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Kto
nie chce
dwudziestu
milionów

SKUP WSZYSTKICH AUT DO RECYKLINGU

NAJLEPSZE CENY W REGIONIE !!!

ODBIÓR WŁASNY         GOTÓWKA
LEGALNE WYREJESTROWANIE POJAZDU

TEL. 603 603 856, 535 200 566
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Personel zawsze 
uważał, że płacę 

za mało, a ja płaci-
łem tyle, ile mogłem.

Wiesaw Olszański,
były prezes Szpitala na Wyspie

AKTUALNOŚCI

Każda osoba, która pierwszy raz jest skierowana na dobór 
aparatu jest dość zdezorientowana, może nawet przestra-
szona. Zastanawia się jak będzie wyglądała z aparatem 
słuchowym, wzbraniając się przed wizytą w gabinecie 
protetycznym. Kiedy już zdecyduje się na ten krok kolejna 
niepewność związana jest z typem aparatu jaki powinien 
być zastosowany (aparat zauszny czy wewnątrzuszny, aparat 
producenta A czy producenta C, aparat tani czy droższy, itd.). 

NAJLEPSZY APARAT SŁUCHOWY TO TAKI, KTÓRY DLA DA-
NEJ OSOBY DAJE DŹWIĘK NAJBARDZIEJ ZBLIŻONY DO 
NATURALNEGO ORAZ W KTÓRYM MOWA JEST NAJBAR-
DZIEJ ZROZUMIAŁA ZARÓWNO W CISZY JAK I HAŁASIE.

Etapy procedury doboru aparatu słuchowego:
Etap 1 - Krótki wywiad medyczny 
Etap 2 - Otoskopia 
Etap 3 - Diagnostyka słuchu 
Etap 4 - Rozmowa na temat dostępnych rozwiązań 
Etap 5 - Dopasowanie aparatów słuchowych 
Etap 6 - Wykonanie wkładki usznej / obudowy aparatu - 
odlew z ucha 
Etap 7 - Odbiór aparatu słuchowego + instrukcje doty-
czące użytkowania
Etap 8 - Wizyty kontrolne 

Zanim zakupimy aparat słuchowy – wybór protetyka 
słuchu 

Dobry protetyk słuchu, to taki który prowadzi Państwa 
poprzez dobór aparatu słuchowego właśnie w taki sposób 
jak zostało to opisane powyżej.

Proszę jednak pamiętać, że wizyta u osoby dobierającej 
aparat słuchowy, jest przede wszystkim po to żeby dobrze 
słyszeć. Protetyk słuchu który się Państwem zajmuje, będzie 
się zajmował, jest wybierany na kolejne 5 – 7 lat. Dlatego też 
zwracajmy uwagę na DOŚWIADCZENIE w pracy z osobami 
niedosłyszącymi protetyka, oraz na to czy jego wykształce-
nie dotyczy protetyki słuchu. 

Istotną sprawą jest to czy zaproponowane rozwiązanie 
odpowiada Państwu pod względem ceny. Obecnie jest duża 
konkurencja w branży aparatów słuchowych dlatego warto 
przejść się po punktach protetyki słuchu w celu porównania 
ceny , i poziomu proponowanej usługi. Pamiętajmy że mamy 
Prawo zakupić aparat słuchowy tam gdzie Nam będzie naj-
bardziej odpowiadać.

Jak dobrać aparat słuchowy
REKLAMA

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE
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Skandal, 
nieodpowiedzialność 
i polityczne 
ambicje. Część 
radnych zamiast 
przegłosować ważną 
uchwałę, opuszcza 
sesję Rady Miejskiej. 
Miasto może stracić 
miliony i zaufanie 
okolicznych 
samorządów.
Poszło o uchwałę w sprawie wy-
walczonych dla miasta 20 milionów 
z unijnej kasy na utworzenie strefy 
gospodarczej, rewitalizację Pałacyku 
przy ulicy Jana Pawła II 7 oraz stwo-
rzenie kompleksowego programu 
komunikacyjnego. Żeby zdobyć te 
pieniądze miasto musi zaciągnąć na 
tzw. wkład własny kredyt długoter-
minowy w wysokości przeszło 2, 5 
mln złotych.

Przed podjęciem uchwały 
radny Sebastian Kulesza oświadczył 
niespodziewanie, iż zarówno on, 
jak i pozostali opozycyjni radni, nie 

wezmą udziału w dalszych pracach 
Rady i opuścił salę. Po przerwie na 
salę obrad nie wróciło jeszcze sied-
miu innych radnych. To wystarczyło, 
żeby pozostała na sali dziewiątka 
samorządowców nie mogła już gło-
sować. Dlaczego? Do głosowania 
w 21-osobowej radzie potrzeba więk-
szości ustawowej, czyli 11 radnych. 
Licząc tych, którzy wyszli oraz tych, 
którzy byli nieobecni od początku, 
zabrakło po prostu głosów. Sesja 
został więc zamknięta.

Niebezpieczna gra
Zachowanie części radnych wzbu-
dziło konsternację burmistrza Da-
niela Marchewki i urzędników 
miejskich. 

- To nie jest zabawa i kam-
pania przedwyborcza.Tworzymy 
historię Żagania dla wielu pokoleń, 
to nie jest zabawa w politykę, lecz 
odpowiedzialność za miasto. Te 
środki są niezbędne do prawidłowe-
go jego funkcjonowania – podkreślił 
burmistrz. 

Skarbnik Teresa Łapczyńska 
nie ukrywa, że planowane inwesty-
cje nie będą realizowane. Zarówno 

burmistrz jak i radni, którzy za-
mierzali głosować, podkreślają, że 
wszystko było wielokrotnie oma-
wiane podczas posiedzeń komisji 
rady i nikt z radnych nie miał 
zastrzeżeń.

Problemem jest to, że pozy-
skanie pieniędzy wiąże się z umo-
wami z samorządem Żar oraz gmin 
wiejskich Żary i Żagań. Wspólne 
projekty i pieniądze są zagrożone. 
Mało tego, grożą za to kary finan-
sowe.

Uratować pieniądze i twarz
U podstaw zachowania radnych 
opozycji ma leżeć spór meryto-
ryczny w innej sprawie. Dlatego 
wykorzystali moment na pokaz 
siły.- To nieprzemyślane działanie 
moich kolegów - komentuje sprawę 
radny Grzegorz Kuźniar - To głoso-
wanie, to obowiązek wobec miasta 
i innych samorządów - kwituje.

Żeby ratować pieniądze i za-
chować twarz, trzeba będzie zwo-
ływać pilnie sesję nadzwyczajną 
i mieć zapewnioną większość. 

Paweł Skrzypczyński

ŻAGAŃ Kompromitacja w żagańskim samorządzie

Kto nie chce 20 milionów

Część radnych opuściła salę obrad, uniemożliwiając podjęcie kluczowej 
dla rozwoju miasta uchwały fot. UM Żagań

Kto wyszedł, kto został
Po przerwie na salę obrad nie wrócili radni: Zbigniew Janek, 
Henryk Sienkiewicz, Piotr Łoś, Sebastian Kulesza, Radosław 
Kwiecień, Dariusz Jadach, Stanisław Kucab oraz Cyprian 
Maszlong. 

Radni, którzy pozostali na sesji Rady Miasta Żagań to: 
Krystyna Hucał, Krzysztof Omieljańczyk, Ryszard Marchewka, 
Józef Potyrała, Grzegorz Kuźniar, Ewa Adamczyk-Bryszewska, 
Andrzej Chodań, Wanda Winczaruk, Krzysztof Sieńko. 

Pozostali radni z różnych powodów byli nieobecni od 
początku obrad.
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Trwa przebudowa 
ulicy Zielonogórskiej 
na odcinku od 
obwodnicy do 
skrzyżowania 
z Poznańską. 
Urzędnicy miejscy 
planują już kolejny 
odcinek.
- Pojawiła się możliwość sięgnięcia 
po kolejne środki zewnętrzne z pro-
gramu Interreg Polska-Branden-
burgia - informuje Rafał Fularski, 
naczelnik wydziału infrastruktury 
technicznej w żarskim ratuszu. - 
Chcąc w jak największym stopniu 
wykorzystać to dofinansowanie, 
wraz z partnerem po niemieckiej 
stronie zdecydowaliśmy się na 
złożenie wniosku o dofinansowanie 
drugiej części ulicy Zielonogórskiej.

Usprawnić ruch
Kolejny odcinek do modernizacji 
zaczyna się przy skrzyżowaniu z uli-
cą Poznańską, a kończy na rondzie 
przy Alei Jana Pawła II. Projekt 
zakłada przebudowę znajdującego 
się po drodze skrzyżowania ul. 
Zielonogórskiej, Ludowej i Drzy-
mały. W tym miejscu wjazd na ulicę 
główną może sprawiać problemy, 
szczególnie kierowcom, którzy nie 
znają tego miejsca. Najlepszym roz-
wiązaniem byłoby tu rondo i takie 
właśnie zostało zaprojektowane. 
Dodatkowo, wymusi to zmniejsze-
nie prędkości, jaką niektórzy kieru-
jący rozwijają na tym odcinku drogi. 

Oprócz samej jezdni powstaną 
nowe chodniki, ścieżka rowerowa 
od istniejącej przy Al. Jana Pawła II, 
aż do obwodnicy. Wykonane zosta-

nie odwodnienie i nowe oświetlenie.

Duże rondo do zmiany
Plany modernizacyjne dotyczą 
także dużego ronda na dole ul. 
Zielonogórskiej. Najważniejsze 
zmiany to pojawienie się dwóch 
dodatkowych pasów, które umoż-
liwią - bez konieczności wjazdu na 
rondo - skręt z ul. Podchorążych na 
Al. Jana Pawła II, a także z Alei 
na ul. Zielonogórską. Z całą pew-
nością usprawni to ruch w obydwu 
kierunkach. 

Co jeszcze ważne, skończą 
się odwieczne dywagacje, czy ron-
do jest jedno- czy dwupasmowe. 
Wśród kierowców panowały dwie 
odmienne opinie. Po pierwsze, 
na rondzie nie ma oznakowania 
poziomego wydzielającego dwa 
pasy ruchu. Po drugie, wjazd na 
rondo z Al. Jana Pawła II suge-
ruje, że rondo jest dwupasmowe. 
Tymczasem wjeżdżając od ul. 
Żabikowskiej mamy tylko jeden 
pas ruchu. Po remoncie zostanie 
to uporządkowane i nie będzie 
budziło żadnych wątpliwości.

Jeszcze Piastowska
- W ramach tego projektu będziemy 
się starać o pozyskanie środków na 
opracowanie dokumentacji moder-
nizacji kolejnej ulicy wlotowej do 
miasta, czyli Piastowskiej, od zjaz-
du z ronda na ulicę Żabikowską, aż 
do obwodnicy - mówi Rafał Fular-
ski. - Na przyszły rok, na potrzeby 
składanego wniosku, planujemy 
zabezpieczenie na Zielonogórską 
i Piastowską kwoty 2 milionów 
złotych, a w 2019 roku - 5,5 milio-
na złotych. W tym roku do 10 tys. 
złotych. To jest łączna kwota tych 
inwestycji. W momencie uzyskania 
dofinansowania, te zabezpieczone 
środki zostaną zmniejszone do po-
ziomu wkładu własnego. Na pewno 
jednak nie przystąpimy do realizacji 
inwestycji bez pozyskania środków 
zewnętrznych - dodaje naczelnik 
Fularski.

Na pewno warto się starać, bo 
dofinansowanie tych kosztownych 
inwestycji może wynieść nawet 80 
procent.

Andrzej Buczyński

ŻARY Starają się o następne dofinansowania

Ulica Zielonogórska 
z nowymi rondami

Po modernizacji z prawego pasa skręcimy w ulicę Zielonogórską bez ko-
nieczności wjazdu na rondo fot. Andrzej Buczyński

Takie rozwiązania mają usprawnić ruch fot. Andrzej Buczyński

Rondo u zbiegu ulic Zielonogórskiej, Ludowej i Drzymały fot. Andrzej Buczyński
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Starosta Żarski
Janusz Dudojć 

informuje, 
że w związku z robotami budowlanymi 

prowadzonymi wokół Zalewu „Karaś”w Lubsku 

nie wprowadzono zakazu
w zakresie połowu ryb 

i korzystania z obiektu przez wędkarzy.

Organem zarządzającym i podejmującym 
wszelkie decyzje dotyczące Zalewu „Karaś” 

jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku, 
który w porozumieniu z Wykonawcą – Firmą 

Remontowo-Budowlaną BRUK - BUD- 
i Inwestorem – Powiatem Żarskim - 

ustala terminy, zakres oraz ograniczenia 
w korzystaniu z obiektu w godzinach 

i miejscach, w których prowadzone są 
prace budowlane.

REKLAMA

AUTOREKLAMA

Zareklamuj się u nas
w największym bezpłatnym tygodniku w regionie

Twoja reklama na naszych łamach
dotrze do tysięcy potencjalnych klientów

Patrycja Kielbowicz  tel. 519 077 782
e-mail: patrycja.kielbowicz@moja-gazeta.info

tel. 519 077 205
e-mail: reklama@moja-gazeta.info

REKLAMA
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ŻARY Z Wiesławem 
Olszańskim, byłym 
już prezesem Szpitala 
na Wyspie, o rozwoju 
placówki i nadchodzących 
problemach rozmawia 
Andrzej Buczyński.
Czego brakuje panu najbardziej po 
przejściu na emeryturę?
- Chyba najbardziej tego, że teraz już nie 
odpowiadam za nic. Ta odpowiedzialność 
jest gdzieś tam zakodowana. Z jednej strony 
to pewna ulga, ale z drugiej brakuje trochę 
tego paliwa, które napędza życie. 

Myśli więc pan o jakiejś pracy.
- Oczywiście. Teraz jednak muszę poukła-
dać parę rzeczy i odpocząć trochę. Chyba 
jednak będę poszukiwał jakiegoś zajęcia, 
by wypełnić ten wolny czas. Nie czuję się 
w pełni emerytem. Nie dojrzałem do tego 
psychicznie. Traktuję to jako taki dłuższy 
urlop, bo od dziesięciu lat dłuższego urlopu 
nie miałem. Odpocznę przynajmniej dwa 
miesiące, a potem zobaczymy.

Dotychczasowa praca nie pozwalała 
odpocząć?
- Nigdy. Nawet jak byłem na urlopie, to cały 
czas gdzieś tam z tyłu głowy te problemy były. 
Wielokrotnie też dzwoniły telefony. Chociaż 
w ostatnim roku po raz pierwszy miałem dwu-
tygodniowy odpoczynek i personel zadbał, 
żeby nie nękać mnie żadnymi sprawami.

O Szpitalu na Wyspie mówi się 
pozytywnie. Zostawił pan spółkę 
w dobrej kondycji?
- Jeśli chodzi o warunki, w jakich funkcjonują 
szpitale w Polsce, to uważam, że w bardzo 
dobrej kondycji. Tak mi się dobrze udało, 
że przez dwanaście lat, kiedy samodzielnie 
kierowałem placówką, w żadnym roku nie 
mieliśmy straty. Szpital wypracowywał 
mniejszy lub większy zysk. Początki były 
trudne, brakowało pieniędzy, ale ostatnie 
pięć lat praktycznie co roku udawało nam 
się przeprowadzać jakąś większą inwestycję. 
Mieliśmy trochę pieniędzy zewnętrznych, ale 
większość to jednak środki szpitala. 

Ogłoszono sieć szpitali, ale 
nieznane są środki, jakie szpitale 
otrzymają na działalność. Może to 
budzić obawy?
- Nie chciałbym być złym prorokiem, ale 
według mojej opinii może to stworzyć nie-
ziemski chaos, jeśli chodzi o funkcjonowanie 
szpitali, szczególnie powiatowych. Nie moż-
na narzucać im nieograniczonych obowiąz-
ków, a to w tej chwili się dzieje. Wszystko 
wskazuje na to, że pieniądze będą ściśle 
określone, ale nieograniczone obowiązki. Na 
to nakładają się pogłębiające się z każdym 
rokiem braki personelu medycznego. 

Jak się zmienił Szpital na Wyspie 
przez ostatnich dwanaście lat?
- To co było kiedyś, a teraz, to są dwa 
różne szpitale. Kiedy przyszedłem tu do 
pracy, szpital przypominał skamielinę 

z czasów PRL. Był zaniedbany i niedoinwe-
stowany. Obecnie to zupełnie inna placówka, 
zarówno jeśli chodzi o sferę diagnostyczną 
i wyposażenie medyczne jak i warunki poby-
tu pacjentów. Nie inwestowaliśmy w wygląd 
zewnętrzny, tylko to, co jest w środku. To są 
dwa światy. A znam nawet w okolicy kilka 
szpitali, do których można zawozić wycieczki 
i pokazywać, jak takie placówki jak nasza 
wyglądały jeszcze 10-15 lat temu. Jakby 
się zakonserwowały. My, podobnie jak wiele 
szpitali w Polsce, zrobiliśmy jednak ogromny 
postęp.

Zapewne nie było to takie proste, 
jak może się wydawać?
- Praca prezesa szpitala to nieustanne cho-
dzenie po polu minowym. Trzeba uważać na 
każdym kroku. To jest specyficzna branża, 
w której mamy absolutnie rynkową rzeczy-
wistość po stronie kosztów i kompletnie 
nierynkową po stronie przychodów. Nawet 
jeśli chodzi o personel, to jest to rynek, bo 
mają możliwość wyboru miejsca pracy, z lep-
szymi warunkami. Do tego dochodzi fakt, że 
szpital działa w bardzo wrażliwej społecznie 
sferze usług. 

Coraz głośniej mówi się o brakach 
w personelu medycznym.
- W Polsce dramatycznie brakuje lekarzy, a w 
tej chwili jeszcze i pielęgniarek. Podstawową 
wartością każdego szpitala są ludzie. Lekarz 
mający szacunek do swojego zawodu nie 
pójdzie pracować do szpitala, w którym nie 
ma odpowiednio rozwiniętej diagnostyki. To 
są już inne czasy i inny zakres odpowiedzial-
ności. Dlatego nieustająco inwestowaliśmy. 
Miałem szczęście pracować ze wspaniałą 
grupą lekarzy i pielęgniarek, techników 
i laborantów, którzy byli emocjonalnie 
związani z tą placówką i chcieli inwe-
stować w swoje miejsca pracy. Moim 
zadaniem było znaleźć pieniądze, 
wskazać cel i umiejętnie to przepro-
wadzić. 

Zdarzały się roszczenia finan-
sowe pracowników?
- Personel zawsze uważał, że płacę za 
mało, a ja płaciłem tyle, ile mogłem. 
Były sytuacje, w których musieliśmy 
bardzo mocno negocjować z lekarza-
mi i pielęgniarkami. Zawsze na końcu 
udawało nam się wypracować jakiś kom-
promis. Personel walczył o swoje prawa, 
a ja musiałem ich przekonać, że są pewne 
granice, których nie można przekroczyć. 
Zadłużanie spółki skończyłoby 
się upadłością. Chyba jed-
nak dla sporej grupy 
pracowni-
ków, 

oprócz wysokości wynagrodzeń, ważne było 
też poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. 
Widzieli też, że szpital się rozwija, unowocześ-
nia. Stał się miejscem pracy, z którym można 
się utożsamiać i nie trzeba go się wstydzić.

Jaki był najtrudniejszy moment 
w pana pracy?
- Spokojnie nigdy nie było. Rządzący też 
nie dają nam spokoju, bo reguły gry ciągle 
są zmieniane. Nigdy tak naprawdę nie 
działaliśmy w jakiejś stabilizacji - zarówno 
formalno-prawnej, jak i dotyczącej finan-
sowania. Najgroźniejszym momentem, 
jaki pamiętam, był tak ustawiony konkurs, 
że nie mieliśmy szans powalczyć o utrzy-
manie naszej neurologii. Tak to zostało 
przygotowane, że po prostu nas wycięto. 
To było jakieś 7-8 lat temu. Była to zapaść 
dla szpitala. Na szczęście udało się prze-
kształcić neurologię na geriatrię, co częś-
ciowo zrekompensowało nam straty, jakie 
ponieśliśmy. Był to bardzo groźny moment 
dla szpitala. W tamtym okresie byliśmy 
jeszcze bardzo mocno kontrolowani przez 
dostawców, którzy pamiętali poprzednie 
czasy zadłużeń. Byliśmy bardzo nieufnie 
traktowani i gdyby wystąpiły jakiekolwiek 
problemy z płatnościami ze strony szpita-
la, to dostawy na przykład leków byłyby 
natychmiast wstrzymane. Dzisiaj szpital 
jest w takiej kondycji i wypracował sobie 
taką opinię u dostawców, że dostaje nawet 
lepsze ceny. 

Poza problemami były też na pewno 
dobre momenty?
- Takie oczywiście też były. Szczególnie gdy 
udało się zakończyć kolejną inwestycję. 
Tym bardziej, że każdy rok zaczynaliśmy 
z takim poczuciem, że kontrakty z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia nie pokrywają 
kosztów i gdzieś tam w ciągu roku trzeba 
będzie walczyć o zwiększenie przychodów. 
Nigdy też nie było pewności, czy to się uda. 
Największą satysfakcję sprawiło mi przepro-
wadzenie restrukturyzacji szpitala w 2012 
roku. Wtedy przenieśliśmy chirurgię, oddział 
intensywnej opieki medycznej i radiologię 
z ulicy Bohaterów Getta na Pszenną. To 
była rewolucja. Przygotowywaliśmy się do 
tego kilka lat, ale udało się. I szpital ani na 
moment nie przestał pracować.

Szpital cały czas się rozbudowuje 
i modernizuje.
- To jest nieustający proces, który nigdy się 
nie zakończy. W medycynie następuje ciągły 
postęp technologiczny, do którego trzeba się 
dostosować. Sprzęt medyczny jest bardzo 
drogi a wymaga wymiany średnio co dziesięć 
lat. Budynki modernizowane obecnie, za ja-
kiś czas znów będą wymagały modernizacji. 

Jaka będzie przyszłość szpitala?
- Przyszłość jest niepewna, ale to dotyczy nie 
tylko żarskiego szpitala, ale całego systemu. 
Podstawowe zagrożenie to rosnący niedobór 
personelu. Ukułem sobie takie powiedze-
nie, że za kilka lat szpitale będą zamykać 
pielęgniarki. Bo ich zabraknie. Średnia 
wieku jest bardzo wysoka i w ciągu pięciu 
lat nawet trzydzieści procent może odejść na 
emeryturę. Nie da się łatwo zapełnić tej luki. 
Rządzący zdają się nie dostrzegać problemu, 
albo myślą, że jakoś to będzie. Może dojść 
do katastrofy i nie jest to słowo na wyrost.

Coś jeszcze zagraża szpitalom?
- Na ten narastający brak personelu nakłada 
się jeszcze coraz większy popyt na usługi 
medyczne, bo społeczeństwo się starzeje. 
Po prostu jest więcej chorych w szpitalach, 
a poziom nakładów na służbę zdrowia 
zawsze był niewystarczający. Przy obecnej 
tak zwanej sieci szpitali nakłada się na nie 

jeszcze więcej obowiązków, których mogą 
nie udźwignąć. 

Pana największy sukces?
- Wydaje mi się, że pomimo wielu trudnych 
momentów i decyzji udało mi się zachować 
szacunek i zaufanie personelu szpitala. 

Nie rozpieszczałem ich szczególnie, nie 
płaciłem najwięcej, dlatego byłem 

bardzo zaskoczony takimi 
wyrazami szacunku, z ja-

kimi się spotkałem 
pr zy  m oim 

odejściu.

Prezes nie powiedział 
jeszcze ostatniego słowa
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Obiekt dzisiaj 
stoi pusty. Po 
zagospodarowaniu 
miałby służyć 
różnym 
przedsięwzięciom 
związanym 
z turystyką.
- Rozmowy z PKP odnośnie pozy-
skania terenów, z których kiedyś 
korzystała kolej, rozpoczęliśmy 
już jakiś czas temu - mówi wójt 
Tuplic Katarzyna Kromp. - Część 
torowiska nadal jest czynna, prze-
biega tędy linia łącząca Wrocław 
z Berlinem. To nas cieszy, bo kolej 
ciągle jest żywa i ciągle może być 
w jakiś sposób wykorzystana.

Pojawiła się możliwość 
przejęcia dworca. Samorządowcy 
szybko podchwycili temat i już 
mają wstępny plan zorganizo-
wania tam bazy turystycznej, 
na przykład z wypożyczalnią 
rowerów.

Może pociąg się zatrzyma
- Marzy nam się, że turyści 
z Wrocławia czy Berlina będą 
przyjeżdżać, zatrzymywać się na 
stacji Tuplice, wynajmować tu 
rower i poruszając się ścieżkami 
zwiedzać okolice. - snuje plany 
Katarzyna Kromp. - Może to w ja-
kiś sposób spowoduje, że pociąg 
relacji Wrocław - Berlin będzie 
się w końcu tu zatrzymywał.

