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Jacek Koźma
geolog

Nie oznacza to, że Żary 
od razu muszą być 

obszarem UNESCO.

ŻARY W ostatnich 
dniach doszło do 
chuligańskich 
dewastacji 
publicznego 
mienia. Najgorsze 
jest to, że nikt 
niczego nie 
widział, a może 
nie chciał 
widzieć.
Chuligani przewrócili tzw. 
dzwony - pojemniki na 
śmieci stojące przy ul. Lot-
ników, uszkodzili także 
kierunkowskazy stojące na 
wysepkach wzdłuż jezd-
ni ul. Moniuszki. Kilka dni 
wcześniej wandal uszko-
dził nową, postawioną nie-
całe trzy tygodnie wcze-
śniej ławkę solarną na pla-
cu Przyjaźni. 

Nikt, niczego nie 
widział
Z dewastacją kierun-
kowskazów na oddanej 
kilka miesięcy temu, po 
remoncie, ulicy Moniusz-
ki nie może pogodzić się 
starosta Janusz Dudojć. 
Nie rozumie jak to jest, że 
w środku miasta, na oświe-
tlonej drodze, gdzie na-
wet nocą jest ruch samo-
chodów, a wokoło miesz-

ka sporo ludzi, nikt nicze-
go nie widział.- To zwykła 
dewastacja. Tam jest tak 
jasno, wszystko oświetlo-
ne, widać wszystko nawet 
w środku nocy - macha tyl-
ko ręką.Starosta podaje też 
przykład kierowcy, który 
ciężkim TIR-em wjechał 
w ulicę Moniuszki od stro-
ny wiaduktu i zamiast do-
jechać do ronda, to ostro 
zawracał w niedozwolo-
nym miejscu. Był upał i w 
efekcie, przy takiej masie 
auta i ostrym skręcie, zdarł 
kawałek asfaltu. Wyko-
nawca drogi ma dokonać 
naprawy w ramach gwa-
rancji, ale nie o to chodzi.- 
Wystarczy w takiej sytu-
acji zrobić zdjęcie chuli-
ganów lub rejestracji sa-
mochodu. Będziemy wie-
dzieli kogo ścigać. Policja 
powinna też w większym 
stopniu prowadzić działa-
nia prewencyjne, zwracać 
uwagę, chodzić, być wi-
doczna. To będzie odstra-
szać dewastatorów - tłu-
maczy starosta.

Wystarczy zadzwonić
Z informacji, do których 
dotarła Moja Gazeta wyni-
ka, że mieszkańcy z pew-
nością słyszeli hałasy na 
ul. Moniuszki. Obawa, 

że głośne zwrócenie mo-
że skończyć się „powybi-
janiem szyb w oknach”, 
przeważyła. Lepiej się nie 
wtrącać, lepiej nie reago-
wać, chociaż wystarczy za-
dzwonić na komisariat. Po-
licja przypomina, że po-
wiadamiając o dewasta-
cji, można pozostać ano-
nimowym. - Każdy, kto 
jest świadkiem dewastacji, 
niszczenia mienia, czy in-
nego czynu zabronionego 
może powiadomić o tym 
Policję również anonimo-
wo, zastrzegając w kontak-
cie z dyżurnym, że chciał-
by właśnie pozostać anoni-
mowy. Takie szybkie zgło-
szenie o zdarzeniu przez 
społeczeństwo pozwoli 
na szybką reakcję ze stro-
ny Policji oraz zatrzyma-
nie sprawcy na gorącym 
uczynku, a tym samym 
pociągnięcie go do odpo-
wiedzialności - informuje 
podkom. Aneta Berestec-
ka, ofi cer prasowy KPP 
w Żarach. Do czwartku, 7 
czerwca, do godz. 12:00 
nie wpłynęły na Policję 
zawiadomienia dotyczące 
uszkodzenia znaków na ul. 
Moniuszki oraz śmietnika 
„dzwon” na ul. Lotników. 

Paweł Skrzypczyński

Demolka w środku miasta

Przewrócenie pełnych pojemników na śmieci wymaga energii fot.nadesłane

Wyrwanie kierunkowskazu wymagało trochę siły. Być może, na przyszłość, potrzebują lepsze-
go zamocowania fot.Paweł Skrzypczyński

Wandal został zatrzymany i przyznał się do winy fot.KPP Żary

Dewastator ławeczki schwytany
Policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę uszko-
dzenia ławki solarnej na Placu Przyjaźni w nocy 
z 19 na 20 maja.. Do zatrzymania doszło w czwar-
tek, 7 czerwca. Sprawca to 50-letni mieszkaniec 
Żar. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał 
zarzut zniszczenia mienia. Był to czyn o charak-
terze chuligańskim popełniony w warunkach re-
cydywy. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego 
mu czynu. Za przestępstwo uszkodzenia mienia 
grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
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ŻARY 
Ogólnopolska 
rocznica 
oraz pedagog 
i zapalony 
turysta. Nowe 
ronda w mieście 
mają już swoje 
nazwy.

Rondo na skrzyżowa-
niu ul. Moniuszki, Lotni-
ków i Wieniawskiego bę-
dzie nosić nazwę: „Rondo 
im. 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości”. Z wnio-
skiem o nadanie takiej na-
zwy zwrócił się Zarząd Po-
wiatu Żarskiego. Uchwa-
łę intencyjną przyjęli radni 
powiatowi, którzy podkre-
ślili, że ważnym jest, aby 
istota obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległo-
ści miała charakter zarów-
no lokalny jak i ogólnokra-
jowy. Rondo właśnie do-
czekało się nasadzeń kwia-
tów w kolorze biało-czer-

wonym. Rondo położo-
ne u zbiegu ulic: Okrzei, 
Witosa i Fabrycznej otrzy-
mało nazwę „Rondo im. 
Jerzego Wiśniewskiego”. 
O nadanie nazwy zwrócił się 
dyrektor Zespołu Szkół 
Budowlanych wraz z ze-
społem Rady Pedagogicznej 
i społecznością uczniow-
ską. W uzasadnieniu wnio-
sku można przeczytać, 
że Jerzy Wiśniewski był 
znanym w społeczności 
lokalnej pedagogiem, pro-
pagatorem aktywnego 
wypoczynku, miłośnikiem 
i znawcą przyrody, wiel-
kim entuzjastą turystyki. Je-
rzy Wiśniewski był od 1968 
r. zastępcą dyrektora „Bu-
dowlanki”, pełnił rolę opie-
kuna harcerstwa, założył 
Szkolny Klub Turystycz-
no-Krajoznawczy „Łaziki”, 
a w roku 2000 został uhono-
rowany tytułem Honorowe-
go Obywatela Miasta Żary. 

Paweł Skrzypczyński

Ronda już z nazwami

Rondo na „Zatorzu” będzie przypominać o nauczycielu szkoły położonej w tej samej dzielnicy miasta fot.Paweł Skrzypczyński
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Projekt „Zachowanie i promowanie 
walorów geologicznych Łuku Mużako-
wa i moreny polodowcowej Zielonego 
Lasu oraz zaktywizowanie współpracy 
miast Żary i Weißwasser” realizowa-
ny we współpracy z miastem partner-
skim Weisswasser w ramach Programu 
Współpracy INTERREG Polska – Sakso-
nia 2014-2020.

W ramach projektu powstały przystan-
ki turystyczne przy drogach wjazdo-
wych do Żar i Weisswasser. W Żarach 
przystanki zlokalizowane zostały przy 
ulicach: Piastowskiej, Zielonogórskiej, 
Żagańskiej, Serbskiej i Zgorzeleckiej. 
Są to miejsca w których kierowcy wjeż-
dżający do miasta mają możliwość 
zapoznania się z ofertą turystyczną 
obu miast, a także z walorami Zielo-
nego Lasu i całego Łuku Mużakowa. 
Przystanki służą także jako miejsca do 
odpoczynku, są wyposażone w stojak 
rowerowy, stół, ławki i kosz, a także 

tablice z dwujęzycznymi informacjami  
o obu miastach.
Ponadto przy stadionie Syrena powstał 
geologiczny przystanek turystyczny  
z miejscem do odpoczynku zlokalizowa-
ny w sąsiedztwie Zielonego Lasu. Znaj-
dują się tam stojaki rowerowe, ławki, 
stoły, wiata ogniskowa, parking przy-
stosowany jest dla samochodów oso-
bowych, jak i autokarów, co umożliwi 
obsługę zorganizowanych wycieczek.

Ważnym elementem projektu było 
utworzenie punktu informacji tury-
stycznej w Żarach oraz wyposażenie 
punktów IT w Żarach i Weisswasser. 
Zbudowane zostały strony internetowe 
w wersji polskiej: www.zielonylas.com.
pl oraz w wersji niemieckiej: www.so-
rauerwald.de. 

W toku realizacji projektu podjęty 
został także szereg drobnych zadań, 
m.in.: oznakowanie szlaków turystycz-

nych w obu miastach, montaż tablic 
z informacją turystyczną na dworcu 
kolejowym w Żarach, zorganizowana 
została konferencja popularyzująca 
wiedzę o budowie geologicznej more-
ny polodowcowej Zielonego Lasu oraz 
Łuku Mużakowa. 

W najbliższym czasie opracowane i wy-
dane zostaną dwujęzycznej broszury, 
foldery, mapy, promujące walory Zielo-
nego Lasu, Łuku Mużakowa oraz more-
ny polodowcowej.

Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej 
Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser

Zaplanowane wydatki projektu:
Wydatki ogółem 515 634,00 €
dofinansowanie 85%
Wkład własny 15%

Okres realizacji 
projektu:
Termin rozpoczęcia projektu 01.05.2016
Termin zakończenia projektu 30.09.2018

REKLAMA
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GMINA JASIEŃ 
Z Andrzejem 
Kamyszkiem, 
burmistrzem 
Jasienia, o wyjściu 
ze stagnacji i zmianie 
wizerunku miasta 
i gminy, rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Wiele osób mówi, że 
w Jasieniu od dawna nic się 
nie dzieje.
- Wreszcie w 2018 roku gmi-
na Jasień jest zdolna do inwe-
stowania poważnych środków 
i mam nadzieję, że wygląd Jasie-
nia będzie się naprawdę zmie-
niać. W tym roku gmina po raz 
pierwszy w historii złożyła dzie-
więć poważnych projektów, ta-
kich jak termomodernizacja bu-
dynku urzędu i przedszkola. To 
XXI wiek z fotowoltaiką i odwier-
tami geotermalnymi. Inwestycja 
na ponad 3 miliony złotych jest 
na etapie weryfikacji. Mam na-
dzieję, że na przestrzeni 2-3 mie-
sięcy będzie decyzja o dofinan-
sowaniu tych dwóch budynków. 
Największą inwestycją, jakiej 
jednorazowo jeszcze w Jasieniu 
nie było, to dwa etapy kanaliza-
cji miasta za blisko 7 milionów 
złotych. Obejmie to czternaście 
ulic. Potem chcielibyśmy moder-
nizować chodniki, w szczegól-
ności przy ulicach powiatowych. 
Mamy już uzgodnienia ze sta-
rostą i to już się dzieje. Będzie-
my przebudowywać chodniki po 
obu stronach ulicy Powstańców 
Warszawskich i jedną stronę uli-
cy Kolejowej. Koszt w granicach 
600 tys. złotych, a my przezna-
czamy na to około 300 tys.

Co z drogami?
- Następną sprawą którą będzie-
my na pewno robić to jest złoże-
nie projektu na przebudowę uli-
cy I Armii z tak zwanej „schety-
nówki”. Tu chciałbym się od-
nieść do tego, co przewodniczą-
ca rady powiatu Helena Sagasz 
wypowiedziała na łamach gaze-
ty regionalnej, że nie korzysta-
my ze „schetynówek”. Uważam, 
że aby korzystać ze „schetynó-
wek”, trzeba najpierw mieć pie-
niądze na dokumentację, któ-
ra na jedną ulicę kosztuje blisko 
40 tys. złotych. Takich projektów 
chcemy zrobić jeszcze trzy. Je-
den to przebudowa drogi w Ja-
błońcu. Miała pani przewodni-
cząca okazję robić taki projekt 
kilkanaście lat temu. Dzisiaj na-
daje się on tylko do niszczarki. 
Drugi projekt to całkowita prze-
budowa głównej ulicy w Jasie-

niu, czyli Jana Pawła II, a trzeci - 
ulica Kościuszki, która jest obję-
ta kanalizowaniem. 

A poza infrastrukturą 
komunalną?
- Kolejne projekty idą w kierun-
ku turystycznym, tak jak na przy-
kład przebudowa infrastruktury 
przy 15 południku, gdzie - moż-
na powiedzieć - dzisiaj jest tyl-
ko zdewastowany kamień i du-
żo śmieci. Czekamy na weryfi-
kację tego projektu. Następna 
sprawa to remont kaplicy Rabe-
nau z pięknymi epitafiami, któ-

rą można udostępnić do zwie-
dzania. Złożyliśmy projekt na 
plac zabaw ze strefą relaksu na 
ulicy Tenisowej. Mamy projekt 
na przebudowę górki Flothera. 
Pierwszy etap zakłada wykona-
nie głównych ścieżek spacero-
wych, placu zabaw oraz infra-
struktury turystycznej przy wie-
ży ciśnień. Latem postawimy dla 
młodzieży street workout w par-
ku przy siłowni.

Wszystko się udaje?
- Tu też trzeba wspomnieć, że 
nie przeszedł nam projekt mo-

dernizacji centrum pamięci 
przy cmentarzu - nowe chodniki 
i ogrodzenie, ale mam nadzieję, 
że uda nam się jeszcze w tym ro-
ku zrobić to z własnych środków. 
Rozpisaliśmy również przetarg 
na dwa niewielkie parkingi przy 
cmentarzu za około 130 tys. zło-
tych. To też z własnych środków. 

Gmina to nie tylko sam 
Jasień.
- Przygotowywany jest przetarg 
na 24 przydomowe oczyszczal-
nie na terenach wiejskich oraz 
mały wodociąg w Guzowie. Tu 

też chciałbym się odnieść do 
wypowiedzi przewodniczącej ra-
dy powiatu, że nie korzystamy ze 
środków na przydomowe oczysz-
czalnie. Dostaliśmy dofinanso-
wanie około 400 tysięcy na za-
danie, które kosztuje około 800 
tysięcy.

Od dwóch lat mamy też 
fundusz sołecki, który rośnie 
systematycznie. W tym roku 
mieszkańcy wsi mają o 50 ty-
sięcy więcej i dzięki temu rów-
nież na wsiach coś zaczyna się 
dziać. Teraz stać nas na to. Nie 
było takiej możliwości w 2015 
roku. Musieliśmy wprowadzać 
swoje programy naprawcze, ale 
efekt jest taki, że dzisiaj może-
my patrzeć do przodu. Gmina 
jest przygotowana do inwesto-
wania i zarabiania.

Na czym gmina może 
zarobić?
- Zakupiliśmy teren tartaku, rów-
namy go i sprzątamy. Było tam 
bardzo dużo śmieci. Docelowo 
będzie to osiedle w granicach 
stu domków jednorodzinnych. 
Uważam, że jest taka potrzeba, 
ponieważ naszymi działkami in-
teresują się także osoby spoza 
Jasienia. W tamtym roku sprze-
daliśmy wszystko, co mieliśmy 
przygotowane. To był bodziec do 
tego, abyśmy starali się pozyski-
wać jak najwięcej terenów i ad-
optować je do sprzedaży. Blisko 
3 tysiące ton betonu, który pozy-
skaliśmy po starych dróg trans-
portowych na tartaku, będzie 
mielone z przeznaczeniem na 
utwardzenie dróg gminnych.

Wielokrotnie wspominał 
pan o porządkach...
- Kwestia porządków, jakie trze-
ba było zrobić w urzędzie i re-
strukturyzacja. To się dalej do-
konuje, bo jeszcze niektóre rze-
czy musimy poprawiać i udo-
skonalać. Zarzut pani przewod-
niczącej, że mamy przerost za-
trudnienia, mija się z prawdą. Po 
analizie zatrudnienia w 2014 ro-
ku było 36 osób, a w 2017 - 38. 
Jedną osobę musieliśmy zatrud-
nić do realizacji programu 500+. 
Po zlikwidowanej administracji 
domów mieszkalnych przejęli-
śmy czterech pracowników. Nie 
mamy sekretarza. Pani wicebur-
mistrz pełni rolę również sekre-
tarza, co daje nam oszczędność 
blisko 70 tysięcy rocznie. Ow-
szem, osoby się zmieniają, ale 
to jest naturalne, na przykład ze 
względu na odejście na emery-
turę. Są też zatrudnienia okre-
sowe związane z urlopami ma-
cierzyńskimi. 

Czas w Jasieniu dawno się zatrzymał, 
ale teraz w końcu znowu ruszy

Burmistrz Andrzej Kamyszek z dumą pokazuje stos segregatorów zawierających wnioski o dofinansowania oraz 
dokumentacje inwestycji zaplanowanych do realizacji fot. Andrzej Buczyński
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Co z opieką nad 
najmłodszymi?
- Pani przewodnicząca mówi, że 
będzie budować żłobek. Pracuje-
my nad tym od dwóch lat. Mamy 
napisany jeszcze jeden projekt 
na przedszkole, za pośrednic-
twem którego zaadoptujemy dwa 
pomieszczenia na sale dla dzieci. 
Sześciolatki przejdą do budyn-
ku szkoły podstawowej. Starsze 
dzieci będą się uczyć w budynku 
gimnazjum, które od 2019 roku 
zostanie zlikwidowane reformą 
oświaty. Wyłączymy dzięki temu 
stare przedszkole, które po ter-
momodernizacji ma być zaadop-
towane na żłobek dla 40 dzieci. 

W sąsiednich gminach 
dzieje się sporo.
- Pani Helena deklaruje, że bę-
dzie budować drogi i mosty w Ja-
sieniu, a przez wiele lat nie by-
ła zrobiona porządnie żadna dro-
ga. Przez 16 lat jej kadencji. To 
jest historyczna kadencja, w któ-
rej Jasień po raz pierwszy ma 
swojego przewodniczącego ra-
dy powiatu. Rodzi się proste py-
tanie, co jasienianka zrobiła dla 
gminy Jasień. To pytanie pozo-
staje na razie bez odpowiedzi. 
Trzeba ubolewać nad tym, że ta 
szansa nie została wykorzystana.  
Pani przewodnicząca reprezen-
tuje gminę Jasień, a nie Lubsko. 
Z tego co widzę, w Lubsku zain-
westowano około 20 milionów, 
na Żary przeznaczono 17 milio-
nów, przede wszystkim w dro-
gi. A Jasień nie dostał z powia-
tu praktycznie nic, poza dro-
gą Guzów - Zabłocie, ale ten  
remont był uzgodniony dużo du-
żo wcześniej. Jeśli mi się za-
rzuca, że nie korzystaliśmy ze 
„schetynówek” to ja się pytam, 

dlaczego poprzednia burmistrz 
nie przygotowała chociaż projek-
tów. Przez dwa lata musiałem bo-
rykać się z naprawą finansów pu-
blicznych. 

Inwestycje dopiero w roku 
wyborczym?
- Tak się złożyło, że inwestycje 
ruszają teraz. Ktoś mógłby po-
wiedzieć, że to specjalnie, bo 
akurat jest rok wyborczy. Otóż 
nie. Najpierw potrzebny był po-
rządek w finansach i ciężko pra-
cować nad programami napraw-
czymi. Spłaciliśmy 370 tysięcy 
długów po zlikwidowanej admi-
nistracji domów mieszkalnych. 
Teraz Jasień naprawdę się roz-
wija, idziemy w dobrym kierun-
ku i uważam, że jeżeli zawróci 
z tej drogi po następnych wybo-
rach, to straci resztę tego, co już 
stracił przez tyle lat.

Korzystanie ze środków 
zewnętrznych jest ważne 
dla budżetu.
- W tej kadencji był jeden nabór 
na kanalizację i z niego skorzy-
staliśmy. Inwestycją za 7 milio-
nów zrobimy od razu jedną trze-
cią miasta. Trzeba było do tego 
przygotować naszą spółkę ko-
munalną, która przez lata przy-
nosiła tylko straty. Od 2016 roku 
jest na plusie. Od 2017 roku to 
62 tysiące i myślę, że będzie ten-
dencja wzrostowa. 

Na podatki nikt nie narzeka?
- W tej kadencji nie było żadnych 
podwyżek, od śmieci począwszy, 
poprzez wodę, ścieki, podatki. 
Wręcz przeciwnie, niektóre podat-
ki obniżyliśmy. Po zrobionej kal-
kulacji jest obniżka wody i ście-
ków o 20 groszy. Jak na raz, to jest 

naprawdę bardzo dużo. Staramy 
się robić w ten sposób, że jeśli bę-
dzie niedobór w sprzedaży wody, 
to spółka jest przygotowana do 
zarabiania w innych dziedzinach, 
jak choćby układanie chodników. 
Poszerzają swój zakres.

