903 732

 u Darmow y r zec zoznawca. 
Szkoda na pojeździe? Rozli-
czana kosztorysowo? Odbierz 
dodatkowe pieniądze. Decyzja 
w trzy dni robocze.Weryf ikacja 
kosztorysu z ostatnich 3 lat!!!  
tel. 606 805 778

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

 u Psychoterapia bioenergo-
trapia  kontakt urszula 7@onet.
pl

USŁUGI

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

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

Gołąbki z kaszą 
i grzybami 
leśnymi
Składniki
• 1 spora główka białej kapusty
• 3 szklanki ugotowanej al dente kaszy 

gryczanej
• 150 g oczyszczonych świeżych grzybów 

leśnych
• 2 średnie cebule
• do smaku: sól, pieprz, majeranek, 

oregano
• 1/3 szklanki posiekanej zieleniny np. 

natki pietruszki
• olej do podsmażenia
• 750 ml buliony grzybowego lub warzyw-

nego
• Do podania: sos pomidorowy lub kwaśna 

śmietana
Wykonanie
W dużym garnku zagotować wodę, poso-
lić. Za pomocą noża z kapusty zdejmować 
liście (te wierzchnie zostawić do wyło-
żenia garnka) i sparzać je we wrzątku, a 
następnie wyciąć zgrubiałe nerwy. Głąb 
wyrzucić. Cebulę posiekać, grzyby drob-
no pokroić. Oba produkty podsmażyć na 
patelni, zaczynając od zeszklenia cebuli. 
Gdy płyn z grzybów odparuje, odstawić 
patelnię z gazu. Dodać kaszę i dokładnie 
wymieszać, doprawiając natką, solą, pie-
prze, majerankiem i oregano. Tak przygo-
towany farsz nakładać na liście kapusty, 
zawijać brzegi, następnie boki i całość 
zwijać dość ciasno. W dużym garnku lub 
gęsiarce ułożyć na dnie połowę odłożo-
nych liści kapusty, ułożyć ciasno jedną 
warstwę gołąbków. Wlać bulion do 2/3 wy-
sokości gołąbków. Dodać kolejną warstwę 
gołąbków i również przykryć je liśćmi. 
Całość dusić, aż kapusta będzie miękka, 
przez ok. 1 godzinę. W trakcie podlewając 
pozostałym bulionem. Podawać z ulubio-
nymi dodatkami. Gołąbki pysznie smakują 
odsmażone na drugi dzień.

Gołąbki z kaszankowym 
farszem z kapusty 
pekińskiej
Składniki
• duża kapusta pekińska
• 8 białych kaszanek
• 100 g wędzonego boczku
• 2 duże cebule
• łyżka oliwy
• majeranek
• maggi
• sól ,pieprz
• 300 ml bulionu z bazylią i tymiankiem
• sos:
• 300 ml bulionu warzywnego
• 2 duże cebule
• łyżka masła
• 2 ziarenka ziela angielskiego
• liść laurowy
Wykonanie
Kapustę pekińską rozdzielamy na pojedyncze liście. Zgrubienia 
na liściach lekko ściągamy. Sparzami we wrzątku ,osuszamy i 
studzimy. W tym czasie przygotowujemy farsz. Boczek kroimy 
w drobną kostkę .Na patelni rozgrzewamy olej podsmażamy 
boczek i dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę. Smażymy aż 
się zeszkli. Następnie dodajemy białą kaszankę pokrojoną w 
plasterki (bez skóry) ,smażymy aż się rozpadnie. Doprawiamy 
majerankiem ,solą ,pieprzem i odrobiną maggi. Farsz zawijamy 
w liście kapusty. Gołąbki wkładamy do brytfanki ,zalewamy bu-
lionem i pieczemy 20 min w temp 200 stopni C.

Gołąbki wegetariańskie
Składniki
• 1 główka kapusty
• 40 dag pieczarek
• 1 cebula
• 2 woreczki ryżu
• 4 marchewki
• puszka zielonego groszku
• bulion warzywny ok. 3-4 szklanki
• Przecier pomidorowy
• kilka łyżek oleju
• 1 jajko
• sól, pieprz, 1 łyżeczka cukru
Wykonanie
Ugotować ryż, marchewki podgotować, pokroić w kostkę, pie-
czarki pokroić i poddusić z cebulą na oleju.
Wymieszać ryż, marchew, pieczarki z cebulą + sól i pieprz do 
smaku+ groszek+1 surowe jajko
z kapusty wykroić głąb, sparzyć, układać farsz na liściach i za-
wijać w gołąbki.
na dnie dużego garnka ułożyć liście kapusty, układać gołąbki, 
polać bulionem , dodać przecier pomidorowy , przyprawić solą 
i pieprzem , dodać trochę cukru.
Dusić ok. 30 min. na małym ogniu pod przykryciem. Podawać 
z ziemniakami.

fot. MK
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• Referendarz sądowy Żary 4
• Policjant Żary i Lubsko 10
• Stanowisko do spraw konta ubezpieczone-

go Żary 1
• Stanowisko do spraw rozliczeń Żary (umo-

wa na zastępstwo) 1
• Pracownik administracyjno-biurowy Brody 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Nauczyciel języka angielskiego Trzebiel 1
• Opiekun finansowy Żary 1
• Pakowacz ręczny Żary 10
• Pracownik restauracji (KFC) Żary 15
• Pielęgniarka Miłowice 1
• Fizjoterapeuta Miłowce 1
• Kosmetyczka/Stylista paznokci Zasieki 2
• Operator kamery Żary i okolice 1
• Pracownik produkcji (osoba do obsługi 

butli gazowych) Żary 1
• Pomocnik kierownika produkcji Jasień 1
• Pracownik biurowy – pracownik do obsługi 

strony internetowej Jasień 1
• Pakowacz ręczny Jasień 1
• Konserwator maszyn Żary (1/2 etatu) 1
• Listonosz Łęknica 1
• Stolarz Tuchola Żarska 1
• Monter stelaży Tuchola Żarska 1
• Barman/ka Żary 2
• Barman/ Kelner Brody 1
• Kelner/ Recepcjonista Żary 2
• Pokojowa Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 2

• Kasjer/ Sprzedawca Lipinki Łużyckie 4
• Kasjer/ Sprzedawca Tuplice 3
• Kasjer Przewóz 1
• Kasjer Zasieki 1
• Krojczy pieczywa Żary 1
• Salowa Żary 5
• Spawacz Żary 6
• Murarz Lubsko 3
• Pomocnik murarza Lubsko 1
• Sprzedawca internetowy – kierowca busa 

Lubsko 1
• Operator wtryskarki Żary 4
• Operator wsparcia produkcji Żary 10
• Lakiernik proszkowy Żary 2
• Spawacz Żary 3
• Magazynier/ Kierowca Jasień 1
• Sprzedawca/ Magazynier Lubsko 1
• Kierowca kat. C+E Lubsko 1
• Spedytor (Dział Spedycji) Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego powy-

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

• Kierowca samochodu ciężarowego po-
wyżej 3,5 tony (dział międzynarodowych 
przewozów) Teren Europy 5

• Kierowca samochodu ciężarowego powy-
żej 3,5 tony (dział krajowych przewozów) 
Teren Polski 5

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

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

Żagań) 1
• Doradca klienta (teren powiatu) 5
• Ekspedientka (Iłowa) 1
• Elektryk (Szprotawa) 1
• Fryzjer damski (Żagań) 1
• Handlowiec - Sprzedawca (Żagań) 1
• Instalator wodno-kanalizacyjny (Ża-

gań) 2
• Kasjer - sprzedawca (Żagań) 12
• Kasjer- Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Kasjer-sprzedawca (Małomice) 2
• Kasjer-sprzedawca (Szprotawa) 2
• Kelner/Barman (Żagań) 2
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Borowina) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Polska - Niemcy) 2
• Kierowca samochodu dostawczego 