Najprawdopodobniej gmina 
nie przejmie dworca za darmo, 
ponieważ łączy się on z tunelem 
pod torami. W opcji darmowej 
kolej zamknęłaby tunel na dobre, 
a to w konsekwencji uniemożli-
wiłoby mieszkańcom przejście na 
drugą stronę torów. Jak zapewnia 
wójt, pozostawienie tunelu wiąże 
się z tym, że gmina będzie mu-
siała odkupić dworzec za część 
jego wartości, ale jest na to przy-

gotowana. Konserwacją części 
tunelu, nad którą jeżdżą pociągi, 
nadal będą zajmować się służby 
kolejowe. 

Są pasjonaci
W Tuplicach powstała grupa 
robocza mocno wspierana przez 
nadleśnictwa Lubsko i Lipinki. Są 
w niej przedsiębiorcy, nauczycie-
le, właściciele gospodarstw agro-
turystycznych, pasjonaci przyro-
dy. Ludzie, którzy dostrzegają 
turystyczne walory tych terenów. 

- Mają fajne pomysły, które 
chcemy zebrać w całość i stwo-
rzyć jakiś punkt zaczepienia do 

rozwoju turystyki - mówi wójt 
Kromp. - Ma to dotyczyć nie 
tylko całego Łuku Mużakowa, 
ale przede wszystkim naszej 
gminy, bo są tu miejsca, które 
warto byłoby w jakiś sposób 
wyeksponować.

Dla tego przedsięwzięcia 
wymyślono robocze hasło - „Tu 
zaczyna się Łuk Mużakowa”. 
Niewątpliwie do tej pory ten 
twór geologiczny jest najbardziej 
kojarzony z Łęknicą i Parkiem 
Mużakowskim. Niemniej jednak 
leży on również na terenie sąsied-
nich gmin i Tuplice mają zamiar 
to wykorzystać.

Nad wodą, pod wodą i za 
granicą
Wójt zamierza opracować plan 
rewitalizacji zbiorników wodnych 
na potrzeby turystyki - pomoże to 
w stworzeniu miejsc do nurkowania, 
plażowania i odpoczynku. Chce w tej 
kwestii skorzystać z doświadczeń 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Tuplice nawiązały również 
współpracę z węgierską gminą 
Kozard.

- W sierpniu jedziemy na Wę-
gry na wizytę studyjną, aby uczyć 
się od najlepszych, jak rozwijać 
turystykę - mówi Katarzyna Kromp. 

Andrzej Buczyński

TUPLICE Gmina chce przejąć dworzec kolejowy

Turystyka wokół dworca

Obiekt kolejowy w Tuplicach po przejęciu przez gminę ma szansę ponownie ożyć fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

Katarzyna Kromp, 
wójt Tuplic
- Moim zadaniem jest stwo-
rzenie odpowiedniego pod-
łoża do tego, aby ludzie 
mogli poczuć turystykę 
i aby mogli inwestować. Bez 
bazy gastronomicznej, noc-
legowej, czy chociażby bez 
wypożyczalni rowerów, nie 
da się ot tak wystartować. 
Moim zadaniem jest dać tą 
przysłowiową wędkę, a co 
zostanie złowione przez 
społeczeństwo to pokażą 
kolejne lata.

Ja turystyki nie czu-
ję, nie jest to mój konik 
i podkreślam to na każdym 
kroku. Natomiast jestem 
tu gospodarzem, a nie wy-
obrażam sobie gospoda-
rza, który nie ma ziemi, na 
której może inwestować. 
Stąd między innymi przej-
mowanie czy wykupywanie 
terenów kolejowych. Do-
bry gospodarz ma ziemię, 
a ona wcześniej czy później 
nabierze swojej wartości 
i daje możliwości rozwoju.
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Do wynajęcia lokal w Żarach w Pasażu Hayduk 
 o pow. 210 m² do 350 m², po Banku BPH

Lokal jest dostosowany do działalności 
banku lub instytucji finansowej

Lokal klimatyzowany, świetna lokalizacja, 
duży parking

Kontakt tel. 608 637 937

Możliwa zmiana przeznaczenia na:
• Mini market spożywczy
• Delikatesy
• Sklep z rowerami i sprzętem sportowym
• Przychodnię zdrowia
• Kancelarię adwokacką
• Biuro rachunkowe
• Inne

REKLAMA

ŻAGAŃ W Sali 
Tradycji 11. Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii 
Pancernej miała 
miejsce wyjątkowa 
uroczystość.

Podczas uroczystej zbiórki, w obec-
ności sztandaru wojskowego, prze-
łożeni, koledzy, żołnierze oraz 
pracownicy resortu obrony naro-
dowej dowództwa Czarnej Dywizji 
spotkali się, aby pożegnać jednych 
i jednocześnie przywitać nowych 
podwładnych i kolegów.

Obecni na uroczystości pożeg-
nali dotychczasowego proboszcza 
Parafii Wojskowej pw. Matki Boskiej 
Hetmańskiej Żołnierza Polskiego, 
księdza majora Pawła Wójcika. Ofi-
cer został wyznaczony na nowe sta-
nowisko. Jego miejsce zajął ksiądz 
podpułkownik Radosław Michnow-
ski, któremu powierzono pieczę nad 
parafią w pancernej stolicy Polski. 

Tego dnia pożegnania również 
starszego chorążego Tomasza Żmu-
dę, który został skierowany do peł-
nienia obowiązków poza strukturami 
sztabu Czarnej Dywizji. Przywitano 
także nowo przybyłego oficera po-
rucznika Grzegorza Muronia. PAS

Zmiany w szeregach

Służba nie drużba. Jedni odchodzą inni przychodzą. Trzeba przyjmować nowe obowiązki i sprostać wyzwaniom na nowych stanowiskach 
fot. 11LDKPanc. st.chor. Rafał Mniedło
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POWIAT ŻAGAŃSKI 
Na stanowisko 
Komendanta Komisariatu 
Policji w Szprotawie został 
powołany asp. sztab. 
Zbigniew Krzyszczyk.

Podczas uroczystej zbiórki Komendant 
Powiatowy Policji w Żaganiu, insp. Artur 
Kamiński wręczył asp. sztab. Zbigniewowi 
Krzyszczykowi rozkaz o powołaniu go na 
stanowisko Komendanta Komisariatu Po-
licji w Szprotawie.W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele władz samorządo-
wych, którzy złożyli gratulacje i życzenia 
nowemu komendantowi.

Asp. sztab. Zbigniew Krzyszczyk 

jest policjantem z prawie 20-letnim stażem 
służby, który rozpoczynał swoją karierę 
i zdobywał doświadczenie zawodowe 
właśnie w Szprotawie. Stąd doskonale zna 
problemy szprotawskiego regionu.

W opinii szefów żagańskiej Po-
licji, asp. sztab. Zbigniew Krzyszczyk 
do tej pory dał się poznać jako świetny 
fachowiec. Posiada też predyspozycje do 
kierowania zespołem ludzi, co udowod-
nił na stanowisku kierownika komórki 
zajmującej się Walką z Przestępczością 
Gospodarczą KPP w Żaganiu. Jest poli-
cjantem niezwykle sumiennym i oddanym 
służbie, potrafiącym nie tylko umiejętnie 
zarządzać zespołem ludzi, ale też modelo-
wo współpracować z innymi jednostkami 
i instytucjami. PAS

Nowy komendant

Bukiet kwiatów na dobry początek fot. KPP Żagań

POWIAT ŻARSKI Warto 
zadbać o bezpieczeństwo 
najbliższych i zgłosić 
autokar, którym będą 
podróżować, do kontroli.
Policjanci, którzy przyjadą na miejsce, 
sprawdzą m.in. stan trzeźwości kierowcy, 
skontrolują wymagane dokumenty, czy 
oświetlenie pojazdu.

Zgłoszenia kontroli najlepiej do-
konać z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Można to zrobić pisemnie. 

Wniosek kierując na adres: Komen-
da Powiatowa Policji w Żarach, Wydział 

Ruchu Drogowego, ul. Legionistów 3, 
68-200 Żary, nr faks 68-476-33-15. 
Zawiadomienia można dokonać także 
telefonicznie: w dni powszednie w godz. 
od 8.00 do 15.00 w Wydziale Ruchu 
Drogowego pod numerem telefonu: 68 
476-33-47, w dni wolne i święta 68-
476-33-11.

Wyznaczony został również stały 
punkt kontroli autokarów na Al. Jana 
Pawła II 5 (parking przy zamku). Kon-
trola autokarów wyjeżdżających na zor-
ganizowane wycieczki odbędzie się po 
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 
tel. 68-476-33-47, 68-476-33-11. PAS

Zgłoś kontrolę 
autokarów

Zgłaszając kontrolę należy podać jej termin, godziny i miejsce fot. KPP Żary
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ŻARY Pomimo 
ciągłych kontroli 
drogowych, 
edukacji i apeli, 
wciąż nie brakuje 
kierowców, 
którzy nie 
powinni 
prowadzić 
pojazdu. Narażają 
tym nie tylko 
swoje zdrowie 
i życie, ale też 
zdrowie i życie 
innych.

Policjanci zatrzymali do 
kontroli drogowej kierowcę 
samochodu osobowego m-ki 
VW Polo. Mężczyzna w etui 
od telefonu posiadał wore-
czek strunowy z zawartością 

białego proszku. Po spraw-
dzeniu substancji testerem 
narkotykowym okazało się 
, że jest to metaamfetamina. 
Ponadto 36-letni miesz-
kaniec Żagania kierował 
samochodem znajdując się 
pod wpływem środka odu-
rzającego. 

Kilka dni później 
funkcjonariusze na dro-
dze W-287 w miejscowości 
Gozdno zatrzymali do kon-
troli drogowej 39-letniego 
mieszkańca pow. żarskiego, 
który kierował samochodem 
osobowym pod wpływem 
środka działającego podob-
nie do alkoholu. Mężczyzna 
posiadał przy sobie wore-
czek strunowy z zawartoś-
cią substancji po zbadaniu 
której, okazało się, że jest 
to amfetamina.

Obu mężczyznom za 

kierowanie w stanie nie-
trzeźwości lub podobnie 
działającego środka grozi 
kara grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2; za posia-
danie środków odurzających 
lub substancji psychotro-
powych grozi kara do 3 lat 
pozbawienia wolności. 

- Podczas codziennej 
służby policjanci z żarskiej 
komendy dokonują kontroli 
kierujących, m.in. w celu 
wyeliminowania z ruchu 
osób, które wsiadają za kie-
rownicę będąc pod wpływem 
środka odurzającego lub 
alkoholu. Tacy kierowcy sta-
nowią poważne zagrożenie 
dla wszystkich uczestników 
ruchu drogowego - informuje 
podkom. Aneta Berestecka, 
oficer prasowy żarskiej ko-
mendy Policji. PAS

Na haju za kółkiem

Kierowcy wsiadają za kółko nie tylko po alkoholu. Nie brakuje odurzonych narkotykami i 
różnymi substancjami chemicznymi fot. zary.lubuska.policja.gov.pl

Po tym jak funkcjonariusze 
Krajowej Administracji 
Skarbowej znaleźli narkotyki, 
do akcji weszli policjanci 
z żarskiej komendy. Trop 
zawiódł ich na drugi koniec 
Polski.
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbo-
wej ujawnili narkotyki na przejściu granicznym 
w Olszynie. Nielegalny towar z Belgii do Polski 
dostarczył niczego nieświadomy pracownik firmy 
przewozowej. Narkotyki ukryte były w słoiku po 
kremie czekoladowym w lodówce do przewożenia 
produktów. 

Dzięki podjętym działaniom i dobrej współ-
pracy żarskich policjantów z funkcjonariuszami 
z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie w szybkim 
czasie doszło do zatrzymania podejrzanego. 

Młody, 23-letni mieszkaniec woj. lubelskiego 
trafił do aresztu. Policjanci zgromadzili materiał 
dowodowy, zatrzymany mężczyzna został przesłu-
chany i usłyszał zarzut wewnątrzwspólnotowego 
nabycia znacznej ilości środków odurzających 
i psychotropowych oraz zlecenie ich przewozu 
z Belgii do Polski. 

Zabezpieczone narkotyki poddane zosta-
ną specjalistycznym badaniom laboratoryjnym. 
wstępnie zastosowane testery wskazały, że jest to 
marihuana, amfetamina oraz extasy Ich czarnoryn-
kowa wartość to ponad 2,5 tys. złotych. W przesyłce 
znajdowało się dodatkowo 49 gramów środka odu-
rzającego pochodzenia organicznego.

Sąd przychylił się do wniosku Policji oraz Pro-
kuratury Rejonowej w Żarach i aresztował mężczy-
znę na trzy miesiące. W sprawie toczy się śledztwo. 
Za przestępstwo tego typu grozi kara pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 3. PAS

POWIAT ŻARSKI Wpadka przemytnika

Narkotyki w słoiku

Młody przemytnik zaryzykował za 2,5 tys. zł. Teraz może na 3 lata trafić za kratki fot. KPP Żary

Co mówią przepisy
Art. 55. Ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, 
dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia lub 
wewnątrzwspólnotowej dostawy środ-
ków odurzających, substancji psycho-
tropowych lub słomy makowej, podlega 
grzywnie i karze pozbawienia wolności 
do lat 5. 

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o któ-
rym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość 
środków odurzających, substancji psy-
chotropowych lub słomy makowej albo 
czyn ten został popełniony w celu osiąg-
nięcia korzyści majątkowej lub osobi-
stej, sprawca podlega grzywnie i karze 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy 
od lat 3.
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Działacze Kresowego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego im. Orląt 
Lwowskich w Żarach, Klubu Tarnopo-
lan Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich oraz 
Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar 
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów- 
Oddział Żary napisali list o prezesa TVP 
Jacka Kurskiego. Domagają się w nim na-
tychmiastowej dymisji redaktora Dawida 
Wildsteina w związku z promocją na 
antenie TVP gloryfikatorów ukraińskich 
ludobójców narodu polskiego. Pod listem 
podpisało się wiele organizacji kreso-
wych z całej Polski oraz przedstawiciele 
różnych stowarzyszeń i organizacji. PAS

Poniżej publikujemy cały list.
Szanowny Panie Prezesie,
zmuszeni jesteśmy, jako środowiska reprezen-
tujące ofiary ukraińskiego ludobójstwa, ostro 
zaprotestować przeciwko emisji programu 
z cyklu „Studio Wschód” pod red. Dawida 
Wildsteina, który ukazał się w dniu 24 czerwca 
2017 r. na antenie TVP Info o godz. 17.10.

Twórcy tego „dzieła” w sposób abso-
lutnie niedopuszczalny i haniebny dokonali 
kryptoreklamy banderowskiej mordowni 
pod nazwą „Kryjówka” (przepraszamy za to 
określenie, ale inne nie przychodzi nam do 
głowy w odniesieniu do lokalu obwieszonego 
upowskimi insygniami, gdzie na porządku 
dziennym są zawołania morderców z UPA: 
„Sława Ukraini-herojam sława i Sława Nacji-
-smert woroham”), która to knajpa znajduje się 
we Lwowie i słynie z gloryfikacji ludobójców 
narodu polskiego: OUN-UPA. Takąż funkcję 
spełnia występujący tam zespół pod nazwą 
„Ot Vinta”, który także był promowany przez 
polskich dziennikarzy tego programu. Wystar-
czy stwierdzić, że lider tej grupy wyraża się 
per „osobistość” o ukraińskim zbrodniarzu wo-
jennym i ludobójcy narodu polskiego Stepanie 
Banderze. To wszystko na antenie TVP Info za 
pieniądze polskiego podatnika!

Obecność w tzw. „Kryjówce”- czyli 
miejscu jawnie honorującym największych 
morderców Polaków (i nie tylko, ręce ban-
derowców są po łokcie umorusane we krwi 
polskiej, żydowskiej, rosyjskiej, ormiańskiej, 
czeskiej, słowackiej, węgierskiej, ale i ukraiń-

skiej-Sprawiedliwych Ukraińców) spod czarno-
-czerwonych szmat UPA- jest uwłaczająca dla 
każdego przyzwoitego Polaka i nikt wychowa-
ny w duchu polskiego patriotyzmu nigdy by się 
tam nie znalazł (podobnie jak w mordowniach 
neonazistowskich na terenie Niemiec). Niestety 
Pani Redaktor TVP Info nie przeszkadza (!) 
wszechobecny w tym miejscu kult ludobójców 
narodu polskiego, czuje się tam dobrze i musi 
koniecznie poinformować innych rodaków (za 
pieniądze polskiego podatnika!), jak fajnie jest 
w banderowskiej mordowni. 

Wydaje się, że elementarna przyzwo-
itość nie jest wśród podległych Panu dzien-
nikarzy, jeśli takie osoby można tak nazwać, 
zbyt popularna.

W tym uwłaczającym godności każdego 
Polaka miejscu, w szczególności Kresowian, 
promowany był jednocześnie przez TVP Info 
ukraiński zespół muzyczny pod nazwą „Ot Vin-
ta”. Grupa ta słynie z gloryfikacji banderowców, 
przeciwko ich wjazdowi na teren Polski prote-
stowali patriotyczni kibice „Polonii” Przemyśl 
i udało im się na szczęście doprowadzić do 
zakazu wjazdu na teren Najjaśniejszej Rzeczpo-
spolitej tych banderowskich propagandystów. 

Działalność promocyjna TVP, za 
pieniądze polskiego podatnika, na rzecz 
gloryfikatorów ukraińskich ludobójców na-
rodu polskiego, jest rzeczą niedopuszczalną 
i wstydliwą.

Absolutnym skandalem było zaprezen-
towanie w tym programie fragmentu „utworu” 
grupy „Ot Vinta”, w którym padają słowa 
o „wybebeszaniu ludzkich flaków”. 

Gdy Ukrainiec, w mordowni „Kry-
jówka”, która bez cienia żenady reklamuje 
się jako miejsce upamiętniania upowców, 
śpiewa piosenkę traktującą o wybebeszaniu 
ludzkich flaków a TVP INFO bez cienia re-
fleksji to emituje, jest to krańcowy brak tak-
tu, empatii i zwykłej przyzwoitości !!! Nasi 
najstarsi krewni pamiętają dobrze wybebeszone 
banderowskimi siekierami i widłami wnętrzno-
ści swoich bliskich, niemowlaki nadziewane 
na sztachety od płotu, rozpruwane widłami 
i piłami brzuchy ciężarnych polskich kobiet. 

Czujemy się obrażeni i upokorzeni 
faktem, iż polska telewizja może na swej 
antenie emitować coś tak obrzydliwego!!!

Poza tym uporczywe promowanie tezy 

ukraińskich kłamców i relatywistów histo-
rycznych o tym, że władze Ukrainy gloryfikują 
ludobójców narodu polskiego (np. Stepan 
Bandera, Roman Szuchewycz) nie dlatego iż 
mordowali Polaków, lecz walczyli z Sowietami. 
No cóż, głupota ludzka i brak przyzwoitości nie 
mają granic. Ludobójstwo jest przestępstwem, 
które nie ulega przedawnieniu i wykluczającym 
jego sprawców z grona osób mogących w nor-
malnym państwie znaleźć się na pomnikach. 
Adolf Hitler, zbrodniarz wojenny i ludobójca, 
był jednocześnie największym bojownikiem 
ze Stalinem i Sowietami, lecz tylko w jakimś 
chorym mózgu mogłaby się zrodzić myśl, by 
temu niemieckiemu łajdakowi stawiać pomniki 
„bo walczył z Ruskimi”. 

Ukraińcy nie mają niestety żadnych 
skrupułów ani cienia przyzwoitości, ewiden-
tnym zbrodniarzom i ludobójcom stawiają 
pomniki (Bandera, Szuchewycz), co jest wy-
razem totalnej degeneracji lub kompletnego 
zaślepienia zbrodniczą ideologią, której efek-
tem były masowe mordy Polaków. W na-
szym przekonaniu zasada „zero” tolerancji 
dla banderowskiej ideologii jest jedynym 
akceptowalnym i właściwym zachowaniem 
ze strony Polaków i polskich władz.

Pani Redaktor „Studia Wschód” z upo-
rem maniaka używa cały czas terminu „rzeź 
wołyńska”, ani razu nie pada z jej ust słowo 
ludobójstwo!!!

Wydaje się, że nie dotarła do niej, jak 
i do redaktora Dawida Wildsteina, informacja, 
iż ukraińscy nacjonaliści dokonali okrutnego 
ludobójstwa ponad 200 tysięcy Polaków a w 
ubiegłym roku polski parlament uchwalił 
ustanowienie 11 Lipca Narodowym Dniem 
Pamięci Ofiar ukraińskiego ludobójstwa. 
Używanie przez polskich dziennikarzy łagodzą-
cych zamienników dla określania tej ohydnej 
ukraińskiej zbrodni np. „tragedia wołyńska”, 
„wydarzenia wołyńskie”, „dramat wołyński”, 
„rzeź wołyńska” (byle tylko nie ludobójstwo), 
stosowanych często przez banderowskich 
propagandystów, jest rzeczą niedopuszczalną 
i szkodliwą. 

Dziennikarze TVP powinni być zob-
ligowani do posługiwania się określeniami 
zgodnymi z prawdą historyczną.

Przypominamy, że Rząd Ukrainy od wie-
lu lat uniemożliwia nam dokonanie ekshumacji 

naszych krewnych brutalnie pomordowanych 
przez OUN-UPA, do chwili obecnej dziesiątki 
tysięcy polskich obywateli spoczywają w do-
łach i jamach jak padłe dzikie zwierzęta, bez 
grobu i znaku krzyża. 

To wielki wstyd, że polska telewizja nie 
emituje programów upominających się o na-
leżną cześć dla ofiar ludobójstwa (zwłaszcza 
w momencie wydania przez Ukrainę kolej-
nego zakazu prac ekshumacyjnych na Wo-
łyniu), natomiast zajmuje się kryptoreklamą 
ukraińskich knajp i Ukraińca wyjącego 
wśród portretów Bandery o „wybebeszaniu 
flaków”- wstyd Panie Prezesie!

We Lwowie jest mnóstwo przepięknych 
miejsc związanych z polską historią i tradycją, 
w banderowskiej knajpie „Kryjówka” żaden 
przyzwoity Polak nie powinien się znaleźć, 
skąd tam wizyta dziennikarzy TVP (opłacanych 
przez polskiego podatnika)?!

Prosimy o nadanie w tym samym pa-
śmie emisyjnym przeprosin dla wszystkich 
krewnych ofiar ukraińskiego ludobójstwa, 
którzy poczuli się urażeni i mocno dotknięci 
faktem, iż polska telewizja promuje miejsca 
i ludzi gloryfikujących morderców naszych 
krewnych.

Domagamy się, aby Pan Prezes sprawił, 
by dziennikarze TVP prezentowali polski punkt 
widzenia a nie zajmowali się sianiem bande-
rowskich kłamstw.

Domagamy się natychmiastowej dy-
misji redaktora Dawida Wildsteina, twórcy 
tego „dzieła”, lżącego pamięć ofiar ukraiń-
skiego ludobójstwa

. 
Ciekawe, czy tenże „dziennikarz” 

nadałby podobny materiał z nazistowskiej 
knajpy w Berlinie, gdzie zespół pod nazwą 
„Vom Propeller” śpiewałby skoczne pio-
senki o gazowaniu w Auschwitz? Pytanie 
retoryczne.

Delikatnie sugerujemy Panu Prezesowi, 
by podjął działania sprawiające, aby Telewi-
zja Polska zajęła się promocją polskich (!) 
zespołów muzycznych z terenów dawnych 
Kresów Wschodnich RP i ewentualną promocją 
polskich (!) Domów Kultury, świątyń, restau-
racji, zamiast miejsc o bardzo podłej reputacji, 
lżących pamięć polskich ofiar ukraińskiego 
ludobójstwa.

