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Maria Łaskarzewska
dyrektor Lubskiego Domu Kultury
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REGION 
Zwiedzić całe 
województwo 
pociągiem? 
Realizacja 
takiego planu 
nigdy nie była 
łatwiejsza. Rusza 
właśnie akcja 
„Odkryj lubuskie 
koleją”. Pierwszy 
pociąg specjalny 
ruszy z Zielonej 
Góry do Tuplic.

Dzięki akcji uruchomione 
zostaną jednorazowe po-
łączenia między miastami 
i wsiami w naszym regio-
nie. 

- Lubuskie to najpięk-
niejsze miejsce na Ziemi. 
Mamy lasy, jeziora, szlak 
kościołów drewnianych, 
szlak militarny, zamki, pa-
łace i dwory. Jest się czym 
chwalić - mówi marszałek 

Elżbieta Anna Polak.
Akcję przewoźnika 

Polregio wspiera samorząd 
województwa, który dzię-
ki inicjatywie chce promo-
wać region. Chodzi także 
o zachęcenie mieszkańców 

do turystyki jednodniowej 
i promocji ekologicznego 
transportu, jakim jest ko-
lej. „Odkryj lubuskie kole-
ją” zakłada 17 specjalnych 
połączeń. Każde z nich bę-
dzie posiadało inny motyw 
przewodni np. „pociągiem 
na rower”, „pociągiem na 
kajaki”, czy też „pociągiem 
po pograniczu”. W ramach 
wycieczek przygotowane 
zostaną materiały promo-
cyjne, poczęstunek dla po-
dróżnych oraz dodatkowe 
atrakcje zapewnione przez 
lokalne samorządy.

Wszystko zacznie się 
w najbliższą sobotę, czyli 
12 maja. Tego dnia o godz. 
8:20 z Zielonej Góry ruszy 
pociąg do Tuplic. Stanie on 

także na stacjach w Nowo-
grodzie Bobrzańskim i Ża-
rach. Docelowym celem 
wycieczki będzie Łęknica, 
a dokładnie położony na 
jej terenie, wpisany na li-
stę UNESCO Park Muża-
kowski. W planach jest tak-
że rodzinny piknik. Powrót 
zaplanowano w godzinach 
popołudniowych.

Kolejne podróże ma-
ją się odbyć 13 maja (Zie-
lona Góra – Bytom Od-
rzański) i 26 maja (Zielo-
na Góra-Międzyrzecz). Do-
dajmy, że w przygotowaniu 
jest kilkanaście następnych 
kierunków, których trasy 
będą rozpoczynały się tak-
że w Gorzowie Wielkopol-
skim i pozwolą zwiedzić 

północ regionu.
Do odkrywania tury-

stycznych pereł wojewódz-
twa lubuskiego nie trze-
ba się specjalnie przygoto-
wywać. Wszystko za spra-
wą wykwalifi kowanych 
przewodników. Podczas 
wycieczek w rolę eksper-
tów wcielą się pracownicy 
PTTK, którzy opowiedzą 
o najciekawszych punktach 
podróży.

Na zwiedzenia regio-
nu lubuskiego mieszkańcy 
i goście będą mieli pół ro-
ku, bo akcja potrwa do paź-
dziernika. Szczegółowych 
informacji o podróżach 
i rozkładzie jazdy można 
szukać na stronie: www.po-
legrio.pl. PAS

Pociągi na specjalną okazję

fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Stary market LIDL, 
który wpisał się w żarski 
krajobraz, został już 
całkowicie wyburzony. 
W jego miejsce za kilka 
miesięcy stanie nowy 
obiekt handlowy tej samej 
marki.

Rozbiórka sklepu ruszyła po Wielkano-
cy. Prace szły sprawnie. Obecnie po daw-
nym markecie nie ma już nawet śladu.

Nowy Lidl ma być większy. Będzie 
dłuższy od obecnego o 10 metrów, dwu-
kondygnacyjny i z płaskim dachem. Fa-
sada będzie oszklona, hala sprzedaży bę-
dzie mieściła się na parterze, a na piętrze 
będą mieścić się biura i zaplecze socjal-
ne. Powierzchnia hali sprzedaży ma być 
większa o ponad 210 metrów kwadrato-
wych - niestety, kosztem parkingu, któ-
ry zmniejszy się o 34 miejsca postojowe. 
Będzie ich po przebudowie obiektu już 
tylko 124. 

Prace mają potrwać jeszcze kilka 
miesięcy. Na placu pracuje 40 pracowni-
ków. Zakończenie robót planowane jest 
na 11 października. 

Paweł Skrzypczyński

Nie ma już śladu po Lidlu

Lidl modernizuje swoje sklepy w całym kraju. Dotychczasowe obiekty są rozbierane łącznie z fundamentami, a w ich miejsce powstają nowe
fot.Paweł Skrzypczyński
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Trwa kompleksowa 
przebudowa ulicy 
Przemysłowej, 
począwszy od 
Sybiraków. Wartość 
inwestycji to ponad 
4 miliony złotych.
Grubo ponad sześćdziesiąt mi-
lionów wynosi obecne zadłuże-
nie gminy Lubsko. Trudno w ta-
kiej sytuacji myśleć o spekta-
kularnych inwestycjach. Jednak 
władze gminy, jak widać, robią 
co mogą, aby w miarę skromnych 
możliwości poprawić jakość ży-
cia mieszkańców. A każdą wyda-
ną złotówkę trzeba oglądać dwa 
razy.

Jedną z metod podniesie-
nia dochodów, poza wprowadze-
niem koniecznych w tej sytuacji 
oszczędności, jest sprzedaż ma-
jątku gminy.

Niedawno udało się sprze-
dać działkę przy ul. Reymonta, 
wystawioną do przetargu za nie-
spełna 300 tys. złotych. Zgłosiło 
się dwóch oferentów, z których 
jeden wylicytował ją ostatecz-
nie za niespełna pół miliona. Na-
bywcą terenu przeznaczonego na 
działalność gospodarczą jest jed-
na z żarskich firm. Kolejna dział-
ka sprzedana została na strefie 
w Górzynie.

- To pokazuje, że Lubsko 
powoli staje się terenem cieka-
wym i atrakcyjnym - mówi bur-
mistrz Lech Jurkowski. - Dużo się 
u nas buduje i nie są to tylko poje-
dyncze domki - podkreśla.

Wydać by zarobić
Burmistrz cieszy się z zagospo-
darowania budynku po byłym in-
ternacie przy ul. Grunwaldzkiej. 
Gmina zainwestowała w niego 
około 260 tysięcy, a dzięki temu 
powstało dwadzieścia mieszkań. 
Doprowadzono media i wydzie-
lono pomieszczenia.

- Już sprzedaliśmy tam 
mieszkania za ponad 600 tysięcy, 
zostały dwa czy trzy lokale - nie 
ukrywa satysfakcji lubski wło-
darz.

W tym wypadku inwestycja 
na pewno się opłaciła. Wydane 
pieniądze wróciły. I to z zyskiem. 
Ważne też, że budynek ma użyt-
kowników i żyje.

W ubiegłym roku do budże-
tu wpłynęło niecałe półtora milio-
na złotych ze sprzedaży majątku. 
Co ciekawe, tegoroczne wpływy 
już na koniec pierwszego kwarta-
łu wyniosły 1,6 miliona.

Jak zapewnia burmistrz, 
szykowane są kolejne działki, 
które trafią do sprzedaży. 

- Chciałbym, żeby Lubsko 
stało się sypialnią, także dla Żar, 
Gubina, czy Krosna - tłumaczy 
Lech Jurkowski. - Wolałbym, że-
by nasza strefa przemysłowa za-
gospodarowana została przez ma-
łe firmy, nawet kilku- czy kil-
kunastoosobowe, zamiast wiel-
kiej fabryki, która by nas tu truła. 
Niech by to była działalność ra-
czej ekologiczna, bo Lubsko jest 
przecież taką oazą spokoju - do-
daje.

Budżet napięty
- 25 kwietnia podpisaliśmy z BOŚ 
Bankiem jakby na nowo rozter-
minowanie tych kredytów, któ-
re mieliśmy i bronimy się, bo bu-
dżet mamy bardzo napięty - mó-
wi burmistrz. - W 2016 i 2017 ro-
ku odnotowaliśmy spadek zadłu-
żenia i przez to chcę pokazać, że 
cały czas się staramy.

Okres spłat został wydłużo-
ny o trzy lata. Zastawem dla ban-
ku jest hala Ośrodka Sportu i Re-
kreacji oraz dwie duże działki. 
Bez tego bank nie podjąłby roz-
mów. Na takie rozwiązanie zgo-

dzili się radni. Nie ma jednak 
obawy, że hala zostanie zamknię-
ta, czy sprzedana. Mieszkańcy 
mogą z niej cały czas korzystać. 
Tak naprawdę gmina za swoje za-
dłużenie odpowiada całym mająt-
kiem. 

Kontenerowe budowanie
W ubiegłym roku postawiona zo-
stała kontenerowa szatnia dla pił-

karzy w Mierkowie. Taniej niż 
obiekt murowany, szybka realiza-
cja i funkcjonalność. To kolejny 
przykład na działania z koniecz-
nością oszczędzania w tle. W tym 
roku w podobnej technologii zbu-
dowano świetlicę wiejską w Ty-
mienicach. Budynek parterowy, 
w całości wykonany z samono-
śnych płyt warstwowych PW 12, 
ma też taką zaletę, że w razie po-

trzeby można go rozbudować, do-
kładając kolejne klocki, a nawet 
przenieść w inne miejsce. Koszt 
to zaledwie trzysta tysięcy zło-
tych wliczając wszystkie dodat-
kowe koszty. W ten sposób po-
wstał budynek o powierzchni po-
nad siedemdziesiąt metrów kwa-
dratowych, długo oczekiwany 
przez lokalną społeczność. Dla 
porównania, nieduża murowa-
na świetlica w Dłużku kosztowa-
ła około milion złotych i gdy się 
okazuje, że mieszkańcy chcieliby 
większy obiekt, to w tym momen-
cie nie bardzo można cokolwiek 
z tym zrobić.

Kolejne inwestycje
Oprócz realizowane obecnie uli-
cy Przemysłowej, którą w pełnej 
krasie będzie można zobaczyć już 
na wakacje, gmina przymierza się 
do następnych projektów. Nie-
długo w trzech wsiach staną no-
we place zabaw. Każdy wartości 
około 60 tysięcy złotych. Na dwa 
następne zostały złożone wnio-
ski o dofinansowanie. Lech Jur-
kowski nie zraża się tym, że przez 
niektórych nazywany jest burmi-
strzem od placów zabaw, bo - jak 
twierdzi - takie są oczekiwania 
i potrzeby mieszkańców.

Rozważane jest montowa-
nie ledowego oświetlenia na ko-
lejnych ulicach. Oszczędności na 
energii elektrycznej pozwolą póź-
niej spłacić zakup tego typu lamp. 

A najnowszą inwestycją 
w Lubsku będzie ponowny mon-
taż rozebranego placu zabaw na 
Karasiu. Ale to zupełnie inna hi-
storia. 

Andrzej Buczyński

AKTUALNOŚCI

LUBSKO Są inwestycje pomimo ogromnego zadłużenia gminy

Lech Jurkowski, burmistrz Lubska
- To dla mnie trochę przykre, bo nie za bardzo 
mam jak się wykazać. Co innego, jak się ma pie-
niądze. To jest trochę tak, jak powtarzał mój oj-
ciec - ktoś poszedł do ekstra restauracji, najadł 
się, a tobie zostawił rachunek do zapłacenia. 
Dlatego robimy to co robimy, wiele rzeczy wła-
snym sumptem. Dużą inwestycją, która się uda-
ła, jest właśnie Przemysłowa. Dostaliśmy na nią 
dofinansowanie. Wszystko praktycznie, z takich 
większych rzeczy, robimy dzięki dofinansowa-
niu, albo w sposób, który będzie w przyszłości 
obniżał koszty utrzymania. 

Z dużych spraw czeka nas jeszcze zakup sa-
mochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gó-
rzynie. Ogłoszony przetarg musieliśmy unieważ-
nić, bo przekraczał planowane wydatki o 250 ty-
sięcy. Po zmianie kryteriów liczymy na to, że ce-
na spadnie. Przed końcem tej kadencji chciałbym 

jeszcze wbić pierwszą łopatę rozpoczynającą bu-
dowę nowej remizy w Górzynie. Projekt prak-
tycznie mamy. Dobrze by było, gdybyśmy mo-
gli w tym roku wylać chociaż ławy fundamento-
we. Budowa mogłaby być kontynuowana w na-
stępnej kadencji.

A jednak coś robią

fot. Andrzej Buczyński

Trwają prace przy przebudowie ulicy Przemysłowej w Lubsku  fot. Andrzej Buczyński
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Z Januszem 
Dudojciem, 
starostą żarskim, 
o zamieszaniu 
w sprawie budowy 
placu zabaw na 
terenie zalewu Karaś 
w Lubsku rozmawia 
Paweł Skrzypczyński

Kto w końcu rozebrał ten plac 
zabaw na zalewie Karaś ?
- Z pewnością nie starosta. Sta-
rosta nie jest od rozbierania pla-
ców zabaw. Chyba, że sam jest in-
westorem. Teraz takie place szy-
kujemy np. z projektu rządowego 
OSA dla osób starszych przy Do-
mu Pomocy Społecznej w Lub-
sku i Miłowicach. Musimy speł-
nić wszelkie procedury. Inwestor 
decyduje jak inwestycję przygo-
tować, skąd wziąć pieniądze, ja-
ki zrobić projekt. Potem ktoś mu-
si to wykonać i odebrać, a jak coś 
jest nie tak, to rozebrać. Starosty, 
w przypadku placu zabaw na Ka-
rasiu, nie było na żadnym z tych 
etapów.

No, ale decyzje jakieś 
w starostwie wydajecie. 
Jest przecież Wydział 
Budownictwa.
- W starostwie wydaje się decyzje 
lub brak sprzeciwu do budowy, 
ale na projekty budowy czegoś, 
co ma dopiero powstać, a nie te-
go, co już zostało wybudowane. 
Jeżeli zostało coś wybudowane, 
a tak było w przypadku tego pla-
cu zabaw, to zajmuje się tym ad-
ministracja wojewody. Decyzje 
o ekspertyzach, opłatach legali-
zacyjnych czy rozbiórkach należą 
do wojewody, pod którego podle-
ga Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego z siedzibą w Ża-
rach.

Starosta nie ma żadnego 
przełożenia na Inspektora 
Nadzoru?
- Siedziba w Żarach i określenie 
„powiatowy” oznacza teren dzia-
łania, a nie to, że inspektor pod-
lega pod starostę. Merytorycznie 
podlega pod wojewodę. Jeżeli 
starostwo zrobi coś źle, to są for-
my odwołań od tego. Jeżeli jest 
coś nie tak z naszej strony, to ma-
my kary nawet po 500 zł dzien-
nie. W przypadku placu zabaw na 
Karasiu było odwołanie do woje-
wody, który utrzymał, że to jego 

kompetencja, a nie starosty, i że 
to on decyduje o tym placu. Nie 
wiem skąd pretensje do mnie.

Czuje się pan wmieszany w tę 
sprawę?
- Tak. I właśnie nie wiem dlacze-
go. Może to zamierzone, celowe 
działania burmistrza Jurkowskie-
go, które mają przenieść ciężar 
odpowiedzialności za popełnio-
ne błędy na inną osobę? W tym 
wypadku na obranego przez nie-
go, potencjalnego kontrkandyda-
ta na burmistrza Lubska.

Nie można było jakoś tej 
sprawie pomóc?
- Zabiegałem o to. Pomóc mógł 
tylko Inspektor Nadzoru Budow-
lanego i bardzo pomógł. Wskazał 
rozwiązania: albo opłata legali-
zacyjna albo rozbiórka i od nowa 
projekt oraz budowa. W Lubsku 
wybrana została ta druga forma, 
ale w sposób mocno polityczny.

Co to znaczy „polityczny”?
- Zaraz po wakacjach została 
wydana decyzja wojewody. By-
ło wiadomo, że plac to samowo-

la budowlana i coś trzeba z nim 
zrobić. Można było działać już 
w październiku, listopadzie, 
grudniu czy po nowym roku, czy-
li wówczas, gdy dzieci - mówiąc 
w dużej przenośni - „śpią”, a nie 
wtedy, gdy dzieci „obudziły się” 
na wiosnę. To nie jest w porząd-
ku. Były też inne kłopoty. 

Jakie kłopoty?
- Po rozbiórce placu, dokumen-
ty projektowe wraz z wnioskiem 
zostały złożone. Czas uciekał, 
a projekt i wniosek wymagał po-
prawek oraz uzupełnień. Osobi-
ście prosiłem pracowników sta-
rostwa, żeby wzięli sprawę pla-
cu w swoje ręce, aby bezpośred-
nio skontaktowali się z osobą, 
która projektowała plac i wska-
zali, co należy w projekcie popra-
wić oraz uwzględnić. Poprosili 
również Panią Marię Łaskarzew-
ską o osobiste przybycie. I rze-
czywiście Pani Łaskarzewska do 
starostwa przyjechała, za co ser-
decznie dziękuję. Wspólnymi si-
łami oraz dzięki perfekcyjnemu 
zachowaniu pracowników uda-
ło się wszystko skorygować: Pani 

Maria uzupełniła wniosek, a pro-
jektant w Wrocławia wprowadził 
zmiany z uwzględnieniem pol-
skich norm. A wszystko po to, aby 
Burmistrz nie naraził się ponow-
nie dzieciom i rodzicom.

Zarzuca pan brak współpracy?
- Niczego nie zarzucam, ale jak 
ktokolwiek coś buduje, to powi-
nien się swoją budową intereso-
wać. Inni inwestorzy przyjeżdża-
ją, pytają co można w projekcie 
zmienić czy naprawić. Jak trze-
ba to poprawiają. Ja tylko przypo-
mnę, że drogą służbową ze sta-
rostwa do urzędu gminy Lubsko 
odeszła pani Brygida Daszkie-
wicz, wieloletnia pracownik Wy-
działu Budownictwa, która bez-
pośrednio zajmowała się w staro-
stwie takimi sprawami. Wydawa-
ła decyzje i pozwolenia. To po co 
dzwonić do Żar, nie wiadomo do 
kogo, skoro w lubskim urzędzie 
pracuje tak kompetentna i do-
świadczona osoba? Nie można 
mieć też pretensji do Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, który wy-
konuje swoją pracę. Jeżeli coś już 
się stało, to trzeba to naprawić, 

a nie zrzucać winę na innych.

Ma pan na myśli kwestię 
odpowiedzialności?
- No tak. Nikt nikomu za nic nie 
zapłaci. Jak coś się stanie dziec-
ku, to firmy ubezpieczeniowe 
mogą wypłacić odszkodowanie, 
ale potem, na drodze sądowej 
mogą żądać zwrotu pieniędzy 
od tych, którzy coś po drodze źle 
zrobili. Takich przykładów z ca-
łego kraju jest wiele. Prokurator 
natychmiast zapyta, czy obiekt 
jest wybudowany legalnie.

To po co to całe zamieszanie?
- Nie wiem. Można wszystko było 
zrobić spokojnie, tak żeby dzie-
ciom nie sprawiać przykrości. 
Sprawa jednak została rozdmu-
chana, a starosta został w nią 
wmieszany, bo „starosta wszyst-
ko może”. Wszystko można, ale 
nie zawsze. Sprawa została wyja-
śniona, wszystko jest uregulowa-
ne i można spać spokojnie. Uwa-
żam, że czasem warto jest zrobić 
kilka kroków w tył, niż na oślep, 
uparcie przeć do przodu, bez li-
czenia się z konsekwencjami.

Wszystko można, ale 
nie zawsze

fo
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Zdecydowana 
akcja 
funkcjonariuszy 
Policji 
spowodowała 
zamknięcie 
stoisk 
handlowych, 
w których można 
było kupić 
przedmioty 
z nazistowskimi 
symbolami
Na przygranicznym baza-
rze w Łęknicy policjan-
ci z Komendy powiatowej 
Policji w Żarach oraz Ko-
misariatu Policji w Lubsku 
przeprowadzili szeroko za-
krojone działania, poprze-
dzone pracą operacyjną. 
W wyniku błyskawicznej 
i zdecydowanej akcji funk-
cjonariusze zabezpieczyli 
blisko 1800 przedmiotów, 
które posiadały faszystow-
skie symbole. Policjan-
ci uderzyli w kliku punk-
tach jednocześnie, zabez-
pieczając podejrzany towar 
na trzech stoiskach. Przed-
mioty do sprzedaży ofero-
wali mężczyźni w wieku 

36, 47 i 70 lat. Wszyscy są 
mieszkańcami powiatu żar-
skiego. Wstępnie zostali 
już przesłuchani. Mężczyź-
ni tłumaczyli, że nie wie-
dzieli, że tego typu proce-
der jest zabroniony. Wśród 
znalezionych na bazarze 
rzeczy znajdowały się heł-
my, czapki, pieczątki, noże, 
popielniczki czy przypin-
ki. Na przedmiotach tych 
umieszczone były symbo-
le faszystowskie takie jak 
swastyki, gapy, tzw. runa. 

- W kwestii zabezpie-
czonych rzeczy wypowie 
się biegły. Już samo po-
siadanie takich przedmio-
tów w celu rozpowszech-
niania zagrożone jest karą 
pozbawienia wolności do 
lat dwóch - tłumaczy pod-
kom. Aneta Berestecka, 
oficer pasowy KPP w Ża-
rach. - Propagowanie faszy-
zmu lub innego totalitarne-
go ustroju jest w Polsce 
przestępstwem podobnie 
w przypadku, posiadania, 
utrwalania, prezentowania, 
przechowywania, czy na-
bywania przedmiotów za-
wierających treści faszy-
stowskie - dodaje. PAS

POWIAT ŻARSKI Akcja na pamiątki po nazistach

Osoby trudniące się handlem przedmiotami z symbolami nazistowskimi nie mogą czuć się bezkarne fot.KPP Żary

Bez przebaczenia

Art. 256. § 1. Kto publicznie 
propaguje faszystowski lub inny to-
talitarny ustrój państwa lub nawołu-
je do nienawiści na tle różnic narodo-
wościowych, etnicznych,rasowych, 
wyznaniowych albo ze względu na 
bezwyznaniowość podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności al-
bo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, 

kto w celu rozpowszechniania pro-
dukuje, utrwala lub sprowadza, na-
bywa, przechowuje, posiada, prezen-
tuje, przewozi lub przesyła druk, na-
granie lub inny przedmiot, zawiera-
jące treść określoną w § 1 albo będą-
ce nośnikiem symboliki faszystow-
skiej, komunistycznej lub innej tota-
litarnej.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa 

sprawca czynu zabronionego okre-
ślonego w § 2, jeżeli dopuścił się te-
go czynu w ramach działalności ar-
tystycznej, edukacyjnej, kolekcjo-
nerskiej lub naukowej.