(Polska, Niemcy, Anglia, Francja) 1
• Kierownik budowy i eksploatacji rusz-

towań - wynajem (Borowina) 1
• Kierownik Powiatowego Zespołu Do-

radztwa Rolniczego (Żagań) 1
• Księgowa (Wiechlice) 1
• Kucharz (Świętoszów) 1
• Kucharz (Żagań) 1
• Logistyk (Żagań) 1
• Magazynier (Borowina) 1
• Magazynier (Bożnów) 1
• Magazynier (Szprotawa) 1
• Magazynier (Wiechlice/Małomice) 3
• Nauczyciel języka angielskiego w 

przedszkolu (Szprotawa) 1
• Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

(Żagań) 1
• Nauczyciel przedszkola (Świętoszów) 1
• Nauczyciel (Szprotawa) 1
• Nauczyciel wychowania przedszkolne-

go (Szprotawa) 1
• Opiekun finansowy (Żagań) 1
• Pakowacz (Żagań) 4
• Pomoc kuchenna (Żagań) 1

• Pomocnik cukiernika (Żagań) 1
• Pomocnik piekarza (Żagań) 1
• Pomocnik stolarza (Szprotawa) 1
• Pracownik magazynowy (Tomaszowo) 4
• Pracownik myjni (Iłowa) 1
• Pracownik ogólnobudowlany (Iłowa) 10
• Pracownik ogólnobudowlany (Żagań) 2
• Pracownik produkcji (Gozdnica) 4
• Przedstawiciel handlowy (Żagań) 1
• Referent (Świętoszów) 1
• Robotnik gospodarczy (Żagań i okolice) 2
• Rzeźnik (Iłowa) 2
• Siostra PCK / Opiekunka (Żagań) 2
• Spawacz (Borowina) 4
• Specjalista do spraw sprzedaży ruszto-

wań  (Borowina) 2
• Specjalista do spraw zakupów (Gozd-

nica) 1
• Specjalista ds. zaopatrzenia stali (Bo-

rowina) 1
• Ślusarz - Monter rusztowań (Borowina-

-Polska) 2
• Ślusarz (Borowina) 4
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Asystent nauczyciela przedszkola 

- uzupełnienie refundacji do 30 r.ż. 
(Żagań) 1

• Brukarz- RefDo30 uzupełnienie (Polko-
wice, teren kraju) 1

• Monter nagrobków - uzupełnienie prac 
interwencyjnych FP (Iłowa) 1

• Nauczyciel języka angielskiego (Gozd-
nica) 1

• Nauczyciel przedszkola (Żagań) 2
• Piekarz- RefDo30 - uzupełnienie 

(Szprotawa) 1
• Pracownik hodowli (Bobrzany) 4
• Pracownik pralni refundacja EFS PO-

WER (Wiechlice) 1
• Robotnik budowlany - RefDo30 - uzu-

pełnienie (Żagań, woj. lubuskie) 1
• Robotnik budowlany- uzupełnienie 

RefDo30 (teren kraju) 1
• Robotnik gospodarczy - roboty publicz-

ne FP (Gozdnica) 1

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

699-932-056

Przyczepa samozbiera-
jąca, rok 2001, 

Tel. 699-932-056

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

AUTOREKLAMA
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Małżonkowie Claire i Tom Kubikowie są kochającą 
się parą i wiodą spokojne życie. On jest wziętą 
prawniczką, a on pracuje jako przedsiębiorca bu-
dowlany. Ich największym zmartwieniem jest to, 
że kobieta nie może zajść w ciążę. Pewnego dnia 
świat Claire wali się w gruzy. Tom zostaje aresz-
towany przez FBI pod zarzutem uczestnictwa 
w masowym mordzie. Okazuje się, że służył przed 
laty pod innym nazwiskiem w amerykańskiej 
armii i podczas tajnej misji w Salwadorze zabił 
kilku niewinnych cywilów. 

TVP2 thriller, USA, 2002

Bez przedawnienia00:10

Piątek

TVP2

23:30

Sobota

Muskularny Ralf od wielu lat z powodzeniem 
wciela się w postać czarnego charakteru 
w popularnej grze komputerowej. Niestety, jako 
antagonista superbohatera Feliksa, nie jest zbyt 
lubiany. Pewnego dnia osiłek uświadamia sobie, 
że musi zmienić swoją smutną egzystencję 
i udowodnić wszystkim, że jego także stać na 
wspaniałe czyny. Zdeterminowany, postanawia 
zerwać ze swoim negatywnym wizerunkiem. 
Niebawem ucieka ze swojej gry, zakrada się do 
innej i zdobywa upragniony Medal Bohatera.

24-letni Paul Dynan (Kevin Zegers), mimo 
ukończonych studiów, nie może znaleźć pracy. 
Pozbawiony środków do życia i jakichkolwiek 
perspektyw na przyszłość obmyśla karkołomny 
plan. Mężczyzna porywa niewiele młodszych od 
siebie: Nicka Nadera (Dustin Milligan), Hailey 
Jones (Laura Vandervoort) i Jeff a Vincenta, 
których ojcowie są właścicielami bajecznych for-
tun. Za ich uwolnienie żąda okupu w wysokości 
trzech milionów dolarów. Zdesperowanemu 
porywaczowi pomaga dwoje znajomych.

TVN fi lm animowany, USA, 2012thriller, Kanada, 2011

Ralph DemolkaIdealny plan 15:50

Niedziela

Prymas August Hlond, mimo że znacząco 
zasłużył się dla losów polskiego narodu, wciąż 
jest mało znany rodakom. Taki obraz pozostaw-
iła po sobie komunistyczna propaganda, która 
z duchownego zrobiła uciekiniera walczącego 
o własną wygodę kosztem skazanego na klęskę 
społeczeństwa. Reżyser Paweł Woldan w swoim 
spektaklu prezentuje najważniejsze momenty 
z emigracyjnego życia prymasa. Główną 
osią przedstawienia jest przyjazd Hlonda do 
Watykanu we wrześniu 1939 roku.

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2018

Prymas Hlond21:00

Poniedziałek

Detektyw Alex Cross, który jest specjalistą 
z dziedziny psychologii zbrodni i zarazem znanym 
pisarzem, po śmierci partnera postanawia przejść 
na emeryturę. Tymczasem psychopata Gary 
Soneji, wielbiciel talentu pisarskiego detektywa 
Crossa, chce, by uwiecznił go on w jednej ze 
swoich książek. By do tego doprowadzić, obmyśla 
okrutny plan. Zgodnie z nim psychopata uprow-
adza Megan, córkę senatora Hanka Rose’a. Soneji 
pracował dotąd jako nauczyciel w prywatnej 
szkole, do której chodziła dziewczynka.

POLSAT thriller, Kanada, Niemcy, USA, 2001

W sieci pająka22:10

Wtorek

Ania Kwiatkowska pracuje jako nauczycielka 
muzyki w jednej z warszawskich szkół pod-
stawowych. Jest romantyczką, ale brakuje jej 
pewności siebie. Idealnej drugiej połówki szuka 
na portalach randkowych. Kolejne spotkanie 
ma się odbyć w walentynkowy wieczór, niestety 
potencjalny partner nie przychodzi. Do Ani 
dosiada się Tomasz Wilczyński, który prowadzi 
najbardziej kontrowersyjny i najpopularniejszy 
talk-show w kraju. Szefowa mężczyzny chce, by 
wzbogacił on program o nowe treści. 