Z pracą chyba nie ma 
problemów.
- Bezrobocie w Jasieniu jest - 
można powiedzieć kosmetycz-
ne - na poziomie pięciu procent. 
Średnie wynagrodzenie w Jasie-
niu jest wyższe, niż w wojewódz-
twie lubuskim. Niektórzy mo-
gą się dziwić, dlaczego rozwija-
my się w kierunku turystycznym. 
Pracy u nas jest dużo i ten temat 
przy dobrej współpracy z przed-

siębiorcami mamy opanowany. 
Teraz chcemy przyciągnąć do Ja-
sienia jak najwięcej ludzi. 

Ale nikt nie chce mieszkać 
w skansenie z czasów PRL. 
Nawet sam urząd - wizualnie 
rzecz ujmując - tak trochę 
się kojarzy z minioną epoką.
- Jasień wstał z kolan finanso-
wych. Było ciężko, ale się udało. 
Zaczynaliśmy praktycznie od ze-
ra. Przy wykonanym budżecie za 
2014 rok z deficytem w wysoko-
ści 1.200.000 złotych. Ostre cię-
cia w 2015 pokazały na koniec 
roku, że można było zamknąć 
budżet z przeszło milionem nad-
wyżki budżetowej. Dzisiaj ma-
my środki na inwestowanie. Mo-

że jeszcze nie takie, jakie byśmy 
chcieli, ale pozwalają nam one 
na zrobienie pierwszych kro-
ków i pisanie projektów. Stara-
my się robić dokumentacje, ale 
następnym krokiem musi być re-
alizacja. Inaczej popełnilibyśmy 
te same błędy co moja poprzed-
niczka i zrobione dawno doku-
mentacje poszły do kosza. Po 
poprzedniej kadencji nie zostały 
żadne dokumenty, ani rozpoczę-
te inwestycje. To co tu zastali-
śmy to bałagan w dokumentach 
i ogólnie organizacyjny. Brak 
komputerów, oprogramowania... 
Dziś jest inaczej i dlatego uwa-
żam, że warto inwestować w Ja-
sień i 17 wsi, które są na terenie 
gminy.

W takiej siedzibie władz samorządowych to chyba nawet trochę wstyd kogoś przyjmować. Jedna z mieszkanek za-
pytała wprost: - Naprawdę podoba się panu ten budynek, że robi pan zdjęcie?  fot. Andrzej Buczyński
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REKLAMA

ŻAGAŃ Kolejna zmiana wojsk 
amerykańskich przystąpiła do 
misji w ramach wzmocnienia 
wschodniej flanki NATO

Symboliczna ceremonia przekazania dowodzenia 
pomiędzy zmianami przeprowadzona została na 
dziedzińcu Pałacu Książęcego. Wydarzenie odby-
ło się zgodnie z ceremoniałem wojskowym armii 
amerykańskiej. Podczas uroczystości żołnierze 
2ABCT, powszechnie znanej jako „brygady szty-
letów”, na znak zakończenia swojej misji doko-
nali zwinięcia sztandarów jednostki. Tuż po tym 
wydarzeniu barwy swoich pododdziałów rozwi-
nęli żołnierze dywizji „Iron Horse”, czyli 1ABCT. 

„Jesteśmy tu dziś, by uhonorować doko-
nania 2ABCT i powitać 1ABCT. Podczas swej 
zmiany Brygada Sztyletów – 2ABCT zrealizo-
wała ponad 250 ćwiczeń na terytorium 8 państw, 
wykorzystując czołgi M1 Abrams, opancerzone 
transportery piechoty M-2 Bradley oraz haubi-
ce samobieżnymi M109A6 Paladin. W szkoleniu 
wykorzystano ponad 2 miliony pocisków. Logi-
styczne dokonania Brygady są równie imponują-
ce. Drogami i torami kolejowymi żołnierze Bry-
gady pokonali 160 tys. kilometrów (ok. 100 tys. 
mil). Z drugiej strony przybyła do Polski „Iron 
Horse Brigade” i zapewniam, że jest ona goto-
wa do działania, jako element odstraszania”. – 
w swym przemówieniu mówił gen. dyw. Richard 
R. Coffman, dowódca Dywizyjnego Centrum Do-
wodzenia Amerykańskich Sił Lądowych w Euro-
pie. PAS

Żelazny Koń elementem odstraszania

Ceremonia rozwinięcia i zwinięcia sztandarów jest celebrowana od dnia powstania wojsk lądowych amerykańskiej armii, czyli od roku 
1775 fot.11LDKPanc
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ŻARY Zbliża 
się kolejny, XV 
jubileuszowy 
Międzynarodowy 
Konkurs Skoku 
o Tyczce im. 
Tadeusza 
Ślusarskiego. Czy 
padnie nowy rekord 
na żarskim Rynku?

Aż trudno uwierzyć, że impreza 
poświęcona pamięci urodzone-
go w Żarach przy ulicy Skarbo-
wej Tadeusza Ślusarskiego - mi-
strza olimpijskiego z Montrealu 
w 1976 roku i wicemistrza olim-
pijskiego z Moskwy w 1980 roku 
- ma już piętnastoletnią tradycję.

- Jesteśmy po spotkaniu 
z Bogusławem Mamińskim, któ-
ry organizuje te imprezy i przy-
jechał do Żar, aby omówić ostat-
nie szczegóły - mówi wicebur-
mistrz Olaf Napiórkowski. - Już 
dzisiaj zapraszamy wszystkich 
23 czerwca na godzinę 16.30 na 

to wyjątkowe wydarzenie sporto-
we w naszym mieście.

Impreza rozpocznie się 
koncertem zespołu „Niespotyka-
ni Disco & Dance”. W między-
czasie odsłonięta zostanie gwiaz-
da przed ratuszem. Dziś są trzy 
poświęcone wybitnym sportow-
com. Oprócz oczywiście Tade-
usza Ślusarskiego, swoją gwiaz-
dę ma Józef Tracz - zapaśnik 
i wicemistrz olimpijski z 1992 ro-
ku z Barcelony, a także Andrzej 
Greń - specjalizujący się w spor-
tach siłowych paraolimpijczyk, 
który w 1992 roku wywalczył 
brązowy medal w Barcelonie.

- Już dziś mogę zdradzić, 
że kolejną gwiazdę otrzyma za-
paśnik i olimpijczyk Mieczysław 
Tracz, starszy brat Józefa - mówi 
Olaf Napiórkowski.

Termin imprezy podyk-
towany był możliwością star-
tu w Żarach dwóch najlepszych 
obecnie polskich skoczków - 
Piotra Liska i Pawła Wojcie-
chowskiego. Już same te nazwi-

ska gwarantują emocje sportowe 
na najwyższym poziomie. Sko-
ki zaczną się o godzinie 18, a ca-
ły konkurs będzie trwał dwie go-
dziny.

Na kibiców czekać będą 
dodatkowe atrakcje. Przygotowa-
no większą ilość memoriałowych 
koszulek, które cieszyły się spo-
rym zainteresowaniem. W tym 
roku wśród kibiców rozdanych 
będzie 400 sztuk. Podobnie jak 
w latach poprzednich, do Żar 
przyjadą takie gwiazdy polskie-
go sportu, jak Władysław Koza-
kiewicz, czy Jacek Wszoła.

W konkursie weźmie udział 
od ośmiu do dziesięciu skoczków 
z różnych krajów.

- Liczymy na to, że poziom 
konkursu będzie na wysokim po-
ziomie, bo sportowcom w Żarach 
zawsze dobrze się skakało - mó-
wi wiceburmistrz. - Liczymy też 
na pobicie rekordu naszego me-
moriału.

Andrzej Buczyński

Jubileuszowe, wysokie skoki

ŻARY Filip 
Maniecki, 
gimnazjalista 
z Żar zdobył tytuł 
Mistrza Polski 
w judo
Filip Maniecki, reprezen-
tant Stowarzyszenia Patrio-
tycznego Żary zdobył tytuł 
mistrzowski w wadze do 60 
kilogramów.

Mistrzostwa Pol-
ski w Judo Osób Niepeł-
nosprawnych w których 
udział wzięło 95 zawodni-
ków z 12 polskich klubów 
zostały przeprowadzone 
w Luboniu k. Poznania.

W zawodach udział 
wzięli zawodnicy z niepeł-
nosprawnością fizyczną, in-
telektualną oraz zawodnicy 
niedowidzący. 

Mistrzostwa Polski 
były pierwszymi zawodami 
przygotowującymi zawod-
ników do rywalizacji o wy-
jazd na Igrzyska Paraolim-
pijskie w Tokio w 2020 ro-
ku.

Filip w walce o zło-
ty medal pokonał trzech 
zawodników (wszystkich 
przed czasem-ippon): Ka-
rola Czelusiaka z Wisły 
Kraków, Mateusza Sal-
kiewicza reprezentujące-
go Akademię Judo Poznań 
oraz Tadeusza Koczura re-
prezentującego UKS Paste-
rzowice. 

Filip jest uczniem 
Gimnazjum nr 1 w Żarach, 
trenuje judo od 2010 ro-
ku pod opieką trenera Ar-
kadiusza Szczepańskiego 
(3Dan). PAS

Gimnazjalista na najwyższym podium

fot. nadesłane

Na żarskim konkursie kibiców nigdy nie brakowało fot. Andrzej Buczyński

Przed ratuszem pojawi się nowa gwiazda fot. Andrzej BuczyńskiBogusław Mamiński przyjechał do Żar omówić szczegóły organizacyjne fot. Andrzej Buczyński
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POWIAT ŻARSKI 
Nie zatrzymał się 
na wyraźne znaki 
policjantów. 
Świadomie 
zmusił ich do 
pościgu.
Policjanci z Posterunku Po-
licji w Przewozie pełni-
li służbę patrolową. Prze-
jeżdżając przez Straszów 
zauważyli samochód mar-
ki BMW, którego kierują-
cy poruszał się z dużą pręd-
kością. Funkcjonariusze na-
tychmiast włączyli sygna-
ły świetlne i dźwiękowe, 
aby zatrzymać kierującego 
pojazdem. Mężczyzna jed-
nak je zignorował i konty-
nuował ucieczkę w kierunku 
miejscowości Silno Małe. 
Wielokrotnie zajeżdżał dro-
gę policjantom, uniemoż-
liwiając im wyprzedzenie 
go i zatrzymanie. Funkcjo-
nariusze wykorzystali mo-
ment i zatrzymali 26-latka, 
kiedy ten wjechał na torowi-
sko i chciał uciekać wzdłuż 
torów. Nie był sam, „podró-
żował” z nim 26-letni pasa-
żer. Zachowanie kierowcy 
wskazywało na to, że może 
być pod wpływem narkoty-
ków. Wobec tego munduro-
wi przeprowadzili test nar-
kotykowy. Jego wynik był 
pozytywny i potwierdził po-
dejrzenia. Po sprawdzeniu 
w bazach policyjnych oka-
zało się również, że mężczy-

zna miał już zatrzymane pra-
wo jazdy za kierowanie pod 
wpływem środków odurza-
jących. Dodatkowo w ba-
gażniku BMW policjan-
ci ujawnili drewniane belki 
oraz skrzynię. Szybko usta-
lili, że zostały one skradzio-
ne. Były to elementy drew-
nianej wiaty należącej do 
jednego z nadleśnictw. Skra-

dzione rzeczy powróciły do 
właściciela, a mężczyźni od-
powiedzą teraz za swoje po-
stępowanie przed sądem.

- Zgodnie z regula-
cjami prawnymi - kierow-
ca, który świadomie zmu-
si funkcjonariuszy do pości-
gu i nie zatrzyma się mimo 
wydawanych mu poleceń 
w postaci sygnałów świetl-

nych i dźwiękowych, po-
pełnia przestępstwo zagro-
żone karą pozbawienia wol-
ności do lat 5. Za kierowa-
nie pod wpływem środków 
odurzających i psychotropo-
wych grozi do dwóch lat po-
zbawienia wolności - infor-
muje podkom. Aneta Bere-
stecka, oficer prasowy KPP 
w Żarach. PAS

Ucieczka wzdłuż torów

Kierowcy grozi za popełnione przestępstwa nawet kilka lat pozbawienia wolności fot.KPP Żary

ŻARY Policjanci 
żarskiego ruchu 
drogowego 
przeprowadzili 
akcję „Nauka 
Jazdy”. 
Funkcjonariusze 
kontrolowali 
pojazdy służące 
do nauki jazdy.

Funkcjonariusze sprawdzali 
m.in. stan techniczny i wy-
posażenie pojazdów, który-
mi prowadzone było szko-
lenie, a także czy instruktor 
i pojazd spełniają wymogi 
określone przepisami. Mun-
durowi pod lupę wzięli rów-
nież czas trwania szkolenia, 
liczbę osób w pojeździe, czy 
nie ma w nim osób postron-
nych, oznakowanie i wypo-
sażenie pojazdów. Głów-

nym celem prowadzonych 
działań było ujawnianie 
i eliminowanie nieprawidło-
wości podczas przeprowa-
dzanych szkoleń, jak rów-
nież reakcja na wykrocze-
nia popełniane przez innych 

uczestników ruchu drogo-
wego w stosunku do osób 
kierujących pojazdami tak 
zwaną „L”-ką. 

- Mundurowi skontro-
lowali 13 pojazdów. W jed-
nym przypadku zatrzymali 

dowód rejestracyjny z uwa-
gi na zły stan techniczny, 
ponadto innych nieprawi-
dłowości nie ujawniono - 
informuje podkom. Aneta 
Berestecka, oficer prasowy 
KPP w Żarach. PAS

Nauka Jazdy pod lupą

Kontrola nie wykazała większych nieprawidłowości fot.KPP Żary

Zaginął Jakub 
Nicpoń. Trwają 
poszukiwania 
28-latka, który 
wyszedł z domu 
w poniedziałek, 
4 czerwca i do 
chwili obecnej 
nie skontaktował 
się z rodziną.

W dniu 4 czerwca oko-
ło godz. 20:00, 28-letni Ja-
kub Nicpoń wyszedł z do-
mu w miejscowości Ja-
błoniec, Gmina Jasień i do 
chwili obecnej nie skontak-
tował się z rodziną. Ubrany 
był w buty sportowe koloru 
czarnego, krótkie spoden-
ki typu moro, koszulkę na 

ramiączkach koloru poma-
rańczowego.

Znaki charaktery-
styczne: mężczyzna posia-
da tatuaż na prawej stronie 
szyji „czaszka”, tatuaż na 
łydce na lewej nodze, tatu-
aż na całej długości lewej 
ręki, a także tatuaż na klat-
ce piersiowej.

Ostatni raz był wi-
dziany na stacji LOTOS 
w Jasieniu w dniu 4 czerw-
ca 2018 r. ok. godz. 21:00.

W przypadku jakich-
kolwiek informacji o moż-
liwym miejscu pobytu za-
ginionego Policja prosi 
o kontakt z Komisariatem 
Policji w Lubsku na numer 
telefonu 68 476-35-11 lub 
numer alarmowy 112. PAS

Poszukiwany

ŻARY Do 
tragicznego 
zdarzenia 
doszło 
w okolicach 
wiaduktu przy 
ul. Czerwonego 
Krzyża.

Prokurator Rejonowy  
w  Żarach poinformował 
o tragicznym zdarze-
niu, do którego doszło  
2 czerwca. Z dotychcza-
sowych ustaleń wyni-
ka, że tego dnia, w oko-
licach wiaduktu przy 
ul. Czerwonego Krzy-
ża, szynobus relacji Zie-
lona Góra - Goerlitz po-

trącił 26 letniego miesz-
kańca gminy Żary. Z re-
lacji maszynisty wynika, 
iż pokrzywdzony rzu-
cił się pod nadjeżdża-
jący skład. W wyniku  
doznanych obrażeń męż-
czyzna zmarł na miejscu 
zdarzenia. Przybyły na 
miejsce prokurator do-
konał oględzin miejsca 
zdarzenia oraz zwłok, 
przesłuchano świadków, 
pracownicy PKP zabez-
pieczyli zapis monito-
ringu z kabiny pojazdu 
oraz informacje o jego 
prędkości. Pobrano krew 
od maszynisty do badań. 
Ciało zabezpieczono do 
sekcji zwłok. PAS

Śmierć pod 
szynobusem

fot.KPP Żary
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ŻARY Kradzież 
i przemoc. 
Złoczyńca był 
bezczelny. 
Okazało się, że 
ma inne grzechy 
na sumieniu.
Do jednego ze sklepów 
wszedł nieznany mężczy-
zna. Z lodówki zabrał 3,5 
litrową butelkę z alkoho-

lem i uciekł. Kiedy jeden 
z pracowników zorientował 
się, że doszło do kradzieży, 
ruszył w ślad za nim. Zna-
lazł go nieopodal. Nakazał, 
aby mężczyzna oddał skra-
dziony towar. Podejrzany 
jednak nie reagował na sło-
wa. Nie chciał oddać butel-
ki z alkoholem, użył prze-
mocy wobec pracownika 
sklepu, a następnie oddalił 

się w nieznanym kierunku. 
O zdarzeniu poinfor-

mowani zostali żarscy poli-
cjanci. Ustalili kto jest od-
powiedzialny za to zda-
rzenie i kolejnego dnia za-
trzymali podejrzanego. To 
28-latek z Żar o przeszło-
ści kryminalnej, który oka-
zał się być także poszuki-
wanym. Mężczyzna został 
przesłuchany, usłyszał za-

rzut kradzieży rozbójniczej. 
- Za tego typu prze-

stępstwo może grozić do 10 
lat pozbawienia wolności. 
Sąd przychylił się do wnio-
sku Prokuratury Rejonowej 
w Żarach i zastosował wo-
bec mężczyzny trzymie-
sięczny areszt - informuje 
podkom. Aneta Berestecka, 
oficer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Spragniony 
recydywista

Na razie złoczyńca siedzi w areszcie. Może powędrować za kratki nawet na dziesięć lat fot.KPP Żary

REGION Podczas 
wspólnej akcji 
prowadzonej przez 
funkcjonariuszy 
z Placówki Straży 
Granicznej 
w Tuplicach, Urzędu 
Celno-Skarbowego 
w Łodzi oraz 
Centralnego Biura 
Śledczego Policji 
Zarząd w Łodzi 
na terenie jednej 
z miejscowości 
powiatu 
brzezińskiego 
(woj.łódzkie) 
zlikwidowano 
nielegalną krajalnię 
tytoniu.
W budynkach gospodarczych 
ujawniono ponad 3 tony suszu 

tytoniowego o szacunkowej war-
tości niemal 1,5 mln zł. Na tere-
nie posesji funkcjonariusze za-
bezpieczyli także profesjonal-
ne maszyny służące do produk-

cji krajanki tytoniowej. Szacun-
kowa wartość wykrytych urzą-
dzeń wynosi co najmniej 115 
000 zł. Gdyby zabezpieczony ty-
toń trafił na rynek straty Skarbu 

Państwa wyniosłyby prawie 1,5 
mln zł.

W trakcie działań zatrzy-
mano dwóch mieszkańców wo-
jewództwa łódzkiego w wieku 

45 i 46 lat, którzy rozładowywa-
li pojazd marki Renault Master, 
wyjmując z niego pudła karto-
nowe wypełnione liśćmi tyto-
niu. W trakcie przeszukania sa-
mochodu funkcjonariusze wy-
kryli uszkodzone zamknięcia 
celne i dokumentację związaną 
z transportem liści tytoniowych.

Zatrzymanym mężczy-
znom postawiono zarzuty popeł-
nienia przestępstwa skarbowego. 
Dodatkowo wszczęte zostało po-
stępowanie, które wyjaśni kwe-
stię znajdujących się w pojeź-
dzie naruszonych zamknięć cel-
nych oraz postępowanie w spra-
wie naruszenia ustawy o syste-
mie monitorowania drogowego 
przewozu towarów. Grozi im ka-
ra wysokiej grzywny oraz 3 lat 
pozbawienia wolności. Dalsze 
czynności w tej sprawie prowa-
dzą funkcjonariusze Urzędu Cel-
no-Skarbowego w Łodzi. PAS

Akcja funkcjonariuszy SG z Tuplic

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Tuplic przyczynili się do likwidacji nielegalnej krajalni tytoniu fot.Nadodrzań-
ski Oddział SG

ŻARY 
Stomatolog 
oskarżony 
o narażenie 
pacjenta na 
utratę życia. 
Może trafić za 
kraty.

Prokurator Rejonowy 
w Żarach skierował 
do sądu akt oskarżenia 
przeciwko 35 letniemu 
mężczyźnie, lekarzo-
wi stomatologii. Denty-
sta wykonując zabieg le-
czenia kanałowego zę-
ba u pokrzywdzonego 
nie dokonał zabezpie-
czenia pilnika do opra-
cowywania kanałów 
przed jego połknięciem 

przez pacjenta. Nieste-
ty, spełnił się czarny sce-
nariusz, stało się najgor-
sze. W trakcie zabiegu 
doszło do połknięcia na-
rzędzia przez pacjenta. 
Narzędzie wbiło się na 
całej długości jego czę-
ści roboczej w głąb ścia-
ny żołądka pacjenta. 