§ 4. W razie skazania za prze-
stępstwo określone w § 2 sąd orzeka 
przepadek przedmiotów, o których 
mowa w § 2, chociażby nie stanowiły 
własności sprawcy.
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REKLAMA

ŻARY Dwójka 
uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 
5 wykazała się 
godną podziwu 
i naśladowania 
postawą.
Młodzi ludzie w parku przy ul. 
Jana Pawła II w Żarach znaleź-
li portfel, w którym znajdowała 
się duża suma pieniędzy oraz kar-
ty bankomatowe. Nie zastanawia-
jąc się długo, dwójka uczniów bez 
wahania przekazała wszystko po-
licjantom z żarskiej komendy, a ci 
zgubę przekazali właścicielowi.

Komendant Powiatowy Po-
licji w Żarach kom. Maciej Sałek, 
podczas spotkania w szkole, oso-
biście pogratulował Wiktorii Le-
wandowskiej oraz Kacprowi Zie-
lonce wspaniałej postawy obywa-
telskiej. 

Komendant w obecności dy-
rekcji szkoły oraz uczniów kla-
sy, do której uczęszczają Wiktoria 
i Kacper, podziękował za obywa-
telską postawę i podkreślił, że ta-
kie zachowanie zasługuje na naj-
wyższe uznanie. PAS

Zachowali się jak należy

Komendant Maciej Sałek osobiście podziękował uczniom fot.KPP Żary
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ŻARY Policjanci 
i sędziowie 
piłkarscy 
rozegrali 
charytatywny 
mecz dla 
dwuletniego 
Mikołajka, który 
ma uszkodzony 
rdzeń kręgowy

Lubuski Związek Piłki 
Nożnej Podokręg w Żarach 
oraz policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Ża-
rach zorganizowali mecz 
charytatywny dla dwulet-
niego synka jednego z żar-
skich policjantów - Miko-
łajka, który ma uszkodzony 
rdzeń kręgowy. W Święto 
Konstytucji 3 maja o godz. 
14.00 na stadionie „Syre-
na” w Żarach drużyna po-
licjantów zagrała przeciw-
ko drużynie sędziów pił-
karskich. 

Podczas imprezy cha-
rytatywnej na uczestników 
czekało wiele atrakcji. Dla 

dzieci przygotowane by-
ły gry i zabawy ruchowe 
oraz dmuchane zamki uży-
czone przez Urząd Mia-
sta. Powodzeniem cieszy-
ło się stoisko policyjne żar-
skiej komendy, gdzie moż-
na było zrobić pamiątkowy 
odcisk palca, przymierzyć 
kask, kamizelkę i tarczę, 
a także wsiąść do policyj-
nego radiowozu. Policjan-
ci z dziećmi rozmawiali 
o bezpieczeństwie, z mło-
dzieżą o pracy w Policji. 

Dużo emocji wzbu-
dził dynamiczny i pro-
fesjonalny pokaz z psa-
mi patrolowymi, przygo-
towany przez policyjnych 
przewodników z Komen-
dy Miejskiej Policji w Zie-
lonej Górze. Każdy mógł 
zobaczyć jakie wyposa-
żenie posiada wóz stra-
żacki i zbadać poziom cu-
kru oraz ciśnienie w ka-
retce pogotowia. Moż-
na było z bliska podzi-
wiać zabytkowe samocho-
dy, a także wsiąść na mo-

tocykl. W przerwie meczu 
odbyła się licytacja chary-
tatywna bardzo ciekawych 
przedmiotów m.in. karne-
tu na basen, karnetu na za-
jęcia fitness, piłek i koszu-
lek z autografami znanych 
sportowców, płyt cd z auto-
grafami wykonawców. Dla 
smakoszy czekały pieczo-
ne kiełbaski oraz pieczony 
dzik. Po meczu odbył się 
trening fitness dla pań, któ-
ry poprowadziła Dominika 
Rezlerska. Pogoda sprzyja-
ła, a mieszkańcy Żar i oko-
licznych miejscowości, 
którzy przyszli wspomóc 
Mikołajka, na pewno tego 
dnia się nie nudzili. 

- Nie wynik był tu 
najważniejszy, a szlachet-
ny cel w jakim wszyscy się 
spotkali tego dnia. Serdecz-
nie dziękujemy wszyst-
kim, którzy zaangażowa-
li się w przedsięwzięcie - 
podsumowuje wydarzenie 
podkom. Aneta Berestecka, 
oficer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Charytatywny mecz dla Mikołajka

Wynik sportowy nie był istotny - w tym przypadku wszyscy wygrali fot.KPP Żary

POMÓŻ MIKOŁAJKOWI
Wpłat na kosztowną rehabilitację Mikołajka można dokonywać 

przez cały czas na: 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

konto nr.: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 
tytułem: 29953 - Walasek Mikołaj - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

fot.Lubuski ZPN

fot.Lubuski ZPN fot.Lubuski ZPN
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POWIAT ŻARSKI 
Funkcjonariusze polsko-
niemieckiego patrolu 
z Placówki Straży 
Granicznej w Tuplicach 
oraz z BPOLI Forst 
postanowili skontrolować 
jadący od strony Niemiec 
Fiatem Ducato typu 
kamper. Po tym jak 
kierowca nie zatrzymał się, 
ruszyli w pościg.
Pomimo wyraźnych sygnałów do zatrzyma-
nia, kierowca pojazdu pojechał w kierunku 
Żar. Do pościgu włączyli się również funkcjo-
nariusze Policji. Kiedy kierowca fiata skręcił 
w kierunku pobliskiego lasu funkcjonariusze  
utracili kontakt wzrokowy z pojazdem. Po 
chwili zauważyli ścigany samochód. Stał po-
rzucony w lesie. Poszukiwania kierowcy w po-
bliskiej okolicy nie przyniosły rezultatu. Spraw-
dzenia dokonane poprzez Polsko-Niemiec-
kie Centrum Współpracy Służb Granicznych  
Policyjnych i Celnych potwierdziły, że sa-
mochód został skradziony na terytorium Nie-
miec. Wartość odzyskanego kampera wynosi 
270 tysięcy złotych. Pojazd przekazano poli-
cjantom z Żar, którzy dalej poprowadzą spra-
wę. PAS

Pościg za kamperem

Kamper wróci do prawowitego właściciela fot.Nadodrzański Oddział SG

REGION  
W długi majowy 
weekend 
policjanci mieli 
ręce pełne 
roboty. Udało się 
wyeliminować 
nietrzeźwych 
kierowców, 
którzy mogli 
stanowić 
zagrożenie dla 
innych.
Policjanci od piątku 27 
kwietnia prowadzili ak-
cję „Majowy weekend”, 
którą zakończyli 6 ma-
ja 2018 r. Funkcjonariu-
sze dbali, aby ruch na 
głównych ciągach komu-
nikacyjnych odbywał się 
płynnie, a także bezpiecz-
nie. Podczas długiej ma-
jowej przerwy na tere-
nie powiatu żarskiego do-
szło do jednego wypad-
ku, odnotowano 21 ko-
lizji. Mundurowi spraw-
dzali, czy kierujący po-
siadają wymagane doku-
menty, kontrolowali pręd-
kość z jaką się poruszali, 
stan trzeźwości. Pod lu-

pę wzięli również sposób 
przewożenia dzieci w po-
jazdach oraz, czy podró-
żujący korzystają z pasów 
bezpieczeństwa. Podczas 
akcji funkcjonariusze nie 
dopuścili do dalszej jaz-
dy ośmiu nietrzeźwych 
kierowców oraz jedne-
go po użyciu alkoholu. 
Jeden z kierujących, za-
trzymany do kontroli dro-
gowej w Żarach, 63-let-
ni mieszkaniec pow. żar-
skiego, kierował samo-
chodem Daewoo i miał 
miał blisko dwa promile 
alkoholu. 

- Nieodpowiedzialni 
kierowcy nie unikną kon-
sekwencji, wszyscy, któ-
rzy decydują się wsiąść za 
kierownicę będąc w sta-
nie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odu-
rzającego, muszą liczyć 
się z utratą prawo jazdy. 
Za tego typu przestęp-
stwo grozi kara grzywny, 
ograniczenia wolności al-
bo pozbawienia wolności 
do lat dwóch. - informuje 
podkom. Aneta Berestec-
ka, oficer prasowy KPP 
w Żarach. PAS

Podsumowanie majówki
POWIAT ŻAGAŃSKI 
Prokuratura Rejonowa 
w Żaganiu skierowała 
do Sądu Rejonowego 
w Żaganiu akt oskarżenia 
przeciwko oszustowi, który 
podszywał się pod innych, 
żeby wyłudzać pieniądze

Podejrzany Szymon K., podejrzany jest 
o to, że w okresie od lipca 2014 r. do kwiet-

nia 2016 r. w Szprotawie, prowadząc dzia-
łalność gospodarczą pod nazwą S&J Usłu-
gi Finansowe, podszywał się pod inne oso-
by. Wykorzystywał ich dane osobowe 
w celu wyrządzenia im szkody majątko-
wej. W jaki sposób? Wprowadzał w błąd 
firmy pożyczkowe, składając bez wiedzy 
i zgody tych osób wnioski o pożyczki. Do-
prowadził firmy pożyczkowe do nieko-
rzystnego rozporządzenia mieniem. Uczy-
nił sobie z popełnienia przestępstwa stałe 
źródło dochodu. PAS

Oskarżenie za oszustwa

Uwaga!
Pokrzywdzeni 
mogą skorzystać 
z przysługujących 
im praw 

1. Pokrzywdzony, 
aż do czasu rozpoczęcia 
przewodu sądowego na 
rozprawie głównej, mo-
że złożyć oświadczenie, 
że będzie działał w cha-
rakterze oskarżyciela 
posiłkowego (art. 54 § 
1 kpk).

2. Pokrzywdzony, 
aż do rozpoczęcia prze-
wodu sądowego na roz-
prawie głównej, mo-
że wytoczyć przeciw 

oskarżonemu powódz-
two cywilne w celu do-
chodzenia w postępo-
waniu karnym roszczeń 
majątkowych, wynikają-
cych bezpośrednio z po-
pełnienia przestępstwa 
(art. 62 kpk).

3. Zgodnie z art. 
107 § 2 kpk za orzecze-
nie co do roszczeń ma-
jątkowych uważa się 
również orzeczenia na-
kładające obowiązek 
naprawienia szkody lub 
zadośćuczynienia za do-
znaną krzywdę oraz na-
wiązkę orzeczoną na 
rzecz pokrzywdzonego, 
jeżeli nadają się one do 

egzekucji w myśl prze-
pisów kodeksu postępo-
wania cywilnego.

4. Jeżeli nie wyto-
czono powództwa cy-
wilnego, pokrzywdzo-
ny, a także prokurator, 
zgodnie z art. 49a kpk, 
może aż do zakończenia 
pierwszego przesłucha-
nia pokrzywdzonego na 
rozprawie głównej zło-
żyć wniosek, o którym 
mowa w art. 46 § 1 ko-
deksu karnego (wnio-
sek o naprawienie wy-
rządzonej szkody w ca-
łości lub części, a także 
zadośćuczynienia za do-
znaną krzywdę).

Do akcji „Majowy week-
end” wyznaczono każ-
dego dnia w całym wo-
jewództwie lubuskim 
blisko 130 policjantów 
tylko z ruchu drogowe-
go. Generalnie „majów-
ka” na lubuskich dro-
gach przebiegała spo-
kojnie. Tragiczna oka-
zała się sobota 5 ma-
ja, podczas której życie 
straciły aż trzy osoby. 
Łącznie na lubuskich 
drogach policjanci od-
notowali 19 wypadków, 
w których zginęły czte-
ry osoby, a 22 zostały 
ranne. Mundurowi za-
trzymali 78 kierowców, 
którzy mimo wielu ape-
li wsiedli za kierowni-
cę wcześniej spożywa-
jąc alkohol. Policjanci 
ujawnili 31 kierujących, 
którzy w terenie zabu-
dowanym przekroczy-
li dopuszczalną pręd-
kość o ponad 50 km/h. 
Zostały im zatrzymane 
uprawnienia do kiero-
wania na okres trzech 
miesięcy.
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POWIAT ŻARSKI „ W małej 
gminie wielki futbol” - pod 
takim hasłem rywalizować 
będą dzieci w turnieju piłki 
nożnej, organizowanym 
z okazji nadchodzących 
piłkarskich Mistrzostw 
Świata.

Zbliża się „piłkarskie święto”. W tym roku 
Mistrzostwa Świata odbędą się na przeło-
mie czerwca i lipca w Rosji. Zanim jednak 
do rywalizacji staną zawodowcy, to w lo-
kalnym turnieju, organizowanym przez mi-
łośników futbolu w Trzebielu, rywalizo-
wać będą dzieci z klas 1-3 (rocznik 2008 
i młodsi), z 32 szkół powiatu żarskiego 
i rejonu Gubina. 

Każda drużyna-szkoła będzie od po-
czątku do końca reprezentować kraj uczest-
nika Mistrzostw Świata w Rosji.

Na uroczyste otwarcie MUNDIA-
LITO 2018, na boisku Orlik w Trzebielu, 
we wtorek 15 maja o godz. 11:00 odbędzie 
się mecz otwarcia, który sędziowali będą 
profesjonalni sędziowie z Podokręgu Żar-
skiego. W tym samym dniu odbędą się po-
zostałe mecze grupy A. 

Mecze turnieju rozgrywane będą 
w sześciu miejscowościach – gospodarzach 
mistrzostw. Rozgrywki prowadzone będą 
na Orlikach w Gubinie, Lipinkach Łużyc-
kich, Lubsku, Jasieniu, Żarach i Trzebie-
lu. Finał zaplanowany jest na 14 czerwca 
o godz. 11.00, na boisku Orlik w Trzebielu.

Celem mistrzostw jest promowanie 
wśród dzieci sportowej aktywności i za-
sad gry fair play, aktywizacja lokalnych 
społeczności, integracja młodzieży ze śro-
dowisk wiejskich i miejskich, zachęta do 

wspólnego organizowania różnych działań 
sportowych na obiektach wybudowanych 
w ramach programu „Moje boisko – Or-
lik 2012”. W gminie Trzebiel mają już do-
świadczenie w organizacji dużych turnie-
jów. W 2012 roku organizatorzy przygo-
towali MiniEURO2012, w którym uczest-
niczyło 16 drużyn, w 2014 roku zorgani-
zowali MUNDIALITO2014 z udziałem 32 
drużyn, a w 2016 roku odbył się turniej Mi-
niEURO2016 z udziałem 24 drużyn. 

- Jako organizatorzy tego wydarze-
nia sportowego doskonale zdajemy sobie 
sprawę z obowiązku kształtowania pozy-
tywnych i aktywnych postaw prosporto-
wych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzie-
ży - tłumaczy Sylwester Mazurkiewicz, 
koordynator turniej, trener i opiekun Or-
lika w Trzebielu. - Czynimy starania, aby 
każdy z zawodników dostał upominek lub 
nagrodę, dlatego też pozyskujemy sponso-
rów, aby wysiłek włożony przez najmłod-
szych adeptów piłki nożnej był choć w ma-
łym stopniu nagrodzony - dodaje.

Paweł Skrzypczyński

Najmłodsi powalczą na „Mundialito 2018”

POWIAT 
ŻARSKI Wiedzą, 
umiejętnościami 
i doświadczeniem 
musieli wykazać 
się uczestnicy 
Powiatowego 
Turnieju 
Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym.

Policjanci Wydziału Ruchu Dro-
gowego z Komendy Powiatowej 
Policji w Żarach przeprowadzi-
li Turniej Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym w, którym uczest-
niczyli uczniowie podstawówek 
z całego powiatu żarskiego oraz 
uczniowie oddziałów gimna-
zjalnych. Turniej został przepro-
wadzony w Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego 
w Żarach, a zorganizowany został 
przez Kuratorium Oświaty, Pol-
ski Związek Motorowy oraz Sto-
warzyszenie Edukacja i Technika. 

Zawodnicy uczestniczyli w kilku 
konkurencjach. Pierwszym eta-
pem był test wiedzy, który zawie-
rał pytania dotyczące znajomości 
znaków i przepisów ruchu drogo-
wego, udzielanie pierwszej po-
mocy. Kolejna cześć to zadania 
praktyczne pokonanie toru prze-
szkód oraz przejazd przez mia-
steczko ruchu drogowego. Po-
ziom przygotowania uczestników 
do zawodów był bardzo wysoki.

W klasyfikacji drużyno-
wej szkół podstawowych wygrała 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lub-
sku, a w klasyfikacji indywidual-
nej I miejsce zajęła Kornelia Zim-
na ze szkoły Podstawowej nr 1 
w Lubsku. W klasyfikacji druży-
nowej starszej grupy (oddziałów 
gimnazjalnych) Szkoła Podsta-
wowa NSPJ w Lubsku z Oddzia-
łami Gimnazjalnymi, a w klasyfi-
kacji indywidualnej I miejsce za-
jął Marcel Fałek z tej szkoły.

Uczestnikom i zwycięzcom 
gratulujemy! PAS

Powiatowy turniej bezpieczeństwa

Turnieje oraz konkursy są doskonałą okazją , aby utrwalać wiedzę o bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży,  
a tym samym poprawiać ich bezpieczeństwo fot.KPP Żary

Grupa A
ORLIK Trzebiel 
15.05. godz. 11.00
1. SP Trzebiel A / ROSJA
2. SP Łęknica / ARABIA SAUDYJSKA
3.SP Niwica / EGIPT
4. SP Żarki Wielkie / URUGWAJ

Grupa B ORLIK Trzebiel 
16.05. godz. 9.00  
1. SP Trzebiel B / PORTUGALIA
2. SP Nowe Czaple / HISZPANIA
3. SP Tuplice / MAROKO
4. /IRAN

Grupa C
ORLIK Żary 
22.05. godz. 9.00
1. SP Żary nr 1 / FRANCJA
2. SP Żary nr 3 / AUSTRALIA
3. SP Żary nr 2 / PERU
4. SP Żary nr 10 / DANIA

Grupa D
ORLIK Lipinki Łuż. 18.05. godz. 9.00
1. SP Złotnik / ARGENTYNA
2. SP Lipinki Łużyckie / ISLANDIA
3. SP Sieniawa Żarska / CHORWACJA
4. SP Grabik / NIGERIA

Grupa E ORLIK 
Gubin 17.05. godz. 9.00
1. SP Grabice / BRAZYLIA
2. SP Starosiedle / SZWAJCARIA
3. SP Gubin nr 3 B / KOSTARYKA
4. / SERBIA

Grupa F ORLIK 
Gubin 17.05. godz. 9.00
1. SP Gubin nr 3 A / NIEMCY
2. SP Gubin nr 2 / MEKSYK
3. SP Bieżyce – Czarnowice / 
SZWECJA
4. / KOREA POŁUDNIOWA

Grupa G
ORLIK Lubsko 
24.05. godz. 9.00
1. SP Brody / BELGIA 
2. SP Mierków / PANAMA
3. SP Lubsko nr 3 / TUNEZJA
4. SP Lubsko nr 1 / ANGLIA

Grupa H
ORLIK Jasień  23.05. godz. 9.00
1. SP Górzyn / POLSKA
2. SP Golin / SENEGAL
3. SP Wicina / KOLUMBIA
4. SP Jasień / JAPONIA

MUNDIALITO 2018
Wyniki losowania grup i drużyn-szkół 

oraz terminy rozgrywek grupowych.
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Przy Pomniku Orła 
Białego w Sieniawie 
Żarskiej mieszkańcy 
i zaproszeni 
goście upamiętnili 
zakończenie II wojny 
światowej w Europie. 
Uroczystość 
połączona była ze 
Świętem Jednostek 
Garnizonu Żary.
W rocznicę zakończenia woj-
ny światowej w Europie, Za-

rząd Stowarzyszenia 42. Pułku 
Zmechanizowanego i 11.Bryga-
dy Zmechanizowanej zorganizo-
wało 7 maja, wspólnie z Wójtem 
Gminy Żary, dyrektorem i Radą 
Rodziców szkoły podstawowej 
oraz sołtysem Sieniawy Żarskiej 
z Radą Sołecką, uroczystości 
upamiętniające polskich żołnie-
rzy – uczestników walk i budowy 
państwowości polskiej w Gminie 
Żary. 

Uroczystości z udziałem 
weteranów, członków organizacji 
kombatanckich, Kresowego To-

warzystwa Turystyczno- Krajo-
znawczego im. Orląt Lwowskich, 
młodzieży, mieszkańców i władz 
Gminy rozpoczęły się przy Po-
mniku Orła Białego. Asystę ho-
norową pełnili żołnierze WP z 11. 
Batalionu Dowodzenia z Żagania 
oraz uczniowie ze szkoły podsta-
wowej. 

- Do rangi symbolu urastał 
fakt, że wojna rozpoczęta atakiem 
hitlerowskich Niemiec na Polskę 
we wrześniu 1929 roku, kończyła 
swój krwawy marsz w maju 1945 
roku, kilkadziesiąt kilometrów od 

nowych granic Państwa Polskie-
go - podkreślił ppłk rez. Krzysz-
tof Polusik, prezes Stowarzysze-
nia 42.PZ i 11.BZ oraz sekretarz 
Federacji Organizacji Polskich 
Pancerniaków. - Chylimy głębo-
ko czoła przed naszymi poprzed-
nikami, żołnierzami wszystkich 
formacji, którym przewodził 
orzeł biały. Ze szczególną czcią 
pochylamy się nad uczestnikami 
walk oraz weteranami trudnych, 
pierwszych lat powojennej od-
budowy kraju i Ziemi Lubuskiej. 
Słowa szczerego podziwu za wy-

trwałość, hart ducha i niezłomne 
trwanie przy Macierzy kieruję do 
obecnych wśród nas przesiedleń-
ców ze wschodnich województw 
II Rzeczypospolitej. - dodał.