Stop promocji banderyzmu. 
List do prezesa TVP Jacka Kurskiego

Po listem podpisali się: 
Kresowe Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze im. Orląt 
Lwowskich w Żarach
Prezes Józef Tarniowy
Klub Tarnopolan TMLiKPW
Prezes dr Krzysztof Kopociński
Zarząd Główny TMLiKPW
Profesor Bogumił Grott
Profesor Włodzimierz Osadczy
Profesor Wiesław Jamrożek
Profesor Bogusław Paź
Profesor Leszek Jankiewicz
Profesor Leszek Jazownik
Dr hab. Andrzej Zapałowski
Dr Lucyna Kulińska
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
TMLiKPW w Bytomiu
Prezes Danuta Skalska
Stanisław Srokowski
Patriotyczny Związek Organizacji 
Kresowych i Kombatanckich w 
Warszawie, Stowarzyszenie Kreso-
wian w Kędzierzynie-Koźlu
Prezes Witold Listowski
Towarzystwo Miłośników Lwowa  
i Kresów Płd.-Wsch.
Prezes ZG Dr Andrzej Kamiński
Stowarzyszenie Upamiętnienia 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjo-

nalistów
Prezes Szczepan Siekierka
Stowarzyszenie Upamiętnienia 
Ofiar Zbrodni
Ukraińskich Nacjonalistów- Od-
dział Żary
Prezes dr Zbigniew Kopociński
Stowarzyszenie „Huta Pieniacka” 
we Wschowie
Prezes Małgorzata Gośniowska-
-Kola
Światowy Kongres Kresowian
Prezes Jan Skalski
Klub „Samborzan” TMLiKPW  
w Oświęcimiu
Prezes Włodzimierz Paluch
Towarzystwo Miłośników Wilna
Wiceprezes Wacław Kondrakie-
wicz
Janina Stadnik
Patriotyczny Związek Organizacji 
Kresowych i Kombatanckich w 
Warszawie
Płk rez. Dariusz Raczkiewicz
Zygmunt Muszyński Kożuchów
Zarząd Główny TMLiKPW
Jan Tarnowski Zielona Góra
Zarząd Główny TMLiKPW
Familijne Stowarzyszenie Zbaraż 
w Lubinie

Prezes dr Stanisław Tokarczuk
Stowarzyszenie Polaków Pomor-
dowanych na Wołyniu
Prezes Janina Kalinowska
Stowarzyszenie Kresowian Ziemi 
Dzierżoniowskiej
Prezes Florian Kuriata
Stowarzyszenie Kresowian Ziemi 
Dzierżoniowskiej
Członek Zarządu Edward Bień
Zespół „Tyligentne Batiary” z 
Bytomia
Kierownik Adam Żurawski
Związek Polskich Żołnierzy Samo-
obrony Kresów Płd.-Wsch.
Prezes Izydor Budzyna
Stowarzyszenie „Wspólnota 
Bukowińska”
Prezes Wilhelm Skibiński
Stowarzyszenie „Wspólnota 
Bukowińska”-Oddział w Żarach
Prezes Otto Hakman
Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej- Oddział w Żarach
Prezes por. w st. spocz. Józef 
Pienio
Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej-Okręg w Zielonej Górze
Prezes Leszek Kornosz
Klub „Buczaczan” TMLiKPW we 

Wrocławiu
Prezes Agnieszka Orłowska
Sławomir Tomasz Roch
Redaktor Kresowego Portalu
Klub Patriotyczny w Warce
Prezes dr Zbigniew Kwiczak
Chór „Echo Kresów” z Kędzierzy-
na-Koźla
Kierownik Adam Wołkowski
Historyczne Stowarzyszenie 
Wołynia w Niemczech
Prezes Witold Bohdan Stański
Zdzisław Kogucik
Polski Związek Pszczelarzy Od-
dział w Żarach
Prezes Edward Łyba
Wiesław Tokarczuk
Danuta Śliwińska Bydgoszcz
Zarząd Główny TMLiKPW
Jolanta Kołodziejska Opole
Zarząd Główny TMLiKPW
Leszek Mulka Oleśnica
Zarząd Główny TMLiKPW
Janusz Furmaniuk Poznań
Zarząd Główny TMLiKPW
Adam Gyurkovich Kraków
Zarząd Główny TMLiKPW
Janina Półtorak Tychy
Zarząd Główny TMLiKPW
Janusz Sekulski Gniezno

Zarząd Główny TMLiKPW
Danuta Szydłowska Warszawa
Zarząd Główny TMLiKPW
Piotr Jaroszczak
Portal „Kresy Wschodnie”, 
Przemyśl
Warmińsko-Mazurskie Stowarzy-
szenie Polskich Dzieci Wojny w 
Olsztynie
Prezes Romuald Drohomirecki
Stowarzyszenie Przyjaciół Mory-
nia i Jeziora Morycko w Moryniu
Prezes dr Dariusz Butrynowski
Patriotyczny Związek Organizacji 
Kresowych i Kombatanckich  
w Warszawie
Wiceprezes Tadeusz Nowacki
Marcela Tukałło
Konrad Kulesza
Wiesław Nowakowski
Klub Tarnopolan TMLiKPW  
w Krakowie
Prezes Anna Madej
Stowarzyszenie „Razem”  
w Bieniowie
Prezes Urszula Chomont
Stowarzyszenie „Razem”  
w Bieniowie
Wiceprezes Henryk Domaradzki
Bolesław Adamik

Wicemarszałek Sejmiku Gospo-
darczego w Zielonej Górze
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych 
w Żarach
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Radość 
Życia” w Żarach
Prezes Krystyna Szot
Stowarzyszenie 42. Pułku 
Zmechanizowanego i 11. Brygady 
Zmechanizowanej w Żarach
Prezes płk rez. Krzysztof Polusik
Stowarzyszenie Kresowian  
w Węglińcu
Prezes Alfred Janicki
Stowarzyszenie „Podajmy Sobie 
Ręce” w Lipinkach Łużyckich
Prezes Alicja Sworacka
Duet artystyczny „Ewan”
Katowice-Częstochowa
Andrzej Szczepański i Ewa 
Walczak
Edmund Złotek
Polski Związek Niewidomych
Edmund Kondratiuk
Janina Sokołowska
Mieczysław Samborski
Dr Czesław Wilczyński
Janusz Niedzielak
Tomasz Barczuk
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Bracia Krzysztof 
i Zbigniew 
Kopocińscy, lekarze 
ze 105 Kresowego 
Szpitala Wojskowego, 
zostali uhonorowani 
najwyższym 
wyróżnieniem 
Światowego 
Kongresu Kresowian.
Władze Światowego Kongresu 
Kresowian przyznały żarskim 
lekarzom swoje najwyższe wy-
różnienie - Praemium Honoris 
Cresovianae za wybitne zasługi 
w działaniu na rzecz przywraca-
nia narodowej pamięci o polskich 
Kresach, ofiarne wieloletnie zaan-
gażowanie w konsekwentną obro-
nę prawdy historycznej i godne 
upamiętnienie ludzi Kresów

Krzysztof i Zbigniew Kopo-
cińscy znaleźli się w ten sposób, 
w elitarnej grupie laureatów tego 
wyróżnienia, wśród tak wybitnych 
osobowości jak m.in. Wojciech Ki-

lar, prof. Sławomir Nicieja, ks. Ta-
deusz Isakowicz-Zaleski, Bernard 
Ładysz, Danuta Skalska, Wiktor 
Węgrzyn i Maria Mirecka-Loryś. 

Bracia Kopocińscy odebrali 
wyróżnienia w Sanktuarium Na-
rodowym na Jasnej Górze, które 
gościło XXIII Światowy Zjazd 
i Pielgrzymkę Kresowian z Polski 
i całego świata. 

Do jasnogórskiego sanktu-
arium przybyli Rodacy z Wilna, 
Grodna Lwowa ale także z Wiel-
kiej Brytanii, Stanów Zjedno-
czonych i najdalszych zakątków 
globu. Wśród przybyłych znaleźli 
się także posłowie, samorządowcy, 
ludzie świata kultury i nauki.

Podczas Mszy Św. odpra-
wianej w intencji Kresowian 
przed Cudownym Obrazem Matki 
Boskiej homilię wygłosił ks. Ta-
deusz Isakowicz-Zaleski. Kapłan 
przypomniał o wielkim wkładzie 
ludzi z Kresów w rozwój Rzeczy-
pospolitej i wielkiej ofierze krwi 
jaką złożyła ta społeczność na 
ołtarzu Ojczyzny. PAS

ŻARY Wyróżnienie dla działaczy organizacji Kresowych

Za pamięć i obronę prawdy

Bracia Krzysztof i Zbigniew Kopocińscy mocno zaangażowali się na rzecz upamiętniania mieszkańców Kresów  
i obronę prawdy historycznej fot. nadesłane

ŻARY  
W ubiegłym 
roku sejm 
przyjął uchwałę 
ustanawiającą 
dzień 11 lipca 
Narodowym 
Dniem 
Pamięci Ofiar 
Ludobójstwa 
dokonanego 
przez 
ukraińskich 
nacjonalistach 
na obywatelach 
II RP. Środowisko 
Kresowian 
zaprasza na 
uroczyste 
obchody 
w Żarach.
Na uroczyste obchody Na-

rodowego Dnia Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa doko-
nanego przez ukraińskich 
nacjonalistów na obywa-
telach II Rzeczypospolitej, 
zapraszają: Józef Tarniowy 
- prezes Kresowego To-
warzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego im. Or-
ląt Lwowskich, Krzysztof 
Kopociński - prezes Klubu 
Tarnopolan Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschod-
nich, Zbigniew Kopociński 
- prezes Stowarzyszenia 
Upamiętnienia Ofiar Zbrod-
ni Ukraińskich Nacjona-
listów. 

Uroczyste obchody 
odbędą się we wtorek, 11 
lipca, o godz. 12:00 na 
cmentarzu komunalnym 
w Żarach. Uroczystość ma 
charakter otwarty, wszyscy 
zainteresowani mogą być 
jej uczestnikami.

Program uroczystości:
godz. 10:30 - Parafia pw. 
św. Józefa ul. Szymanow-
skiego 4: złożenie wiązanek 
kwiatów i zapalenie zniczy 
przy tablicach poświęco-
nych ofiarom ludobójstwa 
dokonanego przez OUN-
-UPA
godz. 11:10 - park miejski 
ul. Podwale: złożenie wią-
zanek kwiatów przy tablicy 
poświęconej Sprawiedli-
wym Ukraińcom
godz. 12:00 - cmentarz ko-
munalny ul. Szpitalna (przy 
bramie wejściowej od ul. 
Słowiczej): 
- sygnał miejskich syren 
alarmowych dla uczczenia 
ofiar banderowskiego lu-
dobójstwa
- „Krwawa Niedziela”, rys 
historyczny - dr Krzysztof 
Kopociński, zarząd główny 
TMLiKPW
- przemówienia zaproszo-

nych gości
- modlitwa za rodaków po-
mordowanych na Kresach
- złożenie wiązanek kwia-
tów
- APEL POLEGŁYCH 
i salwa honorowa
pamiątkowa fotografia na 
zakończenie
godz. 13:30 - panel dysku-
syjny „Budowanie kultu 
ludobójców na Ukrainie 
w XXI wieku - w kon-
tekście bezpieczeństwa 
Polski”. W panelu udział 
weźmie znany profesor 
uniwersytetu Wrocławskie-
go Bogusław Paź, filozof, 
od wielu lat zajmujący się 
naukowo tematyką stosun-
ków polsko-ukraińskich, 
ludobójstwa i aspektów 
moralno-etycznych zbrodni 
na Narodzie Polskim. 

Organizatorzy apelują 
o wywieszenie 11 lipca flag 
narodowych z kirem. PAS

Narodowy 
Dzień Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa

„Krzyż wołyński” z napisem: Ofiarom ludobójstwa, stoi przy 
wejściu na cmentarz komunalny w Żarach od ul. Słowiczej fot. HG
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W sobotę, 1 lipca, 
dzięki powiatowym 
szkołom, instytucjom 
i stowarzyszeniom 
mieszkańcy Lubska, 
szczególnie ci 
najmłodsi, mogli 
skorzystać z wielu 
atrakcji.
Kolejka dzieciaków do ścianki 
wspinaczkowej nie chciała się 
zmniejszać. Dzieci chętnie brały 
udział w konkursach, grach i za-
bawach. Ciężko byłoby zliczyć, ile 
zdjęć zrobiono sobie z postaciami 
z Gwiezdnych Wojen. Wielkie 
bańki mydlane, baloniki, malo-
wanie twarzy, makijaż, kolorowe 
fryzury, militaria, to wszystko 
wywoływało uśmiech na twarzach 
dzieci. Była też wielka patelnia, 
z której serwowano kiełbaski 
i ziemniaczki, można było też 
skosztować różnych wypieków. 
I wszystko to za darmo. Organi-
zatorzy poszczególnych stoisk 
dołożyli wszelkich starań, aby 
atrakcji nie brakowało. Jarmark 
Powiatu Żarskiego na pewno mógł 
się podobać. ATB

LUBSKO Sprawili radość dzieciom

Jarmark pod ratuszem

Wielka patelnia szybko pustoszała fot. Andrzej Buczyński

Nowa fryzura? Proszę bardzo. Wystarczyło tylko poczekać na swoją kolej 
fot. Andrzej Buczyński

Dzieci wyszły z jarmarku zadowolone fot. Andrzej Buczyński

Postacie z Gwiezdnych Wojen były atrakcją nie tylko dla najmłodszych fot. Andrzej Buczyński

Bezpieczna wspinaczka. Rodzice mogli ze spokojem obserwować, jak ich 
pociechy pną się do góryfot. Andrzej Buczyński

Przez jarmark przewinęło się wiele osób, w różnym wieku fot. Andrzej Buczyński

Kiełbasa wyborcza
Nie da się oprzeć wrażeniu, co nie umknęło uwadze 
wielu osób, że starosta Dudojć prowadzi już kampa-
nię wyborczą. Wcześniej ogłosił przecież, że mógłby 
być kołem ratunkowym dla Lubska. Teraz częstował 
darmową kiełbasą. Ale w tym wypadku nic nie jest 
darmowe, tylko opłacane z pieniędzy podatników. 
Z głośniczków wielokrotnie wygłaszano, że to 
wszystko dzięki Dudojciowi. Taka propaganda. I to 
pod oknami siedziby obecnych władz Lubska. Zresztą 
Dudojć w lubskim ratuszu czuje się jak u siebie. Na 
sesjach zabiera głos w dyskusji, jakby był radnym, 
albo burmistrzem. Nadchodzący rok przedwyborczy 
może obfitować w wiele interesujących zdarzeń. 
Ciekawe, czy Jarmark Powiatowy odwiedzi inne 
miejscowości w powiecie? A jest ich przecież sporo. 
Ciekawe też, skąd na jarmarkowych stoiskach wzięła 
się młodzież szkolna? Czyżby jeszcze nie wszyscy 
mieli wakacje? Tak czy inaczej, najważniejsze jest 
to, że dzieciaki miały frajdę. 

Andrzej Buczyński
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ŻAGAŃ W Żagańskim 
Muzeum Obozów 
Jenieckich można 
podziwiać nową 
ekspozycję stałą.
Na odwiedzających w wakacje 
muzeum, czeka nowa ekspozycja. 
Jest to replika izby jenieckiej Sta-
lagu Luft III. Stworzona została 
w całości z oryginalnych przed-
miotów, pochodzących z okresu  
II wojny światowej. Z ciekaw-
szych eksponatów możemy zoba-
czyć piec obozowy, odnaleziony 
podczas prac odkrywkowych, 
szafę wojskową, pryczę, gramofon 
oraz takie drobiazgi, jak słynne 
puszki po mleku w proszku KLIM. 
Jeńcy wykonywali z nich różne 
rzeczy między innymi przewody 
wentylacyjne w tunelach służą-
cych do ucieczki.

Nowa ekspozycja powstała 
dzięki wsparciu finansowemu by-
łych jeńców Stalagu Luft III i ich 
rodzin z USA.

Muzeum zaprasza w okresie 
wakacyjnym od wtorku do piątku 
w godzinach od 10:00 do 16:00 
natomiast w soboty i niedziele od 
10:00 do 17:00.

Jan Mazur

Replika izby jenieckiej

Dyrektor Marek Łazarz zaprasza do zapoznania się z nowymi, muzealnymi eksponatami fot. Jan Mazur

GMINA LUBSKO 
Ochotnicza 
Straż Pożarna 
w Starej Wodzie 
otrzymała nowy 
samochód 
ratowniczo-
gaśniczy.
Gmina Lubsko pozyskała 
na ten cel ponad 800 tys. 
złotych ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego - Lubuskie 
2020. To 85 procent warto-
ści pojazdu, który kosztował 

ponad 900 tys. złotych. 
Wyposażony jest między 
innymi w zbiornik na wodę 
o pojemności 2500 litrów, 
zbiornik pianotwórczy oraz 
autopompę o wydajności 
3500 l/min. Strażacy ze 
Starej Wody biorą udział 
w wielu akcjach nie tylko 
na terenie gminy Lubsko, ale 
i powiatu żarskiego. 

- Samochód Iveco 
z lat dziewięćdziesiątych, 
w bardzo dobrym stanie, 
którym do tej pory posługi-
wali się strażacy ze Starej 
Wody, trafił do jednostki 
OSP w Chociczu - mówi 
burmistrz Lubska Lech Jur-

kowski. - Często nie mogli 
wyjechać do akcji, bo ich 
czterdziestoletni Star po 
prostu nie chciał odpalić.

Dzięki tej inwestycji 
dwie jednostki OSP będą 
mogły jeszcze sprawniej 
uczestniczyć w różnych 
zdarzeniach ratując ludz-
kie życie, zdrowie i mie-
nie. I co należy podkreślić, 
państwowa straż pożarna 
bez pomocy ochotniczych 
straży miałaby wiele prob-
lemów, aby poradzić sobie 
ze wszystkimi zdarzeniami, 
do których jest wzywana. 
Wsparcia ochotników nie da 
się wycenić. ATB

Nowy wóz w Starej Wodzie

Ochotnicy ze Starej Wody często biorą udział w akcjach fot. UM Lubsko

O takim samochodzie marzy wielu strażaków fot. UM Lubsko

Nowy sprzęt został od razu sprawdzony fot. UM Lubsko
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Koncert galowy 
na plenerowej 
estradzie 
przy ratuszu 
zwieńczył 
jubileuszowe, 
Lubuskie 
Prezentacje 
Wokalne Dzieci 
i Młodzieży 
Specjalnej 
Troski.
Już sama próba generalna 
przed głównym koncertem 
budziła wiele emocji. Jedne-
go ze słuchaczy tak poruszył 
śpiew niewidomej wokalist-
ki, że pobiegł do kwiaciarni 
i wręczył jej kwiaty. Jest 

wśród nas wiele niepełno-
sprawnych osób, których 
talent wokalny jest sprawny 
ponad wszelką miarę. 

Przyjechali z różnych 
zakątków Polski, aby być 
ze sobą i wystąpić na sce-
nie przy akompaniamencie 
kilkunastoosobowej, zawo-
dowej orkiestry. I tak zaciera 
się różnica pomiędzy świa-
tem ludzi niepełnospraw-
nych a zdrowych. Stojąc 
pod sceną wystarczyło za-
mknąć oczy i dać się ponieść 
muzyce. Wtedy właśnie 
zamiast osoby na wózku in-
walidzkim dostrzegamy po 
prostu kogoś obdarzonego 
talentem. 

Andrzej Buczyński

LUBSKO Festiwal z 25-letnią tradycją

Talent jest ponad 
niepełnosprawnością

Już same próby przed głównym koncertem dawały wiele emocji i radości fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

Wolontariusze pomagali na każdym kroku fot. Andrzej Buczyński

Słoneczka były podziękowaniem za wspieranie festiwalu fot. Andrzej Buczyński Każdy występ był bardzo dobrze przygotowany fot. Andrzej Buczyński

Takiej sceny niektórzy artyści mogą tylko pozazdrościć fot. Andrzej Buczyński

Elżbieta Polak, 
marszałek 
województwa 
lubuskiego
- Myślę, że to na-
wet nie festiwal. To 
jest po prostu zjawi-
sko. Pragnę przede 
wszystkim podzięko-
wać fundacji „Opie-
kun serca”, wszyst-
kim członkom, wolon-
tariuszom, rodzicom, 
dzieciom, wszystkim 
mieszkańcom Lubska 
i całego regionu. To 
dzięki wam wszędzie, 
gdziekolwiek jestem, 
mogę z dumą mówić, 
że Lubuskie jest naj-
bardziej otwartym 
i najbardziej tole-
rancyjnym regionem 
w Polsce. 
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fot. Andrzej Buczyński

Piknik motocyklowy z udziałem klubu „Boxer” MC Poland z Lubska był jedną z atrakcji dla uczestników festiwalu 
fot. Andrzej Buczyński

Samorządowcy, politycy, mieszkańcy.. Koncert galowy przyciągnął wielu fot. Andrzej Buczyński

Festiwal odbywa się w Lubsku od wielu lat i ma swoją wierną widownię fot. Andrzej Buczyński

Z Joanną Brodzik, aktorką i szefową fundacji 
„Opiekun serca”, rozmawia Andrzej Buczyński

Od jak dawna bierze pani udział w tym przedsięwzięciu?
- Dwadzieścia lat, prawie od początku, całe moje dorosłe życie.

Jaka była pani rola na początku?
- Przez lata to było dla mnie bardzo przyjazne miejsce, gdzie przyjeżdżałam 
poprowadzić koncert galowy. Odwiedzić, spotkać się po roku z moimi 
niepełnosprawnymi znajomymi. Z latami stało się tak, że ci znajomi stali 
się przyjaciółmi. Kontakty nie ograniczały się tylko do festiwalu. 

Następstwem pani udziału w festiwalu było założenie fundacji?
- Dotarłam do takiego momentu w swoim życiu, w którym doszłam do 
wniosku, że jestem gotowa, żeby przyjąć na siebie odpowiedzialność i żeby 
ten festiwal rozwijać. Ale też gotowa do tego, żeby założeniem fundacji 
„Opiekun serca” dać wyraz temu wszystkiemu, czego się dowiedziałam 
w ciągu tych lat na temat potrzeb ludzi niepełnosprawnych, ich rodziców, 
i tego co było dla mnie przy tym festiwalu - nazwijmy to - znakiem roz-
poznawczym. Mówię o obecności i świadomości wolontariuszy, którzy 
towarzyszą naszym artystom od rana do wieczora. Czasem i w ciągu 
nocy, kiedy artysta ma ochotę długo z kimś pogadać. Ci ludzie bardzo 
często pozamykani w swoich domach, bardzo często ograniczeni albo 
wykluczeni z grupy rówieśniczej, mają tu szansę rozwijać się społecznie 
i emocjonalnie. 

Festiwal to nie tylko scena.
- W mojej świadomości najważniejsze jest to, co dzieje się poza sceną. 
W tym roku udało nam się po raz pierwszy, dzięki cudownej grupie ludzi, 
która organizowała ten festiwal po prostu własnymi rękami, pozyskać 
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Mogliśmy zorganizować tygodniowy festiwal, co było ogromnym źródłem 
radości dla tych wszystkich, których zaprosiliśmy na jubileusz. Dzięki 
temu mieli więcej czasu, żeby skorzystać z warsztatów, które dla nich 
przygotowaliśmy. Poza tym mogli odpocząć i pobyć we własnym gronie, 
a to jest dla nich najważniejsze. 

Wspomniała pani o potrzebach rodziców.
- To była moja wielka ambicja, wynikająca z rozmów z rodzicami. 
Ogromnie się cieszę, że mogliśmy pozwolić sobie na zorganizowanie 
czterodniowych warsztatów właśnie dla rodziców. Ich buzie pierwszego 
dnia festiwalu i ich oczy po czterech dniach warsztatów są dla mnie naj-
lepszym dowodem na to, jak bardzo było im to potrzebne. Po to, by mieć 
taką swoją przestrzeń, żeby móc scedować odpowiedzialność za swoje 
dziecko na wolontariuszy, których znają i do których mają zaufanie, któ-
rym mogą powierzyć dzieci i zająć się sobą. Na co dzień mają dla siebie 
bardzo niewiele czasu.

Piękne głosy i niewątpliwe talenty - to się słyszy.
- To prawda. W większości są to profesjonalni artyści. Ogromną wagę 
przywiązujemy do tego, żeby ten festiwal był też dla nich możliwością roz-
woju artystycznego. Stąd też cały szereg warsztatów. Mogli uczestniczyć 
w warsztatach wyrazu scenicznego prowadzonych przez moją przyjaciółkę 
Małgosię Lipmann. Były warsztaty logopedyczne, z techniki emisji głosu 
oraz językowe dla śpiewających po angielsku.

Za rok kolejny festiwal?
- Bardzo bym chciała, żeby tak się stało. Mam nadzieję, że jeśli się czegoś 
bardzo, żarliwie i szczerze chce, to to się spełnia.
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ŻAGAŃ Klub PTTK 
„Szron” świętował swoje 
czterdzieste urodziny
Z takiej okazji nie mogło zabraknąć 
życzeń od władz samorządowych i ko-
leżeństwa z zaprzyjaźnionych klubów. 
Na wodę spuszczono kajaki a każdy kto 
chciał mógł sprawdzić swoje umiejętno-
ści. Gospodarze poczęstowali wszystkich 
gości urodzinowym tortem i lampką 
szampana. 

Jubileusz Klubu zbiegł się z XXIII 
Spotkaniem z Piosenką Turystyczną 
i Żeglarską. Padający deszcz nie prze-
szkodził publiczności w dobrej zabawie 
i we wspólnym śpiewaniu z wykonaw-
cami, tym bardziej, że wygrał Czesław 
Sawicki - żagański bard piosenki tury-
stycznej. 

Jan Mazur

40 lat minęło....

„Już szron na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu ciągle maj” fot. Jan Mazur

Piosenka turystyczna i żeglarska ma swoją publiczność fot. Jan MazurBez jubileuszowego tortu nie mogło się obejść fot. Jan Mazur

REGION Jesteś 
przedsiębiorcą 
i chcesz nawiązać 
kontakty 
gospodarcze w Azji? 
Jest ku temu okazja. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego 
otwiera rekrutację 
uczestników misji 
gospodarczej 
do stolicy Korei 
Południowej - 
Seulu oraz do 
Haikou w prowincji 
Hajnan, w Chińskiej 
Republice Ludowej.

Misja organizowana jest w ramach 
projektu „Promocja gospodarcza 
województwa lubuskiego poprzez 
organizację i udział w zagranicz-

nych targach i misjach gospodar-
czych”. Została zaplanowana mię-
dzy 2 października a 2 listopada. 