Co gorsza, den-
tysta nie wystawił nie-
zwłocznie skierowa-
nia do szpitala. Naraził 
w ten sposób pokrzyw-
dzonego na bezpośred-
nie niebezpieczeństwo 
utraty życia lub ciężkie-
go uszczerbku na zdro-
wiu. Oskarżonemu grozi 
kara pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do  
5 lat. PAS

Horror 
u dentysty

Złe zabezpieczenie pilnika stało się przyczyną tragicz-
nego wypadku fot.ARMG
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ŻAGAŃ Dla grupy 
25 Niemców była 
to pierwsza taka 
zorganizowana 
wycieczka 
w rodzinne strony. 
Byłym mieszkańcom 
nadbobrzańskiego 
miasta, oprócz 
zwiedzania, wizytę 
umiliły upominki. 
Były to najnowsze 
foldery w języku 
niemieckim, wydane 
przez starostwo.

Byli mieszkańcy Żagania spotyka-
ją się od dwudziestu lat. Na miej-
sce spotkania wybierają zawsze 
jedno z niemieckich miast. Tym 
razem byli w nadgranicznym Gör-
litz. Postanowili wykorzystać nie-
wielką odległość i na jeden dzień 
przyjechali do swojego rodzinne-
go miasta – Żagania. Cezary Sup-
plitt, mieszkaniec Żagania, uczest-
niczący w spotkaniach od ośmiu 
lat, powiedział, że byli mieszkań-
cy pierwszy raz przyjechali tak 

zorganizowaną grupą. 
W stolicy powiatu czekał na 

nich prezent. Były to przewodniki, 
które starostwo wydało specjalnie 
na taką okazję, w języku polskim, 
angielskim i niemieckim. 

Goście byli zadowole-
ni z prezentu w języku niemiec-
kim. Hans Jochen Baudach wy-
dał swój przewodnik po Żaganiu. 
Wzruszony był, że miał w rękach  
kolejny przewodnik, który uzu-
pełniał jego widzę po mieście 
i okolicy. Przodkowie sędziwego,  
byłego już mieszkańca, mieli 
pierwszy browar, przy ul. Bader 
Strasse – obecnej ul. Sobieskiego. 
Browar miał ojciec Hansa – Mo-
ryc. Teraz rodzinne miasto przod-
ków z Hansem oglądał jego wnuk, 
też mający na imię Moryc. Nie 
kryli wzruszenia, że dostali miły 
prezent z życzeniami przyjemne-
go zwiedzania od sekretarza po-
wiatu i starosty. 

Niemcy zapowiedzieli ko-
lejne wizyty, skoro są tak mile wi-
dziani przez władze terenu skąd 
pochodzą.

Zbigniew Janicki

Pamięć o byłych mieszkańcach

Wizyta w rodzinnym mieście sprawiła turystom z Niemiec wiele radości fot.Zbigniew Janicki

Hans Jochen Baudach nie ukrywał radości z przewodnika w języku niemieckim fot.Zbigniew Janicki

Jednym z punktów programu była wizyta w elektrowni wodnej fot.Zbigniew Janicki

ŻARY Młodzi 
kolarze z grupy 
SKKT „Horyzont” 
działającej przy 
Zespole Szkół 
Ekonomicznych 
dobrze spisali się 
podczas finału 
Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego 
Turnieju 
Turystyczno-
Krajoznawczego

Do finałowej rozgrywki 
w Wadowicach, miejsco-
wości w której urodził się 
jeden z największych mi-
łośników turystyki - Karol 

Wojtyła, stanęło 45 drużyn 
z 15 województw.

Jak co roku uczestni-
cy rozwiązywali test teo-
retyczny z wiedzy o krajo-
znawstwie, z turystyki, to-
pografii, udzielania pierw-
szej pomocy, bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, 
brali udział w marszu na 
orientację. Nowością był 
quest, jazda konna oraz sla-
lom kajakowy. Reprezen-
tanci naszego wojewódz-
twa w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych - SKKT 
„Horyzont” z Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych 
w Żarach, uplasowali się na 
wysokim, VI miejscu. Gra-
tulacje! PAS

Horyzont na mocną szóstkę

Niezwykle wymagający i prestiżowy turniej, do którego przystąpiły najlepsze drużyny z całej Polski, był dla żarskiej grupy bar-
dzo udany fot.nadesłane
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O wspólnych 
cechach 
krajobrazu 
Łuku Mużakowa 
i Wzniesień 
Żarskich 
rozmawiano 
podczas 
konferencji 
zorganizowanej 
w żarskim 
ratuszu.
Geopark Łuk Mużakowa, 
rozciągający się zarów-
no po polskiej, jak i nie-
mieckiej stronie granicy, to 
w uproszczeniu wyjątkowo 
ukształtowana morena czo-
łowa, która widoczna jest 
nawet z kosmosu. Jest to 
pierwszy w Polsce geopark 
o randze europejskiej. Naj-
bardziej znanymi miejsca-
mi na tym obszarze jest  
krajobrazowy Park Mu-
żakowski w Łęknicy oraz 
chętnie odwiedzana ścież-
ka geoturystyczna „Dawna 
kopalnia Babina”, zloka-
lizowana między Łęknicą 
a Nowymi Czaplami. 

Na ukształtowanie 
tych terenów miał wpływ 
nie tylko lodowiec, ale 
i górnicza działalność czło-
wieka. Kopalnie węgla  
brunatnego oraz iłów ce-
ramicznych funkcjonowa-
ły w okolicach Łęknicy do 
lat siedemdziesiątych ubie-
głego wieku. Być może nie-
wiele osób spacerujących 
po Zielonym Lesie zdaje 
sobie sprawę, że tam nie-
gdyś także działała kopal-
nia. Niewprawne oko nie 
jest w stanie tego dostrzec, 

patrząc jedynie na ukształ-
towanie terenu i jakieś za-
padliska. Jednak namacal-
ny dowód na działalność 
górniczą możemy spotkać 
przechadzając się nowo  
budowaną ścieżką przyrod-
niczo-edukacyjną, zloka-
lizowaną tuż przy wejściu 
do Zielonego Lasu od stro-
ny kąpieliska przy ul. Źró-
dlanej. Utwardzona ścieżka 
wiedzie do miejsca, gdzie 
znajduje się wejście do szy-
bu kopalni. 

Dawno już dostrzeżo-
no szereg podobieństw po-
między Łukiem Mużakowa 
a Wzniesieniami Żarskimi. 

Stąd też zrodził się pomysł 
włączenia terenów Zielone-
go Lasu do geoparku.

Trzeba sobie zdawać 
sprawę, że nie wystarczy 
napisać podanie do UNE-
SCO, jakiś urzędnik przy-
bije pieczątkę i gotowe. To 
proces długotrwały i nikt 
dzisiaj jeszcze nie da gwa-
rancji, że zostanie zakoń-
czony sukcesem. Ale co-
raz częściej się o tym mówi 
tak po polskiej, jak i po nie-
mieckiej stronie. 

Na co dzień las
Zielony Las to piękne miej-
sce. Aby to stwierdzić, nie 

trzeba być ani przyrodni-
kiem, ani geologiem. To 
piękno i wyjątkowy charak-
ter doceniło już wielu oko-
licznych mieszkańców, dla 
których to ulubione miej-
sce spacerów, rekreacji 
i sportu. Odnowiona wie-
ża widokowa, utwardzone  
szlaki, czy parkingi, to ele-
menty, które dodatkowo 
przyciągają amatorów ob-
cowania z przyrodą. Uży-
cie określenia „tłumy w le-
sie” byłoby może przesadą, 
choć w pewnych okoliczno-
ściach może nawet nie. 

Andrzej Buczyński

ŻARY Zielony Las ma potencjał

Jacek Koźma, geolog
- Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na po-
tencjały tych obydwu terenów, które są do siebie 
zbliżone. To by znaczyło, że skoro Łuk Mużako-
wa ma tak wysokie walory i notowania, jako ob-
szar UNESCO, to Żary mają podobny potencjał. 
Nie oznacza to, że Żary od razu muszą być obsza-
rem UNESCO, ale obszar ten na pewno zasługuje 
na uwagę, na inwestycje i zagospodarowanie. To 
chyba jest najważniejsze. 

W swoim referacie mówiłem o kwestiach 
przyrodniczych porównując te dwa rejony i wy-
kazałem, że pod względem budowy geologicznej, 
historii górnictwa, pod względem walorów krajo-
brazu, te obszary są do siebie zbliżone. Trzeba pa-
miętać, że mają one inną skalę, wynikającą z roz-
miarów. Zielony Las ma 8 kilometrów kwadrato-
wych. Granica jest z mapy z 1930 roku. Otoczenie 
Zielonego Lasu to 18 kilometrów kwadratowych, 
a Łuk Mużakowa to jest struktura, która ma 170 
kilometrów kwadratowych, czyli to są zupełnie 
inne wartości. Chodzi bardziej o to, żeby wszyscy 
ludzie, którzy są tutaj na miejscu, czuli historycz-
ny i geologiczny związek z Łukiem Mużakowa, do-
strzegając wysokie walory tego, co jest na tym te-
renie. 

Natomiast kwestie strukturalne i ewentual-
nie pomysły o przyłączeniu - chyba jest jeszcze za 
wcześnie, żeby na ten temat tak otwarcie rozma-
wiać, nawet myśląc o jakichś perspektywicznych 
datach. Geopark to nie jest tylko sama przyroda. 
To jeszcze struktura, organizacja i ludzie. Sam ge-
opark przeżywa nie tyle kłopoty, co ma dużo pracy 
nad skonstruowaniem struktur organizacyjnych. 
Więc to jest zagadnienie, które wymaga całkiem 
innego podejścia, długich rozmów i konsultacji 
samorządowych, społecznych i tak dalej. Na ra-
zie poprzestańmy na kwestii podobieństwa tych 
obszarów i wysokiej wartości kulturowej, geolo-
gicznej, geograficznej i przyrodniczej. Zielony 
Las jest na tyle wartościowy, że nie musimy od ra-
zu myśleć o znaku UNESCO. On w regionie jest li-
derem, który sam się obroni.

W ocenie geoparku bardzo liczy się orga-
nizacja i działania na rzecz regionu, a nie tylko 
walor przyrodniczy. Możemy popaść w przesa-
dę i uznać Łuk Mużakowa, czy obszar żarski, za 
Yellowstone, czy wodospady Niagara, bo takie 
skojarzenie szybko by się nasuwało, że jak jest 
znak UNESCO, to musi być jakaś niesamowita 
przyroda. Ta przyroda jest po prostu specyficzna 
dla tego miejsca i jest wartościowa.

Geopark w miniaturce

Uczestnicy konferencji obejrzeli między innymi nową ścieżkę edukacyjną w Zielonym Lesie 
fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

Kompleks rekreacyjny przy ul. Źródlanej dobrze współgra z atrakcjami Zielonego Lasu fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Pierwsze 
miasteczko kobiet 
w województwie, 
połączone 
z piknikiem zdrowia, 
stanęło w Żarach. 
Cykl imprez potrwa 
do jesieni i zakończy 
się jubileuszowym 
Kongresem Kobiet 
w październiku 
w Zielonej Górze.
Podczas imprezy zlokalizowanej 
na terenie liceum im. Bolesława 
Prusa można było porozmawiać 
o roli kobiet w społeczeństwie, 
a także setnej rocznicy wywal-
czenia przez kobiety praw wy-
borczych. Temu też poświęcona 
była specjalna wystawa. Marsza-
łek Elżbieta Anna Polak zachę-
ca lokalne liderki do aktywnego 
uczestnictwa w tegorocznych wy-
borach. Panie są zgodne co do te-
go, że potrafią pełnić różnorakie 
funkcje, chociaż jak mówią przy-
toczone dane, blisko 40 procent 
kobiet nie jest aktywnych zawo-
dowo. 

Rozmowy o sprawach waż-
nych dla kobiet zapewne zainte-
resowałyby większą rzeszę pań, 
jednak chyba trochę niefortun-
nie wybrano miejsce tego wyda-
rzenia. Pikniku właściwie nie by-
ło nawet widać, nawet z ulicy. 
A szkoda, bo wiele osób mogłoby 
skorzystać z darmowych badań, 
zajrzeć do licznych namiotów 
rozstawionych przez różne insty-
tucje. Nawet dla dzieci przygoto-
wano miejsce do zabawy i dmu-
chane zamki. Zabrakło chyba też 
odpowiedniej reklamy, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem.

Znacznie lepszą lokalizacją 
byłby żarski Rynek lub podobne 
miejsce, przez które ludzie czę-
sto przechodzą i nawet wiedzeni 
tylko ciekawością zatrzymaliby 
się w miasteczku kobiet. A prze-
cież w czasie weekendów nikt 
nie zagląda do ogólniaka. Tego 
dnia w Żarach odbywał się ogól-
nopolski mityng lekkoatletycz-

ny na Syrenie. To też o wiele lep-
sze miejsce, niż podwórko „Pru-
sa”. Gdyby nie obsługa poszcze-
gólnych stoisk, która pozostawi-
ła swoje namioty, żeby „zrobić 
tłum” podczas dyskusji, to pro-
wadzący nie mieliby w zasadzie 
do kogo się zwracać. 

Andrzej Buczyński

Siła jest kobietą

Elżbieta Anna Polak
marszałek województwa lubuskiego
- Rozpoczynamy wspaniały rok kobiet. Zaplanowane 32 spo-
tkania w terenie to kongresy kobiet i pikniki zdrowia. Będzie-
my spotykać się z kobietami, ale przede wszystkim realizo-
wać naszą misję. Będziemy rozmawiać o profilaktyce, zdro-
wiu, a także o aktywności społecznej i aktywności publicznej. 
W tym roku są wybory, będziemy więc zachęcać lubuszanki 
także do aktywności politycznej. Wybory samorządowe są już 
jesienią. Chcemy też w terenie pokazać i promować lokalne 
liderki - kobiety, które działają, są niezłomne, aktywne. Asia 
też ma taką drużynę, która do nas przyjechała z Lubska i nie 
tylko. Zapraszam wszystkich do debaty i rozmów o tym, jak to 
lubuszanki zmieniły region lubuski i są aktywne w swoich ma-
łych ojczyznach.

Jeśli chodzi o pikniki zdrowia, realizujemy teraz w ra-
mach akcji promocji zdrowego stylu życia profilaktykę trzech 
raków - raka jelita grubego, raka piersi i szyjki macicy. W tym 
zakresie prowadzone są bezpłatne badania i chcemy dotrzeć 
z taką informacją wszędzie, gdzie są białe plamy. Tu na połu-
dniu województwa odnotowujemy bardzo mało zgłoszeń na 
badania cytologiczne. Będziemy o tym głośno i wyraźnie mó-
wić. Szpital w Zielonej Górze realizuje właśnie bardzo duży 
projekt finansowany w ramach krajowego programu profilak-
tyki raka głowy i szyi. Tam też są badania bezpłatne. 

Żeby być aktywnym i działać, trzeba przede wszystkim 
zadbać o swoje zdrowie. Myślę, że robimy to dobrze, ponie-
waż lubuszanie są najbardziej aktywni w Polsce. Aż 69 pro-
cent mieszkańców deklaruje, że uprawia sport. Ja w to wie-
rzę, ponieważ wszędzie spotykam maratony, oblegane fitness 
kluby. Możemy się o tym przekonać na piknikach regional-
nych. W tym roku po raz dziesiąty w Drzonkowie. Zapraszam 
17 czerwca. A dzisiaj wielka inauguracja w Żarach. Bardzo lu-
bię tu przyjeżdżać, bo mieszkańcy są tutaj niezwykle sympa-
tyczni, otwarci i bardzo przedsiębiorczy. Przecież Żary to jest 
taki tygrys lubuskiej gospodarki.

Joanna Brodzik, fundacja”Opiekun serca”
- Będziemy prowadzili w okrojonej formie, choć to nie znaczy 
że mniej skutecznej, grę „zamiana”, która polega na uświada-
mianiu osobom tak zwanym pełnosprawnym, jak mylnie cza-
sami traktują osoby z niepełnosprawnościami, jako tych, któ-
rzy potrzebują pomocy. Postawienie się na miejscu osoby nie-
pełnosprawnej w bardzo krótkim czasie zmienić świadomość 
wobec niepełnosprawności raz na zawsze.

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

Pod dużym namiotem rozmawiano o wielu kwestiach dotyczących nie tylko kobiet fot. Andrzej Buczyński

Swoje stoiska miały między innymi żarskie szpitale fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Ewa 
Kołodziejczyk, zanim 
jeszcze powstało 
Stowarzyszenie „Żar 
Serca”, wymyśliła 
i własnoręcznie 
stworzyła książeczkę, 
z której dochód 
pomaga dzieciom. 
Charytatywny 
maraton fitness 
zorganizowała po raz 
pierwszy.
Nie była w tym osamotniona. 
Wśród wielu wspierających tę 
inicjatywę była między innymi 
Anna Nowakowska-Sokołowska 
i szkoła Awangarda. Impreza zor-
ganizowana w hali sportowej żar-

skiego Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących przyciągnęła nie tyl-
ko panie lubiące sport. Było też 
coś dla dzieci - zabawki, malowa-
nie twarzy. Poza tym stoisko ko-
smetyczne, fotel do masażu, mi-
ni kawiarenka z ciastem i inne. 
Wszystko po to, by zebrać środ-
ki na pomoc podopiecznym sto-
warzyszenia. 

Wcześniej przeprowadzo-
no internetowe licytacje intere-
sujących przedmiotów, takich jak 
książeczka podpisana przez Ka-
mila Stocha, czy karnety na róż-
nego rodzaju usługi. Wszelkie te 
działania spowodowały, że uda-
ło się zebrać przeszło 15 tysięcy 
złotych. 

- Ten wynik nie byłby moż-
liwy bez wszystkich, którzy w ja-

kikolwiek sposób dodali swój 
czas, energię, serce i pieniądze 
- mówi Ewa Kołodziejczyk - Ta 
impreza oprócz tego, że zasili-
ła subkonta podopiecznych sto-
warzyszenia, miała także waż-
ny aspekt integracji społecz-
nej. Bawiliśmy się rewelacyjnie  
wiedząc, że pomagamy! Fanta-
styczne połączenie i już teraz mo-
żemy zapowiedzieć, że zrobimy 
powtórkę - dodaje.

Cziczi, główna bohater-
ka książeczki Ewy Kołodziej-
czyk, nadal pomaga dzieciom. 
Wiadomo, że pojawi się kolejna 
część jej przygód, zatytułowana 
„Jaszczurka Cziczi. Magiczna po-
dróż w czasie”.