Uczestnicy uroczystości 
złożyli wiązanki kwiatów i za-
palili znicze. Po części oficjal-
nej wszyscy wspólnie świętowa-
li przy żołnierskiej grochowce 
i występach młodzieży ze szkoły 
podstawowej oraz chóru parafial-
nego z Sieniawy Żarskiej. 

Paweł Skrzypczyński

GMINA ŻARY 73. Rocznica zakończenia II Wojny Światowej w Europie

Historyczne wydarzenia są w wielu rodzinach wciąż żywe, a kolejne pokolenia niosą o tym pamięć fot.nadesłane

Młodzież szkolna, samorządowcy, kombatanci, przedstawiciele różnych organizacji i mieszkańcy - wszyscy upa-
miętnili zakończenie wojny fot.nadesłane

Uroczyste spotkanie uświetniły występy artystyczne fot.nadesłane

Pamięć o końcu wojny



11 maja 2018       Moja Gazeta14 ŻYCIE WOKÓŁ NAS

Wielkie święto 
kabaretu w Sieniawie 
Żarskiej zbliża 
się wielkimi 
krokami. Ruszają 
„Letnie Spotkania 
Kabaretowe 
„Ściernisko”. Oj, 
będzie się działo!

Wydarzenie rusza w sobotę, 26 
maja o godz. 19:00. W tym ro-
ku na scenie za remizą strażac-
ką w Sieniawie Żarskiej pojawią 
się gwiazdy: Kabaret Chyba, 
Kabaret Nowaki, Mikołaj Cie-
ślak oraz Rafał Zbieć z Kabaretu 
Moralnego Niepokoju oraz ka-
baret Paranienormalni. 

Impreza, to pomysł Rober-
ta Motyki i jego kolegów z ka-
baretu Paranienormalni. Robert 
Motyka pochodzi z Sieniawy 
Żarskiej i często odwiedza swój 
rodzinny dom. 

- Pierwsze „Ściernisko” 
było w ubiegłym roku, ale przy-
pominam, że kabaret „Paranie-
normalni” przyjechał do Sienia-
wy Żarskiej już dwa lata temu. 
Było to moim największym ma-
rzeniem. Chciałem do mojej ro-
dzinnej miejscowości przyje-

chać z kabaretem, który założy-
łem wspólnie z kolegami - wspo-
mina Robert Motyka.

Impreza ma też wymiar 
charytatywny. W ubiegłym ro-
ku wsparcie finansowe w wyso-
kości 5 tys. zł otrzymała miej-
scowa Fundacja „Pięknolesie”. 
W tym roku na prezenty może li-
czyć m.in. miejscowa szkoła.

- Pamiętam, że jak ok. 
dwadzieścia lat temu tworzyli-
śmy w Sieniawie amatorski ka-
baret, to organizując różnego ro-
dzaju występy, przeznaczaliśmy 
pieniądze, a to na kupno drzwi 
do biblioteki, a to na kupno re-
gału czy jakiegoś sprzętu, który 
do dziś służy. Chciałbym, żeby 
zawsze tak było, że zostaje trwa-
ły ślad, a nie tylko że przyjeżdża 
cyrk, zawija się i odjeżdża - pod-
kreśla Robert Motyka.

Bilety w cenie 50 zł moż-
na kupić na stronie: www.syro-
op.pl, u sołtysa Sieniawy Żar-
skiej tel. 602305239 oraz w Żar-
skim Domu Kultury - zniżki dla 
posiadaczy Karty Dużej Rodzi-
ny Miasta Żary - 20 proc zniż-
ki na osoby dorosłej, 50 proc. 
zniżki dla dzieci w wieku 10-17 
i darmowe wejście dla dzieci do 
10 lat. PAS

GMINA ŻARY Patronat Mojej Gazety

Robert Motyka odwiedza swój rodzinny dom w Sieniawie Żarskiej, a przy okazji bywa też w Żarach fot.Paweł Skrzypczyński

REGION Lubuscy 
policjanci - sierż. 
szt. Tomasz 
Kołogryw i sierż. 
Filip Pendrak – 
zdobyli trzecie 
miejsce na 
Ogólnopolskich 
Zawodach 
Policyjnych 
Patroli 
Rowerowych.
Policyjni sportowcy – sierż. 
sztab. Tomasz Kołogryw 
z KPP w Żaganiu i sierż. Fi-
lip Pendrak z KPP w Mię-
dzyrzeczu od wielu lat każ-
dą wolną chwilę poświęca-
ją kolarstwu. Godziny tre-
ningów, licznej wyjazdy na 
zgrupowania, zawody ko-
larskie, ale przede wszyst-
kim pasja i zaangażowanie, 
które wkładają w uprawia-
nie tej dyscypliny sportu, 

przekładają się na sukcesy, 
które odnoszą w kolarstwie 
szosowym i przełajowym 
na arenach ogólnopolskich. 
Tomasz Kołogryw, to m.in. 
Mistrz Polski Służb Mun-
durowych w Kolarstwie 
Szosowym w Nowym Be-
lęcinie oraz zwycięzca wy-
ścigu MTB dookoła jeziora 
Miedwie o Puchar Komen-
danta Wojewódzkiego Poli-
cji w Szczecinie. Filip Pen-
drak w ostatnim czasie mo-
że się poszczycić zdoby-
ciem srebrnego medalu Mi-
strzostw Polski w Kolar-
stwie Przełajowym, które 
rozgrywane były w Sław-
nie.

Ich wysoka forma 
sportowa, doświadczenie 
służbowe spowodowało, 
że to właśnie oni reprezen-
towali lubuski garnizon na 
Ogólnopolskich Zawodach 
Policyjnych Patroli Rowe-

rowych, które rozgrywane 
w Łomży. 

Przez dwa dni, naj-
lepsi policyjni rowerzy-
ści rywalizowali w czte-
rech konkurencjach: test 
wiedzy policyjnej, udziela-
nie pomocy przedmedycz-
nej, wyścig patroli rowe-
rowych, rowerowa sztafeta 
biathlonowa. I właśnie wy-
soka forma sportowa prze-
łożyła się na świetny wy-
nik lubuskich policjantów 
w wyścigu patroli rowero-
wych, w którym nasi kola-
rze nie dali najmniejszych 
szans rywalom i pewnie 
zwyciężyli. 

Dzięki temu zwycię-
stwu i bardzo dobrym wy-
nikom w pozostałych kon-
kurencjach Tomasz i Filip 
zajęli drużynowo III miej-
sce, ustępując tylko poli-
cjantom z Białegostoku 
i Lublina. PAS

Z sukcesem kręcą kilometry

Na co dzień zapewniają bezpieczeństwo, a po służbie kręcą... kilometry fot.KPP Żagań

Za remizą jest ściernisko

UWAGA!!! 
Prezent dla naszych 

Czytelników

Dla naszych Czytelników mamy 
4 bilety wstępu. Pierwsze cztery osoby, 

które zadzwonią do naszej redakcji 
w poniedziałek, 14 maja, począwszy od 

godziny 10:00, pod numer 
tel. 519077784 otrzymają bilety.
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LUBSKO Z Marią 
Łaskarzewską, nową 
dyrektor Lubskiego 
Domu Kultury, 
o planach rozwoju 
i działalności tej 
placówki rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Jak się urodził pomysł 
startu w konkursie na 
dyrektora domu kultury?
- Kultura zawsze była mi bli-
ska i zawsze pasjonowała mnie 
organizacja różnych przedsię-
wzięć. Jakoś to we mnie drze-
mało i powolutku dojrzewa-
ło do momentu, aż uznałam, że 
tak naprawdę chyba nadszedł 
mój czas, żeby się za tą kulturę 
w Lubsku zabrać i zrobić coś po-
zytywnego. Wielu mieszkańców 
już wcześniej jak gdyby typowa-
ło mnie na dyrektora domu kul-
tury, bo już podczas poprzednie-
go konkursu krążyły plotki, że to 
ja będę dyrektorem. 

Nadszedł czas, żeby coś 
zmienić. Po weryfikacji i audy-
tach przeprowadzonych w tej 
instytucji to był tak naprawdę 
ostatni gwizdek dla Lubskiego 
Domu Kultury. 

Były kontrole, zmieniali 
się dyrektorzy. Co pani 
tu zastała po objęciu tego 
stanowiska?
- Sytuacja nie wygląda za cieka-
wie. Nie funkcjonowały tu żad-
ne zasady organizacyjne. Wiele 
rzeczy wymaga naprawy. Przepi-
sy, regulaminy, czy zarządzenia, 
muszę wprowadzać od samego 
początku. Staram się weryfiko-
wać wszystkie audyty i realizo-
wać zalecenia punkt po punk-
cie. Jeszcze w tym momencie 
nie mogę się skupić na działal-
ności kulturalnej, ponieważ mu-
szę się najpierw skupić na spra-
wach biurowych. Praktycznie od 
rana do wieczora.

Kiedy sprawy papierowe 
zostaną wyprowadzone na 
prostą, to co dalej.
- Zabieramy się ostro do pra-
cy, a właściwie już się zabrali-
śmy. Zaczęłam od remontu ka-
wiarni. Głównym celem mojej 
koncepcji jest stworzenie domu 
kultury otwartego dla wszyst-
kich. Przede wszystkim otwarte-
go przez siedem dni w tygodniu, 
jeśli nie w całości to przynaj-
mniej w części. W kawiarni będą 
organizowane różnego typu im-
prezy. Zostanie stworzona strefa 
chilloutu, kącik malucha, tak by 
połączyć różne grupy wiekowe. 

Miejsce, w którym mieszkańcy 
Lubska będą mogli się spotykać 
i spędzać wolny czas. 

Rozpoczęłam pracę w moc-
no okrojonym składzie, dlatego 
też musimy się wzmocnić kadro-
wo. Mam już dwie nowe osoby, 
które są otwarte, działają w sto-
warzyszeniu. 

Czego jeszcze mogą się 
spodziewać mieszkańcy?
- Na pewno będzie kino plenero-
we, które zorganizowaliśmy pod-
czas majówki. Myślę też o waka-
cyjnym kinie objazdowym, że-
by uatrakcyjnić również czas 
mieszkańcom wsi w gminie Lub-
sko. Chciałabym organizować 
wiele imprez związanych z na-
szym kinem „Gryf” - okolicz-
nościowych, czy w porach noc-
nych. Wzorem większych miast, 
chciałabym uruchomić urodziny 
w kinie, aby również w Lubsku 
dzieci i rodzice mieli pewną al-
ternatywę. 

Chcemy stworzyć klub mi-
łośników czarnej płyty Jestem 
na etapie pozyskiwania zbiorów 
około dwóch tysięcy płyt winylo-
wych z naszej biblioteki. Siedzi-
bą tego klubu będzie nasza ka-
wiarnia kultury.

Kawiarnia - można 
powiedzieć - bardzo 
wielofunkcyjna.
- Po wstępnych spotkaniach, 
wspólnie z warsztatami terapii 
zajęciowej planujemy realizo-
wać projekt włączenia osób nie-
pełnosprawnych w obsługę ka-
wiarni. Złożyłam również pro-
jekt na warsztaty kelnerskie dla 

osób niepełnosprawnych, że-
by rozwijać tą sferę działalności 
w związku z uzawodowieniem 
tych osób. 

Kiedy zaprosi pani 
mieszkańców do kawiarni?
- Mam nadzieję, że w przeciągu 
dwóch tygodni wszystko będzie 
gotowe. Musimy zamontować 
tam jeszcze małą scenę. 

Budżet placówki pozwala 
na wiele?
- Na pewno nie na wszystko. Na 
chwilę obecną analizuję budżet. 
Na pewno muszą być dokonane 
zmiany w planach finansowych, 
bo nie są one dostosowane do 
aktualnych potrzeb domu kul-
tury. Przede wszystkim będę się 
starała pozyskiwać środki z ze-
wnątrz. Do tej pory LDK nie po-
zyskiwał sponsorów na bieżącą 
działalność praktycznie w ogó-
le. 

Sam budynek LDK-u, 
oprócz swojego położenia 
w centrum miasta, 
nadaje się na działalność 
kulturalną?
- Ma ogromny potencjał, to na 
pewno. Mamy bardzo dobrą in-
frastrukturę, która nie była 
w pełni wykorzystywana. Planu-
ję rozbudować i zwiększyć licz-
bę sekcji. Już od września ruszy 
sekcja fotograficzna oraz szkół-
ka filmowa. W samym otoczeniu 
budynku też chciałabym wpro-
wadzić pewne zmiany. Mam za-
miar uruchomić skwer kultury, 
gdzie na rodziców z dziećmi cze-
kać będą gry planszowe, gry ple-

nerowe, aby tak trochę wzorem 
lat dawnych, móc również w ta-
ki sposób spędzać czas. Gene-
ralnie ludzie w Lubsku powin-
ni wiedzieć, że różnorodna ofer-
ta kulturalna jest dla nich przy-
gotowywana. Wychodzimy do 
różnych grup wiekowych. Ani-
matorzy będą prowadzić na pla-
cach zabaw popołudniowe zaję-
cia z dziećmi. 

Dużo nowości, zamierzeń, 
ale kiedy to wszystko tak 
naprawdę zacznie się dziać?
- Myślę, że takim początkowym 
okresem tej naszej działalności 
będą wakacje. Pierwszą impre-
zą, którą zorganizowałam, była 
lubska majówka. Myślę, że cie-
szyła się ogromnym zaintereso-
waniem i to chyba można uznać 
za taki początek powrotu kultu-
ry do Lubskiego Domu Kultury. 

Często słyszałam, że drzwi LD-
K-u zawsze były zamknięte, jeśli 
chodzi o weekendy. Dlatego też 
skupiam się na tym, aby miesz-
kańcy właśnie podczas weeken-
dów mieli gdzie wyjść i spędzić 
czas. 

Niedługo zaczną się 
Mistrzostwa Świata...
- Mamy do wykorzystania pro-
jektor, dlatego też myślę o stre-
fie kibica.

Pomysłów nie brakuje.
- Pomysły to nie problem, go-
rzej z czasem na ich realizację. 
Będzie mi łatwiej, gdy już będę 
kierować tylko jedną placówką. 
Pewne tematy muszę zakończyć 
i spokojnie pracować.

Przekazuje pani Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w dobre 
ręce?
- Na pewno w bardzo dobre rę-
ce, na pewno z korzyścią dla 
lubskiego sportu. Dyrektor Ro-
bert Ściłba będzie prężnie dzia-
łał i oczywiście zawsze będzie 
mógł liczyć na moje wsparcie 
i pomoc. Przez ostatnie trzy la-
ta udało mi się zrobić mnó-
stwo rzeczy w OSiR-ze związa-
nych z całą bazą i infrastruk-
turą. Jeszcze nie do końca wie-
rzę, że już mnie tam nie będzie. 
Bardzo dobrze mi się tam pra-
cowało. OSiR jest najważniej-
szą instytucją działającą w mie-
ście i gminie, ponieważ oprócz 
sportu zapewnia mieszkańcom 
również rekreację na obiektach 
otwartych. Oddaję OSiR w bar-
dzo dobrej kondycji i nie mam 
wyrzutów sumienia, że coś jest 
nie tak. Mamy w Lubsku świetną 
infrastrukturę rekreacyjną i kul-
turalną, ale trzeba tchnąć w nią 
ducha, aby ją w pełni wykorzy-
stać.

Otworzyć dla ludzi

fot. Andrzej Buczyński

Remontowane pomieszczenia kawiarni Lubskiego Domu Kultury
 fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Niedługo mieszkańcy będą mogli korzystać z terenu rekreacyjnego

Najważniejsze prace 
są już zakończone. 
Niedługo park przy 
ul. Paderewskiego  
i Czerwonego Krzyża 
będzie dostępny dla 
wszystkich.

Tor rolkowy jest już gotowy. Za-
montowany został pumptrack, 
czyli tor do jazdy rowerem.  
W stresie cichej na okrągłym placu 
wymalowane zostały gry dla naj-
młodszych. Gotowe są już urzą-
dzenia na placu zabaw dla dzie-
ci. Wykonywana jest jeszcze bez-
pieczna nawierzchnia tego placu. 
Stoją już urządzenia do ćwiczeń 
siłowych, jak również typowa si-
łownia pod chmurką, z wyposaże-
niem coraz częściej wykorzysty-
wanym nawet przez seniorów. 

- Ważne, że teren podzie-
lony został jakby na dwie stre-
fy, aktywną do ćwiczeń i zaba-
wy, oraz cichą przeznaczoną do 
wypoczynku i na przykład gry  
w szachy - mówi wiceburmistrz 
Żar Olaf Napiórkowski. 

W parku postawiono dużą 
drewnianą altanę, gdzie będzie 
można usiąść i wypocząć. Do 
tego na całym terenie stanie aż  
70 ławek.

Sporą część parku zaj-
mować będą trawniki. Część 
z nich będzie regularnie koszona,  
a część przewidziano na wysianie 
tak zwanej trawy łąkowej. Nie bę-
dzie więc problemu ze znalezie-

niem miejsca na rozłożenie kocy-
ków piknikowych.

Prace dodatkowe
Oprócz elementów zapisanych  
w projekcie, dodatkowo wykona-
ne zostanie miejsce przeznaczone 
na ognisko wraz z betonowymi ła-
wostołami. Podobnie jak obecnie 
na Syrenie, ognisko w parku bę-
dzie można sobie rozpalić i upiec 
kiełbaski, ale po wcześniejszym 
zgłoszeniu do Miejskiego Ośrod-
ka Sportu, Rekreacji i Wypoczyn-
ku. W ten sposób będzie wiadomo, 
kto jest odpowiedzialny za porzą-
dek po takiej kiełbaskowej impre-
zie. Po zakończonej inwestycji to 
właśnie MOSRiW będzie opieko-
wał się tym terenem.

Również poza przetargiem, 
przy okazji wykonane zostanie 
podłączenie do kanalizacji bu-
dynków stojących na terenie par-
ku. Roboty te zostały wprowadzo-
ne już w trakcie całej inwestycji, 
przez co harmonogram prac został 
nieco rozciągnięty w czasie.

Na koniec do zrobienia zo-
stanie parking na dziesięć samo-
chodów przy wjeździe do parku 
od strony ulicy Czerwonego Krzy-
ża, tam gdzie obecnie jest dojazd 
do strzelnicy.

- Termin mamy do końca 
lipca, ale liczymy na to, że uda 
się skończyć szybciej - mówi Ar-
kadiusz Małecki, współwłaściciel 
firmy Arman, która jest głównym 
wykonawcą tego zadania. - Naj-
istotniejsze prace są za nami.

Będzie ładnie
Między żwirowymi alejkami po-
jawią się nowo nasadzone drzewa  
i krzewy ozdobne.

Całość inwestycji to prawie 
2,5 miliona złotych. Zaczęło się 
od 800 tysięcy z budżetu obywa-
telskiego. Później miasto złożyło 
wniosek o dofinansowanie na oko-

ło milion złotych do Lubuskiego 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Dzięki temu można było 
załatwić temat kompleksowo.

Wprawdzie wszystkie urzą-
dzenia w parku wyglądają na so-
lidne i wandaloodporne, ale za-
wsze może znaleźć się ktoś, kto 
zechce coś popsuć. Ale na to też 

jest sposób.
- Cały teren będzie oświe-

tlony i wyposażony w czternaście 
kamer - podkreśla Patrycja Den-
dewicz z wydziału infrastruktury  
i ochrony środowiska urzędu miej-
skiego w Żarach.

Andrzej Buczyński

Hektary relaksu

Olaf Napiórkowski, Patrycja Dendewicz i Arkadiusz Małecki oglądali stan zaawansowania prac fot. Andrzej Buczyński

Na terenie parku zamontowano wiele ciekawych i nowych urządzeń. Z frekwencją na placach zabaw nie będzie problemu fot. Andrzej Buczyński

• powierzchnia zakresu 
opracowania -  
33 702 m2

• nawierzchnie utwar-
dzone -  
ok. 11 966,5 m2

• powierzchnia biolo-
gicznie czynna -  
ok. 21 735,5 m2

• powierzchnia zabudo-
wy altany - 47 m2

• ławki - 70 szt.
• kosze - 37 szt.
• stojaki na rowery - 9
• stoliki betonowe do 

gry w szachy - 4 szt.
• kamery - 14 szt.
• lampy LED - 60 szt.
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Grzegorz Chmielewski, radny miejski
- Bardzo się cieszę, że realizacja tego projektu 
zmierza ku końcowi. Chciałbym przypomnieć, że 
jest to przede wszystkim zasługa mieszkańców. Po-
mysł zagospodarowania parku, który złożyłem ja-
ko projekt do budżetu obywatelskiego, jest dzisiaj 
realizowany tylko i wyłącznie dzięki wielu głosom 
oddanym przez mieszkańców. Dzięki ich zaanga-
żowaniu udało się zdobyć na ten cel aż 800 tysię-
cy złotych. Takie miejsce na największym osiedlu  
w mieście jest bardzo potrzebne, bo brakuje tam 
terenów rekreacyjnych. Przeprowadzone były rów-
nież konsultacje społeczne. Projekt został wykona-
ny w oparciu o zgłaszane propozycje. Każda gru-
pa wiekowa ma swoje potrzeby. Dla matek z dzieć-
mi ważny był plac zabaw. Dla młodzieży pumptrack  
i plac do ćwiczeń siłowych. Osoby starsze potrze-
bują strefy ciszy. I te właśnie rzeczy się pojawią. Te-
raz ten zaniedbany przez lata teren będzie w koń-
cu tętnił życiem.

Plany zagospodarowania parku obfitują w wiele różnorodnych elementów fot. Andrzej Buczyński Już dziś to miejsce budzi spore zainteresowanie fot. Andrzej 
Buczyński

Rozpoczęły się nasadzenia fot. Andrzej Buczyński

Prace przy nawierzchni placu zabaw fot. Andrzej BuczyńskiNie mogło zabraknąć siłowni pod chmurką 
fot. Andrzej Buczyński

Nowość w Żarach. Nietypowy tor rowerowy fot. Andrzej Buczyński

Bedzie można się powspinać. Dziś place zabaw to nie tylko pia-
skownica z huśtawką fot. Andrzej Buczyński

Duża altana będzie miejscem spokojnym i zacienionym 
fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Trener i dyrektor
LUBSKO Z Robertem 
Ściłbą, trenerem 
i zawodnikiem 
Budowlanych 
Lubsko, 
dotychczasowym 
pracownikiem, a od  
14 maja dyrektorem 
Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Lubsku, 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Jest pan sportowcem, który 
nie boi się rywalizacji  
i nowych wyzwań, więc 
spokojnie podjął się pan 
kolejnego, jakim jest 
funkcja dyrektora OSiR-u?
- Może nie tak spokojnie, ale fak-
tem jest, że sport nauczył mnie 
rywalizacji i walki, ale tylko wal-
ki fair play. Nie raz podejmowa-
łem wyzwania sportowe, a teraz 
spróbuję czegoś nowego w życiu 
zawodowym. 