Rekrutacja ma charakter otwarty 
i kierowana jest do wszystkich 
przedsiębiorców z kategorii Ma-

łych i Średnich Przedsiębiorstw, 
posiadających siedzibę w Woje-
wództwie Lubuskim. Wszyscy za-
interesowani przedsiębiorcy mogą 
się zgłaszać jeszcze do piątku, 21 
lipca, do końca dnia. Co trzeba 
zrobić w  tym celu? Wystarczy 
zapoznać się z zamieszczonym na 
stronie Urzędu Marszałkowskiego 
regulaminem rekrutacji oraz wypeł-
nić i przesłać drogą elektroniczną 
formularze na adres e-mail: coi@
lubuskie.pl, j.smielska@lubuskie.
pl lub p.hladki@lubuskie.pl. 

W ramach misji zaplanowany 
jest transport lotniczy, transfer na 
miejscu, tłumaczenie, zakwatero-
wanie, wyżywienie, itp. Ramowy 
program wyjazdu zawiera m.in.: 
udział w Korea Metal Week 2017 
w Seulu - Międzynarodowej Wy-
stawie Technologii Odlewniczych, 
Piecowych i Termicznych, Prze-
twórstwa, produkcji maszyn i tech-
nologii kablowych oraz przewodo-
wych, hydraulicznych, technologii 
3D. Uczestnicy wezmą też udział 

w międzynarodowych targach 
KOMAF Korea Machinery Fair 
w Goyang. Zaplanowane zostały 
spotkania z przedsiębiorcami, 
przedstawicielami Wydziału Pro-
mocji Handlu i Inwestycji Amba-
sady RP oraz Izby Przemysłowo- 
Handlowej. W programie jest także 
spotkanie z przedstawicielami 
regionu partnerskiego Hajnan. 

Firmy zakwalifikowane do 
udziału w misji pokrywają 15 
proc. kosztów organizacji wyjazdu 
w przeliczeniu na jednego uczest-
nika - szacowany koszt to ok. 3500 
zł netto. 

W sprawie szczegółów moż-
na kontaktować się telefonicznie 
pod numerami tel: 68 456 54 25, 68 
456 57 57, lub email j.smielska@
lubuskie.pl, p.hladki@lubuskie.pl. 

W urzędzie informują, że 
w przypadku nie wyłonienia w ra-
mach ogłoszonego przetargu 
wykonawcy technicznego, misja 
w tym terminie nie dojdzie do 
skutku. PAS

Misja przedsiębiorców wyruszy do Korei i Chin

fot. www.lubuskie.pl
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Projekcje 
filmowe, koncert 
i spotkania 
z gwiazdami 
polskiego filmu - 
pierwsze dwa dni 
festiwalu będą 
bogate.
W ratuszu oraz w namiocie 
obok ratusza będzie można 
spotkać się z Teresą Lipow-
ską i Ewą Błaszczyk. Znane 
aktorki będą promowały 
i mówiły o swoich książ-
kach. Każdy zaintereso-
wany będzie mógł nabyć 
książkę i uzyskać autograf. 
Z pewnością nie zabraknie 
możliwości zrobienia sobie 
wspólnego zdjęcia. Po raz 
drugi do Żar zawita też Lech 
Dyblik. Jego ubiegłoroczny 
koncert w ramach festiwalu, 
w jednej z restauracji cieszył 
się dużym zainteresowa-
niem. Teraz Lech Dyblik 
zagra na gitarze i zaśpiewa 
w sali ratusza. PAS

REGION Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru

Ruszają wydarzenia 
festiwalowe w Żarach

fot. Aneta Michałowska Teresa Lipowska będzie rozmawiać o swojej książce na spot-
kaniu autorskim w ratuszu fot. ARMG

Lech Dyblik koncertował w ubiegłym roku nie tylko w jednej z restauracji, ale grał też na na 
deptaku przed Salonem Wystaw Artystycznych fot. Halina Gola

Konkursowe KLAPSy
Na zakończenie festiwalu zapla-
nowane jest wręczenie statuetek 
- statuetki Klaps 2017 autorstwa 
Anety Pabjańskiej-Moskwy, 
artystki z Żar, przyznane zostaną 
w trzech kategoriach:

Grand Prix czyli Klaps 2017 
dla reżysera najlepszego polskiego 
fabularnego filmu kina akcji;

Klaps 2017 za najlepszą 
drugoplanową kreację aktorską 
w polskim filmie fabularnym;

Klaps 2017 za całokształt 
osiągnięć artystycznych w dzie-
dzinie filmu przyznany reżyserowi 
lub aktorowi.

Tegoroczne kino konkurso-
we to 10 najnowszych polskich 
produkcji filmowych z ostatnich 
dwóch lat: 
Amok, reż. Kasia Adamik
Jestem mordercą, reż. Maciej 
Pieprzyca
Konwój, reż. Maciej Żak
Ostatnia rodzina, reż. Jan P. Ma-
tuszyński
Prosta historia o morderstwie, reż. 
Arkadiusz Jakubik
Pokot, reż. Agnieszka Holland
Sługi Boże, reż. Mariusz Gawryś
Szczęście świata, reż. Michał Rosa
Wołyń, reż. Wojciech Smarzowski
Zaćma, reż. Ryszard Bugajski

Program pierwszych dwóch dni festiwalu 
w Żarach

Uwaga! Tydzień temu opublikowaliśmy pełny 
program żarskiej części festiwalu. Organizatorzy 
wprowadzili jednak niewielkie zmiany. Zmianie 
uległy daty projekcji filmów: Ostatnia rodzina, z 14 
na 13 lipca 2017 r. i Jestem mordercą, z 13 na 14 
lipca 2017 r.

ŻARY

12 lipca (środa)
Namiot Café Film 
11.00 Plastyczny SZORTDANCING
Warsztaty plastyczne-taneczne-filmowe
17.30 Ratusz
Spotkanie autorskie: Teresa Lipowska, aktorka, Nad 
rodzinnym albumem. Teresa Lipowska w rozmowach 
z ...Iloną Łepkowską, po spotkaniu autografy i moż-
liwość zakupu książki

13 lipca (czwartek)
12.00 Ratusz
Wiwisekcja – film dokumentalny o Lechu Dybliku
Zapowiedź filmu i spotkanie z Lechem Dyblikiem
17.00 Namiot Café Film
Spotkanie z aktorem... Ewa Błaszczyk w roli głównej 
– rozmowa o książce Lubię żyć, po spotkaniu auto-
grafy i możliwość zakupu książki, prowadzi Łukasz 
Maciejewski, krytyk filmowy i teatralny 
18.00 Ratusz
Zapowiedź filmu Ewa Błaszczyk
Mistyfikacja, reż. Jacek Koprowicz, Polska 2010, 1h 
44`
20.00 Ratusz
Inauguracja Festiwalu w Żarach. Wieczór filmowy 
Kozzi-Cybulski-Wilhelmi
Kino nieme Dusze w niewoli z 1930 r. z muzyką na 
żywo Waldemara Rychłego
Koncert: Lech Dyblik
21.45 Rynek
Widowisko świetlne Fire Show
22.00 Kino Plenerowe. Rynek
Kozzi gangsta film
Ostatnia rodzina, reż. Jan P. Matuszyński, Polska 
2016, 2h 4` 
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SMS/do 100 znaków 3zł + VAT/ W REDAKCJI/na bezpłantym kuponie/

Wyślij ogłoszenie SMS-em
lub dostarcz kupon do
redakcji

SPRZEDAM wyślij sms pod nr 73601 
o treści: mgz.1 treść ogłoszenia

KUPIĘ wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.2 treść ogłoszenia

NIERUCHOMOŚCI wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.3 treść ogłoszenia
 
MOTORYZACJA wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.4 treść ogłoszenia

KOMPUTERY wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.5 treść ogłoszenia

PRACA wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.6 treść ogłoszenia

ROLNICTWO wyślij sms pod nr 73601 
o treści: mgz.7 treść ogłoszenia

RÓŻNE wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.8 treść ogłoszenia

ZWIERZĘTA wyślij sms pod nr 73601 
o treści: mgz.9 treść ogłoszenia

TOWARZYSKIE /6zł+VAT/ wyślij sms pod
nr 76567 o treści: mgz.10 treść ogłoszenia

PRZYKŁAD:

mgz.2 Kupię monety
i banknoty 
nieobiegowe oraz 
starocie 
kolekcjonerskie 
różne przedmioty - 
stale aktualne - 
Kolekcjoner
tel. 111 222 333
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AUTOREKLAMA

Sprzedam

 ▶ Sprzedam mieszkanie 
bez-czynszowe w Żarach w 
kamienicy 3 piętro, ogrzewa-
nie gazowe. Strych + komórka 
+ piwnica. Tel. 506 825 004

 ▶ Sprzedam nowy dom 
158m2 20ar działka do wy-
kończenia, garaż na dwa sa-
mochody z kanałem ciche 
nowe osiedle w Kadłubiu. Tel. 
729 358 719

 ▶ Bogaty zbiór znaczków 

pocztowych 72 klasery A4 
różne, monety z PRL-u oraz 
banknoty 2 złotówki od 1995r. 
Tel. 602 128 246

 ▶ Magiel drewniany kpl. 
sprawny 2szt. maszyny do 
pisania i szycia jako antyk, 
bogaty zbiór książek różne 
około 700 szt Tel. 53 500 27 01

 ▶ Sprzedam działkę bu-
dowlaną - 0,11 ha cena bardzo 
konkurencyjna. Tel. 698 329 
668

 ▶ Opel Zafira 2 ,0 TDI 
1999r. 7 osobowy zarejestro-
wany + OC ABS, hak + koła zi-
mowe EL. Szyby lustra 5500zł 
Jasień. Tel. 883 386 474

 ▶ Meblarkę z silnikiem 10 
UCO Tel. 783 797 997

 ▶ Liczniki na wodę uży-
wane 2 szt, za 20 zł Tel. 795 
406 064

 ▶ Zmywarkę Bosch na 

wodzie czteroletnia nie myje 
górna część. Może być na 
części. Tel. 888 868 582

 ▶ S p rz e d a m  -  w y n a j -
mę pawilon Handlowo - 
Usługowy pow. 25+25 m2 
Żary Centrum Tel. 53 232 70 37

 ▶ Sprzedam zamienię 
Mazda 2  2008 poj 1500 5 
- drzwi, bardzo zadbana, bo-
gate wyposażenie. Tel. 73 
322 12 18

 ▶ Pasy klinowe Cllaas 45X 
186 Fortshritt 62 - 047, Sanor 

ZBBP - 3814, 3 HB BP 3000, 
stomi L 45X 20X2265 i inne 
Tel. 699 932 056

 ▶ Drewno opałowe brzoza 
pocięte w klocki 50 cm, trans-
port na miejsce niedrogo, tel. 
883556084 Tel. 883 556 084

 ▶ Sprzedam - dom - 4 po-
koje - kuchnia - łazienka - WC 
- CO (węgiel), zabudowania 
- gospodarcze - pole 1, 05 HA 
- GMINA - TRZEBIEL Tel. 516 
368 450

 ▶ Rower męski 28 „ z prze-

rzutkami, garnki gliniane od 
3 - 15 kg nowy mop parowy, 
kufer rowerowy, kolumny 
Panaconic 100W , kolumny 
samochodowe pionier 100W  
Tel. 662 375 648

 ▶ Sprzedam zegar stojący 
2 m, zegar wiszący 80cm Tel. 
601 877 131

 ▶ Sprzedam nowe drzwi 
do łazienki - zamienię na peł-
ne wejściowe 90 cm. Reduktor 
zawór butli gaz. Tel. 601 877 131

 ▶ Sprzedam nową pralkę 

franię, pralka z wirówką, nowe 
zawory poziomujące. Tel. 601 
877 131

 ▶ Stal użytkowa kątownik 
50 oraz 60 cewnik 80 sprze-
dam. Tel. 53 031 07 36

 ▶ Tokarka do metalu, 
przecinarka tarczowa, imadło 
maszynowe spawarka Mig-
mag - 250 A , towotnica nożna 
inne. 699932056 Tel. 68 362 
06 79

 ▶ Sprzedam mieszkanie w 
starym budownictwie 2 - po-
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kojowe z kuchnią 43 m2 na III 
piętrze do remontu, ul. Okrzei 
62 ( budynek po remoncie) 
Tel. 607 515 254

 ▶ Sprzedam mieszkanie w 
bloku M-5, 71 m2 w Jasieniu. Ul. 
Tenisowa, odrębna własność. 
Tel. 68 371 05 59

 ▶ Silniki EL: 1.5 KW-1420 
ODR - 380V 0,8 KW-140 0br-
-220V 04 KW - 1300 OBR 
- 220V, O,25 KW- 2880 0BR-
-220V Tel. 504 370 020

 ▶ Suknia ślubna firmy Pa-
pilio, dwucęściowa, rozmiar 
38/42 na wzrost 168cm koło z 
ECRU  Tel. 517 643 970

 ▶ C i ą g n i k ,  m a sz y ny  i 
sprzęt rolniczy, opony, paski 
do kombajnu, szyby, części 
do ciągnika, wycinarka - pod-
nośnik. Tel.69932056 Tel. 68 
362 06 79

Kupię

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

 ▶ Skupuję starocie, różne 
przedmioty kolekcjonerskie, 
szable, bagnety, medale, obra-
zy, zegary, żelazka, biżuteria z 
wykopalisk. Tel. 53 500 27 01

 ▶ Kupię poroża Jeleni, 
zrzuty. Tel. 783 979 997

Nieruchomości

 ▶ Sprzedam bezczynszo-
we mieszkanie 58 m2 I piętro, 
dwa pokoje, kuchnia, przed-
pokój, taras 16 m2, łazienka w 
centrum Żar. Tel. 53 635 32 60

 ▶ Sprzedam mieszkanie 
bez-czynszowe w Żarach w 
kamienicy 3 piętro, ogrzewa-
nie gazowe. Strych + komórka 
+ piwnica. Tel. 506 825 004

 ▶ Mieszkanie do wyna-
jęcia dwu pokojowe duży 
balkon osiedle Muzyków. Tel. 
729 358 719

 
Wynajmę lokal pod 

działalność biurową 
lub inną. Lokal kli-

matyzowany, umeb-
lowany w Pasażu 

- Handlowym - Hay-
duk, ul. Moniuszki 
11 Tel. 608 637 937 

 ▶ Dwa mieszkania włas-
nościowe z garażami i ogród-
kami zamienię za mały do  w 
Lubsku. Tel. 662 375 648

 ▶ Kupię mały dom jed-
norodzinny w Lubsku - w 
rozliczeniu 1-2 mieszkania, 
własnościowe z ogródkami i 
garażemi Tel. 662 375 648

 ▶ Kawalerka do wynajęcia 
umeblowana Żary-Kunice, 
mile widziane dwie Ukrainki. 
Tel. 696 261 345

 ▶ TOMASZOWO- nowo-
czesna willa, działka 6000 m2 
. Nieruchomości ATUT Żary 
ul. Podchorążych 14,  tel. 68 
374 07 12,   600 812 468 www.
atutzary.pl Tel.  600 812 463 

 ▶ RYTWINY-3 km Tuplic-  
dom o pow. 120 m2m, działka 1 
ha. Nieruchomości ATUT Żary 
ul. Podchorążych 14,  tel. 68 
374 07 12,   600 812 468, 600 
812 463  www.atutzary.pl Tel. 
600 812 463

 ▶ ŻARY -  CENTRUM - 
mieszkania 2 pokojowe w 
blokach.  Nieruchomości 
ATUT Żary ul. Podchorążych 
14,  tel. 68 374 07 12, 600 812 
463  www.atutzary.pl Tel.  600 
812 468

 ▶ BIESZKÓW - 3 km od 

Jasienia, 10 km od Żar,  klima-
tyczny dom o powierzchni 
150 m2 ładnie położony przy 
lesie, działka 880 m2,  Cena do 
uzgodnienia.  Nieruchomości 
ATUT Żary ul. Podchorążych 
14,  tel. 68 374 07 12,   600 812 
468.  www.atutzary.pl Tel. 600 
812 463

 ▶ ŻARY -mieszkanie po 
remoncie z ogródkiem o pow. 
107 m2 , parter, kamienica. 
ATUT Nieruchomości Żary ul. 
Podchorążych 14  tel. 68 374 
07 12, 600812463  Tel.  600 
812 468

 ▶ ZARY - Kunice- działka 
o pow. 3300 m2 pod budowę 
domu. Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14  tel. 
600 812463, www.atutzary.pl 
Tel. 600 812 468 

 ▶ ŻARY -Kunice- działka o 
obszarze 1100 m2 pod budo-
wę domu z warunkami zabu-
dowy. Nieruchomości ATUT 

Żary ul. Podchorążych 14  tel. 
600 812463,  www.atutzary.pl 
Tel. 600 812 468

 ▶ KADŁUBIA - mieszka-
nie o pow. 68 m2 / 2 pokoje, 
kuchnia,łazienka,ogródek/ 
Sprzedaż - zamiana na kawa-
lerkę w Żarach. ATUT Nieru-
chomości Żary ul. Podcho-
rążych 14         tel. 600 812 
468  www.atutzary.pl Tel.  68 
3740712

 ▶ ŻARY - os. Męczenni-
ków- mieszkanie o pow. 56 m2 
/ 3 pokoje, kuchnia, łazienka/ 
III piętro z wyposażeniem. 
ATUT Nieruchomości Żary 
ul. Podchorążych 14  tel.600 
812 463,  www.atutzary.pl Tel.  
600 812 468

 ▶ OLBRACHTÓW- działka 
zabudowana fundamenta-
mi domu jednorodzinnego 
w stylu dworkowym. ATUT 
Nieruchomości Żary ul. Pod-
chorążych 14  tel. 600812463 
,        www.atutzary.pl Tel. 600 

812 463

 ▶ LUBSKO -  Dom w zabu-
dowie o powierzchni około 
170 m2, piętrowy, podpiwni-
czony położony na działce o 
powierzchni około 200 m2. 
ATUT Nieruchomości Żary                                
ul. Podchorążych 14, 600 812 
468  www.atutzary.pl Tel.  68 
374 07 12

 ▶ Ż A RY-  C E N T RU M  - 

lokal usługowy o pow. 170 
m2 na parterze. Wynajem 
lub sprzedaż. ATUT Nieru-
chomości Żary ul. Podcho-
rążych 14 www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 468

 ▶ ŻARY - Centrum , lokal 
handlowo- usługowy o pow. 
143 m2 działka pod rozbu-
dowę o pow. 200 m2 . ATUT 
Nieruchomości Żary ul. Pod-
chorążych 14 tel. 600 812 463,  
www.atutzary.pl Tel. 600 812 
468  

 ▶ Żary- Centrum  lokal 
handlowo-usługowy o po-
wierzchni  58 m2 / stan su-
rowy / z możliwością nad-
budowy piętra,   sprzedam 
- zamienię.    Tel. 600 812 468

 ▶ Działkę rekreacyjną, 
zagospodarowaną z mebla-
mi, sprzętem i narzędziami 
ogrodniczymi w Żarach sprze-
dam. Tel. 600 340 931

 ▶ Dom - 4 pokoje - łazien-
ka - WC - CO - węgiel - zabu-

dowania  gospodarcze - pole 
- 1,05 ha - gmina Trzebiel. Tel. 
516 368 450

 ▶ Kunice, działka budow-
lana 30ar, 45 tys. PLN, Partner 
Nieruchomości Żary Tel. 887-
758-384

 ▶ Powierzchnie magazy-
nowe od  340 do 440 m2 - do 
wynajęcia -  blisko centrum 
Żar;  dobra cena Partner Nie-
ruchomości. Tel. 887-758-384

 ▶ Żar y -  polecamy na 
sprzedaż działki w Żarach 
blisko centrum,  Partner Nie-
ruchomości. Tel. 533-308-999

 ▶ Olbrachtów - działka na 
sprzedaż z warunkami zabu-
dowy o pow. 18 arów. Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-
999

 ▶ Działki na sprzedaż w 
dobrych cenach kilka km od 
Żar (Kunice, Siodło, Olbrach-
tów), Partner Nieruchomości. 
Tel. 533-308-999
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Opel Insignia - sprzedam. 
Diesel 2.0, 160KM, 

automat, rok produkcji 
2009, czarny, bardzo 
bogato wyposażony, 

czarny. Cena 30 900 zł do 
negocjacji. tel. 502 623 598 

Sprzedam, ciągnik 
rolniczy Fiat / Fiatagri, rok 
produkcji 1992, moc 48kW, 
65KM,cena 24000 zł, stan 
dobry, prędkość max. 40 
km/h, stam ogumienia 
dobry. tel. 608 541 937

Skadniki:
• 20 dag masła
• 6 żółtek
• 20 dag + 2 łyżki cukru
• 1 op. Cukru waniliowego
• 25 dag mąki
• 10 dag mielonych 

migdałów
• 1 torebka proszku do 

pieczenia
• 60 dag jeżyn lub jagód
• 5 dag płatków 

migdałowych
• 3-4 łyżki konfitury 

jeżynowej lub jagodowej
• Tłuszcz i bułka tarta do 

tortownicy

Sposób przygotowania:
Przygotować owoce, prze-
brać, opłukać i osuszyć. Ma-
sło utrzeć na puszystą masę z 
cukrem i cukrem waniliowym. 
Do masy maślanej wbijać 
kolejno po jednym żółtku. 
Mąkę przesiać z proszkiem do 

pieczenia i wymieszać z mie-
lonymi migdałami, stopniowo 
wsypywać do ucieranej masy. 
Składniki dobrze wymie-
szać mikserem. Tortownicę o 
średnicy 26 cm posmarować 
tłuszczem i oprószyć mąką. 
Na spodzie formy rozsma-
rować przygotowane ciasto 
i wstawić je do piekarnika 
rozgrzanego do 175 st. C. Po 
15 minutach wierzch ciasta 
posypać połową owoców. 
Piec dalej 20-25 minut.  Płat-
ki migdałowe zrumienić na 
patelni, mieszać łopatką aby 
nie przypaliły się. Zrumie-
nione płatki wymieszać z 2 
łyżkami cukru i odłożyć do 
wystudzenia. Konfiturę  wy-
mieszać z pozostałymi świe-
żymi owocami i rozsmarować 
na cieście zaraz po wyjęciu z 
piekarnika. Posypać płatkami 
migdałowymi i pozostawić do 
ostudzenia. Smacznego

Przepisy kulinarne

fot. ARMG

Ciasto ucierane z owocami

 ▶ Żary - mieszkanie na 
sprzedaż na Oś. Muzyków, 2 
pokoje, II piętro, Partner Nie-
ruchomości. Tel. 533-308-999

 ▶ Żary - hala magazyzyno-
wa do wynajęcia o pow. 1200 
m2, na dużej działce, ogrodzo-
na, monitorowana.  Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-
999

 ▶ Żary - lokal użytkowy 
do wynajęcia na parterze, 
na Oś. Muzyków o pow. 64 
m2.  Partner Nieruchomości. 
Tel. 533-308-999

 ▶ POSZUKUJĘ  mieszkania 
do remontu na Os. Pisarzy, lub 
na Al. Wojska Polskiego i w 
okolicy ul. Kalinowskiego, Po-

koju. Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 ▶ Dom do remontu 8km 
od centrum Żagania, ładna 
działka przy lesie, cena do 
negocjacji. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 ▶ Dom z dużą działką – 
3km od Przewozu, przepiękne 
otoczenie. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 ▶ Żary-Kunice, mieszka-
nie 2pok.parter, do remontu. 
Partner Nieruchomości . Tel. 
690 411 006

 ▶ G ozdnica,  dom pod 
lasem, stan do zamieszka-
nia,  Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 ▶ Dom na wsi, zabudo-
wania gosp. + dwie działki 
budowlane 0,5ha. Partner Nie-
ruchomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Mirostowice Górne i 
Dolne – działki budowlane w 
malowniczym otoczeniu – tel. 
Partner Nieruchomości 690 
411 006 Tel. 690 411 006

 ▶ Dom na wsi pod Przewo-
zem, z zabudowaniami, prze-
piękne otoczenie. Atrakcyjna 
cena.  Tel. 690 411 006

 ▶ Dom na wsi gm. Brzeźni-

ca, 95m2, stodoła z kamienia 
140m2, działka 20ar. Cena do 
negocjacji. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 ▶ Posiadamy  do wynaję-
cia atrakcyjne lokale usługowe 
w centrum miasta. Tel. 606 
705 480

 ▶ Do sprzedaży pięknie 
położony ,funkcjonalny dom 
w Lubsku. Tel. 606 705 480

 ▶ Mieszkanie do wynaję-
cia od zaraz , czynsz najmu 
2000zł miesięcznie. Tel. 606 
705 480

 ▶ Mieszkanie w 2 pozio-
mowe w apartamentowcu 
wraz z garażem – Żary. Cena 
320.000zł Tel. 606 705 480

 ▶ Mieszkanie 93m2 w Ża-
rach, w stanie deweloperskim 
– cena 290.000zł.  Tel. 606 