Andrzej Buczyński

Ludzie chętniej pomagają, 
kiedy wiedzą komu

Podopieczni Stowarzyszenia „Żar Serca”
Kinga Gałuszka - powikłania po leczeniu onkologicznym-nefro-
patia, nadciśnienie tętnicze, a także skolioza;
Julia Kołodziejczyk - ciężkie, wielonarządowe wady wrodzone 
(Zespół Patau);
Maja Stępień - dziecięce porażenie mózgowe;
Gabryś Sinko - czterokończynowe porażenie mózgowe;
Ania Balcerska - choroba metaboliczna AADC.
Podopieczni to głównie dzieci, posiadające orzeczenia o niepeł-
nosprawności, które potrzebują olbrzymich nakładów finanso-
wych na codzienną rehabilitację, leczenie i funkcjonowanie.
Każdy może pomóc dokonując przelewu na rachunek:
Stowarzyszenia Żar Serca
22 1050 1911 1000 0090 8024 0667
w tytule wpisując: darowizna na cele statutowe,
Więcej informacji na stronie internetowej zarserca.pl

Anna Nowakowska-Sokołowska ma już spore doświadczenie 
przy organizacji takich maratonów fot. Andrzej Buczyński

Ewa Kołodziejczyk nie boi się wyzwań i działa na rzecz dzieci potrzebują-
cych wsparcia fot. Andrzej Buczyński

Można ćwiczyć i jednocześnie pomagać. Idealne połączenie fot. Andrzej Buczyński

Przygotowano sporo atrakcji, nie tylko ruchowych fot. Andrzej Buczyński

Dzieciaki znalazły coś dla siebie fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny AK Anatol Cup

Królowa sportu na 
błękitnym dywanie

ZWYCIĘZCY OGÓLNOPOLSKIEGO MITYNGU AK ANATOL CUP ŻARY

MĘŻCZYŹNI
60 –Dzieci starsze - 7.93 - MAC Szymon(06) - niest. Z.Góra
100 – Młodzik – 12,08 – PŁOSZAŃSKI NORBERT(04) – MLKS A gros Żary
100 – Open – SPOMASZ – 10,56 - SZTEJKOWSKI Damian(99) - LKS Polkowice
600 – Dzieci starsze – 1,38,35 - PESTKA Jakub(05) - AZS-AWF Gorzów
600 – Młodzik – 1,32,24 - JANIAK Adam(03) - AZS-AWF Gorzów
800 – Open – 2,05,07 - PALIGA Krzysztof (00)- MKS Piast Głogów
1500 – Open –INTERMARCHE – 4,03,86 - GÓRSKI Łukasz(01) - ULKS Uczniak Szprotawa
110 pł – Młodzik – 16,34 - RADZIMSKI Filip(03) - MLKS Agros Żary
110 pł – Open -14,54- RADZEWICZ Jędrzej(01) - ALKS AJP Gorzów Wlkp.
400 pł – Junior młodszy – 58,94 - DER Oskar(02) – ZLKL Zielona Góra
Wzwyż - Młodzik – 1,75 – Fursewicz Eryk(03)– ZLKL Zielona Góra
Wzwyż - Open– AK ANATOL – 2,00 - KOWALSKI Dominik(00) – ZLKL Zielona Góra
W dal – Dzieci starsze – 5,05 - SUDA Orian(05) - SP 2 Wschowa
W dal – Open– 6,68 - NISIEWICZ Filip(99) – ZLKL Zielona Góra
KULA – Młodzik –10,95 - JUNG Marcin(04) - MLKS Agros Żary
KULA – Open – 19,48 - MAROK Wojciech(01) - UKS Orkan Środa Wlkp.
DYSK – Open –HART-SM – 60,02 - MAROK Wojciech(01) - UKS Orkan Środa Wlkp.
OSZCZEP.700 – Junior młodszy - 58,20 - KOMARNICKI Jan(01) - LKS Polkowice
OSZCZEP.800 – Open - 74,61 - KWAŚNIEWSKI Mateusz(95( - ULKS Uczniak Szprotawa

KOBIETY 
60 – Dzieci starsze – 8,42 - CIUPAK Magdalena(05) - SL GKS Olsza Olszyna
100 – Młodzik – 13,58 - MARCZUK Dagmara(04) – MLKS Agros Żary
100 – Open –RELPOL S.A – 12,31- TARNOWSKA Nikola(02) - MLKS Sokół Lubin
200 –Open– 25,40 - RZESZEWSKA Olga(02) - ALKS AJP Gorzów Wlkp.
600 – Dzieci starsze – 1,48,84 - PAJĘCKA Lena(07) - WLKS Wrocław
600 – Młodzik – 1,42,36 - DUDEK Weronika(04) - ZLKL Zielona Góra
800 – Open – URZĄD MIASTA ŻARY – 2,22,94 - MANIUKIEWICZ Adriana(98) - ALKS AJP Gorzów Wlkp.
80 pł.- Młodziczki– 12,30 - GÓRECZNA Julia(03) - MLKS Sokół Lubin
100pł. – Open – DROZDEK-BUS – 14,90 - BŁASZYK Wiktoria(96) - OŚ AZS Poznań
400pł – Junior młodszy– 61,77 - KACZMAREK Alicja(02) - ALKS AJP Gorzów Wlkp.
Wzwyż – Open -1,75 - KWAŚNIEWSKA Michalina(91) - ZLKL Zielona Góra
W dal – Dzieci starsze – 4,26 - SALAMON Blanka(06) - MLKS Agros Żary
W dal – Młodzik – 4,51 - RÓŻAŃSKA Alicja(03) - ALKS AJP Gorzów Wlkp.
W dal - Open. – 5,53 - SIKORSKA Sandra(00) - AZS-AWF Gorzów
Kula – Dzieci starsze3 – 9,90 - PECYNA Kinga(05) - MLKS Agros Żary
Kula - Open. – ŁCUK– 12,90 - KRAWCZYK Karolina(01) - LKS Polkowice
Kula - Młodziczki – 7,36 - KANIOWSKA Weronika(04) - AZS-AWF Gorzów
Dysk – Junior młodszy1 – 36,12 - RADAWIEC Martyna(02) - MKS Osa Zgorzelec
Dysk - Open – 27,47 - SZCZEPAŃSKA Stella(00) ZLKL Zielona Góra
Oszczep.600 - Open – 42,42 - SZAŁAS Julia(98) - AZS-AWF Gorzów
Nagroda specjalna „HOTEL JANKÓW” – Najlepszy zawodnik Agrosu (wg tabel ligi juniorów) – ZUZAN-
NA MISTOŃ

Pierwsza impreza rangi 
ogólnopolskiej na nowym 
żarskim stadionie 
lekkoatletycznym 
pokazała, że inwestycja 
ta miała sens. Rekordy 
życiowe, najlepsze wyniki 
w kraju, kwalifikacje do 
startów na mistrzostwach 
świata. Kolejny mityng 
pojawił się na mapie 
polskiej lekkiej atletyki.

Dzięki certyfikatom i systemom pomia-
rowym, uzyskane w Żarach rezultaty są 
oficjalnie uznawane na całym świecie. 
To ważne dla sportowców. Dobre opinie  
o tych zawadach już się rozeszły w środo-
wisku sportowym i można mieć nadzie-

ję, że w przyszłym roku do Żar przyjedzie 
jeszcze więcej utytułowanych zawodni-
ków. Ale już teraz startujący dostarczyli ki-
bicom sporo emocji sportowych.

Istotne jest to, że najmłodsi lekko-
atleci mają w Żarach możliwość trenowa-
nia na profesjonalnym obiekcie praktycz-
nie już od początku swojej sportowej karie-
ry, czy chociażby tylko przygody ze spor-
tem. To na pewno zaprocentuje coraz lep-
szymi rezultatami.

Tego typu imprezy mają również pe-
wien charakter promocyjny. Dzieci, które 
przyszły z rodzicami oglądać zawody na 
Syrenie, może niebawem zapragną spróbo-
wać swoich sił w jednej z wielu lekkoatle-
tycznych konkurencji. Kto wie, ilu jeszcze 
w Żarach wyrośnie przyszłych mistrzów  
i olimpijczyków. 

Andrzej Buczyński

Finaliści emocjonującego sprintu na 100 metrów fot. Andrzej Buczyński Konkurencje biegowe rozgrywano na wielu różnych dystansach fot. Andrzej Buczyński

Biegi przez płotki to jedna z bardziej widowiskowych dyscyplin w lekkiej atletyce fot. Andrzej Buczyński
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Olaf Napiórkowski, wiceburmistrz Żar
- Cały mityng przebiegł bardzo sprawnie. Jest to za-
sługą nowoczesnego obiektu, pod względem kon-
strukcyjnym i logistycznym odpowiadającemu na-
szym potrzebom. Pomimo tego, że jest tylko czte-
rotorowy i sześciotorowy na prostej, zawody można 
było zorganizować sprawnie. Oczywiście stadion 
stadionem, ale bez pracy organizatorów nic by się 
nie odbyło - to Agros Żary, Miejski Ośrodek Spor-
tu, Rekreacji i Wypoczynku, a także inne instytucje, 
które pomagały przy tej imprezie. Można podsumo-
wać, że na tej pierwszej imprezie wszystko nam się 
udało, łącznie z pogodą. Będzie to dobra prognoza 
dla imprez sportowych w latach następnych. Wcze-
śniej organizowaliśmy na Syrenie zawody dla dwu-
stu, trzystu, czy więcej dzieci, ale miały one cha-
rakter co najwyżej powiatowy. Tym razem za nami 
pierwsza poważna impreza o charakterze ogólno-
polskim i to z pełnym sukcesem.

Warto podkreślić, że sportowcy uzyskali  
w Żarach szereg ciekawych wyników. Świetne wy-
niki juniorskie sprinterów w granicach 10,5 sekun-
dy na dystansie 100 metrów, czy dobre występy 
płotkarzy. W zawodach wzięła udział cała rzesza 
naszych młodych zawodników trenujących w Agro-
sie. Czasem w oczach tych, którzy przegrywali, wi-
dać było łzy, ale tak to jest w sporcie - trzeba tre-
nować, żeby osiągnąć sukces. Ale jeszcze wszystko 
przed nimi. Agros to nie tylko zapasy na ogólnopol-
skim, czy światowym poziomie, ale również sekcja 
lekkoatletyczna liczy się coraz bardziej. 

Warto wspomnieć, że na mityngu pojawił się 
między innymi Arnold Zdebiak, który zaczynał swo-
ją przygodę ze sportem w klubie Agros Żary, a dzi-
siaj jest olimpijczykiem. Co prawda w zupełnie in-
nej dyscyplinie, bo w bobslejach, ale tam motoryka 
i szybkość jest równie istotna. Lekka atletyka jest 
podstawą dla wielu dyscyplin.

Budowa stadionu lekkoatletycznego by-
ła największą naszą inwestycją na tym obiekcie  
w ubiegłym roku. W tym roku już otrzymaliśmy bar-
dzo dobrą wiadomość o uzyskaniu dofinansowa-
nia do kolejnej dużej inwestycji na Syrenie. Będzie 
to pole kempingowo-kamperowe dofinansowane 
w 85 procentach z programu EWT Polska-Sakso-
nia. Dawno temu takie pole było na Syrenie, ale te-
raz zrobimy wszystko w zupełnie nowym wydaniu, 
na światowym poziomie. Projekt zakłada miejsce 
na sześć kamperów z pełną infrastrukturą, a tak-
że ogrodzony teren, na którym będzie można roz-
bić namioty. Dzięki temu skorzystają wszyscy. Po-
wstanie też nowa droga dojazdowa z mini rondem, 
nowe oświetlenie i toaleta dla korzystających z Sy-
reny. Pierwsze prace rozpoczną się pod koniec te-
go roku, a całość inwestycji zakończona zostanie  
w roku przyszłym. Ten rodzaj turystyki rozwija się 
coraz bardziej, a w okolicy nie ma takich miejsc.

Ciągle jeszcze czekamy na rozstrzygnięcie kon-
kursu dotyczącego dofinansowania do jeszcze jednej 
dużej inwestycji, czyli budowy sali sportów walki. Li-
czymy na to, że w okresie wakacyjnym ta decyzja do 
nas dotrze i mam nadzieję, że będzie ona pozytywna.

fot. Andrzej Buczyński

Najmłodsi rywalizowali zupełnie na poważnie fot. Andrzej Buczyński

Jedną z rozgrywanych dyscyplin lekkoatletycznych był skok 
wzwyż fot. Andrzej Buczyński

Impreza przyciągnęła sporo kibiców fot. Andrzej Buczyński

Tuż przed samymi trybunami przeprowadzono konkurs skoków w dal fot. Andrzej Buczyński
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Radość w oczach dzieci
ŻARY Takiego Dnia Dziecka 
jeszcze nie było. Niesamowitą 
moc atrakcji przygotowano 
na żarskim Rynku dla tych 
najmłodszych, jak i nieco 
starszych dzieci.
Dzieciaki miały tylko jeden problem - najpierw 
łódki, dmuchane zamki, ciuchcia, samochodziki, 
klocki, koparki, czy może zacząć od waty cukro-
wej. Na szczęście wszystko było na tyle fajne, że 
kolejność nie miała większego znaczenia. Można 
było pomalować sobie włosy i buzie, albo pomalo-
wać kubki. Co odważniejsi próbowali utrzymać się 
na wściekłym byku. 

Tego dnia rodzice mieli święty spokój ze 
swoimi urwisami, bo nie musieli wymyślać dla 
nich zajęć. I w sumie mogli też być zadowoleni 
chociażby z tego, że wszystkie atrakcje tego dnia 
były za darmo. ATB

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyńskifot. Andrzej Buczyńskifot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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PIŁKA NOŻNA 
Zakończyły 
się rozgrywki 
żarskiej klasy B.

Niekwestionowanym lide-
rem sezonu jest ŁKS Łęk-
nica. Drużyna ta - jak mało 
która - zasłużyła na awans 
do wyższej klasy. Piłkarze  
z Łęknicy wygrali 21 spo-
tkań na 22 kolejki. Ani ra-
zu nie zremisowali. Strzelili  
w sezonie 98 bramek, sami 
tracąc jedynie 16.

Druga w tabeli Spar-
ta Grabik zgromadziła w se-
zonie 55 punktów wygry-
wając 18 razy i jeden mecz 
kończąc remisem. Zielono-
górskie klasy A rozgrywane 
są w czterech grupach, nato-
miast klas B jest aż sześć. Ta 

nierówna ilość pozwala na 
awans z drugiego miejsca, 
ale nie wszystkim. Oblicza-
ny jest współczynnik zdoby-
tych punktów do ilości roze-
granych spotkań w całym 
sezonie. Wprawdzie ani zie-
lonogórska, ani świebodziń-
ska klasa B rozgrywek jesz-
cze nie zakończyła, można 
się jednak pokusić o pew-
ne wyliczenia. A wynika  
z nich, że Sparta Grabik ten 
współczynnik będzie mia-
ła najlepszy spośród wszyst-
kich sześciu wiceliderów. 

Oficjalnie awanse zo-
staną ogłoszone po zakoń-
czeniu wszystkich kole-
jek, ale już teraz gratuluje-
my udanego sezonu zarów-
no piłkarzom z Łęknicy, jak 
i z Grabika.  ATB

SPORT

PIŁKA NOŻNA 
Rozegrano 
ćwierćfinały małego 
Mundialu z udziałem 
uczniów klas 1-3 
szkół podstawowych 
z regionu. Mistrza 
poznamy już w 
przyszłym tygodniu.

W rywalizacji pozostały już tylko 
cztery drużyny. W półfinałach Pe-
ru (SP2 Żary) spotka się z Belgią 
(SP Brody). W drugim meczu za-
grają Niemcy (SP3 Gubin A) oraz  
Francja (SP1 Żary). Mecze te ro-
zegrane zostaną w poniedziałek, 
11 czerwca, o godz. 9.30 na orli-
ku w Lipinkach Łużyckich. Finał 
trzy dni później w Trzebielu. ATB

Mundialito na finiszu

ŁKS Łęknica i Sparta Grabik
z awansem do A klasy

ŁKS Łęknica po bardzo dobrym sezonie awansuje do klasy A fot. Andrzej Buczyński

Sparta Grabik przegrywa ostatni mecz sezonu z KS Lipna 0:1, ale to w żaden sposób nie zagroziło jej pozycji wicelidera tabeli żarskiej klasy B  fot. Andrzej Buczyński

W meczu ćwierćfinałowym Francja (SP1 Żary) pokonała Maroko (SP Tuplice) wynikiem 5:1 fot. Andrzej Buczyński
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Czarny koń z Iłowej 
pogrążył Unię
PIŁKA NOŻNA 
Dzisiejsza porażka 
oznacza spadek do A 
klasy - taki wpis pojawił 
się na oficjalnym 
facebookowym profilu 
klubu Unia Kunice.
Borykająca się z problemami kadro-
wymi Unia przez całą rundę wiosenną 
błąkała się w dolnych partiach tabe-
li zielonogórskiej klasy okręgowej, 

a kibice z meczu na mecz tracili na-
dzieję na utrzymanie. Spadek wisiał 
nad kuniczanami niczym katowski  
topór nad szyją skazańca i tylko cud, 
albo dobrze rozegrany mecz, mógł ich 
spod tego topora wyciągnąć. 

W trzeciej kolejce przed końcem 
sezonu Unia przegrała 0:4 z Piastem 
Iłowa. Wygrana Piasta akurat nie dziwi, 
bo ta - obecnie trzecia drużyna w tabeli - 
ma szansę na awans. Teoretycznie. Taką 
możliwość otworzyli sobie wygrywając 

z liderem - Cariną Gubin.
Unia ma spokojną, rodzinną wręcz 

atmosferę na własnym stadionie. I to za-
pewne się nie zmieni, bez względu na to,  
w jakiej klasie będą grać piłkarze  
w kolejnym sezonie. IV liga na pewno 
jest poza zasięgiem Unii. Pytanie, czy 
okręgówka nie jest dla tego klubu za 
mocna. Na pewno radzili sobie lepiej, 
niż jasieńska Stal, która po awansie  
z A klasy wypadła w tym sezonie fatal-
nie. ATB

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

1. ISKRA MAŁOMICE 24 20 1 3 89:28 61

2. GRANICA ŻARKI WIELKIE 24 16 4 4 63:27 52

3. CZARNI JELENIN 24 13 3 8 63:52 42

4. BUDOWLANI GOZDNICA 24 13 3 8 61:47 42

5. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 24 12 4 8 85:54 40

6. CZARNI PRZYBYMIERZ 24 11 5 8 47:37 38

7. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 24 8 7 9 57:62 31

8. PIAST LUBANICE 24 9 4 11 49:48 31

9. KWISA TRZEBÓW 24 9 4 11 50:66 31

10. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 24 6 5 13 36:67 23

11. SPARTA MIODNICA 24 7 2 15 54:67 23

12. LZS KS TOMASZOWO 24 7 1 16 38:71 22

13. NYSA PRZEWÓZ 24 5 6 13 49:82 21

14. CZARNI DRĄGOWINA 24 5 5 14 56:89 20

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

1. ŁKS ŁĘKNICA 22 21 0 1 98:16 63

2. SPARTA GRABIK 22 18 1 3 107:22 55

3. FAX BIENIÓW 22 13 0 9 78:62 39

4. NYSA TRZEBIEL 22 12 2 8 68:55 38

5. KS LIPNA 22 12 1 9 60:59 37

6. PROMIEŃ II ŻARY 22 11 3 8 59:44 36

7. WKS ŁAZ 22 11 1 10 59:67 34

8. BUDOWLANI II LUBSKO 22 10 3 9 72:62 33

9. TUPLICZANKA TUPLICE 22 9 0 13 48:71 27

10. ZIELONI DROŻKÓW 22 3 3 16 27:69 12

11. ISKRA JABŁONIEC 22 2 1 19 13:98 7

12. BŁĘKITNI OLBRACHTÓW 22 2 1 19 26:90 7

źródło: LZPN

KLASA B
BUDOWLANI II LUBSKO - NYSA TRZEBIEL

4 : 5
PROMIEŃ II ŻARY - ŁKS ŁĘKNICA

0 : 8
SPARTA GRABIK - KS LIPNA

0 : 1
TUPLICZANKA TUPLICE - ISKRA JABŁONIEC

3 : 1
WKS ŁAZ - FAX BIENIÓW

4 : 2

KLASA A
BUDOWLANI GOZDNICA - ISKRA MAŁOMICE

5 : 2
CZARNI JELENIN - GRANICA ŻARKI WIELKIE

1 : 3
KWISA TRZEBÓW - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE

1 : 4
LZS KS TOMASZOWO - SPARTA MIODNICA

1 : 3
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - NYSA PRZEWÓZ

10 : 4
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - CZARNI DRĄGOWINA

2 : 2
PIAST LUBANICE - CZARNI PRZYBYMIERZ

1 : 2

KLASA OKRĘGOWA
AMATOR BOBROWNIKI - PROMIEŃ ŻARY

1 : 2
BŁĘKITNI OŁOBOK - ODRA NIETKÓW

1 : 4
SCHNUG CHOCIULE - ZORZA OCHLA

4 : 2
ZRYW RZECZYCA - UKS „CZARNI” ŻAGAŃ

3 : 4
MIESZKO KONOTOP - PIAST CZERWIEŃSK

0 : 2
STAL JASIEŃ - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

0 : 2
UNIA KUNICE ŻARY - PIAST IŁOWA

0 : 4

IV LIGA
BUDOWLANI LUBSKO - ARKA NOWA SÓL

2 : 1
KORONA KOŻUCHÓW - DĄB PRZYBYSZÓW

1 : 0
SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE - SPROTAVIA SZPROTAWA

3 : 0
STEINPOL-ILANKA RZEPIN - MTS POGOŃ ŚWIEBODZIN

2 : 1
TĘCZA-HOMANIT KROSNO ODRZ. - CZARNI BROWAR WITNICA

3 : 3
WARTA GORZÓW - TS MASTERCHEM PRZYLEP

1 : 1
ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI

7 : 2
PIAST KARNIN - LUBUSZANIN DREZDENKO

1 : 2

OSTATNIE MECZE

Promyczki trzecie w trzeciej lidze
PIŁKA NOŻNA Kobieca 
drużyna Promienia zakoń-
czyła trzecioligowe roz-
grywki ustępując w tabeli 
liderowi TKKF „Stilon Go-
rzów oraz MUKS 11 Zie-
lona Góra. Za nimi uplaso-
wały się drużyny MUKS  
„PS” Kostrzyn/O i Budow-
lani Lubsko. To był pierw-
szy w historii sezon żarskich 
piłkarek. ATB

Nowa drużyna, prowadzona przez Roberta Dziadula, zdobyła pierwsze doświadczenia i jak na 
debiut, zaprezentowała się całkiem dobrze fot. Promień Żary

Unia Kunice straciła nadzieję na utrzymanie w klasie okręgowej fot. Andrzej Buczyński
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Rozstrzygnięcie 
za dwa tygodnie
PIŁKA NOŻNA  
Kibice zielonogórskiej 
klasy okręgowej mają 
zapewnione emocje do 
ostatniej chwili. Na dwie 
kolejki przed końcem 
rundy nie wiadomo kto 
awansuje do IV ligi.
Dziś liczy się już tylko trzech graczy  
w tej rozgrywce - Promień Żary, Cari-
na Gubin i Piast Iłowa. Wiele wskazu-
je na to, że o awansie zadecyduje ostat-
ni mecz rundy wiosennej pomiędzy Pro-
mieniem a Cariną, który rozegrany zo-

stanie 16 czerwca na stadionie miejskim 
w Gubinie.

Po sensacyjnej porażce Cariny  
z Piastem, piłkarzom z Iłowej otworzy-
ła się droga do awansu. Jest to możliwe, 
choć nie takie proste do zrealizowania. 
Przede wszystkim muszą wygrać pozo-
stałe dwa mecze z Błękitnymi Ołobok 
i Amatorem Bobrowniki. Ostatni waru-
nek, to remis Promienia z Cariną.