TVN komedia, polsk, 2016

Planeta singli23:05

Środa

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

TVN komedia romantyczna, Polska, 2008

Nie kłam, kochanie22:30

Czwartek
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05:50 Miasteczko 
- fi lm obyczajowy

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
09:55 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Żołnierze z Monte 

Cassino - felieton
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w zagrodzie 

- Nowoczesne systemy
12:50 Natura w Jedynce 

- Szlakiem osła - fi lm
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!- magazyn

15:35 Magazyn śledczy Anity 
Gargas - magazyn

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

17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie 

niepodległości
17:30 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 

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

marzenia - teleturniej
21:30 Max - dramat
23:30 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
00:25 Ocaleni - reality show

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Egzamin z życia - serial
06:50 Podróże z historią 
07:20 Na sygnale - serial 

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

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

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

prod. Turcja, 2011
14:00 Coś dla Ciebie 

- magazyn
14:30 Zakupy pod kontrolą 

- reality show
15:00 Postaw na milion 

- teleturniej
15:50 Kulisy - Postaw 

na milion
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 

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

- serial obyczajowy TVP
20:45 O mnie się nie martw 
21:45 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
22:20 Na granicy - dramat
00:10 Bez przedawnienia 

- dramat, prod. USA
02:10 Idealny plan - thriller, 

prod. Kanada, 2011
03:45 Zakończenie dnia

05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

20:00 Planeta singli 
- fi lm komedia, 
Polska, 2016, reż. Mitja 
Okorn, wyk. Maciej Stuhr, 
Agnieszka Więdłocha, 
Piotr Głowacki, Weronika 
Książkiewicz

22:50 Tron: Dziedzictwo 
- fi lm przygodowy, 
prod. USA, 2010, 
reż. Joseph Kosinski, 
wyk. Jeff  Bridges, 
Garrett Hedlund, Olivia 
Wilde, Bruce Boxleitner, 
James Frain, Michael 
Sheen

01:25 Kuba Wojewódzki 
- talk show

02:30 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

02:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
 Marek Krupski pod 

przykrywką przystojnego 
homoseksualisty bierze 
udział w przygotowaniach 
do wyborów Tęczowego 
Mistera, jednocześnie 
obserwując pozostałych 
uczestników konkursu. 
Organizatorem tej 
imprezy jest klient biura 
Malanowskiego - Roman 
Abramski. 

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
16:15 Interwencja - magazyn

16:30 Na ratunek 112
- serial paradokumentalny

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 komediowy, 
prod. Polska

20:05 World of Dance 
- Polska

22:05 The Story of my Life. 
Historia naszego życia

23:05 127 godzin
- dramat biografi czny

01:00 Morgan
03:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Teledyski
08:00 Festiwal Muzyki 

Oratoryjnej Musica 
Sacromontana 

08:25 Studio Kultura 
08:45 Chce się żyć 

- fi lm obyczajowy
10:45 Rok spokojnego słońca 

- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, USA, 1984, 
reż. Krzysztof Zanussi, 
wyk. Maja Komorowska

12:40 Studio Kultura 
12:55 Krzysztof Penderecki 

“Powiało na mnie 
morze snów”

14:05 Taśmy Kultury
14:35 Którędy po sztukę 

- Aleksander Gierymski
14:50 Wezwanie - fi lm TVP
16:15 Lampart - fi lm
19:25 Pojedynki stulecia
20:00 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny 
20:20 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu

20:25 Wieczór kinomana 
- Fanny i Aleksander
- dramat, prod. Szwecja, 
Francja, Niemcy, 1982

23:40 Fabryka hitów 
- Jestem moją muzyką 
- cykl dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

00:40 Tygodnik Kulturalny
01:35 Gallipoli 

- dramat, 
prod. Australia, 1996, 
reż. Peter Weir, wyk. Mel 
Gibson, Mark Lee, Bill 
Hunter, Robert Grubb

03:35 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

03:50 Vitalic at Sonar 
Festival 2017 
- koncert

05:05 Afi sz kulturalny
05:25 Zakończenie dnia

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 

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

09:55 George prosto 
z drzewa 2 

11:45 Ostatni smok 
- przygodowy

13:50 Sahara
15:55 Idealny facet 
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Twierdza 
22:50 Za szybcy, za wściekli 

01:00 Spartakus: Wojna 
potępionych 
- serial sensacyjny
Spartakus jednoczy 
wokół siebie coraz większą 
armię niewolników, 
aby ostatecznie rozprawić 
się z wojskami Republiki.

03:10 Na jedwabnym szlaku 
- serial dokumentalny

03:45 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

04:30 Menu na miarę 
- fabularny

05:00 Niesamowite!
05:45 Hotel Zacisze

Basil Fawlty jest 
właścicielem podmiejsk-
iego hotelu, w którym 
dochodzi do nieustannych 
zatargów z gośćmi.

05:10 Ukryta prawda 
06:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy
07:05 Szpital - program 

obyczajowy
08:05 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
09:10 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

16:50 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda

20:00 Kopciuszek: 
W rytmie miłości 
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Damon Santostefano, 
wyk. Lucy Hale, Freddie 
Stroma, Megan Park, 
Missi Pyle

21:50 Cast Away: 
Poza światem 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2000, reż. Robert 
Zemeckis, wyk. Tom 
Hanks, Helen Hunt, 
Nick Searcy

00:50 Porwani 
- serial sensacyjny

01:50 Lista klientów 
- serial, USA

02:50 Moc Magii 
05:00 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Dragons’ Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
 Gwiazdą tego show, jego 

pomysłodawcą i autorem 
scenariuszy był, niestety 
nieżyjący już, angielski 
komik telewizyjny, Benny 
Hill, dla którego praca w 
telewizji była autentyczną 
pasją jego życia. 

12:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

13:00 Galileo
14:00 Galileo
15:00 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia

16:55 Światło twoich oczu
- telenowela

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 OKO za OKO
23:00 Bracia Oodie
 Billy Bob Celeste 

chce wyrwać swojego 
chrześniaka z rąk swego 
byłego męża, Carlosa, 
narkotykowego bossa, 
który próbował ją 
zastrzelić. 

01:05 Galileo
02:00 Polityka na ostro
02:50 Graffi  ti
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:35 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
08:00 Las bliżej nas 

- magazyn
08:25 Pełnosprawni 

- magazyn dla niepełnos-
prawnych

08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 
09:50 Fascynujący świat 

- Wyprawa na wulkan 
cz. 1 - fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2017, reż. Simon Winch-
combe

10:55 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

11:25 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:10 Jak to działa - Sen 
14:40 Gen innowacyjności
14:50 Spis treści - rozmowy

15:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

16:00 Rolnik szuka żony 
- reality show

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Drogi wolności - Ślepy 

los - serial TVP
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 

- serial obyczajowy TVP
21:30 Hit na sobotę 

- Dzień Bastylii 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Francja, USA, 2016

23:15 Mordercze starcie 
- fi lm sensacyjny

00:55 Jaka to melodia? 
01:50 Max - dramat, prod. USA
03:40 Spis treści

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP

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

Extra
11:35 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
12:05 Niebo istnieje 

naprawdę - dramat, 
prod. USA

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Kabaret Hrabi - Pienia 

i jęki Hrabiego piosenki 
- program rozrywkowy

16:25 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

16:35 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

17:15 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

18:00 Panorama

18:35 Postaw na milion
- teleturniej
prod. Polska

19:25 Kulisy - Postaw 
na milion

19:35 Lajk!
20:05 The Voic

of Poland 
- Nokaut - widowisko 
muzyczne
prod. Polska

22:15 Sierocki na sobotę 
- program rozrywkowy

23:30 Idealny plan 
- thriller, prod. Kanada, 
2011

01:10 Na granicy 
- dramat

02:55 Babylon A. D. 
- fi lm science fi ction, 
prod. Francja, 2008

04:40 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! 
- magazyn

05:45 Mango 
- Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn

11:00 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska

12:50 MasterChef 
- program rozrywkowy
prod. Polska

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

- magazyn
prod. Polska

20:00 Mam talent 
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:55 Robin Hood 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2010, reż. Ridley Scott, 
wyk. Russell Crowe, 
Cate Blanchett, Max Von 
Sydow, William Hurt, Mark 
Strong, Oscar Isaac, Danny 
Huston, Eileen Atkins, 
Mark Addy

00:50 Jack Strong 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 2014, 
reż. Władysław 
Pasikowski, wyk. Marcin 
Dorociński, Maja Ostasze-
wska, Patrick Wilson, Oleg 
Maslennikow, Dagmara 
Domińczyk

03:35 Uwaga! 
- magazyn

03:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:15 MY3
10:15 Ewa gotuje
10:55 Mały Manhattan 

- komedia 
 W Nowym Jorku 

dwoje młodych przyjaciół 
przeżywa najwspani-
alszą przygodę. Gabe i 
Rosemary znają się prawie 
przez całe swoje, choć 
jeszcze krótkie, życie. 

12:50 World of Dance - Polska
14:50 The Story of my Life. 