OSiR zna pan jak własną 
kieszeń.
- Zgadza się. Pracuję tu niemal-
że dziewięć lat. Przeszedłem 
chrzest bojowy na każdym obiek-
cie, a jest ich tu sześć. Mamy  
boiska, halę sportową, zalewy 
Karaś i Nowiniec. Na każdym 
praktycznie pracowałem, a za-
czynałem od podstaw, od dbania 
o te obiekty. Każdy z nich ma - że 
tak powiem - różne obciążenie, 
w zależności od pory roku. Zi-
mą więcej się dzieje w hali spor-
towej, a teraz, w okresie wiosen-
nym i letnim, wszyscy wychodzą 
na zewnątrz, dlatego musimy za-
dbać bardziej o boiska trawiaste. 
Niedługo ruszy kąpielisko na No-
wińcu. Obiekty są różne, różna 
jest specyfika pracy na każdym  
z nich, ale dzięki temu oferta 
sportowo-rekreacyjna dla miesz-
kańców miasta i gminy jest bar-
dziej urozmaicona.

Specyfikę pracy znam, po-
dobnie jak całą kadrę OSiR-u,  
z którą jestem praktycznie na sto-
pie koleżeńskiej. 

Obejmuje pan nowe 
stanowisko, ale nadal 
będzie pan pracował w tym 
samym zespole.
- Kadra pozostaje taka ka sama, 
zostają kierownicy, dziewczyny 
w biurach, chłopaki na obiektach. 
Pani dyrektor zapewniła mnie, że 
służyć będzie pomocą, a na pew-
no - szczególnie na początku - ta-
ka pomoc będzie mi potrzebna. 
Do tej pory byłem człowiekiem 

od działania, a teraz będę musiał 
również zająć się tak zwaną biu-
rokracją. Na szczęście nie zosta-
wi mnie na lodzie. Tym bardziej, 
że niedługo przed nami duża im-
preza, jaką są Dni Lubska. 

Pracował pan również przy 
organizacji imprez.
- Jakiś czas temu charakter mojej 
pracy trochę się zmienił. Dyrek-
tor Maria Łaskarzewska zaufała 
mi i powierzyła trochę bardziej 
wymagające obowiązki, takich 
jak organizacja imprez sporto-
wych i rekreacyjnych, czy koor-
dynowanie rozgrywek na szcze-
blu gminnym i powiatowym. 

Nie wahał się pan z 
przyjęciem nowej 
propozycji.
- Przełożeni dali mi trochę czasu 
do namysłu. Wiadomo, że jest to 
stanowisko tymczasowe, a przez 
to sytuacja jest trochę skompliko-
wana. Dużo nad tym myślałem, 

ale ostatecznie podejmę tą ręka-
wicę i zobaczymy, jak to wszyst-
ko wyjdzie. Jest to też duże wy-
różnienie dla mnie. Cieszę się, 
że ktoś dostrzega moją pracę. 
Aczkolwiek zdaję sobie sprawę,  
że każde tego typu wyróżnienie 
niesie za sobą dodatkowe obo-
wiązki. To, że stanowisko jest 
tymczasowe, dla mnie niczego 
nie zmienia - tak jak do tej pory, 
tak i teraz, będę się starał praco-
wać jak najlepiej.

Pomimo zmian kadrowych, 
OSiR cały czas funkcjonuje.
- Obiekty są zadbane. Prowa-
dzimy wiele przedsięwzięć, któ-
re są właściwie już na stałe wpi-
sane do rocznego kalendarza im-
prez. Jest coroczna gala sportu. 
Organizujemy amatorskie roz-
grywki piłkarskie i siatkarskie. 
Mamy przedszkoliadę, zajączka 
wielkanocnego, ferie z OSiR-em 
i inne. To wszystko było i nadal  
będzie. Mam nadzieję, że jest to 

pozytywnie odbierane przez na-
sze społeczeństwo, bo jesteśmy 
tutaj po to, aby pracować dla lu-
dzi. Jako pracownicy OSiR-u 
zdajemy sobie z tego sprawę  
i myślę, że wychodzi to dobrze. 
Chciałbym, żeby tak było dalej.

Jest pan trenerem  
i jednocześnie 
zawodnikiem. Liczy się pan 
z realnym zagrożeniem 
spadku Budowlanych do 
klasy okręgowej?
- Pozostało jeszcze siedem kole-
jek i do końca wierzę w utrzyma-
nie w czwartej lidze. Chciałbym, 
żeby Budowlani pozostali, bo jest 
to fajna liga dla promocji nasze-
go miasta i dla rozwoju zawodni-
ków. 

Ostatnio podejmowaliście 
u siebie lidera tabeli, Wartę 
Gorzów, która wprawdzie 
mecz wygrała strzelając 
bramkę w końcówce 

meczu, ale zdaniem wielu 
Budowlani rozegrali bardzo 
dobry mecz. Jednak z tym 
bywa różnie.
- Najbardziej boli mnie to, że je-
steśmy takim typowym zespołem 
bardzo amatorskim. Jeżeli mó-
wi mi zawodnik, że wyjeżdża na 
majówkę, to nie jestem go w sta-
nie zatrzymać. Tak było w me-
czu z Krosnem, na który wziąłem 
nawet jednego zawodnika z li-
gi amatorskiej i dwóch z naszego 
zaplecza z B-klasy, bo inaczej nie 
zebrałbym drużyny. Tak to wy-
gląda brutalnie. Na mecz z War-
tą udało mi się zebrać dobrą ka-
drę. Gdyby cały czas była taka, to 
jesteśmy w stanie powalczyć, ale 
jeśli nie, to niestety. Po zakończe-
niu sezonu będzie można poroz-
mawiać o tym, jak wygląda sytu-
acja, ale jest kiepska.

Im wyższa liga, tym 
większe pieniądze. Nie 
wydaje się możliwym, 

fot. Andrzej Buczyński
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żeby Budowlanych nagle 
stać było na wzmocnienie 
drużyny kilkoma mocnymi 
zawodnikami.
- Na pewno nie jest to możliwe, 
bo sytuacja naszej gminy jest 
znana. Pod względem finanso-
wym jest ciężko. 

Macie ciągle w składzie 
zawodników, którzy 
posiadają trzecioligowe 
doświadczenie.
- Zostało ich trzech, pozostali po-

odchodzili po spadku do czwartej 
ligi. Praktycznie cały zespół się 
zmienił. Zawodnicy odchodzili 
nawet w trakcie ubiegłorocznego 
sezonu czwartoligowego. Jako 
trener nie jestem w stanie stwo-
rzyć takiego piłkarskiego mo-
nolitu, bo jest zbyt duża rotacja  
kadrowa. Teraz jedziemy na waż-
ny mecz do Witnicy, ale już zapo-
wiada się, że takiego składu jak 
na Wartę, nie uda się zebrać. Je-
den zawodnik wyjechał do pracy, 
drugi na studia. Będę ich musiał 

zastąpić zawodnikami mniej do-
świadczonymi. Tak to wygląda. 
Jeśli chcemy dużo wymagać od 
zawodników, to trzeba też im coś 
zaoferować w zamian, a my nie-
stety tego nie robimy. Nie moż-
na cały czas opierać się tylko na 
pasji zawodników, bo to w pew-
nym momencie się kończy. Lub-
sko jest fajnym miastem do życia, 
ale to za mało dla studentów, któ-
rzy chcą się rozwijać. Ludzie wy-
jeżdżają. Tak jak na przykład bra-
cia Bondarenko, z których jeden 
jest w Legii Warszawa, a drugi 
studiuje medycynę w Łodzi. Ta-
kie są koleje rzeczy i dlatego też 
jako trener borykam się z proble-
mami kadrowymi.

Może czasem trzeba zrobić 
krok w tył, żeby później 
ruszyć naprzód? Gdyby 
Budowlani jednak spadli, to 
w obecnym kształcie byliby 
na pewno dobrą drużyną 
klasy okręgowej, a co za tym 
idzie - kibice mieliby więcej 
frajdy z wygranych swojej 
drużyny.
- Zgadzam się z tym krokiem  
w tył, ale obawiam się też ta-
kiej sytuacji, że w razie spadku 
może opuścić nas jeszcze kilku  
wartościowych zawodników. To 
mogłoby stworzyć dużą lukę nie 
do zastąpienia. A to z kolei mo-
głoby doprowadzić do proble-
mów nawet w okręgówce. Każ-
da degradacja jakoś ludzi demo-
tywuje i odchodzą. Już to przeży-
łem na własnej skórze po spadku 
z trzeciej ligi. Natomiast z obec-
ną kadrą, taką jaką mieliśmy na 
mecz z Wartą, na pewno byliby-
śmy czołowym zespołem w okrę-
gówce. Ale czas pokaże.

SPORT

Lech Jurkowski, 
burmistrz Lubska
- Robert Ściłba miał pewne 
obawy, czy sobie poradzi, ale 
jest człowiekiem ambitnym, 
młodym i kreatywnym. Wy-
kazał się od strony sporto-
wej i organizacyjnej. Ważne, 
że dotychczasowa dyrektor 
Maria Łakarzewska wesprze 
go, przynajmniej na począt-
ku. Razem współpracowali, 
więc myślę, że Robert Ściłba 
jest odpowiednią osobą na 
to stanowisko. 

Były różne koncep-
cje osób, ale nie było ła-
two znaleźć kogoś, nawet  
z zewnątrz, kto przyjdzie na 
siedem miesięcy. Dyrekto-
rem Ośrodka Sportu i Rekre-
acji jest obecny starosta Ja-
nusz Dudojć. W zależności 
od tego, jak potoczą się wy-
bory, może wrócić do pracy 
na stałe, albo nawet na kil-

ka dni i wnioskować o kolej-
ny urlop na następną kaden-
cję. Dlatego dla takiego dy-
rektora na zastępstwo to nic 
pewnego. Mając cztery czy 
pięć lat, to jest czas żeby się 
wykazać na tym stanowisku. 
Próbowałem rozeznać jakby 
rynek osób, ale osoby które 
gdzieś tam pracują, nie po-
rzucą swojej pracy na tak 
krótki okres.

Pan Robert ma dużo 
obowiązków, pracuje, pro-
wadzi drużynę i za jego wy-
borem przemawiało to, że 
jest z tego środowiska. Zna 
wszystkich pracowników i ma 
 już zbudowane z nimi jakieś 
relacje. Jako trener ma też 
pewne predyspozycje me-
nadżerskie i będzie potrafił 
ludźmi kierować. Ma do tego 
wysokie kwalifikacje. Myślę, 
że lepszej osoby byśmy nie 
znaleźli.

TENIS ZIEMNY
W Mirostowicach 
Dolnych 
zorganizowano 
turniej tenisa, na 
który zgłosiło się 
pięć drużyn.
Grano systemem „każdy  
z każdym”. Mecze stały na 
wysokim poziomie sporto-
wym. Klasyfikacja końco-
wa: I miejsce - Iwona Pta-
sińska i Radomir Roztoc-
ki. II miejsce - Ewa Pola-
nowska i Edward Czabaj. 
III miejsce - Agnieszka Zie-
miańska i Marek Drobek.                                                                     
Na zakończenie zawo-
dów animatorzy Orlika Ja-
rosław Rusak i Katarzyna 
Majcher wręczyli dyplomy 
i nagrody rzeczowe. nade-
słane fot. nadesłane

Mieszane drużyny wyszły na kort

fot. Andrzej Buczyński

Robert Ściłba jest nie tylko trenerem Budowlanych Lubsko. Kibice znają go 
również jako zawodnika fot. Andrzej Buczyński
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Lider okręgówki nabrał
wiatru w żagle
PIŁKA NOŻNA 
Dziewięć bramek 
w jednym meczu 
to efekt wizyty 
Cariny Gubin 
na boisku Unii 
Kunice.
Carina w trzech poprzednich 
spotkaniach zdobyła zaledwie 
2 punkty. Jednak lider otrzą-
snął się z chwilowej zapaści 
i w Kunicach pokazał pełnię 
swoich możliwości kondy-
cyjnych i strzeleckich. Pomi-
mo wiosennego osłabienia 
odejściem kilku kluczowych 
zawodników, drużyna ta jest 
nadal mocna, chociaż cały czas  
w zasięgu żarskiego Promienia.

Mecz z Unią Kunice 
to istny festiwal bramek, 
choć kibicom Unii nieko-
niecznie mogło się to podo-
bać. Spotkanie zakończyło 
się wynikiem 1:8, a hono-
rowego gola dla gospodarzy 
zdobył w 65 minucie Denis 
Matuszewski. ATB

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

1. ISKRA MAŁOMICE 20 18 0 2 75:21 54

2. GRANICA ŻARKI WIELKIE 20 13 4 3 51:24 43

3. CZARNI JELENIN 20 11 2 7 50:42 35

4. BUDOWLANI GOZDNICA 19 10 3 6 50:34 33

5. CZARNI PRZYBYMIERZ 20 9 5 6 40:29 32

6. KWISA TRZEBÓW 20 9 4 7 46:50 31

7. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 19 8 3 8 49:44 27

8. PIAST LUBANICE 19 7 4 8 39:38 25

9. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 19 6 5 8 38:49 23

10. LZS KS TOMASZOWO 19 6 1 12 33:52 19

11. NYSA PRZEWÓZ 19 4 5 10 35:57 17

12. SPARTA MIODNICA 20 5 1 14 44:60 16

13. CZARNI DRĄGOWINA 19 4 4 11 45:65 16

14. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 19 4 3 12 29:59 15

źródło: LZPNPiłka nożna KLASA B (Żary)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. ŁKS ŁĘKNICA 17 17 0 0 72:9 51

2. SPARTA GRABIK 17 14 1 2 85:15 43

3. NYSA TRZEBIEL 17 10 2 5 55:35 32

4. PROMIEŃ II ŻARY 18 10 2 6 49:32 32

5. KS LIPNA 18 9 1 8 47:48 28

6. FAX BIENIÓW 17 9 0 8 56:51 27

7. BUDOWLANI II LUBSKO 17 8 2 7 58:53 26

8. WKS ŁAZ 18 8 1 9 44:50 25

9. TUPLICZANKA TUPLICE 17 8 0 9 38:49 24

10. ZIELONI DROŻKÓW 17 2 3 12 21:59 9

11. ISKRA JABŁONIEC 17 0 1 16 9:81 1

12. BŁĘKITNI OLBRACHTÓW 18 2 1 15 26:78 7

źródło: LZPN

KLASA B
TUPLICZANKA TUPLICE - PROMIEŃ II ŻARY

1 : 4
BUDOWLANI II LUBSKO - SPARTA GRABIK

0 : 4
FAX BIENIÓW - ISKRA JABŁONIEC

7 : 1
WKS ŁAZ - NYSA TRZEBIEL

0 : 3
ZIELONI DROŻKÓW - ŁKS ŁĘKNICA

0 : 4

KLASA A
CZARNI JELENIN - BUDOWLANI GOZDNICA

1 : 0
KWISA TRZEBÓW - CZARNI PRZYBYMIERZ

1 : 1
ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - CZARNI DRĄGOWINA

0 : 4
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - ISKRA MAŁOMICE

5 : 3
NYSA PRZEWÓZ - SPARTA MIODNICA

3 : 2
LZS KS TOMASZOWO - PIAST LUBANICE

1 : 2
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - GRANICA ŻARKI WIELKIE

2 : 1

KLASA OKRĘGOWA
ZRYW RZECZYCA - ODRA NIETKÓW

6 : 0
PIAST CZERWIEŃSK - ZORZA OCHLA

2 : 1
SCHNUG CHOCIULE - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

1 : 2
UNIA KUNICE ŻARY - CARINA GUBIN

1 : 8
BŁĘKITNI OŁOBOK - STAL JASIEŃ

5 : 0
UKS „CZARNI” ŻAGAŃ - PIAST IŁOWA

4 : 3
MIESZKO KONOTOP - PROMIEŃ ŻARY

1 : 4
AMATOR BOBROWNIKI - PIAST CZERWIEŃSK

3 : 2

IV LIGA
BUDOWLANI LUBSKO - WARTA GORZÓW

0 : 1
LUBUSZANIN DREZDENKO - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI

2 : 1
SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE - KORONA KOŻUCHÓW

2 : 1
CZARNI BROWAR WITNICA - MTS POGOŃ ŚWIEBODZIN

2 : 0
PIAST KARNIN - SPROTAVIA SZPROTAWA

0 : 3
STEINPOL-ILANKA RZEPIN - DĄB PRZYBYSZÓW

3 : 2
TĘCZA-HOMANIT KROSNO ODRZ. - TS MASTERCHEM PRZYLEP 

0 : 0
ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK - ARKA NOWA SÓL

0 : 0

OSTATNIE MECZE

Piłkarzom Unii nie udało się dokopać Carinie. Było wręcz odwrotnie fot. Andrzej Buczyński

Jedyne pocieszenie dla kibiców to możliwość obejrzenia dziewięciu bramek w dziewięćdziesiąt minut fot. Andrzej Buczyński
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Gorzów zdobył 
awans w Lubsku
PIŁKA NOŻNA  
Po spotkaniu  
z Budowlanymi  
w Lubsku, gorzówska 
Warta ma już teraz 
pewny awans do III ligi.
Zapewne nikt nie obstawiał zwycięstwa 
Budowlanych w tym meczu. Ogrom-
na punktowa przewaga gorzowskiego 
czwartoligowego lidera w zestawieniu 
z przedostatnią lokatą piłkarzy z Lubska 
z założenia wskazywała na porażkę go-
spodarzy. 

Jednak podopieczni Roberta Ścił-
by sprawili swoim kibicom miłą niespo-
dziankę. Przebieg całego spotkania był 
taki, jakby grały ze sobą dwie różno-
rzędne reprezentacje. Sytuacje podbram-
kowe po obu stronach bez bramkowego 
rozstrzygnięcia prawie przez cały mecz. 
Dało się słyszeć odgłosy zdziwienia na 
trybunach - to ma być ten mocny lider?

Jednak w pod koniec meczu, w 81 
minucie, gorzowianom udaje się w końcu 
zdobyć rozstrzygającą bramkę. Dla Warty 
te 3 punkty oznaczają III liga. ATB

Piłka nożna IV LIGA
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. WARTA GORZÓW 23 20 2 1 58:17 62

2. TĘCZA-HOMANIT KROSNO ODRZ. 24 13 4 7 59:33 43

3. STEINPOL-ILANKA RZEPIN 24 12 4 8 54:48 40

4. LUBUSZANIN DREZDENKO 23 11 3 9 50:41 36

5. MTS POGOŃ ŚWIEBODZIN 23 11 2 10 45:46 35

6. TS MASTERCHEM PRZYLEP 23 8 11 4 38:34 35

7. DĄB PRZYBYSZÓW 23 10 4 9 48:43 34

8. CZARNI BROWAR WITNICA 23 8 9 6 36:31 33

9. ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK 22 9 5 8 38:37 32

10. SPROTAVIA SZPROTAWA 23 7 10 6 28:21 31

11. KORONA KOŻUCHÓW 22 7 8 7 25:29 29

12. ARKA NOWA SÓL 23 5 10 8 26:33 25

13. SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE 24 7 4 13 28:39 25

14. ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 23 6 5 12 37:59 23

15. BUDOWLANI LUBSKO 23 4 4 15 26:49 16

16. PIAST KARNIN 22 2 3 17 14:50 9

źródło: LZPNPiłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. CARINA GUBIN 23 18 2 3 70:19 56

2. PROMIEŃ ŻARY 24 17 4 3 59:16 55

3. AMATOR BOBROWNIKI 24 18 1 5 86:44 55

4. PIAST IŁOWA 23 16 3 4 66:29 51

5. UKS „CZARNI” ŻAGAŃ 23 13 5 5 64:31 44

6. ODRA NIETKÓW 24 13 4 7 55:42 43

7. MIESZKO KONOTOP 23 12 1 10 59:50 37

8. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 24 12 1 11 55:66 37

9. BŁĘKITNI OŁOBOK 23 10 5 8 41:38 35

10. ZRYW RZECZYCA 24 8 5 11 59:56 29

11. PIAST CZERWIEŃSK 23 8 3 12 40:41 27

12. SCHNUG CHOCIULE 23 6 4 13 35:48 22

13. UNIA KUNICE ŻARY 23 5 4 14 38:74 19

14. ZORZA OCHLA 23 5 3 15 34:57 18

15. STAL JASIEŃ 23 0 4 19 22:108 4

16. KORONA WSCHOWA 24 1 1 22 18:82 4

źródło: LZPN

KLASA B
2018-05-12 17:00

NYSA TRZEBIEL - TUPLICZANKA TUPLICE
2018-05-13 16:00

PROMIEŃ II ŻARY - SPARTA GRABIK
2018-05-13 17:00

FAX BIENIÓW - BUDOWLANI II LUBSKO
KS LIPNA - ZIELONI DROŻKÓW

ŁKS ŁĘKNICA - WKS ŁAZ

KLASA A
2018-05-12 16:00

ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - CZARNI JELENIN
SPARTA MIODNICA - MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE

2018-05-12 17:00
ISKRA MAŁOMICE - KWISA TRZEBÓW

ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - CZARNI PRZYBYMIERZ
2018-05-13 16:00

CZARNI DRĄGOWINA - NYSA PRZEWÓZ
PIAST LUBANICE - BUDOWLANI GOZDNICA

2018-05-13 17:00
GRANICA ŻARKI WIELKIE - LZS KS TOMASZOWO

KLASA OKRĘGOWA
2W018-05-12 16:00 

ZORZA OCHLA - UKS „CZARNI” ŻAGAŃ
2018-05-12 17:00 

CARINA GUBIN - BŁĘKITNI OŁOBOK
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - UNIA KUNICE ŻARY

ODRA NIETKÓW - MIESZKO KONOTOP
PIAST IŁOWA - ZRYW RZECZYCA

PROMIEŃ ŻARY - SCHNUG CHOCIULE
2018-05-13 16:00

STAL JASIEŃ - AMATOR BOBROWNIKI
2018-05-16 16:30 

UKS „CZARNI” ŻAGAŃ - UNIA KUNICE ŻARY
2018-05-16 17:30 

SCHNUG CHOCIULE - MIESZKO KONOTOP

IV LIGA
2018-05-12 15:00 

ARKA NOWA SÓL - SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE
2018-05-12 16:00 

SPROTAVIA SZPROTAWA - TĘCZA-HOMANIT KROSNO
2018-05-12 17:00 

CZARNI BROWAR WITNICA - BUDOWLANI LUBSKO
DĄB PRZYBYSZÓW - ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK

KORONA KOŻUCHÓW - WARTA GORZÓW
MTS POGOŃ ŚWIEBODZIN - LUBUSZANIN DREZDENKO

ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - PIAST KARNIN
TS MASTERCHEM PRZYLEP - STEINPOL-ILANKA RZEPIN

2018-05-16 18:00 
CZARNI BROWAR WITNICA - KORONA KOŻUCHÓW

LUBUSZANIN DREZDENKO - ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK

KOLEJNE MECZE

Budowlani zagrali bardzo dobry mecz fot. Andrzej Buczyński

Kibice nie mogli uwierzyć, jak dobrze ich drużyna radziła sobie z gorzowskim liderem fot. Andrzej Buczyński
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Chromik zagra w II lidze
KOSZYKÓWKA 
I stało się. Długo 
oczekiwany awans jest już 
faktem. Rok temu niewiele 
zabrakło, aby żarski 
Chromik przeskoczył z 
trzeciej do drugiej ligi. 
Tym razem Chromik 
bezapelacyjnie zwycięża  
w finale turnieju 
barażowego.
Chromik przyzwyczaił swoich kibiców 
do wygranych meczy. I to wygranych  
z dużą przewagą punktową. Cóż może być 
lepszego, niż kibicowanie zwycięskiej dru-
żynie? Jednak po jakimś czasie stało się to 
wręcz... „nudne”. Nie od dziś wiadomo, że 
dla podopiecznych trenerów Łukasza Rub-
czyńskiego i Tomasza Sobczaka trzecie 
liga to była „łatwizna”. Stało się jasne, że 
Chromik potrzebował kolejnych wyzwań, 
a co za tym idzie - bardziej wymagających 
przeciwników.