Promień Żary ma przed sobą mecz 
ze Stalą Jasień. Tu raczej kibice żarskiej 
drużyny mogą być spokojni o niezbęd-
ne trzy punkty. Obie reprezentacje dzieli 
przepaść całej tabeli, a Jasień w tym sezo-

nie nie wygrał praktycznie ani razu.
Znacznie trudniej i dramatyczniej 

było ostatnio podczas konfrontacji Pro-
mienia z Amatorem Bobrowniki. W 93 
minucie spotkania przy jednobramko-
wej przewadze Promienia, arbiter dyk-
tuje rzut karny dla Amatora. Sportowe 
szczęście nie opuściło żaran i bramkarza 
Tomasza Kowalczyka, który obronił ten 
strzał i przy stanie 2:1 Promień inkasuje 
trzy ważne punkty.

Wielu kibiców wybiera się do Gu-
bina na najważniejsze spotkanie sezonu. 
Czy przy dopingu własnych kibiców Pro-
mień wywalczy awans? ATB

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

1. WARTA GORZÓW 28 22 4 2 63:23 70

2. TĘCZA-HOMANIT KROSNO ODRZ. 28 16 5 7 72:39 53

3. STEINPOL-ILANKA RZEPIN 28 16 4 8 67:53 52

4. TS MASTERCHEM PRZYLEP 28 11 12 5 54:42 45

5. LUBUSZANIN DREZDENKO 28 13 6 9 57:44 45

6. CZARNI BROWAR WITNICA 28 10 12 6 44:36 42

7. ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK 28 12 6 10 54:49 42

8. DĄB PRZYBYSZÓW 28 11 6 11 55:49 39

9. KORONA KOŻUCHÓW 28 10 9 9 32:34 39

10. MTS POGOŃ ŚWIEBODZIN 28 11 3 14 50:56 36

11. ARKA NOWA SÓL 28 7 11 10 35:41 32

12. SPROTAVIA SZPROTAWA 28 7 11 10 29:34 32

13. SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE 28 9 4 15 35:47 31

14. ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 28 8 5 15 49:78 29

15. BUDOWLANI LUBSKO 28 5 5 18 29:59 20

16. PIAST KARNIN 28 3 3 22 20:61 12

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

1. CARINA GUBIN 28 22 2 4 90:22 68

2. PROMIEŃ ŻARY 28 21 4 3 76:17 67

3. PIAST IŁOWA 28 21 3 4 87:32 66

4. AMATOR BOBROWNIKI 28 20 1 7 97:50 61

5. UKS „CZARNI” ŻAGAŃ 28 17 6 5 80:37 57

6. ODRA NIETKÓW 28 16 5 7 73:46 53

7. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 28 14 1 13 65:80 43

8. MIESZKO KONOTOP 28 13 3 12 66:62 42

9. BŁĘKITNI OŁOBOK 28 11 5 12 49:59 38

10. PIAST CZERWIEŃSK 28 11 3 14 54:50 36

11. ZRYW RZECZYCA 28 9 5 14 68:68 32

12. SCHNUG CHOCIULE 28 7 5 16 41:68 26

13. ZORZA OCHLA 28 6 5 17 43:67 23

14. UNIA KUNICE ŻARY 28 5 4 19 40:99 19

15. STAL JASIEŃ 28 1 5 22 27:123 8

16. KORONA WSCHOWA 28 1 1 26 18:94 4

źródło: LZPN

KLASA A

2018-06-10 16:00

CZARNI DRĄGOWINA - LZS KS TOMASZOWO

CZARNI PRZYBYMIERZ - GRANICA ŻARKI WIELKIE

ISKRA MAŁOMICE - PIAST LUBANICE

ŁUŻYCZANKA LIPINKI - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI

MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - CZARNI JELENIN

NYSA PRZEWÓZ - KWISA TRZEBÓW

SPARTA MIODNICA - BUDOWLANI GOZDNICA

KLASA OKRĘGOWA

2018-06-09 16:00 

DELTA SIENIAWA ŻARSKA - CARINA GUBIN

ODRA NIETKÓW - AMATOR BOBROWNIKI

PIAST CZERWIEŃSK - SCHNUG CHOCIULE

PIAST IŁOWA - BŁĘKITNI OŁOBOK

PROMIEŃ ŻARY - STAL JASIEŃ

UKS „CZARNI” ŻAGAŃ - MIESZKO KONOTOP

ZORZA OCHLA - UNIA KUNICE ŻARY

IV LIGA

2018-06-09 17:00

CZARNI BROWAR WITNICA - STEINPOL-ILANKA RZEPIN

DĄB PRZYBYSZÓW - ARKA NOWA SÓL

LUBUSZANIN DREZDENKO - TĘCZA-HOMANIT KRO-

SNO ODRZAŃSKIE

MTS POGOŃ ŚWIEBODZIN - ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK

ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE

PIAST KARNIN - BUDOWLANI LUBSKO

SPROTAVIA SZPROTAWA - WARTA GORZÓW

TS MASTERCHEM PRZYLEP - KORONA KOŻUCHÓW

KOLEJNE MECZE

Promień Żary ma szansę zdobyć upragniony awans do IV ligi fot. Andrzej Buczyński
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Mistrzostwa Muaythai 
dzieci i kadetów
SPORTY WALKI 
Gospodarzem  
i organizatorem 
Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski 
Muaythai IFMA 
był Żarski Klub 
Sportów Walki. Jego 
młodzi zawodnicy, 
trenujący na co dzień 
pod okiem Dawida 
Poloka, zdobyli 
szereg tytułów  
i medali.

Patronat nad imprezą objął Pol-
ski Związek Muaythai. Specjal-
ne puchary ufundowane przez 
PZMT trafiły do organizatora 
mistrzostw, urzędu miejskiego  
w Żarach oraz głównego sponso-

ra - Auto Komisu „Ro&Ja Cars”. 
Ostatni przeznaczony był dla za-
wodnika, który najlepiej wykona 
taniec Wai Khru.

Na ring ustawiony w szkol-
nej hali sportowej przy ulicy 
Okrzei w Żarach weszło kilku-
dziesięciu zawodników i zawod-
niczek w kategoriach dzieci (10-
11 lat), dzieci starszych (12-13 
lat) oraz kadetów (14-15 lat). Na 
zawody przyjechali między inny-
mi z Krakowa, Głogowa, Ryb-
nika, Kalisza, Tarnowa, Słubic, 
Kielc, Łodzi, czy Bremen.

Wspomnieć należy, że Da-
wid Polok jest trenerem kadry 
narodowej muaythai dzieci ka-
detów. Miał więc okazję obejrzeć 
zmagania najbardziej utalentowa-
nych młodych wojowników. 

Andrzej Buczyński

Tytuł - Najlepszy Klub Międzynarodowych  
Mistrzostw Polski:
1 miejsce - 33 punkty Żarski Klub Sportów Walki 
2 miejsce - 14 punktów Legion Głogów oraz Octa-
gon Team Kraków
3 miejsce - 11 punktów Absortio Gym Rybnik

Tytuł Najlepszej Zawodniczki MMP w kategorii 
dzieci 10-12 lat trafia do Klaudii Kukuły z ŻKSW
Tytuł Najlepszego Wai Kru (Taniec Wojownika) 
trafia do Remigiusza Dąbrowskiego z ŻKSW

Wyniki zawodników ŻKSW:
złoto:
Erwin Semionow - kat. dzieci starsze +71kg
Adrian Tomala - kat. kadet -67kg
Klaudia Kukuła kat. dzieci -34kg
Szymon Socha - kat. dzieci -34kg 
Zuzanna Preisner kat. dzieci +60kg
Kamil Janik kat. dzieci -56kg
Erwin Semionow - kat. dzieci starsze - 71kg
srebro:
Kuba Miciak - kat. dzieci -56kg
Weronika Płuciennik - kat. dzieci starsze +60kg
brąz:
Remigiusz Dąbrowski - kat. dzieci -40kg

Młodzi wojownicy prezentoawli swoje umiejętności fot. Andrzej Buczyński

Ekipa gospodarzy - ŻKSW fot. Andrzej BuczyńskiPodziękowania dla głównego sponsora fot. Andrzej Buczyński

Przyszłość polskiego muaythai fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

 u Sprzedam umywalkę, Torebkę Lo-
uis Vitton, słuchawki dr Beata drzwi 
monster, kserokopiarka. Tel. 53 052 
10 33

 u Rowery, damka męski, kolarzówki, 
młodzieżowe od 40 zł do 120 zł. Żary, 
ul. Górnośląska 1/4a  Tel.  668921509 

 u Monety, banknoty.Żary, ul. Górno-
śląska 1/4a Tel. 668921509 

 u Bagnety niemieckie, francuskie, 
odznaczenia niemieckie do 1945 r. Ża-
ry, ul. Górnośląska 1/4a  Tel. 668921509

 u Koperty okolicznościowe polskie i 
DDR ze stemplami okolicznościowymi i 
znaczki. Żary, ul. Górnośląska 1/4a  Tel. 
668921509

 u Kanapa skórzana antyk, fotel skó-
rzany duży, komoda. Żary, ul. Górno-
śląska 1/4a  Tel. 668921509

 u Znaczki polskie, niemieckie, ro-
syjskie, przedwojenne i powojenne, 
znaczki dojcze-rajch. Żary, ul. Górno-
śląska 1/4a  Tel. 668921509

 u Ława szklana duża z podstawą ład-
ną kobiety. Żary, ul. Górnośląska 1/4a 
Tel. 668921509

 u Wersalka rozkładana. Żary, ul. Gór-
nośląska 1/4a  Tel. 668921509

 u Zegar z mosiądzu, obudowa z mo-
siądzu, sztućce posrebrzane. Żary, ul. 
Górnośląska 1/4a  Tel. .668921509

 u Sprzedam Magiel drewniany kpl. 
sprawny duża ilość przedmiotów z por-
celany, polskie i zagraniczne monety z 
PRL-u oraz medale i odznaczenia, dwa 
zegary wiszące. Tel.  793896405

 u Sprzedam - Szafa dwudrzwiowa 
metalowa,przedmioty z porcelany róż-
ne, żyrandole oraz inne przedmioty, 
kolekcjonerskie. Tel. 693896405

 u Kuchnia polowa wojskowa w bar-
dzo dobrym stanie 3600 zł Tel. 604 
698 441

 u Sprzedam - Magiel drewniany 
sprawny, maszyna do pisania jako an-
tyki, bogaty zbiór znaczków kolekcjo-
nerskich w klaserach. Tel. 693896405

 u Sprzedam - Działki budowlane w 
Grabiku 13-15 ar, warunki zabudowy, 
media, atrakcyjna lokalizacja, sprze-
dam. Tel. 662246173

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

 u Sprzedam - Używane pralki zam-
rażarkę, lodówkę, zmywarkę. Gwa-
rancja 6 miesięcy. Tel.662267318 Tel. 
662267318

 u Sprzedam - Futro krótkie z lisa 
srebrnego oraz krótkie jasne z nutrii, 
kozuch męski i dwie kamizelki.  Tel. 
793896405

 u Sprzedam - Stół do pingponga ku-
piony w Polsce, bdb, szafa metalowa 
dwudrzwiowa ubraniowa oraz szafa 
ubraniowa trzydrzwiowa, rozsuwana, 
meble dziecięce, obuwie chłopięce.   
Tel. 793896405

 u Pralki BOSCH Simens od 250 zł, 
zamrażarki. Możliwy transport. Gwa-
rancja. Tel. 606 753 772

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

 u Sprzedam dwa nowe rowery skła-
daki, aluminium 6 biegów. TANIO - 
okazja Tel. 796 787 763

 u Jasień sprzedam motor Honde, nt 
650 zarejestrowany. Tel. 691 409 833

 u Pawilon obornicki - 
wym;350x350x450 na garaż,altankę-
,pracownię,szopę,magazyn, można 
transportować po rozebraniu lub w 
całości. Tel. 734431111

 u Sprzedam rolnictwo kopiarka li-
stowa 500 zł. Roztrzasacz widlak 500 
zł, lejek do nawozów 300 zł Tel. 602 
781 033

 u Seat Leon 2001. 1.9 tdi. Sprzedam 
8500 zł Tel. 664 498 942

 u VOLKSWAGEN GOLF -1998 rok 
POJ.1,4 PRZEBIEG -221200 KM CENA 
5000 TYS. DO UZGODNIENIA Tel. 889-
749-712

 u Sprzedam bryczkę konną na gu-
mowych kołach z hamulcem 2300 zł 
Tel. 604 698 441

KUPIĘ

 u Kupię - Mieszkanie w bloku 
osiedle Tuplice 2 lub 3 pokojowe. 
Tel. 512308726 Tel. 797 712 493

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

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

 u Korepetycje z języka polskiego 
Wszystkie poziomy. Doświadczo-
ny nauczyciel. Tel. 602 233 407

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

 u Kupię poroża jeleni. Tel. 783 
979 997

MOTORYZACJA

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

 u VOLKSWAGEN GOLF -1998 rok 
POJ.1,4 PRZEBIEG -221200 KM CE-
NA 5000 TYS. DO UZGODNIENIA 
Tel. 889-749-712

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

 u Używane opony letnie Dun-
lop 205/55R16 w stanie idealnym 
sprzedam, ok 3000 km przebie-
gu, 4 szt, 880 zł Iłowa Tel. 665 
822 048

 u Seat Leon 2001.1.9tdi. Sprze-
dam 8500zł Tel. 664 498 942

 u Fiat Panda 2012r -salon - 5 
drzwi, czerwony metalik. Reje-
stracja, OC do końca 2018r. Nowe 
opony, 100% sprawny, okazyjnie 
sprzedam. Cena 5200 zł. Tel. 602 
128 246

PRACA

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

 u Profesjonalne czyszczenie dy-
wanów i wykładzin, tapicerek me-
blowej i samochodowej, w domu 
klienta. Tel. 694 632 348

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

 u Hydraulik, woda, kanalizacja, 
biały montaż, CO, montaż piecy w 
różnych systemach oraz usuwanie 
usterek. Tel. 880 469 027

 u Hydraulik, wykonam instalacje 
CO, wodno-konalizacyjne, montaż 
wszystkich rodzaju pieców, pom-
py ciepła solary. Tel. 698 647 203

 u Remonty mieszkań. Tel. 519 
491 636

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

 u Gładź, malowanie, tapetowa-
nie itp. wykonam, okolice Żagania. 
Tel. 727 247 315

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

 u Hydraulik, montaż centralne-
go ogrzewania, kotłownie, insta-
lacje wodne, gazowe, kanaliza-
cyjne, miedź, plastik, pp Tel. 609 
755 357

 u Ogrody przytnę, drzew-
ka owocowe, uformuję krzewy 
ozdobne, wytnę zbędne drzewa, 
usunę wywroty. Tel. 794 477 922

 u Transport, tanio, przepro-
wadzki wywiozę zbędne rzeczy, 
gruz itp. Tel. 794 477 922

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

REKLAMA
 u Darmowy rzeczoznawca. 

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

REKLAMA

REKLAMA
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Torcik 
owocowy 
z kremem 
śmietankowym
Składniki:
• 5 dużych jaj
• Szklanka cukru pudru
• Opakowanie cukru wanilio-

wego
• ¾ szkl. maki ziemniaczanej
• ¾ szkl. mąki tortowej
• Łyżeczka proszku do pie-

czenia
• Owoce na wierzch tortu 

(maliny, truskawki, wydrylo-
wane wiśnie lub czereśnie)

• Wiórki białej czekolady do 
dekoracji

Składniki na krem:
• Kostka 25 dag świeżego 

masła
• ¾ szkl. cukru pudru
• 3 duże żółtka

• 2 łyżeczki spirytusu
• Sok z cytryny do smaku

Wykonanie
Białka z dodatkiem łyżeczki 
cukru pudru ubijamy na bardzo 

sztywną pianę. Żółtka uciera-
my z pozostałym cukrem, do-
dając po łyżce zimnej wody (ok. 
3 łyżki) oraz cukier waniliowy. 
Masę z żółtek łączymy z prze-
sianymi przez sito obydwoma 
rodzajami mąki. I proszkiem 
do pieczenia, dodajemy pianę 
z białek, wyrabiamy jednoli-
te ciasto, które przekładamy 
do wysmarowanej tłuszczem  
i wysypanej bułką tartą formy. 
Pieczemy ok. 30 min w temp. 
160 st. C. Upieczony biszkopt 
odstawiamy do wystygnięcia. 
Przygotowujemy krem: żółtka 
ucieramy z cukrem na gęsty ko-
gel-mogel, dodajemy miękkie 
masło, sok z cytryny i spirytus, 
dalej ucieramy. Ciasto kroimy 
na 3 krążki, każdy
smarujemy kremem, nakłada-
my jeden na drugi. Pokrywamy 
kremem boki tortu. Wierzch 
ciasta przybieramy owocami  
i startą czekoladą. Przed poda-
niem tort chłodzimy.

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

 u Naprawy komputerów stacjo-
narnych, naprawy laptopów, kon-
kurencyjne ceny.  Codziennie od 8 
do 21 Tel. 691190516

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

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

 u  EMERYT Z ŻAR PODEJMIE PRA-
CE W OCHRONIE  -PARKING LUB 
INNE PROPOZYCJE BEZ GRUPY NR 
KONTAKTOWY  Tel. 794 351 939

 u Przyjmę pracę w Żarach, 
sprzedawca lub inne, - propozycje. 
Tel. 57 669 29 71

RÓŻNE

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

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

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

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

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

 u Prace pisemne, j. polski, hi-
storia, historia sztuki. Sprawnie, 
solidnie, na czas.  Tel. 530 51 88 77

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

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

 u  Masz stary sprzęt rtv, kom-
puterowy Chcesz się go pozbyć? 
Zadzwoń, przyjadę, zabiorę też 
złom, książki. Tel.785325810

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

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

 u 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

 u Korepetycje z języka polskie-
go, wszystkie poziomy. Doświad-
czony nauczyciel. Tel. 602 233 407

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

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

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

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

 u URSZULA-EMERGOTERAPIA 
KARTOMANCJA-DROGA DO SUKCE-
SU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO 
KONTAKT urszula7@onet.pl

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

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

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

 u Psychoterapia, bioenergotera-
pia, kartomancja. Tel. 57 607 83 03

NIERUCHOMOŚCI

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

 u Sieniawa - działka na sprzedaż 
o pow. 15 ar- 36 tys. Możliwość 
zakupu większej powierzchni. 
Partner Nieruchomości. Tel.  533-
308-999

 u Wynajmę pokoje dla pracow-
ników firmy. Grabik przy obwod-
nicy Żary. Tel. 604 331 628

 u Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy 28 a, przy drodze 
asfaltowej blisko las, stawy cena 
25 zł za m2 Tel. 604 698 441

 u Sprzedam mieszkanie, 61m2 
w Jankowej Żagańskiej. Tel. 787 
722 398

 u Sprzedam mieszkanie trzy 
pokojowe o pow 80.7 m w Ża-
rach, blisko centrum, ciekawa lo-
kalizacja,jeden pokój z antresolą, 
własne ogrzewanie,I pietro,  cie-
płe, środkowe. Cena do negocja-
cji. Dzwonić po godz 15 stej.tel. 
697440262. Tel. 697440262

 u Nieruchomość -Budynek,stan 
surowy zamknięty 114m2 poło-
żony na działce 1600m2 w Prze-
wozie,przy drodze wojewódz-
kiej-blisko przejście graniczne-na 
wszelką działalność,handel,usłu-
gi,produkcja lub zamieszkanie-
-sprzedam,lub inne propozycje 
np: wynajem Tel. 734431111

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

 u Wynajmę kawalerkę w domu 
jednorodzinnym. Jedna osoba 
pracująca. Tel. 790 612 302

 u Olbrachtów - działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o 
pow. 18 arów, media przy nieru-
chomości- 65 tys. Partner Nieru-
chomości. Tel. 533-308-999

 u 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

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

 u Żary - dla klientów poszuku-
jemy mieszkań na sprzedaż. Gwa-
rantujemy profesjonalną obsługę 
klienta. Partner Nieruchomości. 
Tel.  533-308-999

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

 u Biedrzychowice Dln, działka 
w dobrej cenie 60ar rolno-budo-
walna z warunkami zabudowy, 
piękna okolica . Partner Nierucho-
mości. Tel.  690 411 006

 u Bieniów – duża działka rol-
no-budowlana. Partner Nierucho-
mości. Tel.  690 411 006

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

 u Żary – centrum, lokale biuro-
we do wynajęcia . Partner Nieru-
chomości. Tel. 690 411 006

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

 u Olbrachtów, działki rolno-bu-
dowlane. Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

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

 u Mieszkania 100m2 w stanie 
deweloperskim w Żarach, 295 tys. 
do negocjacji, Partner Nierucho-
mości. Tel. 606 705 480

 u Jasień - mieszkanie 2pok. 
52m2, I piętro, 115tys. Partner 
Nieruchomości. Tel.  606 705 480