705 480

 ▶ SZUKAM mieszkania 
2-pokojowego na Os. Muzy-
ków. Tel. 606 705 480

 ▶ Żagań – mieszkanie 
3-pokojowe, Ip, 120 tys.  Tel.  
606 705 480

Motoryzacja

 ▶ VW Golf combi 1,9 TDI, 
03v licznik 211tys. wg prze-
glądu granatowy garażowany 
bez wkładu, OC i rejestracji. 
XI 17r. Handlarze - nie Tel. 602 
128 246

 ▶ Mercedes Benz- Nito, 6 
osób + 75 D ładunku. TDI 2,2 
2003 r biały. rej.01.12.2017r OC 
V.18r. garażowany, zadbany 
14,2 tys. Handlarze nie. Tel. 
602 128 246

 ▶ Opel Insignia - sprze-
dam. Diesel 2.0, 160KM, au-
tomat, rok produkcji 2009, 
czarny, bardzo bogato wypo-
sażony, czarny. Cena 30 900 zł 
do negocjacji Tel. 502 623 598

 ▶ Sprzedam - zamienię 
Volkswagen Golf VI „ Plus rok 
XII 2009 poj 1400zł, benzyna 
5 - drzwiowy lub zamiana. Tel. 
73 322 12 18

 ▶ Volkswagen Golf VI Plus, 
rok XII 2009, poj 1400cm 16V. 
Benzyna przebieg 78000 
km,  srebrny metalik, 5 - drzwi 
zadbany, zarejestrowany lub 
zamiana.  Tel. 73 322 12 18

 ▶ Mazda 2 rok 2008 poj 
1500cm. Benzyna jasno - zie-
lony metalick 5 drzwi, bogate 
wyposażenie zarejestrowana 
zadbana lub zamiana. Tel. 73 
322 12 18

 ▶ Skoda - Super - 1,9 TDI 
- 130 km - OSR - przebieg 
- 199 tys, pełna elektryka, 
podgrzewane siedzenia - alu 
- opony - cena - 21.500 zł Tel. 
516 368 450

 ▶ Peugeot 407 HDI Sedan 
2007 Sprzedam Tel. 53 031 
07 36

 ▶ VW Polo 1 ,4 SEDAN 

2004 r Sprzedam. Tel. 53 031 
07 36

Praca

 ▶ Wykonam Hydrauliczne 
prace szybko, solidnie, montaż 
piecy CO, instalacje grzewcze 
wodno - kanalizacyjne. Tel. 
665 976 066

 ▶ Re m o n t y  m i e szka ń 
w pełnym zakresie, malo-
w a n i e ,  s z p a c h l o w a n i e , 
płytki ceramiczne, panele 
podłogowe,szybko, profesjo-
nalnie. Tel. 889 010 711

 ▶ Zdun wykonam prace 
zduńskie, piece kuchnie kaflo-
we i przystawki. tel.684511770 
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ŻARY
ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary, tel. 68 479 13 56,  
e-mail: zizr@praca.gov.pl,  http://pup.zary.sisco.info

OFERTY PRACY - URZĘDY PRACY

ŻAGAŃ
ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań, tel.: 68 477 78 39, 68 477 78 40, 
e-mail: pupzagan@pup.zagan.pl,  www.pup.zagan.pl

• Podinspektor Żary 1
• Specjalista do spraw kadr Lubsko 1
• Nauczyciel języka angielskiego Łęknica 1
• Nauczyciel języka niemieckiego Łęknica 1
• Informatyk technolog Tuchola Żarska 1
• Higienistka lub asystentka stomatologiczna 

Żary 1
• Stanowisko do spraw konta ubezpieczonego 

Żary 2
• Stanowisko do spraw przyznawania i wypłat 

zasiłków Żary 1
• Asystentka stomatologiczna Jasień 1
• Doradca/ Kasjer Żary 2
• Ankieter Żary/ Powiat żarski 1
• Inspektor ds. sprzedaży Żary 1
• Księgowa Lubsko 1
• Lektor języka angielskiego Żary/Tuplice 2
• Lektor języka niemieckiego Żary 1
• Nauczyciel matematyki Żary/Tuplice 2
• Nauczyciel praktycznej nauki zawodu Żary 1
• Zootechnik oceny bydła mlecznego Powiat 

Żary/Słubice/Krosno 1
• Opiekunka Miłowice 2
• Sprzątaczka Żary 2
• Pomoc kuchenna Żary 2
• Pracownik gospodarczy Żary 1
• Sprzątaczka Żary 1
• Pracownik fizyczny (pomocniczy robotnik 

drogowy) Żary i okolice 10
• Opiekun osób starszych Jasień 1
• Opiekun osób starszych Siodło/ Łaz (1/2 

etatu) 2
• Frezer/Tokarz Żary 1
• Pomocnik malarza Lubsko 1
• Ślusarz Żary (delegacje) 1

• Monter Żary (delegacje) 1
• Spawacz Żary (delegacje) 1
• Magazynier Żary/ Kunice 1
• Kontroler jakości Żary/ Kunice 1
• Operator urządzeń produkcyjnych Żary/ 

Kunice 15
• Kontroler jakości/ monter – operator maszyn 

Żary oraz Mirostowice Dolne 7
• Kontroler jakości Żary 10
• Tokarz Żary 1
• Frezer Żary 1
• Elektrodrążacz Żary 1
• Magazynier wyrobów gotowych Żary 1
• Monter/ Operator Żary 6
• Monter konstrukcji stalowych Łaz 2
• Płytkarz Żary 5
• Tynkarz Żary 5
• Szpachlarz Żary 5
• Murarz Żary 5
• Fryzjer damsko-męski Żary 1
• Sprzedawca Tuplice 1
• Robotnik gospodarczy Tuplice 1/2
• Kasjer/ Sprzedawca Zasieki 2
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Łęknica 3
• Sprzedawca Bieniów 1
• Kasjer/ Sprzedawca Lubsko 3
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 1
• Piekarz Lubsko 1
• Piekarz Żary 2
• Cukiernik Żary 2
• Krajacz chleba Żary 2
• Krojczy chleba Żary 1
• Kierowca kat. B Żary 1
• Piekarz Żary 1

• Specjalista do spraw HR (Szprotawa) 1
• Pakowacz (Szprotawa) 7
• Kierownik magazynu (Szprotawa) 1
• Operator obrabiarek sterowanych numerycz-

nie (Zielona Góra) 8
• Tłoczarz w metalu (Zielona Góra) 7
• Sprzątaczka (Żagań) 1
• Salowa (Żagań) 1
• Ślusarz - spawacz (Żagań) 1
• Pracownik administracyjno - biurowy (To-

maszowo) 1
• Spawacz (Borowina) 4
• Salowa (Żary) 8
• Kierowca operator wózków widłowych (Bo-

rowina) 1
• Kierowca pow 3,5 tony (Europa) 2
• Monter urządzeń chłodniczych (Żagań) 4
• Pedagog szkolny (Henryków) 1
• Lekarz weterynarii (Henryków) 1
• Stolarz-monter, pakowacz (Przejęsław) 14
• Psycholog kliniczny 1/4 etatu (Wiechlice) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego (Teren 

Europy) 2
• Doradca zawodowy (Szprotawa) 1
• Pracownik obróbki kamienia (teren kraju) 4
• Mechanik pojazdów samochodowych (Ża-

gań) 1
• Pracownik ogólnobudowlany (Szprotawa) 4
• Instruktor praktycznej nauki zawodu - pra-

cownik hotelowy (Wiechlice) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu (Wie-

chlice) 1
• Operator maszyn sortująco - kruszących 

(Gorzupia) 1
• Robotnik gospodarczy (powiat Żagań, Je-

lenin) 1
• Majster obwodu drogowego (Żagań) 1
• Operator urządzeń (Małomice) 1
• Specjalista do spraw kadr i płac (Szprotawa) 

1
• Listonosz (Żagań) 2
• Pracownik działu logistyki (Borowina) 1
• Dyspozytor (Iłowa) 1
• Nauczyciel języka niemieckiego (Szprota-

wa) 1
• Nauczyciel matematyki prowadzonej w języ-

ku angielskim 1
• Nauczyciel teleinformatyki (Żagań) 1
• Posadzkarz - (cała Polska) 3
• Elektryk (Żagań) 4
• Inspektor ds. sanitarnych (Świętoszów) 1
• Inspektor ds. sprzedaży (Żagań) 1
• Kierowca kat C+E (Żagań) 1
• Sprzedawca w saloniku prasowym (Żagań) 1
• Sprzedawca w sklepie wędkarskim (Żagań) 1
• Kierowca operator wózków jezdniowych 

(widłowych) 1
• Sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Sortowacz (Wiechlice) 12
• Kierowca samochodu ciężarowego (Niemcy) 2
• Pracownik gospodarczy (Żagań) 1
• Sprzedawca (Gozdnica) 1
• Pracownik produkcji bezpośredniej (Żary) 50
• Pracownik utrzymania drogi (Żary) 15
• Kierowca ciągnika siodłowego (Iłowa) 20
• Kierowca CE (Szprotawa) 10
• Młodszy wartownik (Szprotawa) 2
• Pracownik dozoru (Żary) 5
• Betoniarz-zbrojarz (Żagań) 1
• Sprzątaczka (Żagań) 1

SPRZEDAM

cena 1500 zł/szt.

Sprzedam używane 
4 miesiące klimatyzatory 

MDV model 48CRN2 - 2 szt.

REKLAMA

REKLAMA

Tel. 53 090 84 52

 ▶ Wykonam prace brukar-
skie z pol bruku, granitu wokół 
posesji oraz przy nagrobkach. 
Tel. 73 176 49 19

 ▶ Fizykoterapia po uda-
rach, wylewach, urazach, bó-
lach kręgosłupa, Żary i okolice. 
Tel. 784 191 854

 ▶ Dachy naprawimy, wy-
konamy każdy rodzaj dachu, 
papy termozgrzewalne, rynny, 
spływy, opierzenia, fachowo 
solidnie od zaraz. Najtaniej w 
regionie. Tel. 788 950 024

 ▶ R e m o n t y  b u d y n -
kó w  i  m i e s z k a ń  p r a c e 
ogólnobudowlane wyko -
nam w pełnym zakresie. 
Tanio szybko i profesjonalnie 
od zaraz, najtaniej w regionie. 
Tel. 788 950 024

 ▶ Dach  ci przecieka, tanio, 
szybko i skutecznie naprawi-
my każdą połać dachu, wyko-
namy każdy rodzaj dachu od 
A do Z najtaniej w regionie od 
zaraz. Tel. 788 950 024

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

 ▶ Zaopiekuję się osobą 
starszą na terenie Żar i Żaga-
nia, posiadam doświadczenie. 
Tel. 514 383 856

 ▶ Potrzebny fachowiec z 
umiejętnościami budowlany-
mi w prywatnym domu. Za-
kwaterowanie i wyżywienie. 
Tel. 726 169 110

 ▶ Potrzebny fachowiec do 
prac remontowych w prywat-
nym domu, może być para. 
Zakwaterowanie i wyżywie-
nie. Tel. 726 169 110

 ▶ Potrzebny fachowiec ( 
może być z kobietą) ogólno-
budowlany  w prywatnym 
domu. Zakwaterowanie i wy-
żywienie. Tel. 726 169 110

Rolnictwo

 ▶ S p r z e d a m  c i ą g n i k 
FORTSCHR ITT ZT 323A stan 
dobry, przyczepa wywrotka 
6 ton przyczepa platforma 7 
m - niedrogo Tel. 883 556 084

 ▶ Ciągnik, maszyny i sprzęt 
rolniczy, opony, paski do kom-
bajnu, szyby, części do ciąg-
nika, wycinarka - podnośnik. 
Tel.69932056 Tel. 68 362 06 79

Różne

 ▶ Wczasy rodzinne w do-
mkach pływających na jeziorze 
w Lubniewicach. Tel. 68 478 
27 57

 ▶ Rehabilitacja osób po 
udarach, wylewach, złamaniach 
SM i inne w domu chorego - 
Żary i okolice. Tel. 501 656 266

 ▶ Wypoczynek w Kołobrze-
gu do wynajęcia mieszkanie w 
okresie letnim. Tel. 515 350 117

 ▶ Oddam małe koty w do-
bre ręce Grabik. Tel. 699968213 
Tel. 68 362 06 96

 ▶ Tokarka do metalu, prze-
cinarka tarczowa, imadło ma-
szynowe spawarka Migmag 
- 250 A , towotnica nożna inne. 
699932056 Tel. 68 362 06 79

 ▶ Oddam małe koty w do-
bre ręce. Grabik. Tel. 699968213 
Tel. 68 362 06 96

 ▶ Posprzątam plac, garaż, 
piwnice, wywiozę własnym 
transportem, potnę drzewo na 
opał, tanio, czysto, solidnie. Tel. 
783 979 997

Towarzyskie

 ▶ Emerytowany wojskowy 
pozna miła Panią z Żar do lat 
50. tel po 17- tej Tel. 504 379 532
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Hobbit Frodo Baggins wchodzi w posiadanie 
magicznego Pierścienia. Zdobył go jego krewny 
Bilbo podczas wyprawy do Samotnej Góry. 
Ten niezwykły klejnot może dać swojemu 
właścicielowi władzę nad całym światem, dlatego 
jego twórca - Władca Ciemności Sauron - zrobi 
wszystko, by go odzyskać. Czarodziej Gandalf wie, 
że Pierścień trzeba zniszczyć. Można to uczynić 
tylko w jeden sposób - wrzucając go w ogień, 
który płonie wewnątrz Góry Przeznaczenia. Misja 
ta jest niezwykle ryzykowna.

TVN fi lm fantasy, Nowa Zelandia, USA, 2001

Władca pierścieni: Drużyna Pierścienia20:00

Piątek

TVP2

22:15

Sobota

Victoria Philips (Veronica Ferres) zostaje kura-
torem wystawy zorganizowanej w Hongkongu. 
Zaledwie kilka godzin po przybyciu na miejsce 
dowiaduje się, że bezcenna kolekcja dzieł sztuki, 
które nigdy wcześniej nie były pokazywane 
publicznie, została skradziona. Kobieta jest 
zdruzgotana. Szokujące wieści bulwersują jej 
męża Petera (Herbert Knaup), wysoko postaw-
ionego bankowca, który sponsoruje wystawę. 
Obawia się on, że cała sprawa stanie się źródłem 
międzynarodowego skandalu.

Robert (Piotr Szwedes) zwany Prymusem 
jest chlubą swojego liceum. Na zakończenie 
roku szkolnego otrzymuje od Chmielewskiego 
(Jan Nowicki) - miejscowego biznesmena - 
komputer, który wręcza mu córka fundatora, 
Cleo (Michelle Cleo Godsey). Po uroczystości 
oboje zostają zaproszeni przez kolegę, Cichego 
(Jarosław Jakimowicz-Kriegl), na imprezę do 
ekskluzywnego klubu. On i jego kumple pracują 
dla mafi osa Czarnego (Alex Murphy), szefa 
gangu złodziei samochodów. 

TVP1 fi lm kryminalny, Niemcy, 2014fi lm sensacyjny, Polska, 1995

Miłość w HongkonguMłode wilki 20:20

Niedziela

Tajny agent Frank Castle (Thomas Jane) 
planuje odejść ze służby. Podczas jego ostatniej 
misji ginie Bobby Saint (James Carpinello), syn 
skorumpowanego biznesmena, powiązanego 
ze światem przestępczym bezwzględnego How-
arda Sainta (John Travolta). W odwecie Saint 
zabija żonę agenta, Marię (Samantha Mathis) 
i jego syna Willa (Marcus Johns). Frankowi 
udaje się ujść z życiem. Postanawia zemścić się 
na mordercy. Przyjmuje pseudonim Punisher 
i przygotowuje plan działania.

POLSAT fi lm sensacyjny, Niemcy, USA, 2004 

Punisher20:10

Poniedziałek

Finansista Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) 
za namową swojej żony Teresy (Cristin Milioti) 
podejmuje pracę w pewnej fi rmie na Long 
Island. Zaskakuje nowego szefa świetnymi 
wynikami. Niebawem staje się bogaty. Naw-
iązuje znajomość z mieszkającym po sąsiedzku 
Donniem Azoff em (Jonah Hill). Obaj mężczyźni 
postanawiają rozkręcić wspólny, nie w pełni 
legalny biznes. Ich poczynania obserwuje agent 
FBI, Patrick Denham (Kyle Chandler). Jordan 
nawiązuje romans z Naomi (Margot Robbie). 

POLSAT dramat biografi czny, USA, 2013

Wilk z Wall Street20:05

Wtorek

Julien (François-Xavier Demaison), to mężczyz-
na po trzydziestce, terapeuta, udzielający 
pacjentom rad dotyczących zawierania bliższej 
znajomości z płcią przeciwną. Ma jednak jedną 
zasadniczą “wadę”- pomimo całego zaplecza 
pozytywnej energii wciąż spotyka go wierutny 
pech. Każdy związek, w którym był, kończył 
się kompletną katastrofą, zwłaszcza dla jego 
partnerek. Pewnego dnia Julien poznaje 
atrakcyjną Joannę (Virginie Efi ra), która zaczyna 
odwzajemniać jego zainteresowanie.

TVP2 komedia romantyczna, Belgia, Francja, 2010 

Tylko nie miłość 20:05

Środa

Raizo (Rain) jako dziecko został znaleziony na 
ulicy. Chłopak trafi ł w ręce tajemniczego klanu 
Ozunu i od najmłodszych lat był szkolony na 
bezwzględnego zabójcę. Po latach postanawia 
zerwać ze swoją przeszłością i zemścić się na 
swoich oprawcach. Tymczasem w Berlinie 
agentka Europolu Mika Coretti (Naomie Harris) 
trafi a na ślad łączący kilka brutalnych mor-
derstw politycznych z siatką płatnych zabójców 
z Dalekiego Wschodu. Kobieta dostaje rozkaz od 
swojego przełożonego Ryana Maslowa...

TVN fi lm sensacyjny, Niemcy, USA, 2009

Ninja Zabójca00:15

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

piątek 7 lipca

05:20 Telezakupy
05:55 Dr Quinn - serial
06:55 Natura w Jedynce

- Brazylia. Historia 
naturalna. Zatopiony las
- serial dokumentalny

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Elif - serial, prod. Turcja
09:40 Wspaniałe stulecie 

- serial kostiumowy
10:35 Dr Quinn - serial
11:30 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:35 Smaki polskie 
12:55 Natura w Jedynce 

- Motyle - fi lm
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Teo-ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn 

16:00 Janosik 
- serial TVP 

17:00 Teleexpress 
17:30 Jaka to melodia? 
18:40 Zraniona miłość 

- serial, prod. Turcja, 2016 
19:30 Wiadomości 
20:20 Weekendowy Hit

Jedynki - Angelika 
wśród piratów
- fi lm przygodowy, 
prod. Francja, 1967

21:55 Zakonnica w przebra-
niu 2: powrót do habitu 
- komedia

23:50 Agenci T. A. R. C. Z. Y.
- serial, prod. USA, 2013 

00:45 Nagła śmierć - fi lm akcji, 
prod. USA, 1995

02:40 Mrok - serial kryminalny
04:35 Notacje - Maria Drue
04:45 Zakończenie dnia

05:55 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:25 Sonda 2 - program 
popularnonaukowy 

07:00 M jak miłość
08:00 Pytanie 

na śniadanie
10:50 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:30 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:30 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2006 

13:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

13:55 Anna Dymna 
- spotkajmy się

14:35 Ewangelickie Dni 
Kościoła - reportaż 

15:10 M jak miłość 
- serial TVP 

16:10 Ojciec Brown 
- serial kryminalny, 
Wielka Brytania, 2013 

17:05 Cena miłości - serial

18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej 
20:10 The best of Smile 

- widowisko 
21:20 DiscoPoland

- program rozrywkowy 
21:55 07 zgłoś się 

- serial TVP 
00:55 Braterstwo wilków

- fi lm kostiumowy, 
prod. Francja, 2001, 
reż. Christophe Gans, 
wyk. Vincent Cassel, 
Monica Bellucci, Samuel Le 
Bihan, Émilie Dequenne 

03:35 Zemsta o jasnych 
oczach - serial obycza-
jowy, prod. Francja, 2016 

05:25 Zakończenie dnia

05:30 Uwaga! - magazyn
06:00 Mango - telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
07:50 Doradca smaku
08:00 Milionerzy
08:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

09:35 Szkoła
10:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:35 Szpital 
12:35 19 +
13:35 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

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

20:00 Władca pierścieni: 
Drużyna Pierścienia 
- fi lm przygodowy, 
Nowa Zelandia, USA, 
Niemcy, 2001, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Viggo 
Mortensen, Liv Tyler, 
Sean Astin, Sean Bean, 
Christopher Lee, Cate 
Blanchett

23:55 W jak wendeta - fi lm 
sensacyjny, USA, Wielka 
Brytania, Niemcy, 2005, 
reż. James McTeigue, wyk. 
Natalie Portman, Hugo 
Weaving, Stephen Rea, 
Stephen Fry, John Hurt, 
Tim Pigott-Smith

02:40 Uwaga! - magazyn
02:55 Moc Magii 
04:15 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

09:50 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
 W Koninie mieszka rodzina 

Smyczyńskich. Po śmierci 
żony przed pięcioma laty 
Tomasz Smyczyński został 
sam z dwiema córkami: 
Antoniną i Justyną.

13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia 
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia 

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

20:00 Disco Hit Festiwal 
Kobylnica 2017

23:00 Planeta małp
 Statek kosmiczny 

dowodzony przez 
kapitana Leo Davidsona 
wpada w pętlę czasową 
i ląduje na planecie 
przypominającej nieco 
Ziemię.  

01:35 Czyngis-chan
 Opowieść o młodzieńczych 

latach wielkiego 
mongolskiego władcy 
Czyngis-Chana. 

04:25 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura
08:00 Pegaz - magazyn 

kulturalny
09:00 Którędy po sztukę 
09:15 Śmierć jak kromka 

chleba - dramat
11:30 Resortowe lato - serial 
13:45 Godzina szczerości 

- Urszula Sipińska 
14:45 Manon Lescaut 

- opera
17:05 Nienasyceni

- magazyn 
17:30 Sędziowie 

- spektakl teatralny
18:40 Porządek z chaosu 
19:10 Księga Przestrzeni
19:45 Studio Kultura
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Lato grozy 

- Wstęp do fi lmu 
20:30 Lato grozy 

- Narzeczona Franken-
steina - fi lm fabularny

21:50 Filmy, które zmieniły 
Amerykę - Znikający 
punkt - dramat
prod. Wielka Brytania, 
1971, reż. Richard C. Sara-
fi an, wyk. Berry Newman, 
Cleavon Little, Dean 
Jagger, Victoria Medlin 

23:35 Studio Kultura
23:50 Opole 2016 Scena 

Alternatywna 
- Ballady i Romanse, 
Kortez

00:45 Informacje kulturalne 
01:10 Lato grozy - Wstęp 

do fi lmu - Narzeczona 
Frankensteina 

01:20 Lato grozy - Narzeczona 
Frankensteina - fi lm 
fabularny, prod. USA

02:40 Moloch - fi lm
krótkometrażowy

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł 
- telenowela

15:50 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

16:45 Ale numer! 
- program rozrywkowy

17:45 Gwiazdy lombardu 
- reality show

20:00 Nieuchronna 
sprawiedliwość 
- fi lm akcji

22:00 Uciec, ale dokąd? 
- fi lm akcji
Zbiegły więzień Sam Gillen 
znajduje schronienie na 
farmie nękanej przez 
przedsiębiorców budow-
lanych wdowy Clyde

00:00 Dorwać Cartera 
- fi lm akcji

02:05 Ale numer! 
- program rozrywkowy

02:30 Dyżur - serial 
dokumentalny

03:00 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:20 Menu na miarę 
04:45 Z archiwum

policji
05:10 Twój Puls 
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:30 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

06:30 Szpital - program 
obyczajowy 

07:25 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:25 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

09:25 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

10:25 Mango 
Telezakupy

12:00 Ukryta prawda 
- program 
obyczajowy 

13:00 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

14:00 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

15:00 Szpital - program 
obyczajowy 

16:00 Blef - serial, USA 
17:00 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Lizzie McGuire
- fi lm komedia, 
USA, 2003, reż. Jim Fall, 
wyk. Hilary Duff , Adam 
Lamberg, Hallie Todd, 
Robert Carradine, Jake 
Thomas 

22:05 Mój rower 
- fi lm obyczajowy, 
Polska, 2012, reż. Piotr 
Trzaskalski, wyk. Michał 
Urbaniak, Artur Żmijewski, 
Krzysztof Chodorowski, 
Witold Dębicki, Anna 
Nehrebecka, Piotr 
Szczepanik 

00:10 Masters of sex 
- serial, USA 

01:25 Kości 
- serial, USA 

02:25 Moc Magii 
04:40 Koniec programu

06:00 Zabójcze zwierzęta
07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu 
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
09:00 Zabójcze zwierzęta
10:00 Twoja na zawsze
 Romantyczna historia 

o miłości biednej dziewcz-
yny i młodego majętnego 
architekta rozgrywająca 
się w najpiękniejszych 
plenerach i miastach 
Meksyku. 