Historia naszego życia
15:50 Kabaret na żywo 

według Paranienor-
malnych

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

- serial komediowy
20:05 Rio

22:10 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo
- program rozrywkowy
prod. Polska

00:25 Czas zemsty 
- fi lm akcji

 Robert Burns 
prowadzi prace 
wykopaliskowe 
w Chinach, przypadkowo 
wplątuje się w aferę 
narkotykową. Zostaje 
niesłusznie oskarżony 
i skazany. Po wyjściu 
z więzienia ma zamiar 
wyrównać porachunki 
z chińską mafi ą. 

02:10 Krzyżacy 
- dramat historyczny
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje
- program reality

07:00 Nienasyceni 
07:30 Teledyski
07:50 Informacje kulturalne 
08:10 Tygodnik Kulturalny
09:00 Serialowa nostalgia
10:15 Piosenki z fi lmoteki
11:05 Szlakiem Kolberga - 

Monika Brodka - reportaż
11:35 Dokument tygodnia 

- Tajemnice de 
Revolutionibus

12:45 Signum 
- fi lm animowany

13:10 Filmowa Polska
- Lawa - dramat, prod. 
Polska, 1989, reż. Tadeusz 
Konwicki, wyk. Gustaw 
Holoubek

15:35 Wydarzenie aktualne
16:10 Liga dżentelmenów 

- dramat, prod. Wielka 
Brytania, 1960, reż. Basil 
Dearden, wyk. Jack 
Hawkins, Nigel Patrick

18:15 One More Time with 
Feeling - fi lm

20:20 Bilet do kina 
- Gloria - fi lm akcji, 
prod. USA, 1980, 
reż. John Cassavetes, 
wyk. John Adames

22:30 Dranie w kinie 
- magazyn

23:15 Queen 
- koncert na Wembley 
prod. Wielka Brytania, 
1986

00:45 Mocne Kino 
- Ostatni kat 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, 2005, reż. Adrian 
Shergold

02:30 Performance 
- Present Performance

03:15 Bilet do kina 
- Gloria - fi lm akcji, 
prod. USA, 1980

05:45 Zakończenie dnia

06:20 Co ludzie powiedzą? 
- fabularny

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Następny proszę!
08:45 Co ludzie powiedzą?
09:25 13 Posterunek 2

Losy grupy policjantów, 
którzy pełnią służbę na 
trzynastym posterunku. 

10:30 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań.

15:15 Wielka Zabawa TV Puls 
w Dolinie Charlotty

16:20 Kochany urwis 2 
- komedia
Ben razem z Juniorem 
przeprowadza się do 
miasteczka Mortville. 
Samotny ojciec szybko 
zostaje głównym obiek-
tem zainteresowania ze 
strony sąsiadek.

18:00 Farciarz Gilmore 
20:00 Tożsamość Bourne’a 
22:20 Zielona mila 
02:25 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

04:10 Menu na miarę
- fabularny

05:00 Niesamowite!
- program rozrywkowy

05:40 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

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

kryminalny, Polska
10:00 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
11:45 Dziadek z przypadku 

- serial, USA
12:45 Beethoven II - fi lm 

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

14:40 Piękna i Borys bestia - 
fi lm komedia, USA, 1997, 
reż. Ken Kwapis, wyk. Fran 
Drescher, Timothy Dalton, 
Ian McNeice, Patrick Mala-
hide, Lisa Jakub, Michael 
Lerner

16:55 Zbuntowana księżnicz-
ka - fi lm komedia, Francja, 
USA, Wielka Brytania

19:00 Moje wielkie 
greckie wesele 
- fi lm komedia, USA, 
Kanada, 2002, reż. Joel 
Zwick, wyk. Nia Vardalos, 
John Corbett, Michael 
Constantine, Lainie Kazan

21:05 Ocean’s Thirteen 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2007, reż. Steven 
Soderbergh, wyk. George 
Clooney, Brad Pitt, Matt 
Damon, Andy Garcia

23:40 Tłumaczka 
- fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, USA, 
Francja, 2005, reż. Sydney 
Pollack, wyk. Nicole Kid-
man, Sean Penn, Catherine 
Keener

02:15 Moc Magii 
04:25 Druga strona medalu

06:00 Dragons’ Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Turbo Fast
08:00 Tom i Jerry Show
08:55 Dzielna Mysz
09:05 Mała Syrenka: 

Dzieciństwo Ariel
10:40 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
13:40 STOP Drogówka
14:50 Nieustraszony 
 Młody wojownik Huo 

nieustannie doskonali swe 
umiejętności, by stać się 
niepokonanym w sztuce 
walki. Gdy w pojedynku 
zabija przeciwnika, syn 
pokonanego mści się, 
mordując jego matkę i 
córkę. Huo opuszcza kraj. 
Kiedy powraca po kilku 
latach czekają go trudne 
wyzwania...

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

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

Kryminalny
23:00 Diabeł 
 Gdy ktoś rzuca się z okna 

fi ladelfi jskiego drapacza 
chmur, na miejsce przyby-
wa detektyw Bowden, by 
przeprowadzić śledztwo. 
Tymczasem w tym samym 
budynku zatrzaskuje się 
winda, którą jedzie pięć 
obcych sobie osób. 

00:45 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

01:45 Strach ma wielkie kły: 
Halloween
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04:25 Galeria - serial
05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

- talk - show
06:35 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas 
09:00 Ziarno
09:35 Weterynarze z sercem
10:05 Zakochaj się w Polsce 

- Kraina Wygasłych 
Wulkanów - magazyn

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 
13:00 Drogi wolności 
13:10 BBC w Jedynce

- Sekretne życie psów 

14:10 Sonda 2 - Starość 
- popularno-naukowy

14:40 Program rozrywkowy
14:55 Spis treścio
15:05 Big Music Quiz 
16:05 The Wall. Wygraj 

marzenia 
- teleturniej

17:00 Teleexpress
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
18:20 Drogi wolności 
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:10 Drogi wolności 
21:15 Rolnik szuka żony 
22:15 Zakochana Jedynka 

- Ojcowie i córki - fi lm 
obyczajowy, prod. USA

00:20 Dzień Bastylii 
- fi lm sensacyjny

02:00 Jaka to melodia? 
02:50 Mordercze starcie

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Najważniejsza osoba

05:20 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

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

- w tym Pogoda Flesz
10:55 Rodzinne oglądanie

- Zwierzęca klinika 
w sercu dżungli - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2016

12:05 Gwiazdy w południe
 - Najgorszy rewolwe-
rowiec Dzikiego Zachodu 
- komedia, prod. USA

14:00 Familiada 
- teleturniej

14:35 Koło fortuny 
- teleturniej

15:15 Bake Off  Junior
16:10 Bake off  - Ale przepis
16:25 The Voice of Poland 
18:00 Panorama
18:25 Sport Telegram

18:35 Na dobre i na złe 
- serial obyczajowy
prod. TVP

19:35 Zakupy 
pod kontrolą 
- reality show
prod. Polska

20:05 Casino Royale
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2006

22:35 Kino bez granic
- Egon Schiele: 
Śmierć i dziewczyna 
- dramat, prod. Austria, 
2016

00:35 Miara człowieka 
- dramat, 
prod. Francja, 2015

02:15 Casino Royale 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2006

04:40 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
12:30 Planeta singli 

- za kulisami 
12:55 Mam talent 

- program rozrywkowy
14:50 Top Model 

- program rozrywkowy
15:50 Ralph Demolka 

- fi lm komedia, 
prod. USA, 2012, 
reż. Rich Moore, wyk. John 
C. Reilly, Sarah Silverman, 
Jack McBrayer, Jane Lynch

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

22:30 Mroczny rycerz
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2008, reż. Christopher 
Nolan, wyk. Christian 
Bale, Heath Ledger, Aaron 
Eckhart, Michael Caine, 
Maggie Gyllenhaal, Gary 
Oldman, Morgan Freeman, 
Cillian Murphy

01:40 Bylismy żołnierzami 
- fi lm wojenny, 
USA, Niemcy, 2002, 
reż. Randall Wallace, 
wyk. Mel Gibson, 
Madeleine Stowe, Greg 
Kinnear, Sam Elliott, 
Chris Klein, Keri Russell, 
Barry Pepper

04:30 Moc Magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:45 Prezent nocnej furii
09:15 Kung Fu Panda: 

Święta, święta i Po
09:45 Król Lew
11:40 Dobra wróżka 2 
 Guthrie chce 

odzyskać miłość swego 
życia Brooke. By jej zaim-
ponować, postanawia 
zaangażować się w pomoc 
dzieciom w szkole, w 
której dziewczyna uczy. 
Jednak przypadkowo 
podważa wiarę we wróżkę 
zębuszkę jednego z 
chłopców, który właśnie 
stracił mleczny ząbek. 