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

 u Żary-centrum, lokal 110m2 do 
wynajęcia, Partner Nieruchomo-
ści. Tel. 606 705 480 

 u Brody – dom do zamieszka-
nia, 400tys. Do negocjacji,  Partner 
Nieruchomości. Tel. 606 705 480

 u Jasień – mieszkanie 2pok., 
115tys., Partner Nieruchomości. 
Tel. 606 705 480

 u Żagań – mieszkanie 2pok. 
160tys., Partner Nieruchomości. 
Tel.  606 705 480

 u Sprzedam budynek mieszkal-
no - usługowy w trakcie remontu 
w Żarach, ul. Żagańska 400 m2, 
działka 13a, ogrodzona, media, 
alarm - 255 tys. zł Tel. 604 698 441

ROLNICTWO

 u Prasa do słomy Claas Rollant 
250, rok:2002 , Stan Bardzo Dobry - 
Sprzedam. Tel. 699 932 056

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

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

 u 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

Przepisy kulinarne

REKLAMA

fot. ARMG

REKLAMA

Czekoladowe ciasto 
bez pieczenia 
ze śmietankowym 
puchem
Składniki:
• Czekoladowe herbatniki w ilości potrzebnej 

do wyłożenia tortownicy
• Kostka masła ( 25 dag)
• 0,5 l śmietanki kremówki
• Kilka łyżek cukru pudru
• 2 zagęstniki do śmietany
• Świeże truskawki

Wykonanie
Czekoladowe herbatniki rozcieramy w malak-
serze i łączymy z miękkim masłem. Masę prze-
kładamy do tortownicy wyłożonej folia alumi-
niową, wkładamy na godzinę do lodówki. Bitą 
śmietanę ubijamy z cukrem i zagęstnikiem, 
wykładamy na schłodzona masę i znowu chło-
dzimy w lodówce. Przed podaniem dekorujemy 
truskawkami i posypujemy wiórkami czekolady.
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 u Sprzedam kombajn john dere 
1085. Stan bardzo dobry, wszystko 
sprawne, czujniki awaryjności, czuj-
niki strat ziarna, klimatyzacja, stół 
do rzepaku, rewers podajnika, licz-
nik hektarów. Do sprzedania rów-
nież prasa clas markand 50,ciągniki 
oraz inny sprzęt rolniczy. Telefon 
726307909. Tel. 726307909

OGŁOSZENIA

• Informatyk Żary 1
• Mistrz zmiany Żary 1
• Kierownik oddziału Lubsko 1
• Spedytor Żary 1
• Technik dentystyczny Żary 1
• Policjant Żary/ Lubsko 10
• Strażnik działu ochrony Lubsko 2
• Opiekunka Miłowice 1
• Asystentka stomatologiczna Lipinki 

Łużyckie 2
• Psycholog Lubsko (1/2 etatu) 1
• Wychowawca Lubsko 1
• Pomocnik piekarza Lubsko 1
• Operator oczyszczalni Żary 1
• Pracownik gospodarczy Żary 3
• Pokojowa Żary 1
• Pomoc kuchenna Łęknica 2
• Sprzątaczka Łęknica 2

• Kelner Łęknica 2
• Spredawca Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Lubsko 1
• Młodszy sprzedawca/ Kasjer Żary (0,75 

etatu) 7
• Lakiernik proszkowy Żary 2
• Spawacz Żary 2
• Pracownik budowlany Lubsko 1
• Pracownik budowlany – pomocnik 

Stara Woda 1
• Pracownik myjni Lubsko 1
• Elektromechanik Lubsko 1
• Robotnik drogowy Lubsko 1
• Monter sieci wodno-kanalizacyjnych/ 

Kierowca Żary 1
• Kierowca kat. C+E/ Operator koparko-

-ładowarki Trzebiel 1
• Kierowca ciągnika kat. T Trzebiel 1

• Bibliotekarz szkolny (Henryków) 1
• Cukiernik (Żagań) 1
• Doradca klienta biznesowego (po-

wiat Żagań) 1
• Elektromonter (Gozdnica) 1
• Grafik komputerowy (Wiechlice) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

fryzjer (Wiechlice) 1
• Kierowca C+E (Borowina) 1
• Kierowca kat. B (Żagań) 5
• Kierowca kat. C (województwo lubu-

skie) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Teren Europy) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Żagań) 1
• Kierownik budowy (Borowina) 1
• Księgowa/y (Szprotawa) 1
• Księgowy/a (Żagań) 1
• Kucharz (Iłowa) 1
• Lakiernik proszkowy (Żagań) 1
• Listonosz (Iłowa) 1
• Logistyk (Żagań) 1
• Magazynier/kierowca (Żagań) 1
• MECHANIK (Henryków) 1
• Mechanik maszyn i urządzeń (Gozd-

nica) 2
• Mechanik samochodowy (Szprotawa) 2
• Młodszy grafik komputerowy (Żagań) 1
• Montażysta (Żagań) 1
• Monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych (Żagań) 1
• MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH 

(TEREN POLSKI) 2
• Monter, składacz dekoracji (Wiechli-

ce) 1
• Nauczyciel edukacji wczesnoszkol-

nej (Szprotawa) 1
• Nauczyciel przedmiotów zawodo-

wych (Henryków) 1
• Nauczyciel przedmiotów zawodo-

wych z zakresu techniki rolniczej 
(Henryków) 1

• Operator koparki jednonaczyniowej 
(Żagań) 2

• Operator ładowarki (Żagań) 1

• Operator maszyn (Żagań) 1
• Operator maszyn/pracownik produk-

cji (Trzebień) 5
• Opiekuna świadczącego specjali-

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

• Pielęgniarka w Żłobku Miejskim Nr 1 
w Żaganiu 1

• Pielęgniarka w żłobku (Żagań) 1
• Pomoc kuchenna (Iłowa) 1
• Pomoc magazyniera (Żagań) 5
• Pomocnik budowlany (woj. lubuskie) 1
• Pomocnik cukiernika (Żagań) 1
• Pomocnik mechanika (Szprotawa) 1
• Pomocnik piekarza (Zimna Brzeźnica) 1
• Pomocnik stolarza/pracownik fizycz-

ny (Tomaszowo) 3
• Pracownik biurowy - fakturzysta 

(Wiechlice) 1
• Pracownik biurowy - sprzedawca 

(Szprotawa) 1
• Pracownik biurowy  (Wiechlice) 1
• Pracownik fizyczny/pomocnik pilarza  

(Żagań/ woj. lubuskie) 3
• Pracownik myjni (Iłowa) 1
• Pracownik ochrony (Małomice) 1
• Pracownik produkcji (Gozdnica) 2
• Pracownik rozbioru drobiu (Żagań) 2
• Pracownik socjalny (Małomice) 1
• Pracownik socjalny (Żagań) 1
• Produkcja opakowań kartonowych 

(Tomaszowo) 3
• Ratownik wodny (Szprotawa) 3
• Recepcjonista (Żagań) 1
• Recepcjonista (Żagań) 1
• Rozbieracz-wykrawacz (Gozdnica) 10
• Spawacz (Borowina) 4
• Spawacz (Żagań) 1
• Specjalista do spraw sprzedaży rusz-

towań i wynajem (Borowina) 1
• Sprzątaczka biurowa (Żagań) 1
• Sprzątaczka (Żagań) 1
• Szwacz (Szprotawa) 3
• Szwacz/ka (Żagań) 40
• 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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Król Sparty Menelaos (Brendan Gleeson) 
i król Troi Priam (Peter O’Toole) wyprawiają 
wielką ucztę z okazji zawarcia rozejmu. Priama 
reprezentuje na niej Hektor, który świętuje 
z innymi dostojnikami i nie zauważa, jak książę 
Troi Parys (Orlando Bloom) uwodzi, a następnie 
porywa żonę Menelaosa, piękną Helenę (Diane 
Kruger). Pokój zostaje zerwany, a Grecy kolejny 
raz jednoczą siły przeciwko Troi. Muszą odbić 
Helenę i ocalić honor króla Sparty. Do wojny 
przystępuje również potężny król Myken.

TVN dramat historyczny, Malta, USA, 2004

Troja20:00

Piątek

POLSAT

20:10

Sobota

Pakistan. Lider terrorystów Aamir Barkawi (Alon 
Aboutboul), odpowiedzialny za zorganizowanie 
wielu zamachów w różnych częściach świata, 
świętuje wraz z rodziną zaślubiny córki. Podczas 
imprezy weselnych gości atakują drony. Ciężko 
ranny Barkawi uchodzi z życiem. Dwa lata 
później w niewyjaśnionych okolicznościach umi-
era premier Wielkiej Brytanii. Na uroczystości 
pogrzebowe przybywają przywódcy państw 
z całego świata. Jest wśród nich amerykański 
prezydent Benjamin Asher.

Księżniczka Arendelle, Elsa, posiada nadnatural-
ną moc zamrażania przedmiotów. Z tego pow-
odu zepsuły się jej relacje z siostrą, księżniczką 
Anną. Obie niegdyś uwielbiały wspólne zabawy. 
Po tym jak Elsa za sprawą zaklęcia przypadkiem 
raniła Annę, więź łącząca dziewczynki bardzo 
osłabła. Obdarzona kłopotliwym darem 
królewna spędziła resztę dzieciństwa zamknięta 
w swojej komnacie, próbując zapanować nad 
swoją mocą. Po latach Elsa ma zostać koronowa-
na na władczynię Arendelle. 

TVN fi lm sensacyjny, Bułgaria, Wielka Brytania, USA, 2016fi lm animowany, USA, 2013

Londyn w ogniuKraina lodu 20:00

Niedziela

Czworo utalentowanych iluzjonistów odpowi-
ada na tajemnicze wezwanie. Rok później J. 
Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney 
(Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) 
i atrakcyjna Henley Reeves (Isla Fisher) jako 
Czterej Jeźdźcy demonstrują swoje umiejętności 
podczas specjalnego pokazu w Las Vegas. Podc-
zas ich przedstawienia wybrany spośród widzów 
mężczyzna, Étienne Forcier (José Garcia), zostaje 
poproszony o pomoc w dokonaniu rzekomej 
kradzieży pieniędzy z banku.

POLSAT thriller, Francja, USA, 2013 

Iluzja20:10

Poniedziałek

Rocky Balboa jest nieznanym bokserem 
mieszkającym w Filadelfi i. Na co dzień zajmuje 
się ściąganiem długów. Wciąż jednak marzy 
o prawdziwej karierze bokserskiej. Pewnego 
dnia do miasta przyjeżdża mistrz wagi ciężkiej 
Apollo Creed. Jego menedżer postanawia zor-
ganizować walki. Rocky podejmuje wyzwanie. 
Rozpoczyna intensywny trening. Noszący 
przydomek “Włoski Ogier” pięściarz staje się 
coraz popularniejszy. Telewizja przygotowuje 
reportaż z ćwiczeń Rocky’ego. 

TVP2 dramat obyczajowy,  USA, 1976 

Rocky21:50

Wtorek

Mieszkająca w Nowym Jorku agentka FBI Sarah 
Ashburn jest bardzo ambitna, pewna siebie, ale 
też powszechnie lubiana. Poświęciła swoje życie 
prywatne na rzecz zawodowego i raczej tego 
nie żałuje. Kobieta zostaje wysłana służbowo 
do Bostonu, gdzie przy współpracy miejscowej 
policji ma ująć wyjątkowo groźnego barona 
narkotykowego, tajemniczego Simona Larkina. 
Sprawa nie wydaje się bardzo skomplikowana, 
jednak wkrótce okaże się, że będzie przełomowa 
w karierze kobiety.

POLSAT komedia kryminalna, USA, 2013

Gorący towar20:40

Środa

Klasyka komediowego kina akcji i wielki hit lat 
80., który został entuzjastycznie przyjęty przez 
ówczesną publiczność i podoba się do dziś, 
nie tracąc nic ze swojej świeżości. Axel Foley 
(Eddie Murphy), policjant z Detroit, udaje się 
do Beverly Hills, by odnaleźć zabójców swojego 
przyjaciela. Podejrzewa, że morderstwo zlecił 
zamieszany w handel narkotykami Maitland 
(Steven Berkoff ). O swoich przypuszczeniach 
informuje miejscową policję, ale - jak się 
okazuje - nie może liczyć na jej pomoc.

TVN komedia sensacyjna, USA, 1984

Gliniarz z Beverly Hills22:30

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM ROZRYWKOWY FILM PRZYGODOWY KOMEDIA DRAMAT THRILLER FILM PRZYGODOWY SERIAL KRYMINALNY

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

piątek 8 czerwca

05:50 Telezakupy
06:25 Elif - serial, prod. Turcja
07:20 Komisariat 

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

- teleturniej muzyczny
09:20 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
10:10 Klan - telenowela TVP
10:35 Polska Molskiej - Podla-

sie - magazyn kulinarny
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1996
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Agropogoda - magazyn
12:25 Rok w zagrodzie 

- Polskie nasiona roślin 
strączkowych synonimem 
zdrowej żywności

12:45 Natura w Jedynce
- Atlantyckie olbrzymy

13:50 Elif - serial obyczajowy
prod. Turcja

14:45 Okrasa łamie 
przepisy 

15:15 Alarm! - magazyn
15:30 Wiadomości
15:55 Orły Nawałki
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:10 Trzecia połowa - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
19:55 55. KFPP w Opolu 

- Przebój na Mundial
20:40 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - Chile
23:55 55. KFPP w Opolu 
01:30 Tanie Dranie
02:05 Operacja Samum 

- fi lm sensacyjny
03:50 Magazyn kryminalny

06:00 Za marzenia - serial TVP
06:55 Anna Dymna 

- spotkajmy się
07:20 Na sygnale - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie 
11:25 Trzecia połowa - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
14:00 Coś dla Ciebie 
14:25 Makłowicz w podróży 
15:00 Za marzenia - serial TVP
16:00 Familiada - teleturniej
16:30 Koło fortuny 
17:15 Czarna Perła - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Lekkoatletyka 
20:10 O mnie się nie martw 
21:10 Rodzinka.pl - serial

21:45 La La Poland 
- program rozrywkowy

22:35 Iskander 
- serial kryminalny, 
prod. Francja, 2017

23:25 Zawód: 
Amerykanin - serial, 
prod. USA, 2013

01:05 Wyścig 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2013, reż. Ron 
Howard, wyk. Daniel 
Bruehl, Chris Hemsworth, 
Olivia Wilde, Alexandra 
Maria Lara

03:15 Jak po maśle 
- komedia, prod. USA, 
2011, reż. Jim Field Smith, 
wyk. Ashley Greene, Hugh 
Jackman, Olivia Wilde, 
Jennifer Garner

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 

- magazyn
10:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szkoła 
13:00 Szpital - program 

obyczajowy
14:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia - program
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital - program 

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

20:00 Troja - fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2004, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. Brad Pitt, 
Eric Bana, Orlando Bloom, 
Diane Kruger, Peter 
O’Toole, Sean Bean, Brian 
Cox, Brendan Gleeson, 
Saff ron Burrows, Julie 
Christie

23:25 Raport mniejszości 
- fi lm S-F, USA, 2002, reż. 
Steven Spielberg, wyk. 
Tom Cruise, Colin Farrell, 
Samantha Morton, Max 
Von Sydow, Lois Smith, 
Peter Stormare, Tim Blake 
Nelson

02:30 Kuba Wojewódzki 
03:30 Uwaga! 

- magazyn
03:50 Moc Magii

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 
obyczajowy prod. Polska

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

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

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

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

20:10 U Pana Boga 
w ogródku 
- komedia

 W małej mieścinie 
Królowy Most, gdzie życie 
płynie leniwie i spokojnie, 
niewiele się zmieniło: 
czas płynie spokojnie, 
a bieg wydarzeń kontro-
lują wspólnie proboszcz 
i komendant policji. 
Nowinki z wielkiego 
świata docierają tu 
rzadko i zazwyczaj 
w nietypowej postaci. 

22:45 Babilon MMA 4 Ełk
23:45 Paranormal Activity: 

Inny wymiar
01:40 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Studio Kultura
08:20 Pierwsze klapsy 

- Z perspektywy dziecka 
08:40 Pierwsze klapsy 
09:30 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny
09:50 Remis - fi lm obyczajowy, 

reż. Krzysztof Lang, wyk. 
Robert Czechowski, Ewa 
Ziętek, Czesław Nogacki

11:00 Zaklęty Dwór 
- Va Banque - serial TVP

12:10 Zaklęty Dwór - Bracia
- serial TVP

13:10 Studio Kultura 
13:30 Daniel Hope - koncert
15:30 Pegaz
16:30 Dół - fi lm krótkome-

trażowy
17:05 Straszne skutki awarii 

telewizora - komedia
18:40 Świat w dokumencie 

- Afryka oczami Ryszarda 
Kapuścińskiego - fi lm

19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wieczór kinomana 

20:05 Wieczór kinomana 
- Rozstanie 
- dramat, prod. Iran, 
Francja, 2011, reż. 
Asghar Farhadi, wyk. Leila 
Hatami, Peyman Moaadi, 
Shahab Hosseini, Sareh 
Bayat

22:15 Tygodnik Kultura
23:20 Daniel Hope 

- koncert, prod. Niemcy, 
2016

01:15 Nine - Dziewięć
- musical, prod. USA

03:25 Wieczór kinomana 
- Rozstanie 
- dramat, prod. Iran, 
Francja, 2011, reż. Asghar 
Farhadi, wyk. Leila Hata-
mi, Peyman Moaadi

05:35 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć 
przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 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

17:00 Gwiazdy lombardu 
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Wodny świat 

22:45 Dziedzictwo krwi 
- thriller
Były więzień spotyka 
nieznaną mu dotąd córkę, 
której grozi niebez-
pieczeństwo ze strony 
handlarzy narkotyków.

00:40 Poznaj moich Spartan 
- fi lm przygodowy
Leonidas prowadzi 
grupę trzynastu Spartan 
do walki przeciwko 
Persom.

02:05 Na jedwabnym
szlaku - serial 
dokumentalny

04:05 Menu na miarę
- fabularny

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 
14:55 Szpital - program 

obyczajowy
15:55 Zaklinaczka duchów

- serial S-F, USA
16:55 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska
17:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Góra czarownic 
- fi lm przygodowy, USA, 
2009, reż. Andy Fickman, 
wyk. Dwayne Johnson, 
Anna Sophia Robb, 
Alexander Ludwig, Carla 
Gugino, Ciaran Hinds, Tom 
Everett Scott

22:10 48 godzin 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1982, reż. Walter Hill, wyk. 
Nick Nolte, Eddie Murphy, 
Annette O’Toole, Frank 
McRae, James Remar, 
David Patrick Kelly, Sonny 
Landham

00:15 The shooter - serial
01:15 Uprowadzona - serial
02:20 Moc Magii 
04:30 Druga strona 

medalu 
05:30 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 Na Patrolu
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
13:00 Galileo
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 Bestie z Morza 
Beringa

 W poszukiwaniu złota 
brat i siostra nieopatrznie 
zakłócają spokój kolonii 
morskich wampirów 
w podwodnej jaskini.

21:50 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

 Daga przeżywa swój 
osobisty dramat. Jej 
życiowy partner, Mateusz, 
wyznaje, że spodziewa 
się dziecka z inną kobietą. 
Mężczyzna nie chce jednak 
rezygnować ze związku 
z Dagą. 

00:00 Zabójcza głębia
- thriller

 Akcja fi lmu rozgrywa się 
nad rzeką Luizjaną, gdzie 
spotykają się byli małżon-
kowie: Sanders i Kelly , by 
na zlecenie pewnej fi rmy 
wspólnie poszukiwać złóż 
ropy.

02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
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05:05 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 

- Białystok - magazyn
10:30 Spis treści - rozmowy 

z Andrzejem Doboszem 
10:40 Miłość nad fi ordem. 

Koniec ery lodowcowej 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Niemcy, 2011, reż. Jörg 
Grünler, wyk. Senta 
Berger, Sandra Borgmann, 
Thure Lindhandt

11:35 Trzecia połowa - serial

12:40 Pensjonat nad 
rozlewiskiem - serial 

13:30 Okrasa łamie przepisy 
- Kuchnia białostocka 

14:05 Wojenne dziewczyny 
- serial TVP

15:55 Sisi - fi lm kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 The Wall. Wygraj 

marzenia 
- teleturniej

18:55 Orły Nawałki 
19:30 Wiadomości
20:20 55. KFPP w Opolu 
22:30 55. KFPP w Opolu 

- Ja to mam szczęście
00:20 Uprzywilejowani 

- thriller
01:45 Spis treści
01:55 Przełomy Missouri 

- western

05:40 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
06:45 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Festiwal Zaczarowanej 

Piosenki - Półfi nał 2018 
11:45 Gwiazdy w południe 

- Kuba - fi lm sensacyjny
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Kabarety
16:15 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
16:45 Dla niesłyszących

- Słowo na niedzielę 
- Czerwona kartka

17:10 Na dobre i na złe 
- Powiedz prawdę - serial

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:40 Postaw na milion 
19:40 Lajk!