Po udanym sezonie, po zorganizowa-
nych w Żarach półfinałach baraży, koszy-
karze Chromika pojechali do Szczecina, 
by powalczyć o upragniony awans. Turniej 
trwał trzy dni, od 4 do 6 maja, ale już po 
dwóch było wiadomo, że Chromik zagra  
w II lidze.

Pierwsze spotkanie, to konfrontacja 
z reprezentacją TKM Włocławek i wygra-
na 81:78. Jak widać po wyniku, nie był to 
przysłowiowy spacer po parku.

Drugiego dnia turnieju przeciwni-
kiem Chromika był gospodarz - Ogniwo 

Szczecin. Pierwszą kwartę Chromik prze-
grał 19:16, a po dwóch kwartach Szczecin 
prowadził 34:31. Był moment, że gospoda-
rze uzyskali trzynastopunktową przewagę. 
Obie drużyny walczyły do końca, jednak  
i tym razem szala zwycięstwa przechyliła 
się w stronę żarskich koszykarzy, którzy 
zakończyli to spotkanie pomyślnym dla 
siebie rezultatem 71:65. Skuteczna obrona  
i pomyślnie przeprowadzone ataki musiały 
przynieść zamierzony efekt.

W tym momencie wszystko już było ja-
sne. Dwa zwycięstwa wystarczyły do awan-
su. Trzeci mecz turnieju z Rosą Radom dru-
żyna Chromika zagrała absolutnie na luzie. 
Trenerzy dali pograć najmłodszym zawodni-
kom. Przegrana 72:81 nie miała już żadnego 
znaczenia. Chromik ostatecznie był najlep-
szą drużyną szczecińskiego finału baraży  
o awans do II ligi mężczyzn PZKosz.

Zwycięska reprezentacja wystąpiła  
w składzie: Radosław Barcz, Mariusz Ma-
łachowski, Dariusz Kalinowski, Dawid Kon-
dratowicz, Mariusz Matczak, Łukasz Nie-
sobski, Mateusz Rusiński, Dawid Komza, 
Jakub Koczan, Kacper Porada, Adam Fory-
siuk i Michał Nowicki.

Oprócz Chromika, do II ligi awanso-
wały również reprezentacje: Niedźwiadki 
Hensfort Przemyśl, UNIA MUKS 1811 Tar-
nów, GLKS Nadarzyn Sekcja Koszykówki, 
KS START MEBLE Dobrodzień, Ogniwo 
ControlTec Szczecin.

Turniejowe emocje już opadły. Całej 
ekipie Chromika serdecznie gratulujemy 
sukcesu, na który dobrze zapracowali.

Andrzej Buczyński

Radość z zasłużonego zwycięstwa barażowego turnieju w Szczecinie fot. Chromik Żary

Na to od dawna czekali żarscy kibice koszykówki fot. Chromik Żary

Historyczny moment. Chromik w II lidze koszykówki mężczyzn fot. Chromik Żary
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SPRZEDAM

 ▶ Sprzedam klatkę dla gryzonia, 
regał, szafka na buty, uchwyt 
ścienny na telewizor 40 - 55 cali. 
Tel. 53 052 10 33

 ▶ Sprzedam umywalkę, Torebkę 
Louis Vitton, słuchawki dr Beata 
drzwi monster, kserokopiarka. Tel. 
53 052 10 33

 ▶ Rowery, damka męski, kola-
rzówki, młodzieżowe od 40 zł do 
120 zł.Żary, ul. Górnośląska 1/4a  
Tel.  668921509 

 ▶ Monety, banknoty.Żary, ul. Gór-
nośląska 1/4a Tel. 668921509 

 ▶ Bagnety niemieckie, francuskie, 
odznaczenia niemieckie do 1945 
r.Żary, ul. Górnośląska 1/4a  Tel. 
668921509

 ▶ Koperty okolicznościowe pol-
skie i DDR ze stemplami okolicz-
nościowymi i znaczki.Żary, ul. 
Górnośląska 1/4a  Tel. 668921509

 ▶ Kanapa skórzana antyk, fotel 
skórzany duży, komoda.Żary, ul. 
Górnośląska 1/4a  Tel. 668921509

 ▶ Kanapa skórzana antyk, fotel 
skórzany duży, komoda.Żary, ul. 
Górnośląska 1/4a  Tel. 668921509

 ▶ Znaczki polskie, niemieckie, ro-
syjskie, przedwojenne i powojen-
ne, znaczki dojcze- rajch.Żary, ul. 
Górnośląska 1/4a  Tel. 668921509

 ▶ Ława szklana duża z podstawą 
ładną kobiety.Żary, ul. Górnoślą-
ska 1/4a Tel. 668921509

 ▶ Wersalka rozkładana.Żary, ul. 
Górnośląska 1/4a  Tel. 668921509

 ▶ Zegar z mosiądzu, obudowa z 
mosiądzu, sztućce posrebrzane.
Żary, ul. Górnośląska 1/4a  Tel. 
.668921509

 ▶ Sprzedam Magiel drewniany 
kpl. sprawny duża ilość przed-
miotów z porcelany, polskie i za-
graniczne monety z PRL-u oraz 
medale i odznaczenia, dwa zegary 
wiszące. Tel.  793896405

 ▶ Sprzedam - Szafa dwudrzwio-
wa metalowa,przedmioty z por-
celany różne, żyrandole oraz inne 
przedmioty, kolekcjonerskie. Tel. 
693896405

 ▶ Sprzedam - Magiel drewniany 
sprawny, maszyna do pisania ja-
ko antyki, bogaty zbiór znaczków 
kolekcjonerskich w klaserach. Tel. 
693896405

 ▶ Sprzedam - Działki budowlane 
w Grabiku 13-15 ar, warunki za-
budowy, media, atrakcyjna loka-
lizacja, sprzedam. Tel. 662246173

 ▶ Sprzedam - komplet mebli 
Swarzędz stołowy, wysoki połysk 
oraz stół dębowy, rozsuwany i 
8 krzeseł, bogato zdobiony. Tel.  
793896405 

 ▶ Sprzedam - Używane pralki 
zamrażarkę, lodówkę, zmy-
warkę. Gwarancja 6 miesięcy. 
Tel.662267318 Tel. 662267318

 ▶ Sprzedam - Futro krótkie z li-
sa srebrnego oraz krótkie jasne z 
nutrii, kozuch męski i dwie kami-
zelki.  Tel. 793896405

 ▶ Sprzedam - Stół do pingponga 
kupiony w Polsce, bdb, szafa me-
talowa dwudrzwiowa ubraniowa 
oraz szafa ubraniowa trzydrzwio-
wa, rozsuwana, meble dziecięce, 
obuwie chłopięce.   Tel. 793896405

 ▶ Pralki BOSCH Simens od 250 zł, 
zamrażarki. Możliwy transport. 
Gwarancja. Tel. 606 753 772

 ▶ Sprzedam - PEUGEOT 308 
1598cm3 ,benzyna ,rok produkcji 
2010 ,bezwypadkowy ,kupiony w 
polskim salonie ,stan bardzo do-
bry. Cena do negocjacji - 18500 zł 
Tel. 603420045

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

 ▶ Sprzedam umywalkę, Torebka 
Louis vitton, słuchawki dr Beats 
drei monster. Ościeżnice i tunel 
biały firmy Porta oryginalnie za-
pakowany nowy, kserokopiarka. 
Tel. 53 052 10 33

 ▶ Sprzedam grzejnik łazienkowy 
na ścianę elektryczny. Tel. 609 551 
490

 ▶ Sprzedam dwa nowe rowery 
składaki, aluminium 6 biegów. TA-
NIO - okazja Tel. 796 787 763

KUPIĘ

 ▶ Kupię poroża Jeleni. Tel. 783 
979 997

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

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

 ▶ Kupię drzewo kominkowe dąb, 
brzoza, buk. Tel. 73 026 53 03

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

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

REKLAMAREKLAMA

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

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA
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MOTORYZACJA

 ▶ Toyota Avensis rok produk-
cji:2003 , pojemność: 1600 benzy-
na + instalacja gazowa, klimaty-
zacja, alu felgi… Tel. 602 738 351

 ▶ Ford KA rok produkcji 2000 , 
pojemność: 1000 benzyna ,klima-
tyzacja, stan bardzo dobry  Tel. 
602 738 351

 ▶ Audi A6 rok produkcji 2008 Lift, 
pojemność: 2700 TDI moc:190 koni 
, klima-tronik , ksenon, ledy , na-
wigacja ,grzane fotele… - sprze-
dam   Tel. 602 738 351

 ▶  Polerowanie lamp i reflekto-
rów, Żary. Tel. 888311852

 ▶ Sprzedam - PEUGEOT 308 
1598cm3 ,benzyna ,rok produkcji 
2010 ,bezwypadkowy ,kupiony w 
polskim salonie ,stan bardzo do-
bry. Cena do negocjacji - 18500 zł   
Tel. 603420045

 ▶ Skoda Octavia kombi 2006r. 
1.9 TDI. Zarejestrowana w Polsce, 
stan techniczny super, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, 
fak. Vat marża cena 17000 zł do 
uzgodnienia. Tel. 665164123 Tel. 
881 610 175

PRACA

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

 ▶ Profesjonalne czyszczenie dy-
wanów i wykładzin, tapicerek 
meblowej i samochodowej, w 
domu klienta. Tel. 694 632 348

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

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

 ▶ Hydraulik, wykonam instalacje 
CO, wodno-konalizacyjne, mon-
taż wszystkich rodzaju pieców, 
pompy ciepła solary. Tel. 698 647 
203

 ▶ Remonty mieszkań. Tel. 519 
491 636

 ▶ Polbruk granit, łupka lastryko, 
układam parkingi, drogi posesji, 
chodniki, opaski tarasy. Tel. 784 
768 527

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

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

 ▶ Hydraulik, montaż centralnego 
ogrzewania, kotłownie, instalacje 
wodne, gazowe, kanalizacyjne, 
miedź, plastik, pp Tel. 609 755 
357

 ▶ Ogrody przytnę, drzewka owo-
cowe, uformuję krzewy ozdobne, 
wytnę zbędne drzewa, usunę 
wywroty. Tel. 794 477 922

 ▶ Transport, tanio, przeprowadz-
ki wywiozę zbędne rzeczy, gruz 
itp. Tel. 794 477 922

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

 ▶  Remonty starych domów, 
ściany, podłogi,stropy, tynki 
tradycyjne, malowanie elewa-
cji, podcinka budynków.  Tel. 
603111799

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

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

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

RÓŻNE

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

 ▶ Radio TAXI - BIS. Dojazd bez-
płatny na terenie miasta.Żary. Tel. 
68 375 91 91

 ▶ Mercedes - TAXI ŻARY, Bez-
pieczna komfortowa taksówka dla 
Ciebie.  Tel. 68 374 68 68

 ▶ TAXI. ŻARY. Dojazd do klienta 
bezpłatny. Tel. 889 331 333

 ▶ Dojazd do klienta bezpłatny na 
terenie miasta. TELE TAXI TELE. 
Żary zakupy na telefon. Tel. 68 
374 50 50

 ▶ Prace pisemne, j. polski, histo-
ria, historia sztuki. Sprawnie, so-
lidnie, na czas.  Tel. 530 51 88 77

 ▶ Różne - Wycinka drzew i pielę-
gnacja oraz frezowanie karpin. Tel.  
731237082

 ▶  Język niemiecki korepetycje, 
Żary, przygotowanie do pracy 
w Niemczech, tłumaczenia. Tel. 
606645169

 ▶  Masz stary sprzęt rtv, kompu-
terowy Chcesz się go pozbyć?Za-
dzwoń, przyjadę, zabiorę też złom, 
książki. Tel.785325810

 ▶ Różne - Zawiozę na lotniska i 
inne miejsca. Tel. 794518962

 ▶ Różne - Renowacja antyków, 
malowanie mebli w stylu prowan-
salskim, tapicerka krzeseł, stara 
kuchnia.  Tel. 503064028

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

 ▶ Korepetycje z języka polskiego, 
wszystkie poziomy. Doświadczony 
nauczyciel. Tel. 602 233 407

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

 ▶ LOTNISKA - zawiozę - przywio-
zę. Tel. 601 691 569

 ▶ Tarot- terapia duszy profesjo-
nalne porady Miłość ,Zdrowie,fi-
nanse kontakt na początku E-mail 
urszula7@onet.pl

 ▶ Korepetycje z języka polskiego 
wszystkie poziomy. Doświadczony 
nauczyciel. Tel. 602 233 407

 ▶ UR SZUL A- E MERGOTER APIA 
KARTOMANCJA-DROGA DO SUKCE-
SU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO 
KONTAKT urszula7@onet.pl

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

NIERUCHOMOŚCI

 ▶ Jasień sprzedam mieszkanie w 
kamienicy 2 pokoje kuchnia ła-
zienka CO i WC 52 m kw  Tel. 691 
409 833

 ▶ Sprzedam mieszkanie 32,5 
m, bloki, ul. Staffa Lubsko. Tel.  
609288640

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

 ▶ Sprzedam atrakcyjną kawalerkę 
w Lubsku. Więcej informacji pod 
nr tel. 609 288 640 Tel. 609 288 
640

 ▶ Wynajmę pokoje dla pracowni-
ków firmy. Grabik przy obwodnicy 
Żary. Tel. 604 331 628

 ▶ Olbrachtów - działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o 
pow. 18 arów, media przy nieru-
chomości- 68 tys. Partner Nieru-
chomości. Tel. 533-308-999

 ▶ Sieniawa - działka na sprzedaż 
o pow. 15 ar- 41 tys. Możliwość 
zakupu większej powierzchni. 
Partner Nieruchomości. Tel.  533-
308-999 

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

 ▶ Grabik - działki na sprzedaż 
np. o pow. 10 ar w cenie 46 tys. 
Możliwość zakupu większej po-
wierzchni. Partner Nieruchomości. 
Tel.  533-308-999 

 ▶ Górka-dom do wprowadzenia 
dla dwóch rodzin, na sprzedaż lub 
zamianę z dopłatą na mieszkanie, 
Partner Nieruchomości Tel. 533-
308-999 

 ▶ Żary - dla klientów poszukuje-
my mieszkań na sprzedaż. Gwa-
rantujemy profesjonalną obsługę 
klienta. Partner Nieruchomości. 
Tel. 533-308-999

 ▶ Biedrzychowice Dln, działka w 
dobrej cenie 60ar rolno-budowal-
na z warunkami zabudowy, pięk-
na okolica . Partner Nieruchomo-
ści. Tel. 690 411 006

 ▶ Biedrzychowice Dln, działka za-
budowana 18 arów. Partner Nieru-
chomości.   Tel.  690 411 006

 ▶ Żary – poszukuję do wynajęcia 
mieszkania 2-3pok... Partner Nie-
ruchomości. Tel.  690 411 006

 ▶ Mieszkania i pokoje dla firm/
pracowników . Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 ▶ Żary – centrum, lokale biurowe 
do wynajęcia . Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 ▶ Dom pod Tuplicami na działce 
20ar, przy lesie. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMAREKLAMA

Truskawki w musie 
czekoladowym
Składniki:
•  2 pojemniczki (25dag) serka homogenizowane-

go o naturalnym smaku
•  Duże jajko lub 2 małe
•  2 kopiaste łyżki cukru
•  2 łyżki startej drobno dobrej gorzkiej czekolady
•  2 łyżki słodkiej śmietanki kremówki
•  Czubata łyżka cukru waniliowego
•  Drobne truskawki, ilość według uznania
•  Bita śmietana do dekoracji

Wykonanie
Obrane dokładnie wypłukane truskawki odsączamy 
na sicie. Jajko ucieramy mikserem, dodajemy cu-
kier i cukier waniliowy, śmietankę i czekoladę. Do 
powstałej jednolitej masy czekoladowej dodajemy 
serki homogenizowane.. Składniki łączymy i lekko 
ubijamy, mus powinien być puszysty. Na
spodzie pucharków rozkładamy w równej ilości 
połowę musu, do środka wciskamy truskawki, po-
zostały mus rozkładamy na wierzchu pucharków 
i przykrywamy pozostałymi owocami. Podajemy 
zaraz po przygotowaniu. Deser przybieramy bitą 
śmietaną.

fot. ARMG

Mus owocowy
Składniki:
•  0,5 litra świeżych truskawek 

plus kilka do przybrania
•  2 szklanki gęstego jogurtu 

naturalnego
•  2 łyżki miodu
•  Sok wyciśnięty z dwóch 

pomarańczy
•  6 połówek brzoskwiń z zalewy
•  2 łyżeczki cukru pudru
•  Waflowe rurki lub biszkopty 

do przybrania

Wykonanie
W malakserze miksujemy truskaw-
ki z miodem i jogurtem. Puszysty 
mus rozkładamy w pucharkach,
które wstawiamy do lodówki. Mik-
sujemy brzoskwinie z cukrem i so-
kiem wyciśniętym z pomarańczy.
Mus z brzoskwiń rozkładamy na 
schłodzonym musie z truskawek. 
Mus wkładamy do lodówki aby
mocno się schłodził. Przed poda-
niem dekorujemy rurkami waflo-
wymi lub biszkoptami.
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 ▶ Olbrachtów, działki rolno-bu-
dowlane. Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 ▶ Żary, Rynek – lokale biurowe do 
wynajęcia. Partner Nieruchomości 
690 411 006 Tel. 690 411 006

 ▶ Mieszkania w stanie dewelo-
perskim w Żarach, 480 tys. Tel. 
606 705 480

 ▶  Posiadamy atrakcyjne, pięknie 
położone działki budowlane w: 
Żarach, Kunicach, Siodle ,Droż-
kowie, Olbrachtowie. Atrakcyjne 
ceny sprzedaży!! cena od 30 zł/m2 
Tel. 606 705 480 

 ▶ Mieszkanie  w apartamen-
towcu, stan deweloperski  – Ża-
ry.60m2 cena 224.000zł Tel.  606 
705 480 

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

 ▶ Mieszkanie w 2 poziomowe w 
apartamentowcu  – Żary.Cena 
298.000zł. Tel.  606 705 480

 ▶ Atrakcyjny dom w Szprotawie w 
cenie 260000zł  Tel. 606 705 480

 ▶ Lokal usługowy w stanie dewe-
loperskim w Żarach- do sprzedaży. 
Pow. 112m2 -410.000zł;  Tel.  606 
705 480

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

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

 ▶ Pokoje pracownicze do wynaję-
cia. Partner Nieruchomości.    Tel. 
887-758-384

ROLNICTWO

 ▶ Prasa do słomy Claas Rollant 
250  , rok:2002 , Stan Bardzo Do-
bry - Sprzedam   Tel. 699 932 056

 ▶ Ciągnik C-330 , MF 255 , pług , 
siewnik , przyczepę Rolniczą i inny 
sprzęt rolniczy - sprzedam  Tel. 
699 932 056

 ▶ Przyczepę samozbierającą rok 
produkcji: 2001 - sprzedam   Tel. 
699 932 056

 ▶ Sprzedam ciągnik rolniczy i 
maszyny rolnicze: obciążniki, 
szyby, pług, brony, kultywator, 
siewnik, opryskiwacz, przyczepę 
samozbierającą, dmuchawę, wał 
uprawowy i prasę Tel. 699 932 056

OGŁOSZENIA

• Pracownik administracyjno-biurowy 
Żary (1/2 etatu) 1

• Doradca klienta Żary 1
• Stanowisko do spraw opracowania 

decyzji i korespondencji Żary 3
• Specjalista do spraw sprzedaży Żary 1
• Robotnik leśny Gmina Przewóz i 

gmina Żary (Straszów, Włochów, 
Przewóz Dobrochów, Dąbrówka, 
Stawnik, Olbrachtów, Marszów, Sio-
dło, Kunice) 10