11:00 Detektywi w Akcji
 - serial obyczajowy

12:00 Galileo
13:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
14:00 Galileo
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 Hawaje 5-0 
18:00 Detektywi w Akcji 

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

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

00:00 Ostra broń
 Szef przestępczego 

podziemia, postanawia 
w przewrotny sposób 
rozprawić się z ludźmi, 
którzy mu podpadli. Ścią-
ga ich do odizolowanego 
miejsca, z którego sami 
nie mogą się wydostać, 
po czym zarzuca ich całą 
masą broni, przy pomocy 
której mają walczyć
i zabijać się nawzajem. 

02:20 Graffi  ti 
02:35 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:50 Galeria - serial 
05:20 Klan - telenowela TVP 
06:40 Sprawa dla reportera 
07:30 Rok w ogrodzie 
08:00 Naszaarmia.pl
08:25 Na szlaku wydarzeń
08:40 Sekundy, które 

zmieniły życie - reportaż 
09:10 Po prostu zdrowie 

- magazyn medyczny 
10:05 Angelika wśród piratów 

- fi lm przygodowy
11:30 Wielkie Nieba 
11:50 Z ciemności - zobaczyć 

świat - fi lm 
12:25 Fascynujący świat 

- Ziemia. Podwodny świat 
13:15 Okrasa łamie przepisy 

- Smaki zaklęte w nalewki 
13:50 Bodo - serial 
14:55 Zagadka Hotelu Grand 

- serial obyczajowy
15:55 Anna German - serial 

biografi czny, prod. Rosja
17:00 Teleexpress 
17:30 Polski grill

18:35 Ranczo - serial 
obyczajowy TVP 

19:30 Wiadomości 
20:05 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Hit na sobotę 

- Hans Kloss. Stawka 
większa niż śmierć 
- fi lm sensacyjny, reż. 
Patryk Vega, wyk. Tomasz 
Kot, Emil Karewicz

22:15 Nagła śmierć 
- fi lm akcji, prod. USA, 
1995, reż. Peter Hyams

00:10 Agenci T. A. R. C. Z. Y. 
- serial, prod. USA, 2013 

01:05 Zakonnica 
w przebraniu 2: 
powrót do habitu 
- komedia 

03:00 Zagadka Hotelu Grand 
- serial obyczajowy

05:55 Sztuka codzienności
- Zobaczmy to jeszcze raz
- serial dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

06:30 M jak miłość 
- serial TVP 

07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Lajk! 
11:10 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
11:45 Podróże z historią 

- cykl dokumentalny 
12:25 Jak w czeskim fi lmie 

- Straszne skutki awarii 
telewizora - komedia, 
prod. Czechosłowacja, 
1969, reż. Jaroslav 
Papoušek, wyk. Josef 
Šebánek, Marie Motlová, 
František Husák, Helena 
Růžičková, Matěj Forman, 
Petr Forman 

14:00 Familiada 
- teleturniej 

14:35 Sonda 2 - program 
popularnonaukowy 

15:10 Komedie po polsku 
- Przyjęcie na dziesięć 
osób plus trzy 

16:15 Kocham Cię, Polsko! 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Kulisy - Postaw na 

milion
19:05 Postaw na milion 
20:05 XXIX Międzynarodowe 

Spotkania Zespołów 
Cygańskich Romane 
Dyvesa w Gorzowie 
Wlkp - widowisko 

22:15 Młode wilki - fi lm 
sensacyjny 

00:05 Fighting. Miejskie 
walki - dramat

02:00 07 zgłoś się 
- serial TVP

05:15 Uwaga! 
- magazyn

05:35 Mango
- telezakupy

07:45 Efekt Domina 
08:20 Spotkanie ze smakiem
08:30 Dzień Dobry 

Wakacje - magazyn 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska 
12:45 Agent - Gwiazdy 
13:45 MasterChef Junior  
15:20 Mamy Cię! 

- program rozrywkowy
16:30 Kobieta na krańcu 

świata 
17:00 Projekt Lady 

- program rozrywkowy
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- magazyn

20:00 Pamiętnik 
- fi lm melodramat, USA, 
2004, reż. Nick Cassavetes, 
wyk. Ryan Gosling, Rachel 
McAdams, James Garner, 
Gena Rowlands, James 
Marsden, Sam Shepard

22:35 Dziewczyna 
mojego kumpla 
- fi lm komedia, 
USA, 2008, reż. Howard 
Deutch, wyk. Dane Cook, 
Kate Hudson, Jason Biggs, 
Alec Baldwin, Diora Baird, 
Lizzy Caplan 

00:50 Egzekutor - fi lm 
sensacyjny, USA, 1996, 
reż. Charles Russell, wyk. 
Arnold Schwarzenegger, 
James Caan

03:10 Uwaga! - magazyn
03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień
z Polsat News

07:45 Dragons: Defenders 
of Berk

08:15 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

08:45 Przygody Kota 
w butach

09:55 Ewa gotuje
10:25 Disco Hit Festiwal 

Kobylnica 2017
13:25 Planeta małp 

- fi lm przygodowy
15:45 10-lecie Kabaretu 

Skeczów Męczących
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia 
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Paddington - komedia
 Młody peruwiański 

niedźwiadek przybywa 
do Londynu w poszukiwa-
niu nowego domu. 

22:10 Pan i władca: 
Na krańcu świata

00:55 Vabank 2, czyli 
Riposta 
- komedia

 Odsiadujący wyrok 
za obrabowanie własnego 
banku Kramer ucieka 
z więzienia. Zanim 
zbiegnie do Szwajcarii, 
chce się zemścić na 
Kwincie, który odpoczywa 
na zasłużonej emeryturze 
i o wszystkim dowiaduje 
się z gazet. 

03:10 Tajemnice losu
 Program emitowany na 

żywo, w którym znane 
wróżki udzielają porad 
widzom dzwoniącym 
do studia. 

05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne 
07:55 Serialowa nostalgia 

- Samochodzik 
i Templariusze - serial TVP 

09:30 Rozmowy o zmierzchu
i świcie 

10:05 Szlakiem miejsc 
niezwykłych 
- Pomniki Historii 

10:20 Powidoki Marka 
Nowakowskiego 

10:50 Dokument tygodnia 
- Tropicalia - fi lm

12:30 Księga Przestrzeni 
13:05 Informacje kulturalne 
13:30 Chce się żyć - fi lm 

obyczajowy
15:25 Wydarzenie aktualne
16:05 Śmierć komiwojażera

- dramat obyczajowy
18:25 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
18:45 Eurokultura - magazyn
19:10 Witamy w latach 

80 - tych

20:20 Bilet do kina 
- Nieobliczalni 
- komedia, prod. Francja, 
2012, reż. David Charhon

22:05 BBC Electric Proms 
2008: Oasis - koncert

23:45 Mocne Kino - Pusher 
III - Jestem aniołem 
śmierci - thriller

01:45 Bilet do kina
- Nieobliczalni 
- komedia, prod. Francja, 
2012, reż. David Charhon, 
wyk. Omar Sy, Laurent 
Lafi tte

03:30 Kojot - fi lm 
04:15 Michał Urbaniak. 

Nowojorczyk z wyboru
- fi lm dokumentalny,
reż. Wiesław Dąbrowski 

05:25 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

05:55 Niesamowite!
07:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
07:55 Co ludzie powiedzą? 

- fabularny
09:50 Hotel Zacisze 

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

10:35 Ale numer! 
- program rozrywkowy

11:45 Bibliotekarze
- serial przygodowy

13:20 Skorpion 
- fabularny

14:15 Anioł stróż 
- fi lm akcji
Agent FBI dostaje zadanie 
ochrony grupy nastolatek, 
które były świadkami 
morderstwa.

16:15 Wakacje Jasia 
Fasoli - komedia

18:20 Ace Ventura: 
Psi detektyw 
- komedia

20:00 Mazurska Noc 
Kabaretowa

00:00 Statek miłości 
- komedia

02:00 Ale numer! 
- program rozrywkowy

02:35 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:15 Kręcimy 
z gwiazdami

03:50 Na jedwabnym
szlaku - serial 
dokumentalny

04:20 Menu na miarę 
- fabularny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

04:55 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

07:00 Mango - telezakupy
09:05 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
10:05 39 i pół - serial 

komediowy, Polska 
12:05 Wojny magazynowe 

Teksas 
13:05 Remontowy biznes 

braci Scott - program 
14:55 Legion niezwykłych 

tancerzy: Tajniki siły Ra 
- fi lm przygodowy, USA, 
2013, reż. Jon M. Chu, 
Ryan Landels, Scott Speer, 
wyk. Jesse “Casper” 
Brown, Dondraico John-
son, Mykal Bean 

17:05 Lemur zwany Rollo 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, USA, 1997, reż. 
Fred Schepisi, Robert 
Young, wyk. John Cleese, 
Jamie Lee Curtis, Kevin 
Kline, Robert Lindsay

19:00 Niedziele 
u Tiff any’ego 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2010, reż. Mark Piz-
narski, wyk. Alyssa Milano, 
Eric Winter, Kristin Booth, 
Ivan Sergei, Stockard 
Channing 

20:50 Moc pierścionka 
- fi lm komedia, USA, 2015, 
reż. Nzingha Stewart, wyk. 
Regina Hall, Jill Scott, Eve, 
Brooklyn Sudano, Stephen 
Bishop 

22:40 Projekt X - fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Nima 
Mourizadeh, wyk. Thomas 
Mann, Oliver Cooper, 
Jonathan Daniel Brown, 
Miles Teller 

00:30 Moc Magii 
02:40 Druga strona medalu

06:00 Światowe rekordy 
Guinessa - program 
rozrywkowy 

07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
09:00 Królowa śniegu
 Kay i Gerda zawsze się 

przyjaźnili. Pewnego razu 
Królowa Śniegu z dalekiej, 
mroźnej Północy przecina 
ich więź za pomocą 
odłamka lodu. Kay zmienia 
się z dnia na dzień, 
a wkrótce potem 
całkiem znika. 

10:50 Policjantki i Policjanci 
13:50 STOP Drogówka
14:50 Cloud 9
 Kayla zostaje wyrzucona

z drużyny snowboardowej, 
w której była dotąd 
gwiazdą. 

16:45 Jedynka
 Sierpień 1944 roku. 

Ofensywa Armii Czer-
wonej przesuwa się przez 
wschodnią Polskę. Bateria 
artylerii „Jedynka” dow-
odzona przez porucznika 
Jegorowa dostaje rozkaz 
osłony mostu, przez który 
mają przechodzić 
radzieckie wojska. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

00:00 Populacja: 436 
01:55 Tuż przed tragedią
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
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05:10 Galeria - serial 
05:40 Klan - telenowela TVP 
06:05 Słownik polsko

@polski - talk - show
06:35 Pełnosprawni
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

08:00 Tydzień 
08:40 Fundusze Europejskie 

- jak to działa? 
08:55 Ziarno 
09:30 Zakochaj się w Polsce 

- Płock - magazyn
10:00 Weterynarze z sercem 
10:35 Biblia - Samson i Dalila 

- serial, prod. Niemcy
11:30 Magazyn Kolarski 

- magazyn
11:45 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn 
13:05 BBC w Jedynce - Łowcy

14:05 Niebo i piekło, Północ 
- Południe, Księga III 
- serial kostiumowy

15:00 Rozdarte serca - serial
17:00 Teleexpress 
17:30 Pół wieku Kabaretu 

pod Egidą
18:35 Rolnik szuka żony
19:30 Wiadomości 
20:10 CCC Tour of Austria 
20:20 Zakochana Jedynka 

- Miłość w Hongkongu 
- fi lm sensacyjny

22:00 Program rozrywkowy
23:10 Sportowa

niedziela
23:40 Hans Kloss. Stawka 

większa niż śmierć 
01:35 Niebo i piekło, Północ 

- Południe, Księga III 
- serial kostiumowy

02:35 Biblia - Samson i Dalila

05:55 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

06:05 Podróże z historią 
06:40 M jak miłość - serial TVP 
07:40 Bitwa o Anzio - fi lm 

fabularny, prod. USA
09:45 Ukryte skarby 
10:25 Rodzinne oglądanie 

- Czarodziejski las - fi lm 
dokumentalny

11:25 Makłowicz w podróży 
- Hiszpania - “Prowincja 
Kadyks” - magazyn 

12:00 Gwiazdy w południe 
- Shenandoah

14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Sonda 2 - program 

popularnonaukowy 
15:20 Na dobre i na złe 
16:15 Na sygnale - serial 
16:50 Pierwsza randka
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:50 Rodzinka.pl - serial 
19:30 22. Festiwal Gwiazd 

w Międzyzdrojach 

20:05 Fighting. Miejskie 
walki - dramat
 prod. USA, 2009, 
reż. Dito Montiel, 
wyk. Channing Tatum, 
Terrence Howard, Luis 
Guzman, Zulay Henao 

22:00 Młode wilki 1/2
- fi lm sensacyjny, 
reż. Jarosław Żamojda, 
wyk. Krzysztof Antkowiak, 
Anna Mucha, Jarosław 
Jakimowicz-Kriegl, Jerzy 
Molga, Marcin Sosnowski

23:50 Ziharon 
- koncert 

00:45 Młode wilki 
- fi lm sensacyjny, 
reż. Jarosław Żamojda

02:25 Lajk! 
02:50 Shenandoah
04:40 Zakończenie dnia

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

- magazyn ogrodniczy 
08:25 Akademia ogrodnika

- magazyn ogrodniczy 
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

- magazyn 
11:00 Dom marzeń 

- program rozrywkowy
12:00 Co za tydzień

 - magazyn 
12:35 Volta - kulisy produkcji 
13:00 Belle Epoque 

- serial, Polska 
14:00 Władca pierścieni: 

Drużyna Pierścienia - 
fi lm przygodowy, Nowa 
Zelandia, USA, Niemcy, 
2001, reż. Peter Jackson, 
wyk. Elijah Wood

17:50 Gotowi na sezon 
18:00 Ugotowani - program 

kulinarno-rozrywkowy 
19:00 Fakty 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Egzekutor 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1996, reż. Charles 
Russell, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, James 
Caan, Vanessa Williams, 
James Coburn, Robert 
Pastorelli 

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

01:20 Sekrety lekarzy 
- reality show 

02:20 Revolution - serial S-F
03:20 Uwaga! - magazyn
03:40 Moc Magii 
04:50 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Dragons: Defenders 
of Berk 

08:15 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

08:45 Przygody Kota 
w butach

09:15 Wielki mysi detektyw
10:55 Karate Kid 2
 Pan Miyagi wraz ze 

uczniem Danielem 
wyrusza w podróż do 
Okinawy, by odwiedzić 
swojego umierającego 
ojca. Po przyjeździe Miyagi 
odkrywa, że nadal żywi 
uczucie do swojej dawnej 
miłości. 

13:15 Paddington - komedia
15:25 Top Gun
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia 
19:30 Państwo w Państwie
20:05 Przebojowe Laro Radia 

Zet i Polsatu

22:05 Teściowie
- komedia

 Jerry Peyser to szanowany 
lekarz, mąż i ojciec. Pra-
cowity i na wskroś uczciwy 
Jerry ceni sobie spokojne 
życie rodzinne i materialną 
stabilizację. 

00:05 Punisher 
- fi lm akcji 

 Frank Castle powraca 
w świetnej ekranizacji 
kultowego komiksu z wy-
dawnictwa Marvel. Agent 
specjalny Frank Castle ma 
oddaną, kochająca rodzinę 
i zamierza odejść ze 
służby. Przedtem jednak 
wykonuje ostatnią misję.

02:40 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne

- informator kulturalny 
07:50 Którędy po sztukę 

- Władysław Strzemiński 
- magazyn 

08:05 Serialowa nostalgia 
- Banda Rudego Pająka 
- serial TVP, reż. Stanisław 
Jędryka, wyk. Bronisław 
Pawlik, Danuta Kowalska, 
Anna Ciepielewska, Halina 
Rowicka, Magda Celówna, 
Jacek Domański, Andrzej 
Grabarczyk, Janusz 
Paluszkiewicz, Katarzyna 
Baca, Filip Kraupe 

09:20 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

09:55 Niespotykanie spoko-
jny człowiek
- fi lm TVP, reż. Stanisław 
Bareja, wyk. Janusz 
Kłosiński, Ryszarda 
Hanin, Marek Frąckowiak, 
Małgorzata Potocka

11:05 Magiczne drzewo 
- fi lm przygodowy

12:45 Wszystko - fi lm TVP
13:20 Hydrozagadka - fi lm 
14:45 Nienasyceni 

- magazyn 
15:20 Ordonka - fi lm 
16:25 Wakacje w Sopocie

- Sopot ‘88 
17:00 Szlakiem miejsc 

niezwykłych
17:15 Niedziela z... Trójką 
20:20 Tajemnica ziarna 

- fi lm obyczajowy
23:00 Trzeci punkt widzenia 
23:35 Pegaz - Scena 

alternatywna
24:00 Kim pan jest, 

panie Szulkin - fi lm 
00:50 Teraz animacje! 
01:15 Kino nocne - Mistrz 

- dramat, prod. USA

06:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

06:50 Co ludzie 
powiedzą? 
- fabularny

08:05 Hotel Zacisze 
- fabularny

08:40 Ale numer! 
- program rozrywkowy

10:20 Wojciech
Cejrowski. Boso 
- Etiopia

12:35 Bibliotekarze 
- serial przygodowy

13:35 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Król Drozdobrody 
- familijny

14:50 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Roszpunka 
- familijny

16:10 Mazurska Noc 
Kabaretowa

20:00 Wakacje Jasia 
Fasoli - komedia

21:55 Raj dla par 
- komedia

00:10 Wikingowie 
- fabularny

01:10 Ale numer!
 - program rozrywkowy
prod. Polska

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

02:20 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

03:30 Biesiada 
na cztery pory roku

04:25 Z archiwum 
policji
- magazyn

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

04:50 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
09:55 39 i pół - serial 

komediowy, Polska 
12:55 Wojny magazynowe 

Teksas 
13:55 Remontowy biznes 

braci Scott 
15:45 Agent Cody Banks 

- fi lm przygodowy, 
USA, Kanada, 2003, reż. 
Harald Zwart, wyk. Frankie 
Muniz, Hilary Duff , Angie 
Harmon, Keith David, 
Cynthia Stevenson, Arnold 
Vosloo, Ian McShane, 
Martin Donovan 

17:55 Street Dance - fi lm 
obyczajowy, Wielka 
Brytania, 2010, reż. Max 
Giwa, Dania Pasquini, wyk. 
Nichola Burley, Charlotte 
Rampling, Richard Winsor

20:00 Karmazynowy 
przypływ 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1995, reż. Tony Scott, 
wyk. Denzel Washington, 
Gene Hackman, Matt 
Craven, George Dzundza, 
James Gandolfi ni 

22:25 Czysty Geniusz 
- serial, USA 

23:25 Zaginiony 
w akcji III
 - fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1988, 
reż. Aaron Norris, 
wyk. Chuck Norris, Aki 
Aleong, Roland Harrah III, 
Miki Kim 

01:30 Lista klientów 
- serial, USA 

02:35 Moc Magii 
04:45 Koniec programu

06:00 Światowe rekordy 
Guinessa 

07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Kacze opowieści
08:35 Cloud 9
 Kayla zostaje wyrzucona 

z drużyny snowboardowej, 
w której była dotąd 
gwiazdą. 

10:20 Galileo
11:30 Strzał w ciemności
13:40 Samurajowie nieba
 Dwudziestosześcioletni 

Kentaro i jego siostra Keiko 
na pogrzebie swojej babci 
dowiadują się, że mąż 
zmarłej nie jest rodzonym 
ojcem ich matki, a ich 
prawdziwy dziadek 
zginął w czasie wojny. 
By dowiedzieć się 
o nim jak najwięcej, 
postanawiają odnaleźć 
jego towarzyszy broni. 

16:40 Powrót Różowej 
Pantery

19:00 Galileo
20:00 Nalot na Bin Ladena
 CIA przygotowuje 

oddział doświadczonych 
komandosów Navy Seals 
do wyjątkowo trudnej 
operacji. Gdy nadchodzi 
rozkaz Pentagonu, grupa 
komandosów musi 
wypełnić swoją misję.

22:05 Freerunner
 Ekscentryczny milioner 

wymyśla makabryczną 
grę, w której aby przeżyć 
trzeba być pierwszym na 
mecie. 

23:55 STOP Drogówka
00:55 Tuż przed tragedią
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
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05:30 Telezakupy
06:05 Dr Quinn - serial
06:55 BBC w Jedynce - Łowcy. 

Największe wyzwanie
 - serial dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Elif - serial, prod. Turcja
09:40 Wspaniałe stulecie

 - serial kostiumowy
10:35 Dr Quinn - serial
11:30 Z ciemności - zobaczyć 

świat - dokumentalny 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca
12:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej przyrody 
- Zatoka Monterey

13:20 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:20 Teo-ria smaku 

16:00 Janosik - serial TVP 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat - serial TVP
17:55 Jaka to melodia? 
18:40 Zraniona miłość 

- serial, prod. Turcja, 2016 
19:30 Wiadomości 
20:20 Wichry wojny - serial
22:05 Komisja morderstw 

- serial TVP 
22:55 Młodzi lekarze 

- telenowela 
dokumentalna TVP 

23:55 Miłość w Hongkongu 
- fi lm sensacyjny

01:35 Bo oszalałem dla niej 
- komediodramat 

03:30 Jak zdobyć pieniądze, 
kobietę i sławę - fi lm 

04:25 Notacje 
04:40 Zakończenie dnia

06:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:30 Mam przepis na 
pielgrzymowanie

07:00 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:30 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:35 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
14:10 Najwspanialsi 

w królestwie zwierząt. 
Te najmniejsze 
- serial dokumentalny

15:10 M jak miłość - serial TVP 
16:10 Ojciec Brown

- serial kryminalny
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 

20:05 Komedie po polsku
- C. K. Dezerterzy 
- komedia, prod. Polska, 
Węgry, 1985

21:45 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

22:30 Czy świat oszalał? 
- Ku Klux Klan. 
Współczesny rasizm 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

23:35 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial 

01:25 Młode wilki 1/2
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska

03:10 Ku Klux Klan. 
Współczesny 
rasizm - fi lm 

04:10 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial 

05:50 Zakończenie

05:30 Uwaga! 
- magazyn

06:00 Mango 
- telezakupy

07:05 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny 

07:50 Gotowi 
na sezon 

08:00 Milionerzy
08:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

09:35 Szkoła
10:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 19 +
13:35 W-11 Wydział 

Śledczy 
- program kryminalny 

15:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda

18:00 Szpital - program 
obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:50 Uwaga!

- magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Projekt Lady 
- program rozrywkowy

21:55 Sekrety lekarzy
- reality show 

22:55 Ostre cięcie
23:41 Żony Hollywood 
00:40 Co za tydzień 

- magazyn 
01:10 Czarna lista - serial 

sensacyjny, USA 
02:10 Uwaga! - magazyn
02:35 Moc Magii 
03:55 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy 

- serial obyczajowy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
 Wrocław. Tu mieszka 

35-letnia Bożena Biernat 
wraz z 16-letnią córką 
Mają i 15-letnim synem 
Rafałem. Bożena pracuje 
w liceum jako sekretarka. 
Niedawno do mieszkania 
Biernatów wprowadził się 
partner Bożeny, Tomasz 
Kulik. 

13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

16:40 Gliniarze
17:40 Trudne sprawy
 Paweł i Katarzyna 

Gładyszowie są od 13 lat 
małżeństwem i mają dwie 
córki - Judytę i Elizę.

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

Kiepskich - serial 
komediowy, prod. Polska

20:10 MEGA HIT 
- Punisher
- fi lm akcji

22:40 Niebezpieczny 
człowiek
- fi lm akcji

00:40 Wilk z Wall Street
04:30 Kabaretowa 

Ektsraklasa
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura 
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Tanie Dranie 
08:55 Kobiela na plaży - fi lm 
09:40 Frank - komedia, 

prod. Wielka Brytania, 
Irlandia, 2013

11:30 Resortowe lato 
- S. O. S. - serial TVP 

12:35 Resortowe lato 
- Zmiennicy - serial 

13:45 Godzina szczerości 
- Bogusław Kaczyński 

15:00 Legenda Tatr - dramat, 
prod. Polska, 1994, reż. 
Wojciech Solarz, wyk. Ra-
fał Królikowski, Agnieszka 
Brzezińska

17:00 Frank - komedia, prod. 
Wielka Brytania, Irlandia

18:50 Portrety - Legendy 
rocka - Abba

19:40 Studio Kultura
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Panorama kina polskie-
go - Wino truskawkowe 
- komediodramat, prod. 
Polska, Słowacja, 2007, 
reż. Dariusz Jabłoński, 
wyk. Jiri Machacek

22:10 Którędy po sztukę 
- Katarzyna Kobro
- magazyn 

22:20 Eksperymenty intymne 
Natalii LL 

22:40 Studio Kultura 
22:55 Kino nocne - Marta 

- dramat, prod. Niemcy, 
1974

01:05 Informacje kulturalne 
01:25 Panorama kina 

polskiego - Wino truska-
wkowe - komediodramat

03:25 Zabić Sekala - dramat
05:15 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny
Agenci biura NCIS 
w Los Angeles działają 
pod przykrywką, by ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy

13:50 Zbuntowany
anioł - telenowela

15:50 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

16:45 Ale numer! 
- program rozrywkowy

17:45 Gwiazdy lombardu 

20:00 Dracula 2000 
- horror
Grupa złodziei włamuje 
się do strzeżonej komnaty 
w rezydencji profesora 
Van Helsinga, by ukraść 
cenne obrazy. Zamiast 
tego nieświadomie uwal-
niają najgroźniejszego z 
wampirów.