20:05 Wyścig 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2013, reż. Ron 
Howard, wyk. Daniel 
Bruehl, Chris Hemsworth, 
Olivia Wilde, Alexandra 
Maria Lara

22:10 Czas śmierci - serial, 
prod. Wielka Brytania

23:15 Szpieg D’83 - fi lm 
obyczajowy, prod. Niemcy

00:15 Stan gry - fi lm sensacy-
jny, prod. USA, Francja, 
Wielka Brytania, 2009, reż. 
Kevin McDonald, 
wyk. Russell Crowe

02:25 Odnaleźć nadzieję 
- fi lm obyczajowy

04:10 Iskander 
- serial kryminalny, 
prod. Francja, 2017

04:55 Zakończenie dnia

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska
12:50 Ugotowani - program 

kulinarno-rozrywkowy
13:55 Mistrzowskie cięcie 

- program rozrywkowy
14:55 Agent - Gwiazdy
16:00 Domowe rewolucje
17:00 Projekt Lady

- program rozrywkowy
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Con Air: Lot skazańców - 

fi lm sensacyjny, USA, 1997, 
reż. Simon West, wyk. 
Nicolas CageJohn Cusack, 
Ving Rhames

22:20 Forrest Gump 
- fi lm obyczajowy, USA, 
1994, reż. Robert Zemeck-
is, wyk. Tom Hanks, Robin 
Wright Penn
Historia życia Forresta, 
chłopca o niskim 
ilorazie inteligencji z 
niedowładem kończyn, 
który staje się miliarderem 
i bohaterem wojny w 
Wietnamie.

01:25 Paranormal
Activity II 
- fi lm horror, USA, 2010, 
reż. Todd Williams, wyk. 
Brian Boland, Molly 
Ephraim

03:15 Uwaga! 
- magazyn

03:35 Moc Magii 
04:55 Nic straconego

07:45 Goofy w College‘u
09:15 MY3
10:15 Ewa gotuje
10:55 Czterej pancerni i pies: 

Załoga, Radość i gorycz
13:15 Ojciec panny młodej  

- komedia familijna
 Małżonkowie George 

Banks i Nina mieszkają na 
przedmieściach Los Ange-
les, w dużym rodzinnym 
domu, w którym zawsze 
panuje harmonia i spokój. 
Mają dwoje dzieci - syna 
Matty’ego i starszą, 
22-letnią, córkę Annie 
, która właśnie wraca z 
Europy, gdzie wyjechała 
na studia. Annie zaskakuje 
rodzinę, a zwłaszcza 
ojca wiadomością o jej 
zaręczynach z Bryanem 
Mackenzie, Amerykani-
nem. 

15:40 Joker
16:40 Emsi na tropie

17:45 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy
prod. Polska

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

- serial komediowy 
prod. Polska

20:10 Kraina lodu 
- animacja

22:30 X-Men 2
 Wzrasta napięcie w 

stosunkach pomiędzy 
mutantami, a ludźmi. 
Do zaostrzenia konfl iktu 
przyczynia się bezprece-
densowy atak nieznanego 
mutanta na prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. 

01:05 Chirurdzy
03:05 Tajemnice losu

08:00 Serialowa nostalgia 
- Panna z mokrą głową 

08:40 Serialowa nostalgia 
- Panna z mokrą głową 
- Na przekór losowi - serial

09:25 Historia festiwali 
opolskich. 1994 - 1998

10:20 Odyseja fi lmowa - Po 
roku 2000: Przyszłość kina 
- cykl dokumentalny

11:35 Rozmowy 
kontrolowane - komedia

13:20 Hamlet - dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
Francja, USA, 1990, reż. 
Franco Zeffi  relli

15:45 Wydarzenie aktualne
16:05 Przeżyliśmy wojnę - 

dramat, prod. USA, 1962, 
reż. John Frankenheimer

18:15 Wydarzenie aktualne
18:30 Dranie w kinie 
19:15 Brian Johnson: Życie 

w trasie - Roger Daltrey
- fi lm dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2017

20:10 Bilet do kina 
- Nietykalni 
- komediodramat, 
prod. Francja, 2011, reż. 
Olivier Nakache, Eric 
Toledano, wyk. Francois 
Cluzet, Audrey Fleurot, 
Omar Sy

22:10 Lenny Kravitz: Just 
Let Go - koncert

23:20 Mocne Kino - Blue Ruin, 
prod. USA, 2013

01:05 Kino nocne - Dotyk 
grzechu - dramat, prod. 
Chiny, Francja, Japonia, 
2013, reż. Zhangke Jia, 
wyk. Wu Jiang

03:20 Plus minus, 
czyli podróże muchy 
na wschód 

04:20 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Skorpion 
- fabularny

06:50 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:30 Tajemnice
medyczne
- fi lm akcji

09:30 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

14:25 Księżniczka 
na ziarnku grochu 

15:40 Obcy na poddaszu 
17:25 Zaginiony świat: 

Jurassic Park 
- fi lm przygodowy
Na wyspę zamiesz-
kałą przez dinozaury 
ponownie zostaje wysłana 
grupa naukowców. Prócz 
niebezpiecznych gadów 
bohaterowie spotykają 
zawziętych najemników, 
którzy chcą wywieźć kilka 
okazów.

20:00 W klatce 

22:00 Maczeta zabija 
- fi lm akcji
Amerykański rząd 
zatrudnia Maczetę, 
by pokrzyżował 
plany szalonego 
handlarza bronią.

00:05 Kod Merkury 
Agent FBI podejmuje się 
ochrony cierpiącego na 
autyzm dziewięciolatka.

02:30 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:00 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:00 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji - fabularny

05:05 Niesamowite!
- program rozrywkowy

05:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy

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

komediowy, USA
09:30 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska
10:30 Columbo - serial 

kryminalny, USA
12:40 Tomcio grubasek - fi lm 

komedia, USA, 1995, reż. 
Peter Segal, wyk. Chris 
Farley, David Spade, Brian 
Dennehy, Bo Derek, Dan 
Aykroyd, Julie Warner

14:45 Dobry piesek 
- fi lm rodzinny, USA, 
2003, reż. John Hoff man, 
wyk. Molly Shannon, 
Liam Aiken, Kevin Nealon, 
Brittany Moldowan, 
Matthew Broderick, 
Brittany Murphy, Vanessa 
Redgrave

16:40 W rytmie hip-hopu 
- fi lm obyczajowy, USA

19:00 Blues Brothers 
- fi lm komedia, USA, 1980, 
reż. John Landis, wyk. 
John Belushi, Dan Aykroyd, 
Carrie Fisher, Donald 
Dunn, Murphy Dunne, 
Kathleen Freeman, John 
Candy, James Brown, Cab 
Calloway, Aretha Franklin, 
Ray Charles

21:50 Następne 48 godzin 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1990, reż. Walter
Hill, wyk. Eddie 
Murphy

23:55 Gniew oceanu
- fi lm katastrofi czny, 
USA, 2000, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. George 
Clooney, Mark Wahlberg

02:40 Moc Magii 
04:50 Druga strona medalu

06:00 Interwencja
06:20 Jeźdźcy smoków
08:15 Tom i Jerry Show
08:45 Piotruś Pan i Wendy
 Lucy jest dzielną 

dziewczynką o bardzo 
chorym sercu. 

10:50 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

13:50 STOP Drogówka
14:50 Poltergeist: 

Po drugiej stronie
17:00 Transakcje za milion 

dolarów: Los Angeles
18:00 Żona dla milionera
19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
 Bruno Sawicki wraca 

z krótkich wakacji, na 
jakie wyjechał ze swoją 
dziewczyną, Moniką. Mają 
do załatwienia ważną 
sprawę. 

23:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

 Zamordowana zostaje 
dziennikarka śledcza, 
gwiazda popularnego 
programu telewizyjnego. 

00:05 Psy mafi i
 Rosyjska grupa mafi jna, 

na czele której stoi Irina 
Vaslov , szantażem zmusza 
kilku skorumpowanych 
policjantów i gangsterów z 
Atlanty do przeprowadze-
nia napadu w biały dzień 
na pilnie strzeżony bank. 

02:30 Galileo
- popularno-naukowy

03:30 Zagadkowe zgony
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska
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04:25 Galeria - serial
05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

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

Świętej
08:00 Tydzień
08:40 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
09:15 Ziarno - Św. Antoni
09:45 Gen innowacyjności
10:10 Weterynarze z sercem
10:40 Miłość nad fi ordem. 

Koniec ery lodowcowej 
- fi lm obyczajowy

11:35 Spotkanie ze świętym
11:50 Między ziemią 

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

a niebem
12:45 Z pamięci - rozmowy 

z Andrzejem Doboszem 
13:00 BBC w Jedynce 
14:05 Droga do Rosji

14:40 Sisi - fi lm kostiumowy, 
prod. Niemcy, Włochy

15:40 Piłka nożna - mecz 
towarzyski: Austria 
- Brazylia

16:50 Teleexpress
17:00 Piłka nożna - mecz 

towarzyski: Austria 
- Brazylia

18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:20 55. KFPP w Opolu 

- Od Opola do Opola
22:30 55. KFPP w Opolu 

- Piosenka Ci nie 
da zapomniec

01:00 Piosenka 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2014

03:00 Z pamięci 
03:10 Psy 2. Ostatnia krew 

- fi lm sensacyjny

05:30 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Czerwona kartka

05:40 Koło fortuny
06:15 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Rodzinne oglądanie - 

Życie lafi lm dokumentalny, 
reż. Michał Ogrodowczyk

11:35 Droga do Rosji
12:10 Gwiazdy w południe

- Śmierć rewolwerow-
ca- western, prod. USA, 
1969, reż. Don Siegel, 
Robert Toten, wyk. Richard 
Widmar, John Saxon

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:20 Kocham Cię, Polsko!
16:50 Bake off  - Ale przepis
17:10 Na dobre i na złe 

- serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram

18:35 Za marzenia
- serial TVP

19:30 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

20:10 Stan gry 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Francja, Wielka 
Brytania, 2009, reż. Kevin 
McDonald, wyk. Russell 
Crowe

22:25 Kino bez granic 
- Odnaleźć nadzieję 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2014, 
reż. Chris Dowling

00:10 Pod skórą - fi lm science 
fi ction, prod. USA

02:05 Śmierć rewolwerowca 
- western

03:50 Czas śmierci - serial, 
prod. Wielka Brytania

04:45 Zakończenie dnia

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Iron Majdan
12:00 Co za tydzień
12:30 36,6 
13:25 Footloose 

- fi lm obyczajowy, USA, 
2011, reż. Craig Brewer, 
wyk. Kenny Wormald, 
Andie MacDowell, Dennis 
Quaid, Julianne Hough, 
Miles Teller

15:45 102 dalmatyńczyki - 
fi lm komedia, USA, 2000, 
reż. Kevin Lima, wyk. 
Glenn Close, Kevin Lima, 
Gerard Dépardieu, Ioan 
Gruff udd, Alice Evans, Eric 
Idle

17:50 Wyjątkowa chwila 
18:00 Ugotowani - magazyn 

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

20:00 Londyn w ogniu 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, Bułgaria, 
2016, reż. Babak Najafi , 
wyk. Gerard Butler, Aaron 
Eckhart, Morgan Freeman, 
Radha Mitchell, Angela 
Bassett, Alon Aboutboul, 
Melissa Leo

22:10 Wilkołak
- fi lm horror, USA, 2010, 
reż. Joe Johnston, wyk. 
Benicio Del Toro, Anthony 
Hopkins, Emily Blunt, 
Hugo Weaving, Geraldine 
Chaplin

00:20 Sekrety lekarzy 
- reality show

01:20 Kuchenne rewolucje
02:25 Uwaga! - magazyn
02:45 Moc Magii 
04:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Jeźdźcy smoków
08:40 Megamocny i guzik 

zagłady
09:00 MY3
09:35 Roboty
11:35 Daleko jeszcze?
13:40 Kraina lodu
15:50 W rytmie serca
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:05 Sopocki Hit Kabare-

towy 2017 
22:05 Równi goście
 Prywatny detektyw Hol-

land March i gruboskórny 
mięśniak do wynajęcia 
Jackson Healy nie 
pałają do siebie sympatią. 
Zostają jednak wynajęci 
do rozwikłania tej samej 
sprawy zaginionej dziew-
czyny. 

00:45 Akt odwagi
- fl m akcji
Elitarna jednostka 
żołnierzy zostaje 
wysłana na tajną 
misję w celu odzyskania 
porwanej agentki CIA. 
Oddział sił specjalnych 
amerykańskiej marynarki 
wojennej przygotowuje 
się do wyjazdu z misją. 
Wkrótce jednym z jego
zadań będzie odbicie 
agentki CIA z rąk 
terrorystów.

03:00 Tajemnice losu
- program ezoteryczny 
prod. Polska

05:00 Disco Gramy
- program muzyczno
-rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Serialowa nostalgia
- serial TVP

09:25 Sol Gabetta - Część mojej 
duszy - fi lm dokumental-
ny, prod. Niemcy, 2013, 
reż. Anette Schreier

10:30 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny

11:00 Bilet do kina - Nietykalni 
- komediodramat, 
prod. Francja, 2011

13:05 Film fabularny
14:55 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach
15:25 Nienasyceni - magazyn
16:00 Nadzwyczajny Koncert 

Małgorzata Walewska
i Motion Trio - koncert

16:55 Rzecz Polska - Skuter 
Osa - cykl dokumentalny

17:15 Niedziela z... Rejsem
18:10 Niedziela z... Rejsem 

- Rejs - komedia
19:25 Niedziela z... Rejsem 

- “Jest dobrze... piosenki 
niedokończone” - koncert

20:30 Panorama kina 
polskiego - Jeziorak 
- fi lm sensacyjny, 
reż. Michał Otłowski, 
wyk. Jowita Budnik, 
Sebastian Fabijański, 
Mariusz Bonaszewski

22:15 Scena altenatywna 
- koncert

22:50 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

23:25 Nocny dokument 
- Oskarowe kostiumy 
Barbary Ptak - fi lm 
dokumentalny

00:30 J. J. Grey & Mofro
- Rawa Blues Festival

01:35 Kino nocne 
- Turysta 
- dramat, prod. Francja

03:45 Sol Gabetta 
- Część mojej duszy - fi lm

06:00 Skorpion 
- fabularny
Ekscentryczny geniusz 
komputerowy, Walter 
O’Brien, oraz jego 
niezwykle uzdolnieni 
przyjaciele tworzą grupę 
stanowiącą ostatnią linię 
obrony przed zagroże-
niami współczesnego 
świata.

07:00 Przygody Merlina 
08:00 Mickey i raźni

rajdowcy 
08:35 Jake i piraci 

z Nibylandii 
09:00 Wojciech Cejrowski. 

Boso Meksyk/Paragwaj
10:45 Zaginiony świat: 

Jurassic Park 
13:35 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: 
Woda życia 

14:50 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Gwiazdy 
i dukaty 

16:00 Miłość, tropiki 
i piraci
- komedia
Ewa nie należy do 
najbardziej zaradnych
i przebiegłych dzien-
nikarzy i umykają jej 
naprawdę gorące tematy, 
ale nie tym razem! Kobieta 
postanawia wyruszyć w 
podróż na Daleki Wschód 
żeby zdemaskować 
ludzi odpowiedzialnych 
za porwania na Morzu 
Południowochińskim.

18:20 SexiPistols 
20:00 Van Helsing
22:45 Wodny świat 
01:20 Uwikłana 
02:35 Taki jest świat 
03:15 Na jedwabnym szlaku 
04:40 Z archiwum policji

05:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:35 Mango - telezakupy
08:40 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
09:15 Przepis na życie 

- serial obyczajowy, Polska
10:15 Columbo - serial

kryminalny, USA
12:20 Legendy sowiego 

królestwa: Strażnicy 
Ga’Hoole - fi lm przy-
godowy, USA, Australia, 
2010, reż. Zack Snyder, 
wyk. Emily Barclay, 
Joel Edgerton, Anthony 
LaPaglia

14:25 Wyprawa Kon-Tiki 
- fi lm przygodowy, Wielka 
Brytania, Norwegia, Dania, 
Niemcy, Szwecja, 2012, 
reż. Joachim Roenning, 
Espen Sandberg

16:55 Góra czarownic - fi lm 
przygodowy, USA, 2009, 
reż. Andy Fickman

19:00 Lucyfer 
- serial, USA

20:00 Jak to się robi 
w Chicago
- fi lm sensacyjny, USA, 
1986, reż. John Irvin, wyk. 
Arnold Schwarzenegger, 
Kathryn Harrold, Sam 
Wanamaker, Paul Shenar, 
Robert Davi

22:15 Szalona odwaga 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1996, reż. Edward Zwick, 
wyk. Denzel Washington, 
Meg Ryan, Lou Diamond 
Phillips, Michael Moriarty, 
Matt Damon

00:45 Columbo 
- serial kryminalny, 
prod. USA

02:50 Moc Magii 
05:00 Koniec programu

06:00 Jeźdźcy smoków
08:05 Tom i Jerry Show
08:35 Buddy, pies na gole
10:15 Galileo
12:25 O krok od zagłady
 Pojawiają się oznaki wska-

zujące na to, że w Los An-
geles dojdzie do kolejnego 
trzęsienia ziemi. Wkrótce 
okazuje się, że zapowiada 
się na wyjątkowo potężne 
wstrząsy, a skala zjawiska 
może przejść najgorsze 
wyobrażenia. Czasu jest 
coraz mniej, a szanse na 
ocalenie miasta i jego 
mieszkańców z każdą 
chwilą maleją...

14:05 Mit
 Jack jest archeologiem, 

któremu od miesięcy śni 
się piękna starożytna 
księżniczka i on sam jako 
generał cesarskiej armii. 

16:45 Youngblood
19:00 Galileo

20:00 Taxi
 - komedia sensacyjna 
21:55 Wall Street
 Gordon Gekko 

- rekin fi nansjery 
otoczony przepychem 
i pięknymi kobietami, 
logiczny i wyrachowany, 
wywiera magnetyczny 
wpływ na Buda Foxa 
- młodego maklera 
giełdowego, marzącego 
o wielkiej fortunie. 
Bud jest gotowy zrobić 
wszystko dla swej kariery, 
nawet jeżeli oznacza to 
dokonywanie wyborów 
niezgodnych z własnym 
sumieniem.

00:35 Champion
02:30 Galileo
03:30 Zagadkowe zgony
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05:05 Telezakupy
05:40 Elif - serial, prod. Turcja
06:40 BBC w Jedynce. 

Błękitna Planeta II 
- Błękitna Planeta - fi lm

07:45 Alarm! - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:45 Córka Maharadży 

- fi lm przygodowy, prod. 
Włochy, Niemcy, 1994

10:35 Polska Molskiej - Mazury 
- magazyn kulinarny

11:05 Krawcowa z Madrytu 
- serial, prod. Hiszpania

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w zagrodzie 
12:55 Natura w Jedynce 

- Wszystko o niedźwiedziu 
- fi lm dokumentalny

13:55 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

15:55 Orły Nawałki 
- cykl reportaży

16:45 Zapowiedź 
Teleexpress

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
18:30 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:15 Alarm! - magazyn
20:35 Pele: narodziny

legendy 
- fi lm biografi czny

22:35 Warto rozmawiać 
- program publicystyczny

23:35 Zinedine Zidane, Cafu, 
Guus Hiddink - Wielkie 
Legendy Mundiali 

00:15 Czy świat oszalał? 
- Meczet za zasłoną 

01:25 Program rozrywkowy

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Na dobre i na złe 
- serial TVP

07:00 Program katolicki
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie 
11:25 Trzecia połowa - i pół 

- serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:00 Nabożeństwo Bap-

tystów w Radości
13:55 Alternatywy 4 

- serial komediowy TVP, 
reż. Stanisław Bareja,
wyk. Roman Wilhelmi

15:00 Postaw na milion 
16:00 Familiada - teleturniej
16:30 Koło fortuny 

17:15 Czarna Perła 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

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

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy - Postaw 

na milion
20:50 Trzecia połowa - serial
21:50 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
22:55 Tylko jedno spojrzenie 

- serial kryminalny
24:00 Ofi cer - serial TVP
02:10 Pod skórą

- fi lm science fi ction

05:40 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

- magazyn ogrodniczy
07:55 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
10:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szkoła 
13:00 Szpital
14:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
17:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
18:00 Szpital - program 

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

20:10 Doradca smaku 
- Stek wołowy 
w sosie winnym 

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy
21:30 Projekt Lady

- program rozrywkowy
22:30 Sekrety lekarzy 

- reality show
23:30 60 sekund 

- fi lm sensacyjny, USA, 
2000, reż. Dominic 
Sena, wyk. Nicolas Cage, 
Angelina Jolie, Giovanni 
Ribisi, T.J. Cross, William 
Lee Scott, Scott Caan, 
Will Patton

02:00 Co za tydzień 
02:30 The Following - serial
03:30 Uwaga! - magazyn
03:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny prod. 
Polska

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

10:50 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Trudne sprawy
13:50 Trudne sprawy
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:40 Gliniarze
 Elżbieta, matka kilkum-

iesięcznej córeczki, zna-
jduje w pokoju dziecięcym 
zakrwawioną zabawkę i 
listy z pogróżkami. 

17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda

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

20:10 MEGA HIT - Iluzja
 Czwórka utalentowanych, 

obdarzonych wyjąt-
kowymi umiejętnościami 
iluzjonistów zadziwia 
międzynarodową pub-
liczność serią odważnych 
i oryginalnych napadów 
rabunkowych, które 
odbywają się...  w trakcie 
ich przedstawień. 