• Operator oczyszczalni Żary 1
• Osoba do obsługi butli gazowych Żary 2
• Kucharz Żary 2
• Kelner/ Recepcjonista Żary 2
• Kelner Łęknica (1/2 etatu) 2
• Pomoc kuchenna Łęknica (1/2 

etatu) 1
• Sprzątaczka Żary 1
• Pracownik ochrony fizycznej Żary 5
• Pracownik ochrony Żary 10
• Sprzątaczka Żary (1/4 etatu) 1
• Salowa Żary 5
• Sprzątaczka Żary 2
• Sprzątaczka Łęknica (5 godzin) 2
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 3
• Kasjer handlowy Tuplice 1

• Kajser/ Sprzedawca Brody 1
• Kasjer/ Sprzedawca w stacji paliw 

Lubsko 1
• Pakowacz drobiu i mięsa Lubsko 1
• Pracownik stacji paliw Lubsko 1
• Monter instalacji klimatyzacyjnej Żary 

i okolice 2
• Monter instalacji wentylacji Żary i 

okolice 2
• Monter Żary 1
• Spawacz Żary 1
• Monter stelaży Tuchola Żarska 1
• Spawacz Żary 2
• Monter konstrukcji Żary 2
• Szlifierz Lubsko 5
• Kontroler jakości Lubsko 1
• Pracownik biurowy – ze znajomością 

rysunku Lubsko 1
• Pracownik budowlany Tuchola Żarska 1
• Pracownik budowlany Lubsko 1
• Wulkanizator Tuplice 1
• Mechanik samochodowy Tuplice 1
• Pracownik magazynowy Lubsko 1
• Mechanik samochodowy Żary 1
• Operator koparko-ładowarki Powiat 

żarski Powat żagański 4
• Pracownik myjni Lubsko 1

• Agent ubezpieczeniowy (powiat 
żagański i żarski) 5

• Doradca klienta biznesowego (po-
wiat Żagań) 1

• Ekspedientka (Iłowa) 1
• Elektromonter (Gozdnica) 1
• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Grafik komputerowy (Wiechlice) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

murarz-tynkarz  (Wiechlice) 1
• Inżynier budowy (Szprotawa) 1
• Kelner - recepcjonista (Iłowa) 1
• Kierowca C+E (Borowina) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(teren Europy) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Żagań) 1
• Kierownik budowy (Szprotawa) 1
• Konserwator (Wiechlice) 1
• Kosztorysant  budowy (woj. dolny 

śląsk) 1
• Księgowa/y (Szprotawa) 1
• Kucharz kuchni tureckiej (Żagań) 1
• Kucharz (Żagań) 1
• Lakiernik proszkowy (Żagań) 1
• Lektor języka angielskiego (Żagań) 10
• Lektor języka francuskiego (Żagań) 10
• Lektor języka niemieckiego (Żagań) 10
• Logistyk (Żagań) 1
• Magazynier, porządkowy, placowy 

(Iłowa) 1
• Majster obwodu drogowego (Żagań) 1
• Mechanik maszyn i urządzeń (Gozd-

nica) 2
• Mechanik samochodowy (Szprotawa) 2
• Monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych (Żagań) 1

• Monter konstrukcji stalowych (teren 
Polski) 2

• Monter sieci wodnych i kanalizacyj-
nych (Iłowa) 1

• Monter, składacz dekoracji (Wiechli-
ce) 1

• Monter (Żagań) 11
• Nauczyciel edukacji wczesnoszkol-

nej (Szprotawa) 1
• Operator giętarki (Żagań) 3
• Operator koparki jednonaczyniowej 

(Żagań) 2
• Operator maszyn (Żagań) 1
• Opiekuna świadczącego specjali-

styczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi (Mało-
mice) 1

• Pakowacz (Żagań, Żary) 3
• Pielęgniarka w żłobku (Żagań) 1
• Podinspektor (Żagań) 1
• Pracownik biurowy - sprzedawca 

(Szprotawa) 1
• Pracownik produkcji (Gozdnica) 2
• Pracownik produkcji (Żagań) 2
• Pracownik socjalny (Małomice) 1
• Pracownik torowy (teren kraju) 29
• Produkcja opakowań kartonowych 

(Tomaszowo) 3
• Ratownik wodny (Szprotawa) 3
• Robotnik budowlany (Żagań) 2
• Spawacz (Borowina) 4
• Specjalista do spraw sprzedaży rusz-

towań i wynajem (Borowina) 1
• Stylista rzęs (Szprotawa) 1
• Szlifierz /polernik (Żagań) 2
• Szwacz (Szprotawa) 2
• Ślusarz (Borowina) 1

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

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

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

tel. 512 209 363

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

699-932-056

Przyczepa samozbie-
rająca, rok 2001, Tel. 

699-932-056

REKLAMA

Szukam SPAWACZA do wykonania zlecenia 
w godzinach popołudniowych, tel. 608 541 937
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W chińskiej dzielnicy Nowego Jorku dochodzi 
do kolejnej wojny gangów pomiędzy związaną 
z triadą rodziną Tongów a brutalną bandą 
Bobby’ego Vu (Byron Mann). Stawką jest 
kontrola nad handlem narkotykami i nielegalną 
imigracją. Detektyw Nick Chen (Chow Yun-Fat), 
doświadczony glina znany z niekonwencjon-
alnych metod pracy, stoi na czele specjalnej 
jednostki policji, która jest odpowiedzialna za 
utrzymanie spokoju w tym rejonie. Zadanie 
jest trudne.

TVP2 dramat sensacyjny, USA, 1999

W szponach korupcji 01:45

Piątek

TVN

20:00

Sobota

Meghan Milles (Elizabeth Banks) marzy o zos-
taniu moderatorką wiadomości telewizyjnych. 
Gdy umawia się na rozmowę w sprawie pracy, 
wydaje się, że jej pragnienie się ziści. Niestety, 
nie wszystko idzie po jej myśli. Humor psuje jej 
chłopak (Oliver Hudson), który ją porzuca. Zła 
i nieszczęśliwa Meghan postanawia towarzyszyć 
przyjaciółkom, Rose (Gillian Jacobs) i Denise 
(Sarah Wright Olsen), podczas wyjścia na mias-
to. W pewnym momencie dziewczyny, wypijają 
za dużo alkoholu.

Pracująca w FBI Gracie Hart (Sandra Bullock) 
zdobyła sławę dzięki profesjonalnie przeprow-
adzonej akcji podczas wyborów Miss USA. 
Przyniosło jej to więcej szkód niż korzyści. Jako 
tajna agentka nie ma raczej szans na kolejne 
sukcesy, ponieważ jest wszędzie rozpoznawal-
na. Musi wybrać między wykonywaniem 
typowej pracy biurowej a przyjęciem roli osoby 
promującej pozytywny wizerunek FBI, czym 
może przynieść jakieś korzyści ze względu na 
swoją niesłabnącą popularność. 

TVP1 komedia, USA, 2014komedia sensacyjna, USA, 2005

Dzień z życia blondynkiMiss agent II: Uzbrojona i urocza 21:05

Niedziela

Egipt, XIII wiek p.n.e. Mojżesz i Ramzes dorastali 
razem niczym rodzeni bracia - synowie faraona 
Setiego. Przed bitwą z Hetytami wieszczka 
przepowiada, że wojownik, który na polu walki 
wykaże się męstwem, dokona w przyszłości 
wielkich rzeczy. Podczas zaciętego starcia 
Mojżesz ratuje życie przybranego brata, czym 
ściąga na siebie jego zawiść. Gdy faraon Seti 
umiera, tron dziedziczy Ramzes. Pewnego dnia 
Mojżesz, odwiedza miasto Pithom zamieszkane 
przez zniewolonych Hebrajczyków.

POLSAT dramat przygodowy, Hiszpania, USA, 2014

Exodus: Bogowie i królowie20:05

Poniedziałek

Płatny morderca pozostający na usługach 
ważnego syndykatu, Chev Chelios, dowiaduje 
się, że nocą wstrzyknięto mu truciznę, która go 
uśmierci, jeżeli rytm jego serca spadnie poniżej 
określonego poziomu. Okazuje się, że wyrok na 
Cheliosa wydał boss chińskiej mafi i, Don Kim. 
Przerażony mężczyzna zwraca się o pomoc do 
swojego przyjaciela lekarza, Milesa. Ten stwi-
erdza, że aby maksymalnie wydłużyć czas, jaki 
mu pozostał, musi utrzymywać w organizmie 
odpowiednio wysoki poziom adrenaliny. 

POLSAT fi lm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2006

Adrenalina22:45

Wtorek

Jason Bourne i Marie Kreutz nie odnaleźli spoko-
ju na greckiej wyspie, na której szukali ucieczki 
przed mroczną przeszłością. Minęły dwa lata 
od pościgu płatnych zabójców za pogrążonym 
w amnezji byłym szpiegiem. On i jego ukochana 
ukryli się na terytorium Goa, na zachodnim wy-
brzeżu Półwyspu Indyjskiego. Jasonowi udało 
się zrekonstruować część faktów z przeszłości. 
Wie, że był szpiegiem wyszkolonym przez tajną 
organizację Treadstone, której agenci chcą go 
teraz zabić. 

TVN thriller, Niemcy, USA, 2004

Krucjata Bourne’a22:30

Środa

Historia nastolatki, która zostaje prostytutką, 
przedstawiona na tle zmieniających się pór 
roku. Lato. Podczas rodzinnych wakacji na 
południu Francji 17-letnia Isabelle (Marine 
Vacth) zdobywa pierwsze doświadczenia 
erotyczne z młodym Niemcem, Feliksem (Lucas 
Prisor). Czuje się rozczarowana intymnymi 
przeżyciami. Jesień. Isabelle stopniowo odkrywa 
własną seksualność. Niebawem rozpoczyna 
podwójne życie. tudentka pracuje jako luksuso-
wa prostytutka o pseudonimie Lea. 

TVP2 dramat obyczajowy, Francja, 2013

Młoda i piękna23:40

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SF SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT FILM AKCJI FILM PRZYGODOWY SERIAL OBYCZAJOWY

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

piątek 11 maja

05:50 Telezakupy
06:25 Elif - serial, prod. Turcja
07:15 Komisariat - Diler amator 

- serial TVP
07:45 Alarm!- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
10:10 Klan - telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu

- teleturniej
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1996
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Natura w Jedynce 

- Domy zwierząt. Urodzeni 
inżynierowie. Miasta zwi-
erząt - cykl dokumentalny

13:45 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Korona królów 
15:15 Alarm!- magazyn
15:30 Wiadomości

15:50 Wszystko dla pań 
- serial, prod. Włochy

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Leśniczówka
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:15 Alarm!- magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:30 Big Music Quiz
22:40 Korzenie - serial
23:40 Nadzieja 

- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 1995,
reż. Bethany Rooney

01:15 Tanie Dranie
01:50 Autoportret z kochanką 

- fi lm obyczajowy
03:25 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn

05:15 Koło fortuny 
- teleturniej

05:50 Za marzenia - serial TVP
06:50 Anna Dymna - spotkajmy 

się - Paweł Podgórski
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:15 Pytanie na 

śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy, prod. 
Turcja, 2015

14:00 Coś dla Ciebie 
14:25 Zakupy pod kontrolą 

- reality show
14:55 Za marzenia - serial TVP
16:00 Familiada - teleturniej
16:30 Koło fortuny 

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Na sygnale - serial 

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

- serial komediowy TVP
21:45 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
22:25 La La Poland 
23:20 Krąg podejrzanych
00:45 Zawód: Amerykanin 

- serial, prod. USA, 2013
01:45 W szponach korupcji

- fi lm akcji
03:45 Spring Breakers

- fi lm obyczajowy

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
10:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szkoła
13:00 19 + 
13:30 Szpital
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy
18:00 Szpital - program 

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

20:00 Na skraju jutra 
- fi lm S-F, USA, Kanada, 
2014, reż. Doug Liman, 
wyk. Tom Cruise, Emily 
Blunt, Brendan Gleeson, 
Bill Paxton, Jonas Arm-
strong

22:20 Człowiek 
o żelaznych pięściach 
- fi lm przygodowy, USA/
Hong Kong, 2012, reż. RZA, 
wyk. RZA, Rick Yune, Rus-
sell Crowe, Lucy Liu, Dave 
Bautista, Jamie Chung

00:20 Kuba Wojewódzki 
- talk show

01:25 Iron Majdan 
02:30 Uwaga! 

- magazyn
02:50 Moc Magii

- program
04:10 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
09:30 SuperPies
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy 
prod. Polska
Serial opowiada losy Mar-
ysi Radosz, która wyprow-
adza się z rodzinnej wsi do 
Wrocławia, aby studiować 
medycynie. Zamieszkuję 
u swojej ciotki Teresy 
Żukowskiej.

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja 

16:30 Na ratunek 112
- serial obyczajowy

17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość 

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

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Dancing with 
the Stars. Taniec z 
Gwiazdami
- program rozrywkowy

22:40 Szklana pułapka 2
01:05 Postrach nocy
03:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy 
prod. Polska

08:00 Studio Kultura
08:20 Pierwsze klapsy 
09:30 Informacje kulturalne
09:50 Wahadełko - fi lm TVP
11:00 Kolumbowie 

- Śmierć po raz pierwszy
- serial TVP

12:05 Kolumbowie - Żegnaj 
Baśka - serial TVP

13:05 Studio Kultura
13:25 48 Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki 
Współczesnej 
Warszawska Jesień 
2005. Koncert w Hali 
Najwyższych Napięć 
Instytutu Energetyki 
w Warszawie - koncert

14:05 Mała sprawa - fi lm TVP, 
reż. Janusz Kondratiuk, 
wyk. Zbigniew Bucz-
kowski, Jerzy Łapiński, 
Wojciech Alaborski, 
Włodzimierz Bednarski, 
Stanisław Michalik

15:05 Pegaz

16:10 Katyń 
- dramat

18:15 Wanda Czełkowska 
18:40 Świat w dokumencie 

- Cartier, małe czerwone 
pudełeczko - fi lm

19:40 Informacje kulturalne
20:00 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu - Ptasiek
20:05 Wieczór kinomana 

- Ptasiek - fi lm fabularny
22:10 Tygodnik Kulturalny
22:55 Dziennik fi lozofa 
23:10 Koncert 

- Muzyka w Opactwie 
Mischa Maisky

23:50 Swobodny jeździec 
- fi lm obyczajowy

01:35 Informacje kulturalne
02:00 Wieczór kinomana 

- Ptasiek 
04:10 Tygodnik Kulturalny

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Na wariackich 
papierach - fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator
 - fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:50 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

15:55 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:55 Na wariackich 
papierach - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

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

21:55 Protektor 
- fi lm akcji

23:50 Dorwać Cartera 
01:55 Dyżur
02:30 Biesiada na cztery

pory roku 
- serial obyczajowy

03:00 Na jedwabnym 
szlaku - serial doku-
mentalny

04:10 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:05 Niesamowite!

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:25 Szpital
07:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy
08:20 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, USA
09:20 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska
10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

16:55 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska

18:00 Belle Epoque
- serial, Polska

19:00 Ukryta prawda

20:00 Miłość, szmaragd 
i krokodyl 
- fi lm przygodowy, 
USA/Meksyk, 1984,
reż. Robert Zemeckis, 
wyk. Michael Douglas, 
Kathleen Turner, Danny 
DeVito, Zack Norman, 
Alfonso Arau

22:15 Bezpieczna przystań 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2013, reż. Lasse Hallström, 
wyk. Julianne Hough, Josh 
Duhamel, David Lyons, 
Mimi Kirkland, Cobie 
Smulders

00:35 The Shooter - serial
01:35 Wybrana - serial S-F
02:35 Moc Magii 
04:45 Druga strona medalu 

- talk show
05:15 Koniec programu

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

07:05 Looney Tunes Show
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
Konsultant policji cierpiący 
na nerwicę natręctw 
rozwiązuje zagadki 
kryminalne.

13:00 Galileo
15:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
16:00 Nie igraj z aniołem 

- telenowela
Czternastoletnia Marichuy 
ucieka z sierocińca i 
rozpoczyna życie na 
własny rachunek. Jej świat 
staje na głowie, kiedy 
zatrudnia ją Juan.

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

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

00:05 Zabójcza gra
02:10 Zagadkowe zgony
02:45 Interwencja
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05:00 Klan - telenowela TVP
05:55 Sprawa dla reportera
06:55 Weterynarze z sercem
07:25 Pełnosprawni 

- magazyn dla niepełnos-
prawnych

07:50 Rok w ogrodzie
08:10 Rok w ogrodzie extra 

- magazyn
08:35 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
09:10 Studio Raban
09:35 Rodzinny ekspres 

- magazyn
10:00 Zakochaj się w Polsce 

- Grudziądz - magazyn
10:30 Spis treści - rozmowy 

z Andrzejem Doboszem 
10:40 Trzecia połowa 

- serial komediowy TVP
11:10 Wróżka z getta 

- reportaż, reż. 
Maria Nockowska, Tomasz 
Drozdowicz

11:40 The Wall. Wygraj 
marzenia - teleturniej

12:35 Biały Kieł 2 - Legenda 
białego wilka 
- fi lm przygodowy

14:25 Okrasa łamie przepisy 
- Świeże ryby z Bałtyku

15:05 Wojenne dziewczyny
15:55 Korona królów
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Od Opola do Opola 
18:55 Orły Nawałki -
19:30 Wiadomości
20:30 Program rozrywkowy
21:00 Konkurs Piosenki 

Eurowizji 
- Lizbona 2018 

00:40 Boks - KnockOut Boxing 
Night

01:50 Spis treści - rozmowy
z Andrzejem Doboszem 

02:00 Grzech mojej córki
03:50 Zakończenie dnia

05:40 Koło fortuny
06:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
06:50 Barwy szczęścia - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Pytanie na śniadanie 

Extra
10:55 M jak miłość - serial TVP
12:50 Bake off  - Ale ciacho! 
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:20 XVIII Mazurska Noc 

Kabaretowa Mrągowo 
2016 - Moda na swetry 

16:20 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

16:50 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 

17:10 O mnie się nie 
martw  - komediowy TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk!
19:55 Kocham Cię, Polsko! 

21:35 Riviera - serial, prod. 
Wielka Brytania, 2017

22:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

23:00 Szpieg D’83 - fi lm 
obyczajowy, prod. Niemcy

23:55 Czarne złoto 
- fi lm przygodowy, 
prod. Francja, Tunezja, 
Włochy, 2011, reż. Jean 
- Jacques Annaud, wyk. 
Antonio Banderas, Tahar 
Rahim, Freida Pinto, Mark 
Strong

02:15 W szponach korupcji 
- fi lm akcji, prod. USA, 
1999, reż. James Floey, 
wyk. Chow Yun Fat, Rick 
Young, Mark Wahlberg

04:10 Krąg podejrzanych 
- serial, prod. Hiszpania

05:25 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! 
- magazyn

05:35 Mango 
- telezakupy

07:50 Wyjątkowa chwila 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Na Wspólnej  

- serial obyczajowy, Polska
12:50 Ugotowani 

- magazyn kulinarno-roz-
rywkowy

13:50 Agent - Gwiazdy 
14:50 MasterChef Junior 
16:20 Efekt Domina 
16:55 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

17:55 Tu się gotuje! 
- magazyn

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

- magazyn

20:00 Miss agent II: 
Uzbrojona i urocza 
- fi lm komedia, USA, 2005, 
reż. John Pasquin, wyk. 
Sandra Bullock, Regina 
King, Enrique Murciano, 
William Shatner, Ernie 
Hudson

22:20 Bridget Jones: 
W pogoni za rozumem 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, USA, Francja, 
Niemcy, Irlandia, 2004, 
reż. Beeban Kidron, wyk. 
Renée Zellweger, Hugh 
Grant, Colin Firth

00:45 Na skraju jutra 
- fi lm S-F, USA, Kanada, 
2014, reż. Doug Liman

03:15 Uwaga! 
- magazyn

03:35 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:20 Piękna i bestia
09:10 MY3
10:05 Ewa gotuje
10:35 Ewa, ugotuj nam to!

- program rozrywkowy
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Wyjdź za mnie

- program rozrywkowy
12:40 TOP CHEF
14:10 Umów się ze mną. 

Take me out
- program rozrywkowy

15:45 XII Płocka Noc 
Kabaretowa
- program rozrywkowy

17:45 SuperPies
18:20 Chłopaki do wzięcia

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

Kiepskich 
- serial komediowy

20:05 Epoka lodowcowa 2: 
Odwilż
- animacja
Maniek, Sid i Diego 
odkrywając, że epoka 
lodowcowa dobiega 
końca, postanawiają uciec 
przed niebezpieczeńst-
wem.

22:00 Wilk z Wall Street
- fi lm biografi czny
Historia Jordana Belforta, 
brokera, którego błyska-
wiczna droga na szczyt 
i rozrzutny styl życia 
wzbudziły zaintereso-
wanie FBI.

01:50 Tajemnice losu 
- program rozrywkowy

05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

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

09:05 Historia festiwali 
opolskich - Przyjdą 
jeszcze lata tłuste

09:50 Którędy po sztukę
10:05 Odyseja fi lmowa - Lata 

70.: Zmiany w kulturze 
popularnej na świecie 
- cykl dokumentalny

11:25 Akcja pod Arsenałem
- dramat

13:10 Blok - Muzyka - serial 
dokumentalny TVP

14:05 Wydarzenie aktualne
14:25 Pokój dziecinny 

- fi lm obyczajowy
15:55 Wydarzenie aktualne
16:20 Liga dżentelmenów 
18:20 Dranie w kinie 
19:00 Legendy Rocka 

- The Pretenders
19:25 Legendy Rocka 

20:00 Bilet do kina 
- Tajemnica Filomeny 
- komediodramat

 Irlandka Filomena Lee
jako niezamężna 
dziewczyna zaszła w 
ciążę. Dziecko zostało jej 
odebrane matce i oddane 
do adopcji. Po blisko 
pięćdziesięciu latach 
kobieta postanawia 
odnaleźć syna.

21:50 Elektrosonda 
- koncert

22:45 Mocne Kino 
- Ukochany syn Ziemi 
- dramat

01:15 Bilet do kina 
- Tajemnica Filomeny  

03:10 Kawalerskie życie 
na obczyźnie 
- fi lm obyczajowy

06:00 Skorpion 
- fabularny

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Tajemnice medyczne
- fi lm akcji

09:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań.

14:30 Najśmieszniejsi
- program rozrywkowy

15:45 Junior
17:55 Zabójcza
20:00 Rambo 2 

- fi lm akcji

22:00 Brick Mansions. 
Najlepszy z najlepszych  
- dramat
Tajny detektyw 
szuka skradzionej broni 
masowego rażenia, która 
znajduje się w rękach 
handlarza narkotyków 
należącego do getta.