13:30 Rio
15:40 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
17:35 Nasz Nowy Dom
18:40 Dom pełen życia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie

20:05 W rytmie serca
- serial obyczajowy
prod. Polska

 Pod Kazimierzem dochodzi 
do wypadku, w którym 
bierze udział znany piłkarz 
- Patryk Dąbek - razem ze 
swoją narzeczoną Olą. 

21:05 Kabaret na żywo 
według Paranienor-
malnych

23:05 Ślad
 W mieszkaniu znaleziona 

zostaje powieszona 
młoda, atrakcyjna kobieta 
- Alicja Arszewska. 

01:05 Iron Man 2
03:40 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Antyfonie - Sebastian 
Buczek - dokumentalny

07:35 Teledyski
08:05 Dranie w kinie 

- magazyn
08:50 Angielskie śniadanie 

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

09:50 Śladami wielkich 
kompozytorów 
- Śladami Pucciniego 

10:55 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny

11:35 Obiekt - fi lm
11:55 Purpura i czerń 

- dramat wojenny
14:25 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach
15:00 Bregenz Festival 2017: 

Carmen - opera
17:15 Niedziela z... rolami 

Jana Machulskiego
18:10 Niedziela z... rolami 

Jana Machulskiego - 
Ostatnia akcja - komedia

20:00 Panorama kina 
polskiego - Sublokator 
- komedia

21:40 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny

22:20 Dokument.pl 
- Krąg Kantora
 - fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, 2015, reż. 
Adrianna Książek, Iwo 
Książek

23:25 Scena alternatywna
24:00 Kino nocne - Młoda

i piękna - fi lm obyczajowy, 
prod. Francja, 2013, 
reż. Francois Ozon

01:45 Wieczór kinomana 
- Fanny i Aleksander 
- dramat, prod. Szwecja

05:00 Teraz animacje! 
- Łaźnia - animowany

05:05 Teraz animacje!

06:00 Flash 
08:50 Przygody Merlina 

- serial przygodowy
10:45 Następny proszę!
11:40 Kochany urwis 2 

Ben razem z Juniorem 
przeprowadza się do mias-
teczka Mortville. Samotny 
ojciec szybko zostaje 
głównym obiektem 
zainteresowania ze strony 
sąsiadek.

13:35 Najpiękniejsze baśnie: 
Piękna i Książę 

14:50 Najpiękniejsze baśnie: 
Mała Syrenka 

16:00 Farciarz Gilmore 
Nieodnoszący sukcesów 
hokeista bierze udział 
w cyklu turniejów gol-
fowych.

17:55 Idealny facet 
Nastoletnia Holly często 
się przeprowadza, więc 
obmyśla plan, aby zam-
ieszkać gdzieś na stałe.

20:00 Za szybcy, za wściekli
- fi lm akcji 
Jedyną szansą na schwyt-
anie piorącego brudne 
pieniądze biznesmena 
jest infi ltracja środowiska 
nielegalnych wyścigów 
samochodowych. Zadania 
podejmuje się były 
policjant.

22:05 Linia ryzyka 
00:00 Ukryta tożsamość 
00:55 Dyżur
02:35 Biesiada na cztery pory 

roku - serial obyczajowy
03:05 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

03:55 Biesiada na cztery
pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Menu na miarę

05:45 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Kryminalni 

- serial kryminalny, Polska
10:00 Brzydula 

- serial obyczajowy, 
Polska

13:00 Dziadek
z przypadku 
- serial, USA

14:35 Młode szpady 
- fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania, 
Francja, 2001, reż. Mario 
Andreacchio, wyk. Hugh 
Dancy, Sarah Jane Potts, 
Scott Hickman, Anthony 
Strachan, Callum Blue, Ben 
McCosker, Ben Cross

16:40 Toy Story
- fi lm komedia, USA, 1995, 
reż. John Lasseter, wyk. 
Tom Hanks, Tim Allen, 
Don Rickles, Jim Varney, 
Wallace Shawn

18:05 Kopciuszek: 
W rytmie miłości 
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Damon Santostefano, 
wyk. Lucy Hale, Freddie 
Stroma, Megan Park, 
Missi Pyle

20:00 Jurassic World - fi lm 
przygodowy, USA, 2015, 
reż. Colin Trevorrow, wyk. 
Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Irrfan Khan, 
Vincent D’Onofrio, Ty 
Simpkins, Nick Robinson

22:40 Super 8 - fi lm przy-
godowy, USA, 2011, reż. 
J.J. Abrams, wyk. Joel 
Courtney, Elle Fanning, 
Amanda Michalka

01:00 Sposób na morderstwo 
- serial, USA

02:00 Moc Magii

06:00 Dragons’ Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Jeźdźcy smoków
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Turbo Fast
08:00 Tom i Jerry Show
08:55 Flinstonowie 
 Flintstonowie i Rubble’ow-

ie to nowoczesne rodziny z 
epoki kamienia łupanego. 
Fred i Barney pracują w 
Slate and Company, gdzie 
wysadzają skały. 

10:50 Galileo
12:50 Czarna ryba
14:40 Agent z przypadku
 Jackie Chan w roli 

zwykłego faceta, który na 
skutek nieoczekiwanych 
wydarzeń okazuje się 
super agentem. Bei jest 
sprzedawcą w sklepie 
sportowym. 

16:30 Gwiezdne wrota
19:00 Galileo

20:00 Zabić Salazara 
- fi lm akcji, Rumunia, 
USA, 2016, reż. Waxman 
Keoni, wyk. Goss Luke, 
Seagal Steven, St-Pierre 
Georges 

 Elitarni agenci DEA chronią 
barona narkotykowego. 
Czekając na wsparcie w 
hotelu, trafi ają w zasadzkę 
byłych współpracowników 
przestępcy...

22:05 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

00:05 Tuż przed tragedią
02:20 Interwencja
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

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

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

obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce 
13:50 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
14:00 Elif - serial, prod. Turcja

14:50 Big Music Quiz 
- teleturniej

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 
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 Teatr Telewizji 

- Prymas Hlond 
- spektakl

22:30 Dekalog - Cztery - fi lm
23:40 Sokoły wolności - fi lm 
00:45 Ojcowie i córki - fi lm

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 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
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:10 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 

komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami 

- telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość - serial TVP
22:00 Syn - serial, prod. USA
22:50 Czas śmierci - serial, 

prod. Wielka Brytania
23:55 Trzeci ofi cer - serial 

sensacyjny TVP
00:55 Egon Schiele: Śmierć

i dziewczyna - dramat
02:50 Miara człowieka - dra-

mat, prod. Francja, 2015

05:50 Uwaga! - magazyn
06:20 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika 
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 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy
21:30 Top Model 

- program rozrywkowy
22:30 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
23:35 Robin Hood - fi lm 

przygodowy, USA, Wielka 
Brytania, 2010, reż. Ridley 
Scott, wyk. Russell Crowe, 
Cate Blanchett, Max Von 
Sydow, William Hurt, Mark 
Strong, Oscar Isaac, Danny 
Huston, Eileen Atkins, 
Mark Addy

02:25 Co za tydzień 
02:55 Biuro 

- serial komedia
03:30 Uwaga! - magazyn
03:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

09:30 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny, prod. 
Polska

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

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

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

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

obyczajowy, prod. Polska
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy

20:10 MEGA HIT 
- Iron Man 2 
- fi lm akcji

22:50 Obcy kontra Predator
- thriller sci-fi ction

 Ekipa naukowców i 
poszukiwaczy przygód 
wyrusza na Antarktydę, 
gdzie odnajdują ukrytą 
głęboko pod lodem 
starożytną piramidę, a w 
niej spotykają przedstaw-
icieli dwóch kosmicznych 
ras, którzy walczą ze sobą 
na śmierć i życie. 

01:00 W sieci pająka
Tajemniczy psychopata 
wciąga Alexa w perfi dną 
grę...