22:00 Mist - horror
00:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
01:20 Ale numer!
02:00 Kręcimy z gwiazdami
03:00 Biesiada na cztery pory 

roku
04:20 Menu na miarę 

- fabularny
04:50 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę

05:30 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

06:30 Szpital - program 
obyczajowy 

07:25 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:25 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

09:25 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

10:25 Mango 
Telezakupy

12:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:00 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

14:00 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

15:00 Szpital - program 
obyczajowy 

16:00 Blef - serial, USA 
17:00 Dr House - serial

obyczajowy, USA 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy

20:00 Słodkie i ostre 
- fi lm komedia, 
USA, 2001, reż. Francine 
McDougall, wyk. Marla 
Sokoloff , Marley Shelton, 
Melissa George, Mena 
Suvari, Rachel Blanchard, 
James Marsden, Sean 
Young 

21:40 Lista klientów - serial
22:40 Masters of sex 

- serial, USA 
23:55 Ognista miłość II 

- fi lm komedia, 
USA, 2013, reż. Ken 
Marino, wyk. June Diane 
Raphael, Michael Ian 
Black, Adam Brody, 
Michael Cera, Colin Hanks, 
Ben Stiller 

03:35 Moc Magii 
05:45 Koniec programu

06:00 Zabójcze zwierzęta
07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
 Szkoła postrachu to 

założony ponad dziesięć 
tysięcy lat temu przy-
bytek, który ma zapewnić 
najlepszą edukację młod-
ych strachów i potworów 
oraz przygotowanie ich na 
trudne wyzwania naszych 
czasów. Celem szkoły 
jest zamienienie małych 
adeptów w istne maszyny 
do straszenia. 

08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
09:00 Najdziwniejsze 

zwierzęta świata
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w Akcji 
13:00 Policjantki i Policjanci
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania

16:00 Twoja na zawsze
17:00 Hawaje 5-0
 Zack Slater, genialny 

hacker, po odbyciu 
6-miesięcznej kary 
wychodzi na wolność. 

18:00 Detektywi w Akcji 
- serial obyczajowy

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

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 Spadkobiercy
01:00 Tuż przed tragedią
02:05 Interwencja 

- magazyn reporterów 
02:30 TAK czy NIE
02:55 Polska 2017 - magazyn
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05:15 Telezakupy
05:55 Dr Quinn - serial
06:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej przyrody 
- Zatoka Monterey 

07:20 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody. 
Podniebni aktorzy

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Elif - serial, prod. Turcja
09:35 Wspaniałe stulecie

- serial kostiumowy
10:35 Dr Quinn - serial
11:25 Wielkie Nieba 
11:40 Sekrety mnichów
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca 
12:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej
przyrody - Okavango 

13:20 Natura w Jedynce 
- Cudowny świat przyrody

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:20 Teo-ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn 
16:00 Janosik - serial TVP 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat 

- serial TVP
17:55 Jaka to melodia? 
18:40 Zraniona miłość 

- serial, prod. Turcja
19:30 Wiadomości 
20:20 Rozdarte serca - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
22:20 El Principe 

- dzielnica zła - serial
23:15 Skrawek piekła na 

Podolu - dokumentalny 
23:45 Zapomniane zbrodnie 

na Wołyniu - fi lm 
00:25 Wichry wojny - serial

06:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:30 Program ekumeniczny
07:00 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:35 Na dobre i na złe

- serial TVP 
12:40 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:40 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
14:10 Włoska kuchnia 

jak u babci 
14:40 Afryka od kuchni

- cykl dokumentalny
15:10 M jak miłość - serial TVP 
16:10 Ojciec Brown 

- serial kryminalny
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
20:05 Kocham Cię, Polsko! 

21:50 Milioner 
szuka żony 
- komedia, 
prod. Niemcy, 2010,
reż. Dominic Mueller, 
wyk. Felicitas Woll, 
Gert Schaefer, 
Matthias Schloo, 
Loretta Stern 

23:35 Świat bez fi kcji 
- David Bowie: 
pył gwiazd - fi lm 

00:50 C. K. Dezerterzy 
- komedia, prod. Polska, 
Węgry, 1985 

02:30 Zabójcze umysły 
- serial, prod. USA, 2007 

04:20 David Bowie: 
pył gwiazd 
- fi lm dokumentalny,
prod. USA, 2016 

05:20 Zakończenie

05:30 Uwaga! - magazyn
06:00 Mango - telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy 
07:50 Doradca smaku
08:00 Milionerzy
08:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

09:35 Szkoła
10:35 Ukryta prawda
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 19 +
13:35 W-11 Wydział Śledczy
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

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

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 W sieci pająka 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2001, 
reż. Lee Tamahori, 
wyk. Morgan Freeman, 
Monica Potter, Michael 
Wincott, Dylan Baker, 
Jay O. Sanders

23:05 Złodziej życia 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Kanada, 2004, reż. D.J. 
Caruso, wyk. Angelina 
Jolie, Ethan Hawke, 
Kiefer Sutherland, Gena 
Rowlands, Olivier Martinez

01:15 Pamiętniki wampirów - 
serial horror, USA 

02:20 Uwaga! - magazyn
02:45 Moc Magii 
04:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy 

- serial obyczajowy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

 Aldona i Jarek są 
młodym, bezdzietnym 
i pozornie szczęśliwym 
małżeństwem. Aldona nie 
pracuje, natomiast Jarek 
pracuje bardzo dużo i żona 
spędza samotnie wieczory 
w domu. Zaczynają też 
pojawiać się symptomy 
tego, że Jarek zdradza 
swoją żonę. 

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112 
12:50 Trudne sprawy
13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn 

16:40 Gliniarze - serial
17:40 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Wilk z Wall Street
- dramat

 Jordan Belfort pechowo 
zaczyna karierę w 
październiku 1987, kiedy 
akcje na Wall Street lecą 
w dół, a fi rmy maklerskie 
zwalniają ludzi. 

23:55 Traffi  c 
- dramat

03:00 Tajemnice losu 
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura 
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach 
08:50 Którędy po sztukę 

- Katarzyna Kobro 
09:00 Panienki - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1981, reż. 
Jarosław Kusza, wyk. 
Jolanta Buszko, Agnieszka 
Kusza, Anna Szmidt, 
Ignacy Machowski, Sława 
Kwaśniewska

09:50 Szczęśliwy człowiek 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2000

11:30 Resortowe lato 
- Zmiennicy - serial TVP 

13:50 Godzina szczerości 
- Katarzyna Łaniewska 

14:50 Straszny sen Dzidziusia 
Górkiewicza 
- komediodramat

16:45 Informacje kulturalne 

17:15 Szczęśliwy człowiek 
- fi lm obyczajowy 

18:55 Legenda 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, 2013

20:00 Studio Kultura 
20:20 Panorama kina 

światowego 
- Dla Ellen - dramat, 
prod. USA, 2012

22:05 Europa, Europa - Alpy 
- fi lm obyczajowy

23:40 Studio Kultura
23:55 Kino nocne - Na samym 

dnie - fi lm obyczajowy
01:40 Legendy rocka - Abba

- cykl dokumentalny
02:40 Kawalerskie życie 

na obczyźnie - fi lm
04:35 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny

08:00 Nash Bridges
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł 
- telenowela

15:50 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

16:45 Ale numer!
- program rozrywkowy

17:45 Gwiazdy 
lombardu 
- reality show

20:00 Raj dla par - komedia

22:15 Sądny dzień 
- komedia
Kevin jest złodziejem. 
Pewnej nocy, gdy 
napada na willę bogatego 
milionera zostaje 
złapany na gorącym 
uczynku.

00:15 Mechanik: 
Czas zemsty 
- fi lm akcji

02:10 Ale numer! 
- program rozrywkowy
prod. Polska

03:00 Biesiada 
na cztery pory roku
- program rozrywkowy
prod. Polska

04:55 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:40 Szpital - program 
obyczajowy 

06:40 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny 

07:25 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:25 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

09:25 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

10:25 Mango 
Telezakupy

12:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:00 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

14:00 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska
- program sądowy 

15:00 Szpital - program 
obyczajowy 

16:00 Blef - serial, USA 
17:00 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 

20:00 Ucieczka z Nowego
Jorku - fi lm S-F, USA, 
1981, reż. John Carpenter, 
wyk. Kurt Russell, Lee Van 
Cleef, Ernest Borgnine, 
Donald Pleasence, Isaac 
Hayes, Season Hubley, 
Harry Dean Stanton, 
Surround

22:10 Karmazynowy 
przypływ 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1995, reż. Tony 
Scott, wyk. Denzel 
Washington, Gene 
Hackman, Matt Craven, 
George Dzundza, James 
Gandolfi ni 

00:30 Czysty Geniusz - serial
01:35 Moc Magii 
03:45 Druga strona medalu 
04:45 Koniec programu

06:00 Najdziwniejsze 
zwierzęta świata

07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
09:00 Najdziwniejsze 

zwierzęta świata
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w Akcji 

- serial obyczajowy
 Do Septagonu zwraca 

się o pomoc pani sędzia 
zajmująca się nieletnimi. 
Kobieta zaczęła dostawać 
anonimy z pogróżkami i 
naprawdę boi się o swoje 
bezpieczeństwo. 

12:00 Detektywi w Akcji 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

13:00 Policjantki i Policjanci 
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania

16:00 Twoja na zawsze
 Diego Rivas Santander, 

odnoszący sukcesy 
architekt z zamożnego 
rodu z Acapulco, jest 
idealnym synem, kocha-
jącym bratem, oddanym 
przyjacielem i czarującym 
mężczyzną, którego 
urokowi nie sposób się 
oprzeć. 

17:00 Hawaje 5-0
18:00 Detektywi w Akcji 
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Metamorfoza
23:10 Śmierć na 1000 

sposobów
00:05 Spadkobiercy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Telezakupy
05:55 Dr Quinn - serial
06:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej 
przyrody - Okavango 

07:20 Natura w Jedynce
 - Cudowny świat przy-
rody. Powrót do dzikiej 
natury. Gęś gęgawa. 
Włochy 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Elif - serial, prod. Turcja
09:35 Wspaniałe stulecie 

- serial kostiumowy
10:35 Dr Quinn - serial
11:25 Wielkie Nieba 
11:40 Sekrety mnichów
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce

- Enklawy dzikiej przyrody
13:20 Natura w Jedynce 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości  
15:20 Teo-ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn 
15:55 Janosik - serial TVP 
16:45 Fundusze Europejskie
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat 

- serial TVP
17:55 Jaka to melodia? 
18:40 Zraniona miłość 

- serial, prod. Turcja
19:30 Wiadomości 
20:20 Mroczna przyjaźń 

- thriller, prod. Kanada
22:00 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
22:35 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - serial 
23:30 Gołas, absolutnie!
00:35 Wino truskawkowe

06:35 Rodzinka.pl 
- serial komediowy TVP 

07:10 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
11:30 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:35 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
14:00 Włoska kuchnia jak 

u babci - cykl dokumen-
talny, prod. Holandia

14:30 Afryka od kuchni 
- cykl dokumentalny

15:00 M jak miłość - serial TVP 
16:00 Ojciec Brown - serial 

kryminalny, prod. Wielka 
Brytania, 2013 

17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 

20:05 Kino relaks 
- Tylko nie miłość 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2011,
 reż. Nicolas Cuche, 
wyk. Virginie Efi ra, 
Francois Xavier Demaison, 
Brigitte Rouan 

21:50 Pierwsza randka
22:55 Na sygnale 

- serial fabularyzowany 
prod. TVP 

23:55 Milioner szuka 
żony - komedia, 
prod. Niemcy, 2010, 
reż. Dominic Mueller, 
wyk. Felicitas Woll

01:40 Alisa w krainie wojny 
- fi lm dokumentalny

03:10 XX Festiwal Kabaretu 
w Koszalinie 2014 

04:20 Zakończenie dnia

05:30 Uwaga! - magazyn
06:00 Mango 

- telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
07:50 Doradca smaku
08:00 Milionerzy
08:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

09:35 Szkoła
10:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 19 +
13:35 W-11 Wydział Śledczy

 - program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
18:00 Szpital 
19:00 Fakty 

19:50 Uwaga! 
- magazyn

20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska 
20:55 Dom marzeń 
21:55 Złe towarzystwo 

- fi lm sensacyjny, USA, 
Czechy, 2002, reż. Joel 
Schumacher, wyk. Antho-
ny Hopkins, Chris Rock, 
Peter Stormare, Gabriel 
Macht, Kerry Washington, 
John Slattery 

00:20 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:20 Wybrani
- serial, USA 

02:25 Uwaga! 
- magazyn

02:50 Moc Magii 
04:10 Nic straconego

06:00 Nowy dzień
z Polsat News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy 

- serial obyczajowy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

 Eliza poznaje Tomka w 
czasie rozmowy o pracę. 
Mężczyzna nie zatrudnia 
jej, ale zaczyna się z nią 
spotykać. 

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
 Łódź. Tu mieszka Kamila 

Osipowicz z córką Joanną
i mężem Markiem. Joanna 
nie przykłada się do nauki i 
w ogóle nie myśli 
o zdobyciu zawodu. 

13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn 

16:40 Gliniarze - serial
17:40 Trudne sprawy
 Gospodyni domowa Bar-

bara Kaczmarek mieszka 
z mężem Adamem Kacz-
markiem, który pracuje 
jako konserwator, i córką 
Lidią w Skarżysku-Kami-
ennej. 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy, 
prod. Polska

20:40 Witajcie w dżungli 
- fi lm przygodowy

22:45 Boski żigolo 
- komedia

00:40 Wielki Szu 
- komediodramat 

02:50 Tajemnice losu 
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura
08:00 Którędy po sztukę 

- Katarzyna Kobro 
08:10 Wydarzenie aktualne
08:45 Eagleman Stag 

- fi lm animowany
09:05 Syberiada polska 

- dramat, prod. Polska, 
2013, reż. Janusz Zaorski, 
wyk. Urszula Grabowska

11:30 Resortowe lato 
- Zmiennicy - serial TVP 

13:55 Godzina szczerości 
- Michał Bajor 

15:10 Ferdydurke - dramat, 
prod. Polska, Francja

17:00 Eurokultura - magazyn
17:30 Syberiada polska 

- dramat 
19:45 Studio Kultura 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Więcej niż fi kcja 

- Freak out
22:00 Wieczór kinomana

22:05 Wieczór 
kinomana - Tess 
- fi lm fabularny, 
prod. Francja, Wielka 
Brytania, 1979, reż. Roman 
Polański, wyk. Nastassja 
Kinski, Peter Firth, Leigh 
Lawson, John Collin, Sylvia 
Coleridge, Tony Church, 
Tom Chadbon, Rosemary 
Martin 

01:05 Studio Kultura
01:25 Kino nocne 

- Bez wstydu 
- dramat, prod. Polska, 
2012, reż. Filip Marcze-
wski, wyk. Mateusz 
Kościukiewicz

03:00 Wieczór 
kinomana
- Tess - fi lm fabularny

05:45 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny

08:00 Nash Bridges
- fabularny

10:00 Napisała:
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł 
- telenowela

15:50 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

16:45 Ale numer! 
- program rozrywkowy

17:45 Gwiazdy 
lombardu 
- reality show

20:00 Góra Dantego - fi lm akcji

22:15 Nie bój się 
ciemności
- horror

00:15 American Horror 
Story: Sabat 
- fabularny

01:15 Ale numer! 
- program rozrywkowy

01:50 Taki jest świat 
- program informacyjny

02:45 W blasku fl eszy
03:00 Biesiada na cztery pory 

roku
03:25 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny
04:20 Menu na miarę 

- fabularny
04:45 Z archiwum policji
05:10 Twój Puls - fabularny
05:35 Menu na miarę

- fabularny

05:30 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

06:30 Szpital - program 
obyczajowy 

07:25 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:25 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

09:25 Dr House 
- serial obyczajowy, 
prod. USA 

10:25 Mango telezakupy
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:00 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:00 Szpital - program 
obyczajowy 

16:00 Blef - serial, USA 
17:00 Dr House 

- serial obyczajowy, 
prod. USA 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Mój rower 
- fi lm obyczajowy, 
Polska, 2012
Dziadek, ojciec 
i syn, mieszkający 
w innych częściach Europy, 
spotykają się po latach, 
by odnaleźć zaginioną 
babcię. Zadanie będzie 
okazją do pokoleniowego 
pojednania.

22:10 The Following - serial
23:10 Czy narodziła 

się gwiazda?
- fi lm komedia, 
Włochy, 2012, 
reż. Lucio Pellegrini, 
wyk. Luciana Littizzetto

01:00 Moc Magii 
03:10 Druga strona medalu 

- talk show
04:40 Koniec programu

06:00 Najdziwniejsze 
zwierzęta świata

07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
09:00 Najdziwniejsze 

zwierzęta świata
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w Akcji 

- serial obyczajowy
13:00 Policjantki i Policjanci 
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania 
16:00 Twoja na zawsze
 Romantyczna historia 

o miłości biednej dziewcz-
yny i młodego majętnego 
architekta rozgrywająca 
się w najpiękniejszych 
plenerach i miastach 
Meksyku.

17:00 Hawaje 5-0
18:00 Detektywi w Akcji 

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Bullet
 Frank jest tajniakiem 

z Los Angeles. Wkrótce 
zamierza przejść na em-
eryturę - czeka go jeszcze 
tylko ostatnia akcja, która 
okaże się wywrócić jego 
plany do góry nogami. 

22:50 Śmierć na 1000 
sposobów

23:50 Spadkobiercy
00:50 Sekrety Sąsiadów
 Jan i Agnieszka Sasak 

są emerytowanymi 
nauczycielami. 

01:50 Interwencja 
- magazyn

02:35 TAK czy NIE
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05:20 Telezakupy
05:55 Dr Quinn - serial
06:50 Natura w Jedynce

 - Enklawy dzikiej 
przyrody - Svalbard 

07:20 Natura w Jedynce 
- Cudowny świat przyrody

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Elif - serial, prod. Turcja
09:40 Wspaniałe stulecie 

- serial kostiumowy
10:35 Dr Quinn - serial
11:40 Sekrety mnichów 

- Śmierć - jak sobie
z nią radzić 

12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Smaki polskie 
12:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej przyrody 
- Wilgotne lasy iglaste 
- cykl dokumentalny

13:20 Natura w Jedynce 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:20 Teo - ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn 
16:00 Janosik - serial TVP 
17:00 Teleexpress 
17:30 Komisariat - serial TVP
17:55 Jaka to melodia? 
18:40 Zraniona miłość - serial 
19:30 Wiadomości 
20:20 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
21:15 Sprawa dla reportera 
22:05 Sekundy, które 

zmieniły życie 
- reportaż 

22:30 Uwikłani - serial 
23:30 Kobiety Kennedy’ego

 - fi lm dokumentalny
00:35 Mroczna przyjaźń 
02:20 Sprawa dla reportera 
03:10 Zabić Sekala - dramat

06:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Sonda 2 - program 
popularnonaukowy 

07:10 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
11:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:35 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
14:10 Zaufaj mi, jestem 

lekarzem 
15:10 M jak miłość - serial TVP 
16:10 Ojciec Brown 

- serial kryminalny
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
20:05 Płocka Noc 

Kabaretowa 2013 

21:25 Jak w czeskim fi lmie 
- Hogo - fogo Homolka 
- komedia
prod. Czechosłowacja

23:00 Zemsta o jasnych 
oczach - serial 

01:00 Tylko nie miłość 
- komedia romantyczna

02:40 Stan gry 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Francja, 
Wielka Brytania, 2009, 
reż. Kevin McDonald, 
wyk. Russell Crowe, 
Rachel McAdams, Ben 
Affl  eck, Helen Mirren, 
Robin Wright 

04:55 Licencja 
na wychowanie 
- serial obyczajowy
prod. TVP 

05:25 Zakończenie dnia

05:30 Uwaga! - magazyn
06:00 Mango - telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
07:50 Doradca smaku
08:00 Milionerzy
08:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

09:35 Szkoła
10:35 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:35 Szpital 
12:35 19 +
13:35 W-11 Wydział Śledczy 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Kuchenne 
rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 
prod. Polska

21:55 The Gambler 
- fi lm, USA, 2014

00:15 Ninja Zabójca 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2009, 
reż. James McTeigue, 
wyk. Rain, Naomie 
Harris, Ben Miles, 
Rick Yune 

02:25 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

02:50 Moc Magii 
04:10 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

09:50 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
 Klaudia Płończyk, 

licealistka, jest w związku 
z Dawidem Winiarskim, 
co nie podoba się jej rodzi-
com - Borysowi i Grażynie. 
Klaudii coraz częściej 
zdarza się zaniedbywać
szkołę, opiekuje się 
bowiem małą córeczką 
Dawida - Aurelią.

13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn

16:40 Gliniarze - serial
17:40 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy, prod. Polska

20:05 Hitch: Najlepszy
doradca przeciętnego 
faceta 
- komedia 

22:30 Bez litości: 
Krwawa aleja

 Kane i jego nowa drużyna 
działają w Vancouver. 
Stworzyli siedzibę na 
doskonale wyposażonym 
jachcie, przycumowanym 
do nabrzeża w tym 
mieście. 

00:40 Kabaretowa 
Ekstraklasa

01:00 Zakończenie

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Dezerterzy - Michał Sufi n 
08:50 Twarzą w twarz 

- fi lm TVP 
09:35 Barbara
11:30 Resortowe lato 

- Zmiennicy - serial TVP 
13:45 100 pytań do... 

Stanisława Sojki 
14:40 Smak czekolady - fi lm
15:25 Informacje kulturalne 
15:50 Barbara 
17:45 Świat w dokumencie 

- Jesteśmy waszymi 
przyjaciółmi - fi lm 

19:40 Teraz animacje! 
- Polska Kronika Non 

20:00 Studio Kultura
20:20 Filmy, które zmieniły 

Amerykę - Francuski 
łącznik - fi lm sensacyjny

22:10 Miejsce urodzenia 
23:05 Studio Kultura 

23:20 Kino nocne 
- Julia wraca do domu 
- dramat obyczajowy, 
prod. Polska, Kanada, 
Niemcy, 2002, reż. 
Agnieszka Holland, wyk. 
Miranda Otto, William 
Fichner, Maciej Stuhr, 
Maria Seweryn

01:30 Zerwany 
- dramat, prod. Polska, 
2003, reż. Jacek Filipiak, 
wyk. Krzysztof Ciupa, Jan 
Frycz, Krzysztof Globisz, 
Małgorzata Hajews-
ka-Krzysztofi k, Andrzej 
Hudziak 

03:20 Eurokultura 
- magazyn kulturalny, 
prod. Niemcy, Polska

03:45 Teledysk
05:25 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie!
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny
- serial sensacyjny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł 
- telenowela

15:50 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

16:45 Ale numer! 
- program 
rozrywkowy

17:45 Gwiazdy lombardu 
- reality show

20:00 Służba 
nie drużba 
- komedia

21:55 Statek miłości 
- komedia

23:50 Dracula 2000 
- horror

01:55 Ale numer! 
- program rozrywkowy
prod. Polska

02:30 Dyżur - serial 
dokumentalny

03:00 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:10 Taki jest świat 
- program 
informacyjny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:30 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

06:30 Szpital - program 
obyczajowy 

07:25 Sąd rodzinny
- program sądowy 

08:25 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

09:25 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

10:25 Mango telezakupy
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:00 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:00 Szpital - program 
obyczajowy 

16:00 Blef - serial, USA 
17:00 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
20:00 Street Dance II - fi lm

21:45 Kości
- serial, USA 

22:50 Paranormal 
Activity IV
- fi lm horror, 
prod. USA, 2012, 
reż. Henry Joost, 
Ariel Schulman, 
wyk. Katie Featherston, 
Kathryn Newton, Matt 
Shively, Aiden Lovekamp 

00:40 Wysoka seksowna 
blondynka 
- fi lm dokument, 
USA, 2009, reż. Barbara 
Schroeder, wyk. Steve 
Clement 

02:15 Moc Magii 
04:25 Druga strona 

medalu 
- talk show 

04:55 Koniec programu

06:00 Najdziwniejsze 
zwierzęta świata

07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
09:00 Najdziwniejsze 

zwierzęta świata
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w Akcji 

- serial obyczajowy
13:00 Policjantki i Policjanci 
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
 Romantyczna historia 

o miłości biednej dziewcz-
yny i młodego majętnego 
architekta rozgrywająca 
się w najpiękniejszych 
plenerach i miastach 
Meksyku. 