23:50 Wściekle szybcy 
01:45 Najśmieszniejsi

- Kabaret OT.TO
02:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

03:20 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:00 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum policji 
05:05 Niesamowite!

05:30 Ukryta prawda
06:35 Mango - telezakupy
08:40 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
10:10 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska
12:10 Zabójcza broń 

- serial, USA
15:10 Zeus i Roksana 

- fi lm rodzinny, USA, 
1994, reż. George Miller, 
wyk. Steve Guttenberg, 
Kathleen Quinlan, Arnold 
Vosloo, Dawn McMillan, 
Miko Hughes

17:20 Tatastrofa 
- fi lm rodzinny, USA, 2009, 
reż. Paul Hoen, wyk. Emily 
Osment, David Henrie, 
Jason Earles, Jonathan 
Keltz

19:00 Podróż przedślubna 
- fi lm komedia, USA, 1999, 
reż. Bronwen Hughes, 
wyk. Ben Affl  eck, Sandra 
Bullock, Maura Tierney

21:20 Wielbicielka 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2002, reż. John Polson, 
wyk. Jesse Bradford, Erik 
Christensen, Shiri Appleby, 
Kate Burton, Clayne 
Crawford

23:00 Ocean’s Thirteen - fi lm 
sensacyjny, USA, 2007, reż. 
Steven Soderbergh, wyk. 
George Clooney, Brad Pitt, 
Matt Damon, Andy Garcia, 
Al PacinoElliott Gould, Don 
Cheadle, Casey Affl  eck, 
Scott Caan, Bernie Mac, 
Carl Reiner, Eddie Izzard, 
Vincent Cassel, Julian 
Sands

01:40 Moc Magii 
03:50 Druga strona medalu 

- talk show
05:20 Koniec programu

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:55 Tom i Jerry
09:30 Mała Syrenka: 

Dzieciństwo Ariel
11:05 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
Dynamiczny, pełen 
zwrotów i suspensu 
serial obyczajowy opowi-
adający historię dwóch 
oddziałów patrolujących 
ulice współczesnego 
Wrocławia. Pijackie 
meliny, zapyziałe pod-
wórka, złodziejskie 
mety - odważna ekipa 
pojawia się w najgorszych 
zakamarkach miasta, 
by poznać mroczną 
rzeczywistość. Bohat-
erowie serialu każdego 
dnia muszą zmierzyć się 
z trudnymi społecznymi 
problemami.

14:05 STOP Drogówka
- magazyn

15:05 Dziewczyna kontra 
potwór

17:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo
20:00 Mecenas Lena Barska

- serial obyczajowy, 
prod. Polska
Opowieść o życiowych
i zawodowych perypetiach 
tytułowej prawniczki. 
Główna bohaterka 
- z zawodu i z powołania 
adwokat prawa rodzin-
nego, prywatnie matka 
dwojga nastolatków.

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

23:10 Pod kluczem
01:25 STOP Drogówka
02:25 Galileo
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04:25 Galeria 
- serial obyczajowy TVP

05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ziarno
09:45 Gen innowacyjności
10:05 Weterynarze z serce
10:40 Leśniczówka 
11:35 Spotkanie ze Świętym
11:50 Między ziemią a 

niebem - magazyn
12:00 Regina Coeli 
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:45 Z pamięci 
13:00 BBC w Jedynce - Błękitna 

Planeta - Głębia - fi lm
14:05 Sonda 2 - Odchudzanie 
14:35 Droga do Rosji 

15:55 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz 

- teleturniej muzyczny
18:40 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
19:30 Wiadomości
20:10 Wojenne dziewczyny 

- serial TVP
21:05 Zakochana Jedynka 

- Dzień z życia 
blondynki - komedia

22:50 Od Opola do Opola
23:45 Z pamięci
23:55 W sercu oceanu 

- serial kostiumowy
00:55 Powrót - dramat
02:40 Jestem - obyczajowy
04:25 Korzenie - serial

05:25 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Niepotrzebna luneta

05:40 Koło fortuny 
- teleturniej

06:15 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
- w tym: Pogoda Flesz

10:40 Rodzinne oglądanie 
- W poszukiwaniu nowej 
Ziemi - Jak znaleźć nowy 
dom? - fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

11:40 Droga do Rosji 
- magazyn, prod. 
Szwajcaria, 2018

12:20 Kocham Cię, Polsko!
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:20 Różowa Pantera 2

- komedia kryminalna
17:10 Na dobre i na złe

- serial TVP
18:00 Panorama
18:25 Sport Telegram

18:35 Za marzenia 
- serial TVP

19:30 Zakupy pod kontrolą 
- reality show

20:05 Czarne złoto 
- fi lm przygodowy,
 prod. Francja, Tunezja, 
Włochy, 2011, reż. Jean 
- Jacques Annaud, wyk. 
Antonio Banderas, Tahar 
Rahim, Freida Pinto, Mark 
Strong

22:25 Kino bez granic 
- Wielkie uwodzenie 
- komedia, prod. USA, 
Kanada, 2013, reż. Don 
McKellar

00:25 Rezerwat 
- fi lm obyczajowy,
reż. Łukasz Palkowski

02:20 Mur - fi lm obyczajowy
03:50 Zegar TVP 2

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

- magazyn
11:00 Co za tydzień 

- magazyn
11:45 Iron Majdan 
12:45 Diagnoza 

- serial, Polska
13:45 Druga szansa 

- serial, Polska
14:45 36,6 
15:50 Historia Kopciuszka 

- fi lm komedia, USA, 
Kanada, 2004, reż. Mark 
Rosman, wyk. Hilary Duff , 
Jennifer Coolidge, Chad 
Michael Murray, Dan Byrd

17:50 Wyjątkowa chwila 
18:00 Ugotowani - program 

kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef Junior 

21:35 Ścigana 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2012, 
reż. Steven Soderbergh, 
wyk. Gina Carano, Ewan 
McGregor, Channing 
Tatum, Antonio Banderas, 
Michael Douglas, Michael 
Fassbender

23:35 Drużyna potępionych
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2010, reż. Sylvain 
White, wyk. Jeff rey Dean 
Morgan, Zoe Saldana, 
Chris Evans, Idris Elba, 
Columbus Short, Jason 
Patric

01:35 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

02:35 Uwaga! - magazyn
02:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Jeźdźcy smoków
09:10 Smerfy: Legenda 

Smerfnej Doliny
09:40 Księżniczka i Żaba
11:45 Doktor Dolittle: W 

pogoni za błahostkami
13:40 Epoka lodowcowa 2: 

Odwilż
15:30 Wall-E - animacja

Daleka przyszłość. Ziemię 
opuszczoną przez ludzi 
próbuje uprzątnąć uroczy 
robot WALL.E. Pewnego 
dnia na planetę przybywa 
EVE - przepiękna, nowocz-
esna maszyna, która szuka 
oznak życia.

17:35 Nasz Nowy Dom
- magazyn

18:40 Aż chce się żyć
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie

20:00 W rytmie serca
- serial obyczajowy
Serial opowiada 
o losach zdolnego 
chirurga doktora
Adama Żmudy, który 
zmuszony do rezygnacji 
z pracy w renomowanym 
szpitalu, planuje zmienić 
swoje życie i chce dołączyć 
do Lekarzy bez Granic 
w Afryce. Przed wyjazdem 
odwiedza rodzinne 
miasto, malowniczy 
Kazimierz Dolny.

21:05 Kabaret na żywo
23:10 Bezwstydny 

Mortdecai
01:25 Exodus: Bogowie 

i królowie
04:40 Kabaretowa 

Ekstraklasa

08:00 Serialowa nostalgia 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - To tylko gra 
sezon II - serial, prod. 
Wielka Brytania, 1978

09:05 Satiesfi kcje. Wędrówki 
z Erikiem Satiem - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Niemcy, 2014, reż. Youlian 
Tabakov

10:10 Trzeci punkt widzenia
10:40 Baczyński - dokument 

fabularyzowany
12:00 Ojcowizna - fi lm TVP, 

reż. Franciszek Trzeciak, 
Ewa Saługa, Krzysztof 
Zbieranek, Lucyna Oslisok

13:15 Chuligan Literacki 
13:45 Nienasyceni - magazyn
14:20 Triumf Czasu i 

Rozczarowania
16:50 Rzecz Polska - Klocki 

Zofi i Stryjeńskiej 
17:15 Niedziela z... 

twórczością Marka 
Nowakowskiego

18:05 Niedziela z... 
twórczością Marka 
Nowakowskiego
- Siedem czerwonych 
róż, czyli Benek Kwia-
ciarz o sobie
 i o innych - fi lm

19:30 Niedziela z... 
twórczością Marka 
Nowakowskiego 
- Królowie nocy

20:30 Panorama kina 
polskiego - Obce ciało 

22:35 Pilecki. Droga do 
wolności

23:45 Trzeci punkt widzenia 
00:25 Nocny dokument 

- Jestem Kuba - fi lm 
01:30 Katie Melua plays 

Avo Session - koncert
03:00 Kino nocne - Biała noc

- fi lm sensacyjny

05:55 Skorpion 
- fabularny

06:45 Przygody Merlina 
07:40 Najśmieszniejsi
08:30 Co ludzie powiedzą? 

- fabularny
Hiacynta Bucket bezustan-
nie stara się zaprezen-
tować jako osoba znacznie 
zamożniejsza i należąca do 
wyższej klasy społecznej, 
niż jest w rzeczywistości. 
Robi to jednak nieudolnie, 
co prowadzi do wielu 
zabawnych sytuacji.

10:25 Wojciech Cejrowski. 
Boso

11:35 Junior
13:45 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Trzy 
piórka 

15:00 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
O rybaku i jego żonie 

16:20 Wyznania 
nastoletniej gwiazdy 

18:00 Ace Ventura: Zew 
natury
- komedia
Ekscentryczny detektyw 
wyrusza na misję do jednej 
z afrykańskich wiosek. 
Musi odnaleźć białego 
nietoperza czczonego 
przez lokalne plemię.

20:00 Szybko i wściekle 
22:25 Linia ryzyka 
00:10 Uwikłana 
01:05 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

02:30 Taki jest świat 
03:20 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

04:10 Menu na miarę 
04:40 Z archiwum policji 
05:05 Niesamowite!

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Biuro 

- serial komedia, USA
09:55 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska
12:55 Zabójcza broń

- serial, USA
13:55 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, USA
14:55 Miłość, szmaragd i kro-

kodyl - fi lm przygodowy, 
USA/Meksyk, 1984, reż. 
Robert Zemeckis, wyk. 
Michael Douglas, Kathleen 
Turner, Danny DeVito, Zack 
Norman, Alfonso Arau

17:10 Książę i ja III: Królewski 
miesiąc miodowy 
- fi lm komedia, USA, 2008, 
reż. Catherine Cyran, wyk. 
Kam Heskin, Chris Geere, 
Adam Croasdell, Jonathan 
Firth

19:00 Lucyfer - serial, USA

20:00 Szeregowiec Ryan
- fi lm wojenny
USA, 1999, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Tom 
Hanks, Edward Burns, Tom 
Sizemore, Matt Damon, 
Jeremy Davies, Adam 
Goldberg, Barry Pepper, 
Giovanni Ribisi, Vin Diesel, 
Ted Danson

23:25 Thr Schooter - serial
00:30 Strumień

 - fi lm obyczajowy, 
USA, 2007, reż. Anthony 
Hopkins, wyk. Anthony 
Hopkins, Stella Arroyave, 
Christian Slater, John 
Turturro, Michael Clarke 
Duncan

02:35 Moc Magii 
04:45 Druga strona medalu 
05:15 Koniec programu

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata - serial

07:55 Tom i Jerry
08:55 Space Chimps 2
10:35 Galileo
12:45 Mali agenci
14:40 Asteriks i Obeliks: 

Osiedle bogów
Juliusz Cezar decyduje 
się na budowę dzielnicy 
mieszkaniowej dla 
właścicieli rzymskich 
i nazywa ją Osiedlem 
Bogów.

16:30 Załoga
Załoga świetnie wyszkol-
onych świnek morskich 
podejmuje się niebezpiec-
znej misji. Wyposażone 
w najnowocześniejsze 
gadżety zwierzaki to: 
Darwi, Walczak, Juarez, 
Plujka, pracujący w cyber 
wywiadzie Brylus oraz 
Kędzior.

19:00 Galileo

20:00 Chappie
- fi lm akcji
Troje gangsterów 
kradnie policyjnego 
androida, by wykorzystać 
go do swoich celów.

22:30 Mecenas Lena Barska
- serial obyczajowy

23:35 Ruiny
- horror
Grupa przyjaciół spędzają-
cych wakacje w Meksyku 
postanawia zwiedzić ruiny 
świątyni Majów, gdzie 
odkrywa 
coś przerażającego.

01:30 Zagadkowe zgony
02:00 Galileo
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:50 Telezakupy
06:25 Elif - serial, prod. Turcja
07:20 Komisariat - Wózek 

inwalidzki - serial TVP
07:45 Alarm!- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka Hotelu Grand 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - Premie na 

rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej 

12:50 Natura w Jedynce 
- 24 godziny w Australii 

13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Okrasa łamie przepisy  
15:15 Alarm!- magazyn
15:30 Wiadomości
15:55 Leśniczówka 
16:45 Zapowiedź Teleexpress
17:00 Teleexpress

17:25 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:30 Wiadomości
20:15 Alarm!- magazyn
20:35 Teatr Telewizji - Alibi 

- spektakl teatralny
22:00 Warto rozmawiać 
23:05 Harry i Meghan: 

nowoczesne love story
00:10 Dzień z życia blondynki 

- komedia, prod. USA
01:55 Izrael na rozdrożu 

- cykl dokumentalny
03:00 Notacje - Irena Anders. 

Polska nie zaginie 
03:15 Zakończenie dnia

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

07:00 Coś dla Ciebie 
- magazyn

07:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny

- teleturniej
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja, 
2015

14:00 W poszukiwaniu 
nowej Ziemi 
- Jak znaleźć nowy dom? 
- fi lm dokumentalny

14:55 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

16:00 Familiada 
- teleturniej

16:30 Koło fortuny
17:10 Czarna Perła - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Na sygnale - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:50 M jak miłość - serial TVP
21:50 Za marzenia - serial TVP
22:50 Tylko jedno spojrzenie 
23:55 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - serial sensa-
cyjny, prod. Kanada

00:50 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

01:50 Riviera - serial

05:50 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
07:55 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Tu się gotuje! 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szkoła
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
18:00 Szpital - program 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Druga szansa 

- serial, Polska
22:30 Iron Majdan 
23:35 Ścigana 

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2012, 
reż. Steven Soderbergh, 
wyk. Gina Carano, Ewan 
McGregor, Channing 
Tatum, Antonio Banderas, 
Michael Douglas, Michael 
Fassbender

01:25 Co za tydzień 
02:10 The Following - serial
03:05 Uwaga! 

- magazyn
03:30 Moc Magii 
04:50 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

 Bronisław Malanowski 
rozwiązuje zagadki 
kryminalne, prowadząc 
biuro detektywistyczne.

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

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

- magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze

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

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

Kiepskich 
- serial komediowy 
prod. Polska

20:05 MEGA HIT: Exodus: 
Bogowie i królowie

23:20 Detonator
Tajny agent C.I.A. Sonni 
Griffi  th (Wesley Snipes) 
jedzie do Polski by 
zdemaskować handlarza 
bronią i zapobiec przygot-
owywanej transakcji.

01:40 G.I. Joe: Czas Kobry
04:05 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Studio Kultura 
08:15 Rzecz polska
08:30 Którędy po sztukę
08:45 Katyń 

- dramat, prod. Polska, 
2007, reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Andrzej Chyra, 
Maja Ostaszewska, Artur 
Żmijewski, Danuta Stenka, 
Jan Englert

11:00 Kolumbowie
 - A jeśli będzie wiosna... 
- serial

12:10 Kolumbowie 
- Oto dziś... - serial TVP

13:15 Studio Kultura
13:30 Wsteczny bieg 

- fi lm TVP, prod. Polska, 
1978, reż. Laco Adamik, 
wyk. Jerzy Radziwiłowicz

14:50 Kaprysy Łazarza 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1972, reż. Janusz Zaorski

15:55 Niedziela z... 
twórczością Marka 
Nowakowskiego

16:45 Smak curry 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Francja

18:40 Z pogranicza cudu 
- fi lm dokumentalny

19:40 Informacje kulturalne, 
Na żywo

20:00 Blok - literatura - serial 
dokumentalny TVP

21:00 Panorama kina polsk-
iego - Obce ciało - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
Włochy, Rosja, 2014

23:10 Pierwsze klapsy 
00:40 Młoda Polska - Kojot
01:20 Którędy po sztukę 

- Maria Pinińska - Bereś 
01:25 Videofan - Portrety
01:50 Kino nocne - Synekdocha, 

Nowy Jork - dramat
04:00 Katie Melua plays Avo 

Session - koncert

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Na wariackich 
papierach - fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:50 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

15:55 Gliniarz i prokurator
 - fabularny

16:55 Na wariackich 
papierach - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 

20:00 Next
- fi lm akcji
Agenci FBI szukają 
człowieka, który widzi 
przyszłość, aby pomógł 
im zapobiec nuklearnemu 
atakowi terrory-
stycznemu.

21:55 Rambo 2 
23:50 Linia ryzyka 
01:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
02:25 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
obyczajowy

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:05 Niesamowite!

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:25 Szpital - program 
obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

16:55 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska

18:00 Belle Epoque - serial
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Niepokój 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2007, reż. D.J. Caruso, 
wyk. Shia LaBeouf, Sarah 
Roemer, Carrie-Anne 
Moss, David Morse, Aaron 
Yoo, Matt Craven, Viola 
Davis

22:15 Biuro 
- serial komedia, USA

23:25 Obecność 
- fi lm horror
USA, 2013, reż. James 
Wan, wyk. Vera Farmiga, 
Patrick Wilson, Lili Taylor, 
Ron Livingston, Shanley 
Caswell

01:45 Moc Magii 
03:55 Druga strona 

medalu 
- talk show

05:00 Koniec programu

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny, 
prod. Polska
Trzymający w napięciu, 
pełen emocji i nieocze-
kiwanych zwrotów 
akcji serial opowiada o 
pracownikach agencji de-
tektywistycznej Septagon 
i prowadzonych przez nich 
sprawach. Główni bohat-
erowie to grupa barwnych 
i nietuzinkowych postaci, 
z których każda wnosi 
swój niepowtarzalny styl 
i umiejętności do pracy 
całego zespołu.

07:05 Looney Tunes
Show

08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny

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

14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

16:00 Nie igraj z aniołem 
- telenowela

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

21:05 Śmierć na 1000
sposobów 

22:00 Galileo
00:05 Megawąż
02:00 Interwencja
02:45 Cafe Futbol
04:25 Magazyn Atleci 

Polsat Sport 2018

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:50 Telezakupy
06:25 Elif - serial, prod. Turcja
07:20 Komisariat - Wołanie o 

pomoc - serial TVP
07:45 Alarm!- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?
09:15 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
10:10 Klan - telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu
11:05 Zagadka Hotelu Grand 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 To się opłaca - Mod-

ernizacja gospodarstw 
rolnych - magazyn

12:45 Natura w Jedynce - 24 
godziny w Brazylii - serial

13:45 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Korona królów 
15:15 Alarm!- magazyn
15:30 Wiadomości

15:40 Wiktoria - serial 
kostiumowy, prod. Wielka 
Brytania, 2016

17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:15 Alarm!- magazyn
20:30 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy 
21:50 Pensjonat nad 

rozlewiskiem - serial TVP
22:50 Krawcowa z Madrytu 

- serial, prod. Hiszpania
23:50 Labirynt - serial 
01:05 Komisja morderstw 

- Dziedzictwo - serial TVP
02:00 Warto rozmawiać

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 M jak miłość - serial TVP
07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
14:00 Cuda z odzysku - urządź 

mieszkanie za darmo 
- fi lm dokumentalny

14:55 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP

16:00 Familiada - teleturniej
16:30 Koło fortuny 

17:10 Czarna Perła
- serial fabularny

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Na sygnale - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:40 Kulisy - Postaw 

na milion
20:50 M jak miłość 

- serial TVP
21:45 Kulisy - Postaw 

na milion
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Świat bez fi kcji - Kiedy 

Harry poznał Meghan 
- ślub jakiego nie było 

24:00 La La Poland 
00:50 Tylko jedno spojrzenie

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szkoła
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 
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 Milionerzy 
21:30 Diagnoza - serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki 

- talk show
23:30 Superwizjer 

- magazyn reporterów
00:05 Tu się gotuje! 

- magazyn
00:10 36,6 
01:10 Lista klientów 

 serial, USA
02:05 Cape Town

- miniserial
Niemcy, reż. Peter 
Ladkani, wyk. Trond Espen 
Seim, Boris Kodjoe, Arnold 
Vosloo

03:25 Uwaga! - magazyn
03:50 Moc Magii 
05:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:10 G.I. Joe: Czas Kobry
- fi lm akcji
Elitarna jednostka 
wojskowa, znana jako 
G.I. Joe, staje przed wiel-
kim wyzwaniem, jakim 
jest zapobiegnięcie użycia 
śmiercionośnych rakiet 
mających wywołać chaos 
na całym świecie.

22:45 Adrenalina
00:40 Nie zadzieraj 

z fryzjerem
Zohan, komandos 
będący postrachem 
palestyńskich terrorystów 
postanawia zrealizować 
swoje wielkie życiowe 
marzenie i udaje się 
do Ameryki, by zostać 
fryzjerem.