03:10 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:15 Studio Kultura 
08:30 Doradcy króla Hydropsa 

- fi lm animowany
08:55 Rok spokojnego słońca 

- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, USA, 1984, reż. 
Krzysztof Zanussi

11:00 Maria Curie - serial bio-
grafi czny, prod. Francja, 
Polska, 1991

12:30 Znak Orła - Edukacja 1308 
- serial historyczno-przy-
godowy TVP

13:05 Studio Kultura
13:25 Pamiętnik znaleziony 

w garbie - dramat, prod. 
Polska, Kanada, 1992

15:20 Taśmy Kultury - 
Popołudnie fauny 
- widowisko

15:30 Taśmy Kultury - Strzępy 
pamięci - widowisko

16:00 Śladami wielkich 
kompozytorów 
- Śladami Pucciniego 

17:10 Rytm serca
- fi lm TVP, 
prod. Polska, 1982, 
reż. Zbigniew Kamiński, 
wyk. Andrzej Szalawski

18:35 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach

19:00 Polska szkoła animacji 
19:10 Polska szkoła animacji 

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

- Zrobić zdjęcie - fi lm
22:40 Kronos - magazyn
23:35 Panorama kina 

polskiego - Sublokator 
01:15 Informacje kulturalne 
01:30 Kino nocne - Siła 

perswazji - dramat

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 

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

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

09:00 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

20:00 Skaza 
- dramat
Nie bacząc na konsek-
wencje, członek parlamen-
tu zakochuje 
się w narzeczonej 
swojego syna.

22:05 Tożsamość Bourne’a 
Jason Bourne w wyniku 
wypadku traci pamięć. 
Wszystko wskazuje na to, 
że był członkiem tajnego 
programu CIA.

00:25 Czerwony skorpion 
02:40 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:30 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:10 Ukryta prawda 
06:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy
07:05 Szpital - program 

obyczajowy
08:05 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
09:10 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

16:50 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Na żywo 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1995, reż. John 
Badham, wyk. Johnny 
Depp, Marsha Mason, 
Peter Strauss, Roma Ma-
ffi  a, Christopher Walken, 
Charles S. Dutton

21:55 Kości - serial, USA
22:55 Saga Zmierzch: Przed 

świtem, część II 
- fi lm horror, USA, 2012, 
reż. Bill Condon, wyk. 
Kristen Stewart, Robert 
Pattinson, Taylor Lautner, 
Peter Facinelli, Elizabeth 
Reaser, Ashley Greene, 
Michael Sheen

01:20 Lista klientów - serial
02:20 Moc Magii 
04:30 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Dragons Den - Jak zostać 
milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

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

- serial obyczajowy,
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo

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

 Trzecia edycja programu, 
w którym drobni i począt-
kujący przedsiębiorcy 
mają niezwykłą szansę 
zaprezentowania swoich 
biznesowych pomysłów 
piątce potencjalnych 
inwestorów. Jeśli ci uznają 
pomysł za dobry, gotowi 
są wesprzeć go doświad-
czeniem, zapleczem 
i - oczywiście - swoimi 
własnymi pieniędzmi. 

02:05 Interwencja
- magazyn

02:45 Cafe Futbol
- magazyn

04:25 Magazyn Atleci
04:55 Trans World Sport
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05:00 Telezakupy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość - serial 

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

obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:30 Korona królów - tele-

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

- Mama hiena - fi lm
13:45 Big Music Quiz
14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 

14:50 The Wall. Wygraj 
marzenia 
- teleturniej

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!- magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie 

niepodległości 
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 Blef Coogana - fi lm
00:10 Big Music Quiz
00:20 Czy świat oszalał?

05:30 Koło fortuny - teleturniej
06:05 M jak miłość - serial TVP
07:00 Kościół Prawosławny 

w II RP - reportaż
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra7
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:10 Dla niesłyszących 

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

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

17:10 Łzy Cennet - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

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 
20:55 M jak miłość 

- serial TVP
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Eafi lm dokumentalny
00:05 Rodzinka.pl - serial 
00:35 Syn - serial, prod. USA
01:30 Czas śmierci - serial
02:35 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
03:40 Kiedy miałam 6 lat, 

pokonałam raka - fi lm

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
- program kulinarny

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn

11:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

12:00 Szpital 
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 
- program kulinarny

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, prod. 
Polska

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

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

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

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

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

20:05 Ślad
 Zuzanna CWŚ prowadzi 

śledztwo w sprawie 
zabójstwa trzech uczniów. 
Wszyscy trzej odebrali 
w dniu śmierci SMS z 
propozycją spotkania 
od ich kolegi z klasy, 
Krystiana Babika. 

22:10 W sieci pająka
 Morgan Freeman 

wciela się w postać 
doktora Alexa Crossa, 
detektywa-psycholo-
ga, który rozwiązuje 
najbardziej zawikłane 
zagadki kryminalne. 

00:20 Taxi 
02:20 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:20 Studio Kultura
08:35 Czy można się przysiąść 

- fi lm dokumentalny, 
reż. Tomasz Tryzna

09:20 Którędy po sztukę 
- Mieczysław Wejman 
- magazyn

09:35 Rytm serca - fi lm TVP, 
reż. Zbigniew Kamiński

11:00 Znak Orła - Słowo zakonu 
1308 - serial history-
czno-przygodowy

11:40 Znak Orła - Pierścień
12:15 Znak Orła - Niezałat-

wione rachunki 1318 
12:50 Studio Kultura
13:15 Niemcy - dramat, 

prod. Polska, 1996
15:10 Taśmy Kultury 

- Znaki czasu 
- widowisko

15:20 Taśmy Kultury - Sztuka 
głębi - widowisko

15:40 Straszny sen Dzidziusia 
Górkiewicza 
- komediodramat, 
prod. Polska, 1993, 
reż. Kazimierz Kutz, 
wyk. Edward Dziewoński, 
Katarzyna Skrzynecka, 
Stanisława Celińska

17:35 Życie rodzinne
- dramat, prod. Polska, 
1971

19:15 Kronos - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Immanuel Kant 

- spektakl teatralny
22:40 Lekkie obyczaje - Mów 

mi Vincent - komedia
00:35 Dezerterzy - rozmowa
01:10 Młoda Polska 

- Niestrudzeni wędrowcy 
01:45 Nocny dokument

- Joaquin Phoenix

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie pod 

zastaw - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 

- fabularny
11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny
Każdy kolejny odcinek 
to odrębna tematyka. W 
każdym z nich nie brakuje 
“zabójczej prędkości”, 
efektów specjalnych, 
napięcia, niebezpiecznych 
pościgów i komizmu, 
przedstawianego przez 
bohaterów. 

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 

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

20:00 Ja, Frankenstein 
21:45 Underworld: Ewolucja 

Selena i Michael 
ukrywają się przed polu-
jącymi na nich wampirami 
oraz wilkołakami.

23:55 Skaza 
02:00 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

03:35 Na jedwabnym szlaku 
- serial dokumentalny

03:55 Biesiada na cztery
pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:25 W-11 Wydział Śledczy 
06:10 Sąd rodzinny

- program sądowy
07:05 Szpital - program 

obyczajowy
08:05 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
09:10 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

16:50 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda

20:00 Tłumaczka 
- fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, USA, 
Francja, 2005, reż. Sydney 
Pollack, wyk. Nicole Kid-
man, Sean Penn, Catherine 
Keener

22:45 Ocean’s Thirteen 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2007, reż. Steven 
Soderbergh, wyk. George 
Clooney, Brad Pitt, Matt 
Damon, Andy Garcia, Al 
PacinoElliott Gould, Don 
Cheadle, Casey Affl  eck, 
Scott Caan, Bernie Mac, 
Carl Reiner

01:15 Sposób na morderstwo 
- serial, USA

02:20 Moc Magii 
04:30 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
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
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Wściekły pies
- fi lm akcji

23:00 Zagłada
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2010, reż. Valinia 
Amir, wyk. Lyons Elena, 
Sheppard Mark, Wall 
Paul Ogromny krokodyl 
ludożerca atakuje 
mieszkańców okolic nad-
morskiego miasta Krabi w 
Tajlandii. Michael Madsen 
w roli myśliwego, który 
podąża tropem bestii, by 
położyć kres krwawym 
łowom drapieżnika.