17:00 Hawaje 5-0
18:00 Detektywi w Akcji 

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

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Czarny orzeł
 Amerykański myśliwiec 

F-111, wyposażony 
w najnowszą tajną broń, 
zostaje zestrzelony nad 
Morzem Środziemnym. 
Broń dostaje się w ręce 
KGB. Misję jej odzyskania 
CIA powierza agentowi 
specjalnemu Kenowi Tani. 

23:10 Śmierć na 1000 
sposobów
- serial dokumentalny

00:40 Interwencja 
- magazyn reporterów

01:00 Przerwa techniczna

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Inicjatywa 
wyszła od 
sołtysa i rady 
sołeckiej Łazu. 
Gmina pomogła. 
Chaszcze 
zamieniono 
na boisko do 
siatkówki.
Zaniedbany teren należał do 
Agencji Nieruchomości Rol-
nych. Gmina przejęła go na 
cele sportowo-rekreacyjne.

- Sołtys Krzysztof Jur-
kiewicz przyszedł do mnie 
z pomysłem na zagospodaro-
wanie tego terenu - mówi wójt 
gmin Żary Leszek Mrożek. 
- Sołtys wraz z radą sołecką 
postanowili przeznaczyć na ten 

cel 10 tys. złotych - podkreśla.
Nawieziono ziemię, wy-

konano odwodnienie terenu, 
ogrodzenie oraz wiatę. Cała 
inwestycja kosztowała 32 
tysiące. Brakujące 22 tysiące 
dołożyła gmina. 

Podczas otwarcia zor-
ganizowano turniej siatkówki, 
w którym wzięło udział pięć 
drużyn. Najlepsze miejsca 
zdobyły reprezentacje: Łaz 
Górny, Olbrachtów i Łaz Dol-
ny.

- Jestem bardzo zado-
wolony z takich oddolnych 
inicjatyw sołeckich, które 
gmina może wesprzeć - pod-
sumowuje inicjatywę wójt 
Mrożek. 

Andrzej Buczyński

GMINA ŻARY Zagospodarowali teren, który będzie służył mieszkańcom

Turniej na nowym boisku

W pierwszym turnieju z okazji otwarcia boiska wzięło udział pięć drużyn fot. UG Żary

SPORTY WALKI 
Zuzanna 
Matusiewicz, 
zawodniczka 
Żarskiego 
Klubu Sportów 
Walki, będzie 
reprezentować 
nasz kraj na 
Mistrzostwach 
Europy 
w Kickboxingu.
Żarska zawodniczka ma 
już na swoim koncie spo-
ro sukcesów. W ubiegłym 
roku zdobyła tytuł Mistrzyni 
Świata Juniorek w formule 
K-1. W tym roku, startując 
już jako seniorka w trzech 

formułach kickboxingu, 
z Mistrzostw Świata w Ate-
nach przywiozła aż trzy 
złote medale.

W ubiegły weekend 
Polski Związek Kickbo-
xingu przeprowadził w Za-
kopanem zgrupowanie ka-
dry Polski. Tam też żarska 
zawodniczka otrzymała 
powołanie na wrześniowe 
mistrzostwa, które odbędą 
się w Macedonii.

- Przed Zuzanną wa-
kacyjne przygotowania do 
tych prestiżowych zawodów 
- mówi trener Dawid Polok 
z Żarskiego Klubu Spor-
tów Walki. - W ich trakcie 
odbędzie się również obóz 
kadry Polskiego Związku 
Kickboxingu. ATB

Zuzanna w kadrze Polski

Zuzanna ma szansę na kolejny medal fot. nadesłane Wakacje będą okresem przygotowań do mistrzostw 
fot. nadesłane

Mieszkańcy wsi Łaz mają nowy teren rekreacyjny fot. UG Żary
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Arkadiusz Szczepański, 
trener judo i prezes Klubu 
Sportowego FORTIUS, 
został uhonorowany przez 
Prezydenta RP Brązowym 
Krzyżem Zasługi za rozwój 
i upowszechnianie sportu.
Trener Szczepański pracuje od trzydziestu 
lat charytatywnie - nie bierze wynagrodze-
nia jako trener i prezes klubu.

Przez trzydzieści lat on ani klub nie 
dostali wsparcia ani od samorządu, ani od 
władz państwowych. Nigdy nie mieli włas-
nej sali sportowej ani sprzętu. Sale musieli 
wynajmować, uzgadniać godziny treningów. 
Nie było to proste, bo na treningi przyjeż-
dżała młodzież i dzieci z całego powiatu 
żarskiego i żagańskiego. 

- Udało nam się. Na przekór „ludziom 
złym”, ciągle funkcjonujemy. Sport to nasza 
idea. Naszym mottem jest to, że: Najpięk-
niejsze jest to, czego nie widać, a jak już 
widać, to jest to wrażenie niepowtarzalne 
- uśmiecha się Szczepański. 

Wsparcie i zaufanie
W drodze sportowej towarzyszyło mu wielu 
ludzi. Stara się ich wymienić.

- Chciałem podziękować małżonce, 
dzieciom, mamie oraz tym, którzy pomogli 
mi w drodze trenerskiej, czyli Stanisławo-
wi Łazarukowi i Kazimierzowi Filipowi 
- wylicza.

Szczególnie dziękuje zawodnikom, 
którzy doszli na sportowe szczyty, me-
dalistom Mistrzostw Polski: Agnieszce 
Cieplickiej, Agnieszce Lis, Tomaszowi 

Molińskiemu. 
Wspomina też i dziękuje bokserom, 

których także trenował. Wymienia Wojtka 
Dydyńskiego, który zdobył Puchar Polski 
w full kontakcie w 1991 r. Wspomina 
Edwarda Mroczko i Michała Dobosza, za-
wodników którzy osiągnęli w boksie poziom 
ogólnopolski.

Dziękuje też rodzicom swoich pod-
opiecznych. Podkreśla, że rozumiejąc 
społeczne prowadzenie klubu, w pełni 
finansowali rozwój swoich dzieci. Opłacali 
regularnie składki, udostępniali własne sa-
mochody na wyjazdy na zawody, poświęcali 
swój czas, żeby pojechać z dziećmi na obóz 
szkoleniowy. Nigdy nie liczyli godzin, nie 
odmawiali nigdy próśb o pomoc w wielu 
sprawach. 

- Moje uhonorowanie, to cząstka tych 
wszystkich ludzi, których spotkałem na mo-
jej drodze, a którzy mi zaufali - podkreśla 
Szczepański.

Nadzieja i potrzeba
Szczepański nie ukrywa, że liczy na spor-
towe sukcesy swojego wychowanka, ucznia 
żarskiego gimnazjum, Filipa Manieckiego, 
który pomimo dysfunkcji mięśni, świetnie 
spisuje się na kolejnych zawodach. 

- Moim marzeniem jest udział Filipa 
w Igrzyskach Paraolimpijskich. Wszystko 
wskazuje na to, że może się nam to udać - 
przekonuje.

Arkadiusz Szczepański planuje też 
wystartować jako zawodnik w mistrzo-
stwach Europy i Mistrzostwach Świata Ma-
sters. Ma taką potrzebę. Chce się sprawdzić. 

Paweł Skrzypczyński 

POWIAT ŻARSKI Uhonorowanie pracy trenera

Cząstka wszystkich ludzi 
spotkanych po drodze

Arkadiusz Szczepański odebrał medal w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. fot. nadesłane

Nadzieją Arkadiusza Szczepańskiego na sukces i dobre wyniki sportowe jest jego wychowa-
nek, Filip Maniecki fot. Paweł Skrzypczyński

Na sportowej drodze
Na trening judo zapisał się w 1971 r. Trenował w klubie MKS Sokół Żary do 
1977. W tym roku był już zawodnikiem Gwardii Zielona Góra. Rozpoczął studia 
na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i reprezentował barwy AZS 
AWF Wrocław. W 1983 skończył studia i wrócił do Żar. Rozpoczął pracę trener-
ską. Przez trzy lata pracował w sekcji judo klubu MKS Spartak Żagań. W 1986 
r. razem ze swoimi dawnymi trenerami z MKS Sokół, Stanisławem Łazarukiem 
i Kazimierzem Filipem oraz grupą zawodników założyli klub sportowy Judo Żary. 
Klub po tą nazwą funkcjonował dwadzieścia lat. W roku 2006 trenerzy i działacze 
postanowili zmienić nazwę klubu na KS FORTIUS. 

Wychowankowie Arkadiusza Szczepańskiego zdobywali Mistrzostwa Polski 
we wszystkich kategoriach wiekowych, a tych jest sporo, bo aż dziewięć. 

W 1991 zdobywa jako trener kadry olimpijskiej „C” Makroregionu Dolno-
śląskiego brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski juniorek młodszych. 

Trener Szczepański posiada stopień 3 dan. To daje mu prawo do zasiadania 
w komisji dan i przyznawania stopni szkoleniowych.
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5.08

ŻARY
• 1 Maja 10 Pemon
• Bohaterów Getta 25 Alfa
• Bohaterów Getta 25 Piotruś
• Bolesława Chrobrego Żabka
• Buczka 9 Okna i drzwi
• Buczka 16 Bistro
• Buczka 25 Przedwojski
• Chopina 26/8 Flomar
• Częstochowska Kiosk
• Domańskiego Bar
• Emilii Plater 8 Fotolab
• Górnośląska 12 Termak
• Górnośląska 17 Adams 
• Górnośląska 27 OHP
• Centrum Handlowe
• Jagiellońska 21 Bricomarche
• Jagiellońska 36 Żabka
• Jagiellońska 7 Żabka
• Kaczy Rynek Kiosk
• Katowicka Joker
• Katowicka 1c FIAMP
• Katowicka 9 Radzik
• Kaufland Kiosk
• Kąpielowa Piotrowska kiosk
• Kilińskiego 41 Arteks
• Kurpińskiego 25 Salonik 

prasowy
• Ludowa Kiosk przy Iglaku
• Ludowa Warsztat Samochodowy
• Małopolska 5 „Grabowska”
• Męczenników Oświęcimskich 

Kiosk
• Męczenników Oświęcimskich 

197/13 Tequila
• Męczenników Oświęcimskich 

24 Poranek
• Moniuszki Lotos
• Moniuszki 11 Sklep Medycz-

ny „Provita”
• Moniuszki 11 - Pasaż Handlo-

wy - „Hayduk”
• Moniuszki 36 Pralnia Wyderka
• Moniuszki 64 Stacja Paliw 

Wagner
• Ogrodowa 2a „Werstler”
• Okrzei 9 Rolmasz
• Okrzei 9 Rolbud
• Okrzei 10 Żabka
• Okrzei 36 Kiosk
• Okrzei 60 Alfa Plus
• Okrzei 67 Piekarnia Matysa
• Okrzei 72 Olin
• Okrzei 73 Żabka
• Okrzei 80 „Garlewski”
• Paderewskiego Olin
• Paderewskiego 5 U Czarnej
• Piastowska Stacja Paliw
• Pl. Inwalidów 9a Sklep Meb-

lowy „Salex”
• Pl. Łużycki Kiosk
• Pl. Pionierów Ziemi Żarskiej 

2 Art-Meble
• Podchorążych 5 Sklep AS
• Podchorążych 14 Biuro Nie-

ruchomości „Atut”
• Podchorążych 38 Fiamp
• Podchorążych 46 a Grodzcy
• Podchorążych 8 Grodzcy
• Podwale 14 Fiamp
• Podwale 14 - Biuro rachun-

kowe
• Podwale 14E RTV Zakrzewski
• Podwale przy EKO kolporter
• Pomorska 18 sklep spoż.
• Przeładunkowa 1 Basztabin
• Rynek Kiosk
• Skarbowa ZOZ Anima
• Skarbowa Hotel Anatol

• Słowackiego 4 Stacja Dan-Pol
• Słowackiego 4 Auto-Serwis 

„Expres”
• Słowiańska Sklep Maks
• Słowicza 44 Pawilon Glonia
• Strefa Przemysłowa Chmal
• Szpitalna Kwiaciarnia
• Szpitalna 9 Kiosk
• Szpitalna 12 Zakład Pogrze-

bowy Augustyniak
• Szymanowskiego 1 Kiosk
• Szymanowskiego 8 Impuls
• Szymanowskiego 

Kiosk(Biedronka)
• Targ Miejski Kiosk Ocipka
• Tesco Kiosk
• Tunelowa 1 KGH Węgiel
• Ułańska 8 Księgarnia
• Wieniawskiego 12 Żabka
• Wieniawskiego 3 Fiamp
• Wieniawskiego 3B Przychod-

nia „Pod Topolami” - fizyko-
terapia

• Witosa 28 Sklep spoż. - przem.
• Wojska Polskiego 29b Korsak
• Wojska Polskiego Tequila
• Zawiszy Czarnego Wasiak
• Zgorzelecka 19 Sklep Spo-

żywczo-Handlowy
• Żagańska 12 Gloria - Zakład 

Usług Pogrzebowych
ŻARY-KUNICE

• Grunwaldzka Julka
• Grunwaldzka GS
• Grunwaldzka Słoneczko
• Lelewela Stacja Paliw
• Szklarska 27 Sklep

JASIEŃ
• Jana Pawła II Słoneczko
• Jana Pawła II 13 Kiosk

• Kościuszki Wasiak
• Kościuszki Sklep
• Kościuszki 2 Kiosk
• Lubska 1 Kiosk
• Lubska 3 Działkowiec
• Pl. Wolności 12 Fiamp
• Powstańców 25 Sklep
• Tarnopolska Dan-Pol
• Tenisowa 1 Sklep
• Wesoła 1 Jubo-Trans

LIPINKI ŁUŻYCKIE
• Główna Urząd Gminy
• Piaskowa sklep
• GS Sklep
• Żarska 5 Orlen

LUBSKO
• Chopina 2 Fiamp
• Dworcowa 2 Hufiec Pracy
• Głowackiego 3 Wójcicki
• Krakowskie Przedmieście  

Bombonierka
• Pl. Wolności 21 Żabka
• Poznańska Lewiatan
• Przemysłowa 8 Opaliński
• Przemysłowa 46 Centrodach
• Przemysłowa 56 Sklep Meb-

lowy „Salex”
• Reja 22 Żabka
• Staffa 7 Bolek i Lolek
• Staffa 9 Fiamp
• Warszawska 61 Stacja Paliw
• XX lecia PRL 89 Bricomarche

URZĘDY I INSTYTUCJE
PUBLICZNE

• Pogotowie Żary, Lubsko,
• Policja Żary, Lubsko, Jasień, 

Trzebiel
• Starostwo Powiatowe Żary
• Straż Żary, Lubsko
• Szpital 105 Żary,

• Urząd Gminy Żary
• Urząd Pracy Żary
• Urząd Pocztowy Osadników 

Wojskowych Żary
• Urząd Miejski Lubsko
• Organizacja Pracodawców 

Ziemi Lubuskiej
POWIAT ŻARSKI

• Grabik Kasand
• Grabik 85 Ratajczyk
• Łaz 50 Sklep na górce
• Łaz 22 Sklep Balak 
• Marszów Jupinea - gospodar-

stwo szkółkarskie
• Mirostowice Dolne Pl. Kościelny
• Mirostowice Dolne Wartęga
• Mirostowice Dolne ul. Kolejowa 

Kamil
• Olbrachtów Sklep spożywczy
• Sieniawa Żarska 17 Pawilon
• Sieniawa Żarska 46 Frykas
• Sieniawa Żarska Salonik 

Prasowy „Natalia”
ŻAGAŃ

• Bema ABC
• Bracka Żabka
• Buczka 15 Kubuś
• Fredry Wołodkiewicz
• II Armii WP.  ABC
• Jana Pawła II 1 Dom Handlo-

wy Rolnik
• Kaufland Kiosk
• Keplera Żabka
• Keplera Olin
• Keplera Społem
• Kochanowskiego 26 Max
• Kochanowskiego Olin
• Kochanowskiego Hala Spor-

towa Kiosk
• Kochanowskiego 26

• Kolejowa 50 Płonka
• Konopnickiej Olin
• Konopnickiej 26 Żabka
• Kopernika 5a Olin
• Ks. Żaganny Olin
• Ks. Żaganny Fiamp
• Myśliwska 7 Halinka
• Nocznickiego 14b Kapustin
• Nocznickiego 34a Rawa
• Nowogródzka CPN Preem Pol.
• Przyj. Żołnierza 26 Nikola
• Przyjaciół Żołnierza 23 CPN 

Orlen
• Rybacka 38 Młodzieżowe 

Centrum Kariery
• Rynek Olin
• Rynek 36 Sklep Wielobranżowy
• Słowackiego 25 ABC
• Sosnowa ABC
• Sportowa 1 naprzeciwko EKO
• Sportowa 2 Zych
• Sportowa Fiamp
• Szkolna 39 Malinka
• Szprotawska 1 Fiamp
• Szprotawska 43B Media Press
• Tesco Kiosk
• Żelazna 1 Bar (Szpital 105) 
• Żelazna 12 Sklep spożywczy
• Żółkiewskiego 17 P.H. Im-

perium
• Żółkiewskiego 26a Delikatesy

URZĘDY I INSTYTUCJE
PUBLICZNE

• Szpital 105 Żagań
• Policja Żagań
• Straż Żagań
• Pogotowie Żagań
• Urząd Pracy Żagań
• Urząd Miejski Żagań

Tu dostaniesz MOJĄ GAZETĘ

Odo, Benedykta

Adriana, Prokopa, Elżbiety

Weroniki, Zenona, Sylwii
Dzień Chodzenia do Pracy Inną 
Drogą

Filipa, Almy, Amelii

Olgi, Piusa
Światowy Dzień Ludności

Paulina, Bruno

Sary, Małgorzaty

Z KALENDARZA DYŻURY APTEK INFORMACJE - IMPREZY - WYDARZENIA

AUTOREKLAMA

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

ŻAGAŃ - DYŻURY CAŁODOBOWE
7.07 - Apteka „Eskulap”, ul. Kopernika 3a
8.07 - Apteka „Pod Kotwicą”, ul. Pomorska 1
9.07 - Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Sło-
wiański 14
10.07 - Apteka „Pod Cisami”, ul. Kochanow-
skiego 10b
11.07 - Apteka „Europejska”, ul. Ks. Żaganny 23
12.07 - Apteka „Dbam o zdrowie” (Tesco)  
ul. Reymonta 2
13.07 - Apteka „W Rynku”, ul. Rynek 10
LUBSKO
7–9.07 Apteka „Na Dobre i Na Złe”, ul. Popław-
skiego 1
10-13.07 Apteka „Hygea”, ul. Krakowskie 
Przedmieście 9
JASIEŃ POGOTOWIE PRACY
Apteka „Nowa”, ul. XX lecia 20 a
TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

7.07

8.07

9.07

10.07

11.07

12.07

13.07

TELEFONY

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

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

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

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

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

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

ZIELONA GÓRA / OCHLA 
Przez dwa dni skansen 
w podzielonogórskiej 
Ochli będzie miejscem 
spotkań miłośników 
rękodzieła, sztuki ludowej 
i nieprofesjonalnej, 
smakoszy regionalnego 
potraw i miodu, a w 
niedzielę skansen zamieni 
się również w krainę tańca 
i śpiewu. Rusza doroczne 
„Święto miodu”.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze 
z siedzibą w Ochli zaprasza w sobotę 
i niedzielę, 8 i 9 lipca, w godz. 11.00 - 17.00. 
Wydarzenie nawiązuje do kultury ludowej  
i jest przede wszystkim prezentacją  tra-
dycji i teraźniejszości związanej z pszcze-
larstwem.  W programie przewidziane są 
również  degustacje najlepszych gatunków 
miodów, prezentacje sprzętu  pszczelar-
skiego, pokazy tradycyjnego pozyskiwania 
miodu w tym bartnictwa.
Goście będą mogli poznać zastosowanie 
produktów pszczelarskich w lecznictwie 
ludowym, kosmetyce, i w kuchni przy 
przygotowywaniu potraw czy nalewek. 
Wielką atrakcją niedzielnego dnia  będzie 
występ białoruskiego zespołu Guda, który 
zaprezentuje pieśni lata i warsztaty tańca.  
A prawdziwą ucztę dla duszy sprawi  spot-
kanie autorskie z Edwardem Dębickim, 
wirtuozem akordeonu, kompozytorem, poe-
tą, pisarzem oraz znawcą kultury romskiej.  

Ponadto na scenie zaprezentują się kapele 
regionalne i odbędą się konkursy z wiedzy  
o tradycyjnym pszczelarstwie. Na ekspozy-
cji w Leśniczówce będzie można uczestni-
czyć w warsztatach artystycznych z malar-
stwa i rzeźby prowadzonych przez Hannę 
Najdowską i Sylwię Gromacką - Staśko.
Rodziny z dziećmi będą mogły spędzić 
czas w namiocie przy Rybakówce, gdzie 
za sprawą Grupy Skwar wszyscy znajdą 
coś dla siebie podczas tradycyjnych gier  
i zabaw. Dla najmłodszych przygotowana 
jest jeszcze jedna atrakcja - przejażdżki 
bryczką po skansenie oraz wiejskie przed-
szkole w zagrodzie z Cisowej.
 Święto Miodu to także jarmark rękodzieła 
ludowego i artystycznego.
Wstęp 6zł/os. Dzieci do 6 roku życia bez-
płatnie. PAS

Święto miodu w Ochli

Najlepsze miody z tegorocznych pożytków 
będzie można kupić także w Żarach podczas 
tegorocznego Jarmarku Miodu i Wina, który 
zaplanowany jest na 16 i 17 września 
fot. ARMG
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W KINIE I W TEATRZE

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

GRU, DRU I MINIONKI (animowany/komedia)
od 07.07 do 10.07 oraz 12.07 i 13.07: (3D DUB) – godz. 16:00; (2D DUB) 
– godz. 14:00 i 18:00; 11.07: (3D DUB) – godz. 15:00; (2D DUB) – godz. 
13:00 i 17:00

VOLTA (komedia/kryminalny)
od 07.07 do 10.07 oraz 12.07 i 13.07 – godz. 20:00; 11.07 – godz. 22:00

SIERANEVADA (dramat)
11.07 – godz. 19:00

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

BABY DRIVER (akcja/komedia)
od 07.07 do 13.07: (2D NAP) – godz. 10:50, 13:20, 15:50, 18:20, 20:50

VOLTA (komedia/kryminalny)
od 07.07 do 13.07: (2D) – godz. 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20 

GRU, DRU I MINIONKI (animowany/komedia)
od 07.07 do 13.07: (3D DUB) – godz. 10:30, 12:30, 14:30, 16:30; (2D DUB) 
– godz. 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30

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

TEATR NIECZYNNY. 
PRZERWA WAKACYJNA DO WRZEŚNIA.

M

KRZYŻÓWKA

Siedziba spółki: Moja Gazeta Sp. z o.o., 
ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary
Redakcja: ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary, redakcja@moja-gazeta.info 
Sekretariat: tel. 68 374 64 59, sekretariat@moja-gazeta.info
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Paweł Skrzypczyński, tel. 519077784. 
Współpraca: Halina Gola (foto), Andrzej Buczyński, Jan Mazur

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20           

Zareklamuj się u nas
w największym bezpłatnym tygodniku w regionie

Twoja reklama na naszych łamach
dotrze do tysięcy potencjalnych klientów

Patrycja Kielbowicz  tel. 519 077 782
e-mail: patrycja.kielbowicz@moja-gazeta.info

tel. 519 077 205
e-mail: reklama@moja-gazeta.info

AUTOREKLAMA REKLAMA
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Drzwi czy okna są inwestycją na wiele lat.
Budując lub remontując dom czy miesz-
kanie, stajesz przed ważna decyzją. 
Jeżeli przywiązujesz uwagę do nowo-
czesnego wzornictwa, komfortu oraz 
oszczędności, zapraszamy do zapoznania 
się z naszą ofertą.
 W segmencie drzwiowym mamy do 
wyboru kilkadziesiąt modeli. Począw-
szy od drzwi laminowych, płycinowych, 

ramiakowych , po drzwi wykonanych  
w technologi PCV.
 Nasza oferta skierowana jest do wszyst-
kich cenionych, estetykę i bezpieczeń-
stwo.
Polecamy również okna PCV wykonane 
w technologii, na profilach „VEKA”. 
Zapewniają optymalną ochronę przed 
chłodem, hałasem, jednocześnie są 
stabilne i trwałe. Możemy wybrać okna 

o powierzchniach  prostych, półzlicowa-
nych,  z listwami standard, owal lub retro. 
Do wyboru mamy bogatą gamę kolorów 
oraz różnych kształtów.

Zapraszamy o zapoznania i skorzystania 
z naszej oferty.
Salon NORD, ul. Buczka 9, Żary, 
czynny od pn.- pt. 9. 00 - 13.00. 
Tel. 509 846 355, 68 475 38 64

DOBRE OTWARCIE NA ŚWIAT
OFERTA SPECJALNA
Z ekspresową
dostawą

oraz wiele
innych

Skrzydła wewnętrzne ramiakowe

cena netto od:

320,00 zł
z VAT: 393,60 zł

cena netto od:

320,00 zł
z VAT: 393,60 zł

REKLAMA