03:05 Tajemnice losu

08:00 Studio Kultura 
- Rozmowy

08:10 Wydarzenie aktualne
08:45 Informacje kulturalne
09:10 Smak curry - fi lm 

obyczajowy, prod. Francja, 
USA, Niemcy, Indie, 2013

11:00 Kolumbowie - Śmierć po 
raz drugi - serial TVP

12:10 Syzyfowe prace 
- 1883 - serial TVP, 
prod. Polska, 1998, 
reż. Paweł Komorowski, 
wyk. Marcin Wołek, 
Joanna Szczepkowska, 
Franciszek Pieczka, 
Andrzej Wichrowski, Edyta 
Jungowska, Krzysztof 
Tyniec, Alosza Awdiejew, 
Katarzyna Kwiatkowska, 
Alicja Łuszczyńska, 
Paweł Chabasiński

13:10 Studio Kultura 
- Rozmowy

13:30 Gracze - fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 1995

15:20 Wniebowzięci 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1973, reż. Andrzej 
Kondratiuk

16:10 Tygodnik Kulturalny
17:05 Wichry Kołymy 

- dramat, prod. Niemcy, 
Polska, 2009

19:00 Mapa polskiego doku-
mentu - Pani Nikifor 

19:40 Informacje kulturalne
20:00 Teatr Telewizji - Przy-

goda - spektakl teatralny, 
prod. Polska, 2014

21:30 Dezerterzy
22:05 Dziennik fi lozofa 
22:15 Lekkie obyczaje 

- W drodze do domu 
23:50 Kino nocne - Pornografi a 

- fi lm fabularny
01:55 Informacje kulturalne
02:20 Legendy Rocka - Duran

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Na wariackich
papierach - fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:50 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

15:55 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:55 Na wariackich papi-
erach - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Zabójczy cel 
- thriller
Detektyw Jacob 
Stilwell jedzie do 
Memphis, aby pojmać 
dwóch niebezpiecznych 
zabójców.

21:55 Szybko i wściekle
Przestępca oraz 
tropiący go agent łączą 
swoje siły i przenikają do 
narkotykowego gangu, by 
dopaść jego przywódcę. 

00:05 Hooligans 3 
02:00 Wikingowie

- fabularny
02:55 Biesiada na cztery

pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:05 Niesamowite!

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny

06:25 Szpital - program 
obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

16:55 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska

18:00 Belle Epoque - serial
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Gra o przeżycie 
- fi lm sensacyjny
USA, 1994, reż. Ernest 
Dickerson, wyk. Ice-T, 
Rutger Hauer, Gary Busey, 
Charles S. Dutton, F. 
Murray Abraham, John
C. McGinley

22:05 Szeregowiec Ryan 
- fi lm wojenny
USA, 1999, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Tom 
Hanks, Edward Burns, Tom 
Sizemore, Matt Damon, 
Jeremy Davies, Adam 
Goldberg, Barry Pepper, 
Giovanni Ribisi, Vin Diesel, 
Ted Danson

01:30 American Horror Story: 
Asylum - serial

02:35 Moc Magii 
04:50 Koniec programu

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

07:05 Looney Tunes Show
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny,
prod. Polska

16:00 Nie igraj z aniołem 
- telenowela

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Prawo zemsty
- thriller
Kiedy żona i córka 
Clyde’a Sheltona zostają 
brutalnie zamordowane, 
a ich zabójca unika kary, 
bohater przygotowuje 
plan zemsty nie tylko na 
oprawcach, ale i wymiarze 
sprawiedliwości.

23:25 Rob Roy
Opowieść o legendarnym 
przywódcy szkockich 
banitów, który staje
się pionkiem w walce 
markiza Montrose 
z księciem Argyll.

02:15 Zagadkowe zgony
02:45 Cafe Futbol

- magazyn
04:25 Trans World 

Sport 2018
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05:50 Telezakupy
06:25 Elif - serial, prod. Turcja, 

2014
07:15 Komisariat - serial TVP
07:45 Alarm!- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
09:15 Wojenne dziewczyny 

- serial TVP
10:10 Klan - telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1996
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce 

- 24 godziny w Indiach - 
serial dokumentalny, prod. 
Nowa Zelandia

13:50 Elif - serial, prod. Turcja

14:45 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP

15:15 Alarm!- magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:55 Wiktoria - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Trzecia połowa - serial 

komediowy TVP
20:35 Piłka nożna 

- Liga Europy 
23:15 Orły Nawałki
23:40 Ocaleni - reality show
00:45 Całujesz jak bóg 

- komedia
02:55 Labirynt - serial

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość - serial TVP
07:00 Program gminy 

żydowskiej
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
14:00 Tajemnice ludzkiego 

ciała - dokumentalny
14:55 Dla niesłyszących 

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

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 Na dobre i na złe

- serial TVP
21:45 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
22:25 Kino relaks

- American Pie 
- komedia, prod. USA, 
1999, reż. Chris Weitz

00:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

00:40 Świat bez tajemnic 
- Pod białoruskim kloszem

02:05 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial

02:50 Glina 
- serial kryminalny

04:00 Miasto skarbów - Twarz 
Marylin Monroe - serial

04:50 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 
15:30 Szkoła
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy 
21:30 Agent - Gwiazdy 

22:30 Krucjata Bourne’a 
- fi lm sensacyjny, USA/
Niemcy, 2004, reż. Paul 
Greengrass, wyk. Matt 
Damon, Brian Cox, Julia 
Stiles, Franka Potente, 
Joan Allen, Karl Urban, 
Gabriel Mann

00:50 Zimne światło dnia
- fi lm sensacyjny,
 USA, 2012, reż. Mabrouk 
El Mechri, wyk. Henry 
Cavill, Bruce Willis, 
Sigourney Weaver, 
Verónica Echegui, 
James Mawle, 
Caroline Goodall

02:50 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska

03:15 Moc Magii 
04:30 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

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

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:50 Wydarzenia

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

20:10 Nie zadzieraj 
z fryzjerem

22:40 Wieczny student 2
- komedia
Taj wyjeżdża do Anglii na 
prestiżowy uniwersytet 
Oxford, aby kontynuować 
“naukę”, ale tak naprawdę 
chce pokazać miejscowym 
studentom jak spędzać 
czas.

00:45 Jeźdźcy Apokalipsy
Jack Fate zostaje popro-
szony o zagranie 
na charytatywnym 
koncercie.

03:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Studio Kultura
08:10 Dzika muzyka
08:45 Informacje kulturalne
09:00 Wichry Kołymy 

- dramat, prod. Niemcy, 
Polska, 2009

11:00 Syzyfowe prace - 1884 
- serial TVP

12:10 Syzyfowe prace - 1885 
- 1889 - serial TVP

13:10 Studio Kultura 
13:30 Portret podwójny 

- fi lm obyczajowy
15:30 Dranie w kinie 
16:15 Dracula - horror
18:10 Portrety - Czarna 

skrzynka, prod. Polska
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Na wschód od Holly-

wood - Ziemia i cień 
- dramat, prod. Brazylia, 
Chile, Francja, Kolumbia, 
Holandia, 2015

21:45 Pegaz
22:50 Dziennik fi lozofa
23:05 Jedna scena - Zero

23:20 Jedna scena 
- Zero 
- dramat
reż. Paweł Borowski
Prezes międzynarodowej 
korporacji odbiera 
telefon i potwierdza 
zlecenie śledzenia swojej 
żony, którą podejrzewa 
o niewierność. Samo-
zwańczy detektyw i jego 
dziwaczny pomocnik 
przystępują do działania.

01:20 Performance 
- Performance 
- Konteksty 2015

01:55 Kino nocne 
- Psy 2. Ostatnia krew 
- fi lm akcji

03:45 Na wschód 
od Hollywood 
- Ziemia i cień

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Na wariackich 
papierach - fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:50 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

15:55 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:55 Na wariackich papi-
erach - fabularny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

20:00 Patrol 
- dramat
Doświadczony ratownik 
bierze pod swoje skrzydła 
młodego, zbuntowanego 
adepta, którego zachow-
anie ma związek z trau-
matyczną przeszłością.

22:50 Arena
00:50 Wikingowie 

- fabularny
01:45 Najśmieszniejsi
02:40 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

03:20 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny
prod. Polska

05:05 Niesamowite!

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:25 Szpital - program 
obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny
- program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

16:55 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska

18:00 Belle Epoque - serial
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Kroll 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 1991,
reż. Władysław 
Pasikowski, wyk. Olaf 
Lubaszenko, Bogusław 
Linda, Dariusz Kordek, Ewa 
Bukowska, Cezary Pazura, 
Agnieszka Różańska, 
Maciej Kozłowski

22:10 Olimp - serial, Wielka 
Brytania, Kanada

23:10 42: Prawdziwa 
historia amerykańskiej 
legendy 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2013, reż. Brian Helgeland, 
wyk. Chadwick Boseman, 
Harrison Ford

01:50 Moc Magii 
04:00 Druga strona medalu 
05:10 Koniec programu

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

07:05 Looney Tunes Show
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A

Serial opowiada o 
grupie najemników, 
byłych bohaterów wojny 
wietnamskiej, niesłusznie 
oskarżonych przez sąd 
wojenny (za obrabowanie 
banku w Hanoi, którego 
się dopuścili, ale z roz-
kazów) i ściganych przez 
żandarmerię wojskową.

12:00 Detektyw Monk 
- serial kryminalny

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

14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji 

16:00 Nie igraj z aniołem
 - telenowela
Marichuy ucieka 
z sierocińca i rozpoczyna 
życie na własny rachunek. 
Jej świat staje na głowie, 
kiedy zatrudnia ją Juan 
Miguel.

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

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Krwawe igrzyska
23:10 Pod kluczem
01:25 Galileo
02:20 Interwencja
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy,
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL KOSTIUMOWY PROGRAM ROZRYWKOWY KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA SERIAL KRYMINALNY

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

czwartek 17 maja

05:50 Telezakupy
06:25 Elif - serial, prod. Turcja, 

2014
07:20 Komisariat - serial TVP
07:45 Alarm!- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
10:10 Klan - telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu

 - teleturniej
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1996
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Agropogoda - magazyn
12:30 Rok w ogrodzie extra 
12:45 Natura w Jedynce 

- Wiosenne opowieści 
13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 Korona królów 

- telenowela historyczna
15:15 Alarm!- magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda

15:55 Wiktoria - Brocket Hall 
- serial kostiumowy

17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:15 Alarm!- magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial 
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Ocaleni - reality show
00:50 Wojsko - polskie.pl 
01:25 Raz w życiu - dramat 

obyczajowy, prod. USA
03:00 Magazyn śledczy

05:10 Koło fortuny
- teleturniej

05:45 Na dobre i na złe
- serial TVP

06:50 Podróże z historią
- cykl dokumentalny

07:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy
14:00 Sekrety budapesztańs-

kich jaskiń - fi lm
14:55 Na dobre i na złe

- serial TVP
16:00 Familiada

16:30 Koło fortuny 
- program rozrywkowy

17:10 Czarna Perła - serial  
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Na sygnale - serial
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:45 Szpieg D’83 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Niemcy

21:40 Zawód: Amerykanin 
- serial, prod. USA, 2013

22:40 Za marzenia - serial TVP
23:40 Młoda i piękna 

- fi lm obyczajowy
01:25 American Pie 

- komedia, prod. USA
03:05 Art Noc: “Zapatrzeni 

w siebie” - piosenki

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szkoła
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 
15:30 Szkoła
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

22:30 Nigdy w życiu! 
- fi lm komedia
Polska, 2004, reż. Ryszard 
Zatorski, wyk. Danuta 
Stenka, Artur Żmijewski, 
Joanna Brodzik, Jan Frycz, 
Marta Lipińska, Krzysztof 
Kowalewski, Joanna 
Jabłczyńska

00:45 Krucjata Bourne’a 
- fi lm sensacyjny, 
USA/Niemcy, 2004, 
reż. Paul Greengrass, 
wyk. Matt Damon, 
Brian Cox, Julia Stiles, 
Franka Potente, Joan 
Allen, Karl Urban, 
Gabriel Mann

03:00 Uwaga! 
- magazyn

03:25 Moc Magii 
04:45 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

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

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

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

Kiepskich - serial
20:05 Nasz Nowy Dom

21:10 Przyjaciółki
- serial obyczajowy
prod. Polska
Niekiedy wzruszająca, 
a niekiedy humorystyczna 
opowieść o przyjaźni 
czterech pozornie zwycza-
jnych kobiet.

22:10 Wyjdź za mnie
- program rozrywkowy

23:30 Błękitna laguna: 
Przebudzenie
- melodramat
Po zatrzymaniu łodzi 
przez policję wodną Emma 
i Dean przypadkowo
z niej wypadają. Obydwoje 
dopływają w szalupie 
ratunkowej na bezludną 
wyspę, gdzie zostają 
uwięzieni.

01:00 Zakończenie

08:00 Studio Kultura 
- Rozmowy

08:10 Dezerterzy - Michał 
Turowski - rozmowa

08:45 Informacje kulturalne
09:05 Dracula 

- horror, prod. USA, 
1931, reż. George Melford, 
Enrique Tovar Ávalos, 
wyk. Carlos Villarías, 
Lupita Tovar, Barry Norton, 
Pablo Álvarez Rubio, 
Eduardo Arozamena

11:00 Syzyfowe prace 
- serial TVP

13:05 Studio Kultura 
- Rozmowy

13:20 Awantura o Basię - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
1995, reż. Kazimierz 
Tarnas, wyk. Paulina 
Tworzyańska, Agata Mar-
ciniak, Maria Kaniewska, 
Piotr Fronczewski, Andrzej 
Szczepkowski, Olgierd 
Łukaszewicz

15:20 Józia - fi lm obyczajowy, 
prod. Polska

16:30 Chuligan Literacki 
17:00 Engagement 

- fi lm TVP
18:05 Rzecz Polska 
18:25 Sztuka znikania
19:20 Teraz animacje! 

- Mój atak serca 
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Czwartkowy klub 

fi lmowy
20:05 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Mały wielki 
człowiek - western

22:35 Scena Klasyczna 
23:20 Dziennik fi lozofa 
23:35 Ziemia, planeta 

ludzi - Przeżyć: Metoda 
Houellebecqa 

01:00 Kino nocne - Nadzór 
- dramat, prod. Polska

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Na wariackich
papierach 
- fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los Ange-
les - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:50 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

15:55 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:55 Na wariackich 
papierach - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 American Pie: 
Wesele
- komedia romantyczna
Grupa najlepszych 
przyjaciół z czasów 
liceum pomaga Jimowi 
w przygotowaniach 
do jego wesela. 

21:55 Wieczny student 
23:55 Pozew o miłość 
01:30 Najśmieszniejsi
02:30 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:05 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:55 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:25 Szpital - program 
obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów
- serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

16:55 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska

18:00 Belle Epoque - serial
19:00 Ukryta prawda

20:00 Mała miss 
- fi lm komedia, USA, 2006, 
reż. Jonathan Dayton, 
Valerie Faris, wyk. Abigail 
Breslin, Greg Kinnear, Paul 
Dano, Alan Arkin, Toni 
Collette, Steve Carrell

22:10 Lucyfer - serial, USA
23:10 American Horror Story: 

Asylum - serial
00:10 Władza 

- fi lm sensacyjny, 
USA, 2013, reż. Allen 
Hughes, wyk. Mark Wahl-
berg, Russell Crowe, Cath-
erine Zeta-Jones, Jeff rey 
Wright, Barry Pepper

02:30 Moc Magii 
04:40 Druga strona 

medalu 
- talk show

05:10 Koniec programu

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

07:05 Looney Tunes Show
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
Konsultant policji cierpiący 
na nerwicę natręctw 
rozwiązuje zagadki 
kryminalne.

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

14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

16:00 Nie igraj z aniołem 
- telenowela

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska
Fabuła serialu 
koncentruje się na pracy 
dwóch par policjantów 
stanowiących dwa 
zespoły dochodzeniowe 
i prowadzonych przez nich 
śledztwach, rozbudowując 
jednocześnie wątki 
osobiste każdej z pierwsz-
oplanowych postaci i 
ukazując ich życiowe 
perypetie i uczuciowe 
komplikacje.

21:05 Zabójcza gra
- fi lm sensacyjny

23:20 Na linii wroga
- fi lm sensacyjny

01:00 Przerwa techniczna

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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11.05

12.05

13.05

14.05

15.05

16.05

17.05

Ignacego, Mirandy, Franciszka
Międzynarodowy Dzień Kierowcy 
Zawodowego

Dominika, Pankracego
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Serwacego, Marii, Roberty

Macieja, Bonifacego
Dzień Farmaceuty

Nadziei, Zofii, Izydora
Święto Polskiej Muzyki i Plastyki

Szymona
Dzień Straży Granicznej

Sławomira, Weroniki
Międzynarodowy Dzień 
Telekomunikacji

Telefony alarmowe
Telefon ratunkowy - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie wod.-kan. - 994

Straż pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 
3772222; Lubsko - 68 3725210
Pogotowie ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 
3672929; Lubsko - 683720390

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

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

Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 4794600 lub 
68 4794601 lub Dział Obsługi 
Klienta - 68 4794644

MPOiRD Żagań - 68 4772940 
lub Sekcja Obsługi Klienta 
- 68 4773729
ŻWIK Żagań - 68 3773975; 
obsługa klienta - 68 4777888
ZWiK Żary - 68 4794610 lub 
68 4794611
PGKiM Lubsko - 68 4577700; 
zgłaszanie awarii po godzinie 
15:00 i w weekendy 
- 68 457 7730
LWiK Lubsko - 68 3721982
lub Biuro Obsługi Klienta 
- 68 4704999
Zakład Komunalny Jasień
- 68 3710849

ŻARY 
- DYŻUR CAŁODOBOWY
Apteka „Targowa”, ul. Lotników 16

ŻAGAŃ 
- DYŻUR CAŁODOBOWY
11.05 Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Słowiań-
ski 14
12.05 Apteka „Pod Cisami”, ul. Kochanow-
skiego 10b
13.05 Apteka „W Rynku”, ul. Rynek 10
14.05 Apteka „Dbam o Zdrowie” (Tesco), ul. 
Reymonta 2
15.05 Apteka „Prima”, ul. Szprotawska 43b
16.05 Apteka „Medea”, ul. Świerkowa 1
17.05 Apteka „Europejska” ul. Ks. Żaganny 23

JASIEŃ POGOTOWIE PRACY
Apteka „Nowa”, ul. XX-lecia 20a

TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2

ŻARY BALLADYNA 2018
Żarski Dom Kultury zaprasza na 
Powiatowy Przegląd Lubuskiej Gali 
Teatralnej „BALLADYNA 2018” PRO 
ARTE . Przegląd rusza w dniu wydania 
Mojej Gazety, w piątek, 11 maja, w sali 
widowiskowej ŻDK „Luna”, ul. Okrzei 35 
- rozpoczęcie o godz. 10:00. Ogłoszenie 
wyników ok. godz. 15:00. Wstęp wolny.
Program:
Superdwójeczka – Miejskie Przedszkole 
nr 2 w Żarach
Guliwer – Miejskie Przedszkole nr 7 
w Żarach
Bez nazwy – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Żarach
Wyspa Skarbów – Mały Teatr Ruchu – 
Niepubliczna Szkoła w Mierkowie
Mikrusy – Szkoła Podstawowa nr 5 
w Żarach
Pionierzy – Zespół Szkół Publicznych 
w Łęknicy
Patwork School Theater – Zespół Szkół 
w Grabiku
Po prostu my – Gimnazjum w Tuplicach

ŻARY ODSŁONIĘCIE TABLICY 
WYBITNEGO LEKARZA 
- BOLESŁAWA ROMANA 
JAŁOWEGO
Na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej, poświęconej profesorowi Bolesła-
wowi Romanowi Jałowemu (1906-1943), 
lekarzowi, naukowcowi, kierownikowi 
Zakładu Histologii i Embriologii Uniwer-
sytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, 
w czasie okupacji członka tajnej rady 
Wydziału Lekarskiego UJK, który zginął 
na lwowskiej ulicy z ręki ukraińskiego 
nacjonalisty, zapraszają działacze kre-
sowi: dr. n. med. Krzysztof Kopociński 

i dr. n. med. Zbigniew Kopociński oraz 
Józef Tarniowy.
Uroczystość zaplanowana jest na 17 
maja o godz. 12:00.

Program:
godz. 12:00
Kościół Rektoralny p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego (dawny garnizonowy)
Żary, pl. Kaczy Rynek

Msza św, w intencji profesora Romana 
Jałowego oraz wszystkich ofiar ludobój-
stwa dokonanego przez ukraińskich na-
cjonalistów

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pa-
miątkowej dla uhonorowania profeso-
ra Bolesława Romana Jałowego w 75. 
rocznicę Jego śmierci

godz. 13:15
Żary, ul. Podwale

Apel Pamięci przy tablicy „Sprawiedli-
wych Ukraińców”

nabożeństwo i apel odbędą się w asyście 
Kompanii Honorowej wystawionej przez 
11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej 
im. Króla Jana III Sobieskiego

godz. 14:00

Muzeum Kresowe im. Ks. Abp. Ignacego 
Tokarczuka
Żary, ul. Bohaterów Getta 22 b 

Panel dyskusyjny „Ofiary poniesione 
przez lwowskie środowisko medyczne 
w czasie II wojny św.

Chór z ChicagoPorywający koncert 
Renaty Przemyk

ŻARY Uczestnicy koncertu Renaty Przemyk z zespołem „Akustik Trio” 
nie zawiedli się. Koncert był porywający.

Koncert w kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca przygotowany był na 
zakończenie majówki, a konkretnie na Święto Konstytucji 3. Maja. PAS
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REKLAMA

KRZYŻÓWKA

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

PIOTRUŚ KRÓLIK (2D Dub)
OD 11.05 DO 14.05 ORAZ 16.05 I 17.05 – GODZ. 16:00; 15.05 - GODZ. 
15:00
PRAWDZIWA HISTORIA
od 11.05 do 14.05 oraz 16.05 i 17.05 – godz. 18:00; 15.05 - godz. 17:00
DZIEWCZYNA WE MGLE
od 11.05 do 14.05 oraz 16.05 i 17.05 – godz. 20:00; 15.05 - godz. 20:30
DKF – 21XNOWY JORK
08.05 – godz. 19:00
FKS – PÓŁ NA PÓŁ
15.05 – godz. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
GEORGE & IRA GERSHWIN
11.05 – 12.05 – godz. 19:00
BÓG MORDU
12.05 – godz. 16:00, 13.05 – godz. 18:00
RODZINNY WARSZTAT DO WYSTAWY – TERLIKOW-
SKA I CZECHOWSKI – DWUGŁOS
12.05 – godz. 12:00
OD WIOSNY DO ZIMY (dla dzieci)
13.05 – godz. 12:00
KONCERT ZESPOŁU ZOZULA
17.05 – godz. 19:00

AUTOREKLAMA
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