01:00 STOP Drogówka
- magazyn

02:00 Polityka na ostro
02:50 Graffi  ti
03:05 Interwencja
03:25 Magazyn Atleci
03:55 Trans World Sport
05:00 SuperLudzie
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06:30 Wieczna miłość - serial
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
09:55 Komisarz Alex 
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:50 Natura w Jedynce 

- Dziki Istambuł - fi lm
13:50 The Wall. Wygraj 

marzenia
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 Big Music Quiz - Kulisy 
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 
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Liga Mistrzów, prod. 

Wielka Brytania, 2018
22:55 Liga Mistrzów 
00:25 Bez tożsamości - serial
01:05 Kompania X - serial
01:55 Wojsko - polskie.pl 
02:30 Blef Coogana - fi lm
04:10 Notacje - Tomas Venclo-

va. Litewski poeta

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl 

- magazyn
07:20 Na sygnale - serial 

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

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:10 Dla niesłyszących 

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

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

17:10 Łzy Cennet 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

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

komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami 

- telenowela TVP
19:30 Barwy szczęścia 

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

- serial TVP
21:50 Na sygnale - serial
22:30 Kino relaks - Francuski 

pocałunek - komedia 
romantyczna, prod. USA

00:30 O mnie się nie martw 
01:25 Defekt - serial
02:30 Świat bez tajemnic 
03:35 Codzienna 2 m. 3

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
- program kulinarny

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn

11:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

12:00 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, Pogoda

19:50 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy
- program rozrywkow

21:30 Ameryka Express 
- program rozrywkowy
prod. Polska

23:05 Planeta singli 
- fi lm komedia, 
Polska, 2016, reż. Mitja 
Okorn, wyk. Maciej Stuhr, 
Agnieszka Więdłocha, 
Piotr Głowacki, Weronika 
Książkiewicz

01:55 Oszuści - serial, USA
02:55 Uwaga! - magazyn
03:25 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:35 Taxi - komedia 
sensacyjna 

 Daniel - młody 
dostarczyciel pizzy, który 
bije rekordy w szybkości 
dostarczania pizzy 
postanawia zmienić pracę 
i zostać taksówkarzem. 
Kiedy po 6 latach 
oczekiwania na licencję 
taksówkarza wreszcie ją 
otrzymuje rozpoczyna 
karierę w nowej roli. 

22:35 Sala samobójców
 Dominik jest wrażliwym 

osiemnastolatkiem, 
zbliżającym się do egzam-
inu maturalnego. 

01:00 Wykolejony
03:25 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:15 Studio Kultura

- rozmowy
08:35 Oczy mojego ojca 

- fi lm krótkometrażowy, 
reż. Bartosz Blaschke, wyk. 
Katarzyna Herman, Jad-
wiga Jankowska-Cieślak, 
Jowita Chwałek, Joanna 
Telecka, Anna Moskal

09:15 Życie rodzinne 
- dramat, prod. Polska, 
1971, reż. Krzysztof Zanus-
si, wyk. Daniel Olbrychski, 
Jan Kreczmar, Halina 
Mikołajska

11:00 Znak Orła 
- Wici 1318 
- serial historyczno-przy-
godowy TVP

11:40 Znak Orła - Sprzymi-
erzeńcy 1318 - serial 
historyczno-przygodowy

12:50 Studio Kultura 

13:15 Dwa księżyce 
- fi lm obyczajowy

15:45 Taśmy Kultury 
16:15 Którędy po sztukę 
16:30 Legendy Rocka - Billy 

Idol - cykl dokumentalny
17:30 Zakochani w Rzymie 

- komedia romantyczna
19:25 Dezerterzy 

- rozmowa
20:00 Informacje kulturalne  
20:20 Filmowa Polska 

- Warszawska premiera 
- fi lm muzyczny

22:10 Pegaz
22:50 Ziemia, planeta ludzi 
00:35 Lekkie obyczaje - Mów 

mi Vincent - komedia
02:25 Informacje kulturalne 
02:40 Kino nocne - Ogród 

rozkoszy ziemskich 
- fi lm obyczajowy

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 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
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, 
momentami ekscytujące, 
ale często i niebezpieczne. 
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina, 
pracownicy oraz klienci.

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

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

20:00 Ocalona 
22:00 Donnie Brasco

Film oparty na faktach. 
Agent FBI pod pseudoni-
mem Donnie Brasco wnika 
w środowisko mafi jne, by 
rozpracować je od środka.

00:25 Wikingowie 
- fabularny

01:20 Flash 
02:15 Biesiada na cztery pory 

roku - serial obyczajowy
02:55 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:55 Przypadki Cezarego P.

- serial komediowy
04:25 Menu na miarę 
05:00 Niesamowite!

05:05 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 kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House 
- serial obyczajowy, 
prod. USA

16:50 Kryminalni 
- serial kryminalny, 
Polska

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda
20:00 Zanim zasnę 

- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, Francja, 
Szwecja, 2014, reż. 
Rowan Joff e, wyk. Nicole 
Kidman, Colin Firth, Mark 
Strong, Ben Crompton, 
Anne-Marie Duff 

21:55 Jonestown: Raj 
utracony - fi lm

00:10 Jurassic World 
- fi lm przygodowy, USA, 
2015, reż. Colin Trevorrow, 
wyk. Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Irrfan 
Khan, Vincent D’Onofrio, 
Ty Simpkins, Nick 
Robinson

02:45 Moc Magii

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
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
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial kryminalny, 
prod. Polska

21:00 OKO za OKO

22:00 Reakcja łańcuchowa 
- thriller, USA, 1996,
reż. Andrew Davis, 
wyk. Reeves Keanu, 
Morgan Freeman, 
Weisz Rachel, Fred 
Ward, Kevin Dunn, 
Brian Cox, Joanna Cassidy, 
Pieczyński Krzysztof

 Grupa naukowców 
pracuje nad wykorzyst-
aniem wody jako źródła 
energii. W skład zespołu 
badawczego fi nansowane-
go przez wpływowego i 
zamożnego przemysłowca 
Paula Shannona wchodzą 
miedzy innymi: Eddie 
Kasalivich i Lily Sinclair. 

00:20 Trampolina
- program rozrywkowy

01:20 Tuż przed tragedią
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05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 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
09:55 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce 

- Było sobie świnek pięć 
13:50 Big Music Quiz 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 The Wall. Wygraj 

marzenia - Kulisy 
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 
17:30 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
22:50 The Wall. Wygraj 

marzenia 
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Tanie Dranie

05:20 Koło fortuny 
05:55 Na dobre i na złe 
06:55 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
07:20 Na sygnale - serial 

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

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Postaw na milion

 - teleturniej
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

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

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

21:50 Dzień z życia
blondynki 
- komedia, prod. USA, 
2014

23:30 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

00:10 Diabelska przełęcz 
- fi lm kryminalny

02:10 Grupa specjalna 
“Kryzys” - serial

03:10 Art Noc 
- Albert Lee/Shemekia 
Copeland - Rawa Blues 
Festival 2016

04:05 Zakończenie dnia

05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

00:35 Pod powierzchnią 
- serial, Polska

01:40 Planeta singli
02:10 Uwaga! - magazyn
02:35 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
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
- serial obyczajowy
prod. Polska

22:10 Wykolejony
00:30 Chirurdzy 

- serial obyczajowy
 Mark zwierza się 

Callie, że jest samotny. 
Nieustanne romansowanie 
z pielęgniarkami nie 
poprawia mu samopo-
czucia po rozstaniu 
z Lexie. Lexie wydaje 
się być szczęśliwa z innym 
mężczyzną, przyjaciółka 
swata więc Marka 
z Teddy. 

02:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:15 Studio Kultura 
08:30 Profesor Zazul 

- fi lm TVP
08:55 Zakochani w Rzymie 

- komedia romantyczna, 
prod. USA, Włochy, 
2012, reż. Woody Allen, 
wyk. Woody Allen, Alec 
Baldwin, Roberto Begnini, 
Penelope Cruz, Ellen Page

11:00 Znak Orła 
- Gdyby zdradził 
- serial historyczno-przy-
godowy TVP

11:40 Znak Orła 
- Komu służycie 
- serial historyczno-przy-
godowy TVP

12:15 Znak Orła 
- Ostrzeżenie 
- serial historyczno-przy-
godowy TVP

12:50 Studio Kultura

13:10 Ranczo Wilkowyje
- komedia, prod. Polska, 
2007

15:00 Taśmy Kultury 
15:35 Młyn i krzyż - fi lm 

kostiumowy, prod. Polska, 
Szwecja, 2011

17:20 Złote runo 
- komedia

18:55 Pegaz
19:40 Teraz animacje! 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy 

klub fi lmowy 
- Wstęp do fi lmu

20:25 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Na Zachodzie 
bez zmian - dramat

22:45 Pojedynki stulecia
23:25 Portrety - Nieobecność 
00:45 Scena Klasyczna 

- koncert

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

pecjalny - 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 Straszny fi lm 
Grupa nastolatków musi 
uciekać przed seryjnym 
mordercą.

21:45 40-letni prawiczek
- komedia romantyczna 
Nieśmiałemu 40-letniemu 
prawiczkowi wpada w oko 
samotna matka. Koledzy 
z pracy postanawiają 
pomóc mu ją poderwać.

00:05 Donnie Brasco
- fi lm biografi czny
Film oparty na faktach. 
Agent FBI pod pseudoni-
mem Donnie Brasco wnika 
w środowisko mafi jne, by 
rozpracować je od środka.

02:30 Następny proszę!
- program rozrywkowy
prod. Polska

03:25 Kuchnia na Maksa 
04:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

05:25 Niesamowite!

05:05 Ukryta prawda 
06:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy
07:05 Szpital - program 

obyczajowy
08:05 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
09:10 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

 - program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House 
- serial, USA

16:50 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Teoria chaosu 
- fi lm komedia,
USA, 2008, reż. Marcos 
Siega, wyk. Ryan Reyn-
olds, Emily Mortimer, 
Stuart Townsend, 
Elisabeth Harnois, 
Mike Erwin

21:50 Porwani - serial
22:50 Pozdrowienia 

z Paryża 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Francja, 2010,
 reż. Pierre Morel, 
wyk. John Travolta, 
Jonathan Rhys Meyers, 
Kasia Smutniak, Richard 
Durden, Amber 
Rose Revah

00:45 Moc Magii 
02:55 Druga strona medalu 

- talk show

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn

15:00 Policjantki i Policjanci
 - serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
- telenowela

16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial kryminalny, 
prod. Polska

21:00 OKO za OKO

22:00 VI Batalion 
-  dramat,  Australia, 
USA, 2005, reż. Dahl 
John, wyk. Benjamin 
Bratt, Fiennes Joseph, 
Franco James, 
Worthington Sam 

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

00:55 Trampolina
- program rozrywkowy

01:55 Tuż przed tragedią
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2.11

3.11

4.11

5.11

6.11

7.11

8.11

Bohdana, Jerzego
Dzień Zaduszny

Sylwii, Huberta
Święto Myśliwych - Hubertus

Karola, Olgirda
Dzień Taniego Wina

Sławomira, Elżbiety
Dzień Postaci z Bajek

Melaniusza, Leonarda

Antoniego, Florentego
Światowy Dzień Feministek

Gotfryda, Klaudiusza
Światowy Dzień Jakości

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

AUTOREKLAMA

INFORMATOR

ŻARY ANDRZEJKI 
W KARKONOSZACH RAZEM 
Z PTTK
Oddział PTTK Powiatu Żarskiego Koło 
Turystyki Aktywnej „Ryś” zaprasza 24-25 
listopada (sobota-niedziela) na Zakoń-
czenie Sezonu Turystycznego 2018 „AN-
DRZEJKI W KARKONOSZACH” 

Program:
24.11.2018 r. (sobota)
7.00 – Wyjazd z Żar autokarem (PTTK - 
pl. kard. St. Wyszyńskiego)
11.00 – Wycieczka w Rudawy Janowic-
kie:
16.30 – Zakwaterowanie w OW Hot-tur 
w Borowicach. Obiadokolacja.
19.00 – Biesiada turystyczna i Zabawa 
Andrzejkowa
25.11.2018 r. (niedziela)
8.00 – Śniadanie 
10.00 – Wycieczka w Dolinę Pałaców 
i Ogrodów

Ok.19.00 – powrót do Żar.
Koszt uczestnictwa:
członkowie PTTK Oddziału - 190 zł; - 
niezrzeszeni - 200 zł 
Świadczenia organizatora:
- przejazd autokarem na trasie wyciecz-
ki, nocleg w dn. 24/25.listopada
- obiadokolacja i biesiada turystyczna 
w dn. 24.11. oraz śniadanie w dn. 25.11..
- opieka pilota i przewodnika na trasach 
wycieczek
Ubezpieczenie: Członkowie PTTK z opła-
conymi składkami są ubezpieczeni, 
pozostali ubezpieczają się we własnym 
zakresie.
Wycieczka odbędzie się niezależnie od 
warunków pogodowych a jej program 
może ulec zmianie z przyczyn niezależ-
nych od organizatora. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody wy-
rządzone przez uczestników sobie wza-
jemnie jak też osobom trzecim.
Zgłoszenia uczestników i przyjmowanie 

wpłat: do dnia 15.11.2018 r. godz. 15.00.
przyjmuje: Biuro Oddziału PTTK w Ża-
rach pl. St. Wyszyńskiego we wtorki 
i czwartki 
w godz. 12-14. (tel. 68 374 24 60 oraz 
606-831-632) 
Ilość miejsc ograniczona. O uczestnic-
twie decyduje kolejność wpłat.

ZIELONA GÓRA TOMASZ 
LIS W WOJEWÓDZKIEJ 
I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Cypriana Norwida zaprasza 
7 listopada (środa), godz. 18.00, sala im. 
Janusza Koniusza na promocję książki 
„Historia prywatna” Tomasza Lisa, zna-
nego dziennikarza i publicysty, redak-
tora naczelnego tygodnika „Newsweek 
Polska”. Po spotkaniu możliwość nabycia 
książki i zdobycia autografu.
Obowiązują bezpłatne miejscówki do-
stępne przed spotkaniem. 
Tomasz Lis o swojej książce: „To jest dla 
mnie bardzo ważna książka. O 30-tu 
ostatnich latach Polski i o ostatnich 30-

tu latach mojego życia, gdy niespodzie-
wanie dla siebie stałem się bezpośred-
nim świadkiem historii. Piszę o wielkich 
zdarzeniach i o znanych ludziach, także, 
a może głównie o tym, czego w żadnych 
gazetach nie pisano. Piszę myśląc o tym 
co było i wciąż zadając sobie pytanie 
– co dalej”. Tomasz Lis – debiutował na 
początku lat 90. w „Wiadomościach” Te-
lewizji Polskiej. W latach 1994-97 był 
korespondentem TVP w Stanach Zjedno-
czonych. Po powrocie przeszedł do nowo 
powstającej stacji TVN, z którą był zwią-
zany do 2004 roku. W kolejnych latach 
współpracował z Polsatem, TVP2 oraz 
„Wprost”, założył także nowy portal Na-
Temat.pl. Od 2012 roku jest redaktorem 
naczelnym polskiej edycji „Newsweeka”.
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KRZYŻÓWKA

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

HOTEL TRANSYLWANIA (2D Dubbing)
OD 02.11 DO 05.11 I 07.11 ORAZ 08.11 – GODZ. 16:00; 06.11 - GODZ. 15:00
JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA
OD 02.11 DO 05.11 I 07.11 ORAZ 08.11 – GODZ. 18:00; 06.11 - GODZ. 17:00
VENOM
OD 02.11 DO 05.11 I 07.11 ORAZ 08.11 – GODZ. 20:00; 06.11 – GODZ. 21:30
KLER
06.11 – GODZ. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
KWARTET
03.11 I 04.11 – GODZ. 19:00; 28.10 – GODZ. 18:00
TRZY ŚWINKI (dla dzieci)
04.11 - GODZ. 12:00 I 16:00
TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW (dla dzieci)
08.11 – GODZ. 10:00
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