22:40 Zabójca
 Jack Crowford 

jest agentem FBI rozpra-
cowującym amerykańską 
gałąź japońskiej mafi i. 

00:50 Transporter 2
- fi lm sensacyjny

08:00 Białoruski klimat 
- cykl reportaży

08:35 Rzecz Polska - Skuter 
Osa - cykl dokumentalny

08:50 Kemping 
- fi lm obyczajowy

09:25 Straszne skutki awarii 
telewizora - komedia, 
prod. Czechosłowacja, 
1969, reż. Jaroslav 
Papoušek, wyk. Josef 
Šebánek, Marie Motlová, 
František Husák, Helena 
Růžičková, Matěj Forman, 
Petr Forman

11:00 Janka - Orły i wilki - serial, 
prod. Polska, Niemcy, 
1989, reż. Janusz Łęski, 
wyk. Agnieszka Krukówna, 
Zofi a Merle, Joanna 
Żółkowska

11:40 Janka - Spełnione 
marzenie - serial

12:20 Studio Kultura
12:35 Drzazgi - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 2008

14:35 Złote runo - komedia, 
prod. Polska, 1996

16:10 Taśmy Kultury
17:05 Wstęp do fi lmu 

- Niewidzialny człowiek
17:15 Niewidzialny człowiek 

- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1933

18:35 Ród Gąsieniców 
- Franek, syna Pawła 
Gąsienicy - serial TVP

19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Pierwsze klapsy 
21:00 Opole
23:40 Którędy po sztukę

- Mirosław Bałka 
- magazyn

23:45 Videofan - Portrety
00:05 Dziennik fi lozofa
00:15 Informacje kulturalne 
00:30 Rzecz Polska - Skuter 

Osa - cykl dokumentalny

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 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

17:00 Gwiazdy lombardu 
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Kod Merkury 
22:10 We krwi 

00:30 Van Helsing
- horror
Van Helsing 
zostaje wysłany 
przez Watykan do 
zabicia Drakuli i jego 
wampirzyc, siejących 
spustoszenie w Transyl-
wanii.

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:55 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny
prod. Polska

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:05 Niesamowite!
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:25 Szpital - program 
obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny 
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 Magda M. - serial obycza-
jowy, Polska

17:55 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

19:00 Ukryta prawda

20:00 Bez mojej zgody 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2009, reż. Nick Cassa-
vetes, wyk. Cameron Diaz, 
Alec Baldwin, Abigail Bres-
lin, Jason Patric, Thomas 
Dekker, Joan Cusack

22:20 Uprowadzona
- serial, Francja, USA

23:20 Droga 
bez powrotu II 
- fi lm horror, USA, 2007, 
reż. Joe Lynch, wyk. Erica 
Leerhsen, Henry Rollins, 
Texas Battle, Aleksa 
Palladino

01:25 Tajemnice Laury 
- serial, USA

02:30 Moc Magii 
04:40 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 Na Patrolu
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 
16:00 Nie igraj z aniołem 

- telenowela
18:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:05 Śmierć na 1000 

sposobów
22:00 Galileo

00:00 Nalot na Bin Ladena
 CIA przygotowuje 

oddział doświadczonych 
komandosów Navy SEALs 
do wyjątkowo trudnej 
operacji. Gdy nadchodzi 
rozkaz Pentagonu, grupa 
komandosów musi 
wypełnić swoją misję 
w sytuacji, gdy dowody 
na obecność Bin Ladena 
w obiekcie nie są jed-
noznaczne a konsekwenc-
je niezapowiedzianej akcji 
na terytorium Pakistanu 
mogą mieć niebezpieczne 
skutki.

02:10 Interwencja
- magazyn

02:30 Graffi  ti
02:45 Cafe Futbol
04:25 Magazyn Atleci Polsat
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05:10 Telezakupy
05:50 Elif - serial, prod. Turcja, 

2014
06:45 Natura w Jedynce 

- Wszystko o niedźwiedziu 
07:45 Alarm! - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:45 Córka Maharadży 

- fi lm przygodowy
10:35 Polski grill - magazyn
11:05 Krawcowa z Madrytu 

- serial, prod. Hiszpania
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w zagrodzie
12:55 Natura w Jedynce 

- Wyjątkowe maluchy
13:55 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:55 Orły Nawałki 
17:00 Teleexpress

17:25 Trzecia połowa 
- serial komediowy TVP

17:45 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - Litwa

19:55 Wiadomości
20:45 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy 
- Ausrotten - serial TVP

22:05 Pensjonat nad 
rozlewiskiem 
- serial TVP 

22:55 Bobby Charlton, 
francuski skandal 2010 
i MŚ 2014

23:35 W poszukiwaniu Boga 
z Morganem Freema-
nem - Stworzenie - serial

00:35 Komisja morderstw 
01:30 Korea - tajemnice stre-

fy zdemilitaryzowanej 
- fi lm dokumentalny,
prod. Francja, 2017

05:25 Koło fortuny
- teleturniej

06:00 Na dobre i na złe
- 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

- Ekstra
11:25 Trzecia połowa 

- serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

 - serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
13:55 Alternatywy 4 

- serial komediowy TVP
14:55 Postaw na milion 

- teleturniej
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 

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy - Postaw 

na milion
20:50 Trzecia połowa - i pół 

- serial komediowy TVP
21:15 Trzecia połowa - serial 

komediowy TVP
21:50 Rocky - dramat
23:55 La La Poland 
00:45 Tylko jedno spojrzenie

- serial kryminalny

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 Szpital - program 

obyczajowy
14:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia - program
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
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 Gwiazdy dla Zbyszka. 
Tribute to Zbigniew 
Wodecki
- program rozrywkowy

22:15 Przeczucie
- fi lm sensacyjny, USA, 
2007, reż. Mennan Yapo, 
wyk. Sandra Bullock, 
Julian McMahon, Shyann 
McClure, Nia Long, Kate 
Nelligan

00:20 Kuba Wojewódzki 
- talk show

01:25 Lista klientów
- serial, USA

02:25 Mroczne zagadki 
Los Angeles 
- serial, USA

03:25 Uwaga! 
- magazyn

03:50 Moc Magii 
05:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
10:50 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Trudne sprawy
13:50 Sekrety rodziny
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:40 Gliniarze
 Utalentowana baletnica 

zostaje potrącona przez 
samochód. Po odzyskaniu 
przytomności zeznaje, że 
została potrącona celowo. 
Kto mógł ją skrzywdzić? 
Policjanci podejrzewają jej 
byłego chłopaka 
i konkurentkę.

17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia

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

20:10 Transporter 2 
 Frank Martin jest najlepszy 

w swoim fachu. Jest 
byłym agentem służb 
specjalnych, który zarabia 
na życie jako transporter, 
który na zlecenie 
dostarcza dowolny 
ładunek pod wskazany 
adres. Frank przenosi się 
z francuskiej Riwiery do 
Miami na Florydzie, gdzie 
na prośbę przyjaciela 
zostaje kierowcą bogatej 
rodziny Billingsów.

22:00 Kolekcjoner kości 
- thriller sensacyjny 

00:40 Gorący towar
- komedia

08:00 Wydarzenie aktualne
08:35 Informacje kulturalne 
08:55 Zenon - fi lm
09:25 Wstęp do fi lmu 

- Niewidzialny człowiek
09:35 Niewidzialny człowiek - 

fi lm fabularny
11:00 Janka - serial, prod. 

Polska, Niemcy, 1989
12:10 Studio Kultura 

- Rozmowy - Iza Bartosz
12:30 Prymas, trzy lata 

z tysiąca - dramat, 
prod. Polska, 2000, 
reż. Teresa Kotlarczyk, 
wyk. Andrzej Seweryn

14:25 Urok wszeteczny - fi lm
15:25 Rzecz Polska - Skuter 

Osa - cykl dokumentalny
15:50 Taśmy Kultury 
16:20 Taśmy Kultury - Słownik 

wyrazów obcych 
16:40 Ilo Ilo - dramat, prod. 

Singapur, 2013
18:30 Ród Gąsieniców
19:40 Studio Kultura 

20:00 Lekkie obyczaje 
- Irina Palm - dramat, 
prod. Belgia, Francja, 
Luksemburg, Niemcy, 
Wielka Brytania

21:50 Dziennik fi lozofa
22:05 NIE-ZŁE-FIL-MY 

- Lepiej być piękną
i bogatą 
- komedia, prod. Polska, 
Niemcy, Ukraina, 1993, 
reż. Filip Bajon, 
wyk. Marek Kondrat

23:55 Mapa polskiego doku-
mentu - Matka 24h 

01:00 Legendy Rocka - No 
Doubt/Gwen Stefani 
- cykl dokumentalny

01:55 Wydarzenie aktualne
02:30 Ono - fi lm obyczajowy
04:20 Teledysk
05:25 Afi sz kulturalny

06:00 To moje życie!
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz 
i prokurator
- fabularny
Serial sensacyjny, 
w którym lokalny 
prokurator walczy z 
przestępczością w Los An-
geles. Pomaga mu w tym, 
bardzo bystry i doskonały 
w ściganiu przestępców 
w terenie, gliniarz - Jack 
Styles.

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

14:50 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny
Każdy kolejny odcinek 
to odrębna tematyka. 
W każdym z nich nie bra-
kuje “zabójczej prędkości”, 
efektów specjalnych, 
napięcia, niebezpiecznych 
pościgów i komizmu, 
przedstawianego przez 
bohaterów.

17:00 Gwiazdy lombardu 
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Smak zemsty 
22:05 W klatce 
00:10 Podziemny krąg 
03:00 Trzynasty Apostoł 

- fi lm akcji
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 Magda M. - serial
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 Magda M. - serial obycza-
jowy, Polska

17:55 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Córka generała
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1999, 
reż. Simon West, 
wyk. John Travolta, 
Madeleine Stowe, James 
Cromwell, Timothy 
Hutton, Leslie Stefanson, 
James Woods

22:25 Egzekutor 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1976, reż. James 
Fargo, wyk. Clint 
Eastwood, Tyne Daly, 
Harry Guardino, Bradford 
Dillman, John Mitchum, 
John Crawford

00:30 Masters of Sex - serial
01:50 Moc Magii 
04:00 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 Na Patrolu
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny 
16:00 Nie igraj z aniołem 

- telenowela
18:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
 Dzień Julii Mazurek 

zaczyna się od porannego 
spięcia z matką. Kobieta 
jest chora i na córce 
wyładowuje swoje 
frustracje. 

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

21:00 Klub śmierci
 Ray, po wyjściu 

z więzienia, chce zacząć 
nowe życie. Zatrudnia się 
jako ochroniarz w nocnym 
klubie.

23:00 Kompletny świr
 Ben organizuje wielką 

całonocną imprezę w 
sąsiadującym z bankiem 
klubie techno, podczas 
której wynajęci przez 
niego spece mają dokonać 
włamania. Gregory nie 
wie jednak, że misterny 
plan McGewena jest 
wielopiętrową intrygą.

01:05 STOP Drogówka
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05:15 Telezakupy
05:55 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Natura w Jedynce 

- Wyjątkowe maluchy 
w świecie zwierząt

07:45 Alarm! - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:45 Córka Maharadży 

- fi lm przygodowy, prod. 
Włochy, Niemcy, 1994

10:35 Polski grill - magazyn
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1996
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca - Premie 

dla młodych rolników 
12:55 Natura w Jedynce 

- Wyjątkowe maluchy
13:55 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

15:55 Orły Nawałki 
- cykl reportaży

17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Alarm! - magazyn
20:35 Wielki Test o Mundialu
22:10 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna. - serial
23:00 Eusebio, Cafu, klęska 

Brazylii w 2014 roku 
Wielkie Legendy 
Mundiali - magazyn

23:40 Ambasador Pokoju 
00:40 Statyści 

- komedia
02:45 Sfora
03:50 Notacje 
04:05 Zakończenie dnia

05:20 Koło fortuny 
06:00 Na dobre i na złe - serial
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie 
11:25 Trzecia połowa 

- serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja,
13:55 Alternatywy 4 
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada - teleturniej
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

20:40 Trzecia połowa - i pół
- serial komediowy TVP

21:05 Trzecia połowa - serial 
komediowy TVP

21:40 Kino relaks - Sekrety 
i grzeszki - komedia, 
prod. USA, 2011, 
reż. Ron Howard

23:40 Tajemnica Elise 
- serial, prod. Francja, 
2015, reż. Alexandre 
Laurent, wyk. Julia Piaton, 
Bnabar

01:50 Rocky 
- dramat

04:00 Glina 
- serial kryminalny TVP

05:00 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 
07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
10:55 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła 
13:00 Szpital - program 

obyczajowy
14:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia - program
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
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
20:55 Milionerzy

21:30 Pompeje 
- fi lm przygodowy, USA, 
Niemcy, Kanada, 2014, reż. 
Paul W.S. Anderson, wyk. 
Kit Harington, Carrie-Anne 
Moss, Emily Browning

23:45 Londyn w ogniu 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, Bułgaria, 
2016, reż. Babak Najafi , 
wyk. Gerard Butler, Aaron 
Eckhart, Morgan Freeman, 
Radha Mitchell, Angela 
Bassett, Alon Aboutboul, 
Melissa Leo

01:50 Ugotowani 
- magazyn kulinarno-roz-
rywkowy

02:50 Uwaga! 
- magazyn

03:20 Moc Magii 
04:35 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski 

i Partnerzy 
- serial kryminalny 
prod. Polska

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

10:50 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Trudne sprawy
13:50 Sekrety rodziny
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy 

20:40 Gorący towar 
- komedia sensacyjna 

 Sarah Ashburn jest pewną 
siebie, ambitną, nielu-
bianą, ale inteligentną 
agentką FBI. Zostaje 
wysłana do Bostonu, 
gdzie przy współpracy 
miejscowej policji ma 
aresztować groźnego 
barona narkotykowego. 
Przy wykonaniu zadania 
przychodzi jej współpra-
cować z bostońską 
policjantką, doświadczoną 
i przebojową detektyw 
Shannon Mullins 

23:20 Zoolander 
-  komedia 

01:05 Atrakcyjny 
pozna panią

03:15 Tajemnice losu

08:00 Szlakiem Kolberga
- Zbigniew Wodecki 
- reportaż

08:30 Studio Kultura 
- Rozmowy

08:45 Zapasowe serce 
- fi lm animowany, 
prod. Francja, 1973

09:10 Ilo Ilo - dramat, 
prod. Singapur, 2013

11:00 Janka - Nocne czary 
- serial, prod. Polska, 
Niemcy, 1989

11:40 Janka - Kapryśna królew-
na - serial, prod. Polska, 
Niemcy, 1989

12:20 Studio Kultura
- Rozmowy

12:35 Jeszcze nie wieczór - 
fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 2008, reż. Jacek 
Bławut, wyk. Jan Nowicki, 
Nina Andrycz, Sonia Boho-
siewicz, Irena Kwiatkows-
ka, Danuta Szafl arska, 
Teresa Szmigielówna

14:30 Non - stop kolor 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
2007, reż. Maria Sadowska

15:15 Świteź - fi lm animowany
15:45 Taśmy Kultury
16:15 Taśmy Kultury Taśmy 

Kultury 
16:40 Barwy ochronne

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska

18:30 Ród Gąsieniców - Jędrek 
Gąsienica - Krwawy 

19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu
20:05 Wieczór kinomana 

- M - Morderca - dramat
22:05 Dziennik fi lozofa
22:20 Pocztówki z wakacji 

- Nienasyceni - dramat
00:30 Portrety - Pola Negri
01:40 Performance 
02:20 Informacje kulturalne

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 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

17:00 Gwiazdy lombardu 
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Purpurowe rzeki 
22:05 Morderczy występ 

00:00 Trzynasty Apostoł 
- fi lm akcji
Młody ksiądz o imieniu 
Gabriel zamiast, tak jak 
każdy inny duchowny, 
odprawiać msze, dbać 
o wiernych i ogólnie 
zajmować się sprawami 
Kościoła, woli spędzać czas 
tropiąc zjawiska paranor-
malne. Ukończył teologię, 
wykłada na uniwersytecie, 
ale przede wszystkim 
szuka odpowiedzi na 
pytania o życiu badając 
cienkie granice między 
wiarą a nauką.

02:15 Niesamowite!
03:25 Taki jest świat 
04:10 Przypadki Cezarego P.

- serial komediowy
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 Magda M. - 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 Magda M. - serial
17:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Gniew oceanu 
- fi lm katastrofi czny, 
USA, 2000, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. George 
Clooney, Mark Wahlberg, 
Diane Lane, Karen Allen, 
William Fichtner, John 
C. Reilly, Mary Elizabeth 
Mastrantonio

22:40 Olimp - serial, Wielka 
Brytania, Kanada

23:45 Nietykalni 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1987, reż. Brian De 
Palma, wyk. Kevin Costner, 
Sean Connery, Charles 
Martin Smith, Andy Garcia, 
Robert De Niro

02:20 Moc Magii 
04:30 Druga strona 

medalu 
05:05 Koniec programu

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

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

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
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

 Wach i Walczak prowadzą 
sprawę zagięcia 18-latka.

21:00 Bestia
- fi lm sensacyjny

 Dwie amerykańskie 
turystki zostają uprow-
adzone w Tajlandii. Ojciec 
jednej z nich, były agent 
CIA, próbuje odnaleźć 
dziewczyny na własną 
rękę. Nieoczekiwanie 
wpada na trop intrygi 
politycznej zakrojonej na 
ogromną skalę.

23:00 Chętni na kasę
01:10 Galileo

- popularno-naukowy
02:10 Zagadkowe zgony
02:40 Interwencja
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

04:00 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy
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05:55 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Natura w Jedynce 
07:45 Alarm! - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:45 Skradzione serce 
10:35 Polski grill - magazyn
11:05 Dr Quinn - serial 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca - Premie n

a rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej 

12:55 Natura w Jedynce 
- Wyjątkowe maluchy

13:55 Elif s.II - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:45 Trzecia połowa - serial
16:00 Mundial 2018 - studio 

Ceremonia Otwarcia
16:45 Mundial 2018: Rosja 

- Arabia Saudyjska

19:15 Trzecia połowa 
- serial komediowy TVP

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Sekundy, które 

zmieniły życie - reportaż
22:45 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:25 Ocaleni - reality show
00:30 Magazyn 

kryminalny 997
- magazyn

01:15 Wojsko - polskie.pl 
01:45 Kolejność uczuć - fi lm 

obyczajowy
03:15 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
03:45 Sprawa dla reportera

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

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

- cykl dokumentalny
07:20 Na sygnale - serial 

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

- Ekstra
11:25 Trzecia połowa 

- serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015

13:55 Alternatywy 4 
- serial komediowy TVP

14:55 Postaw na milion 
- teleturniej

16:00 Familiada - teleturniej
16:30 Koło fortuny 

17:15 Czarna Perła 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2017

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

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial
19:35 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
20:40 Trzecia połowa 

- serial komediowy 
prod. TVP

21:35 Szpieg D’83 - fi lm 
obyczajowy

23:30 Huzar - fi lm kostiumowy, 
prod. Francja, 1995

01:50 Sekrety i grzeszki 
- komedia

03:45 Tajemnica Elise - serial
05:45 Zakończenie dnia

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

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

- magazyn
10:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szkoła 
13:00 Szpital - program 

obyczajowy
14:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial
20:55 Milionerzy

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

22:30 Gliniarz z Beverly 
Hills - fi lm komedia, USA, 
1984, reż. Martin Brest, 
wyk. Eddie Murphy, Judge 
Reinhold

00:45 Non stop 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, Francja, 
Kanada, 2014, reż. Jaume 
Collet-Serra, wyk. Liam 
Neeson, Julianne Moore, 
Scott McNairy, Michelle 
Dockery, Nate Parker, 
Lupita Nyong’o, Omar 
Metwally, Linus Roache

02:55 Uwaga! 
- magazyn

03:20 Moc Magii 
04:40 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
prod. Polska

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

10:50 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Trudne sprawy
13:50 Sekrety rodziny
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze 
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich
- serial komediowy 

20:10 To tylko seks 
- komedia romantyczna

 Jamie to młoda, żyjąca 
pełnią życia specjalistka 
od rekrutacji. Dzięki swojej 
pracy poznaje Dylana, 
dyrektora artystycznego z 
Los Angeles.

22:30 To Twoja wina 
- serial paradokumentalny 

23:35 Papierowe miasta
 Pewnego wieczoru do 

pokoju nastoletniego 
Quentina wskakuje 
przez okno Margo , jego 
sąsiadka i nieodwzajem-
niony obiekt westchnień. 
Dziewczyna potrzebuje 
pomocy.

01:55 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Dezerterzy - rozmowa
08:35 Informacje kulturalne 
08:50 Narodziny - fi lm
09:10 Barwy ochronne 

- fi lm obyczajowy
11:00 Janka - Gdzie jest Sebas-

tian? - serial
11:40 Janka - Wielki skok
12:20 Studio Kultura
12:40 Mała Apokalipsa - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
Włochy, Francja, 1992, 
reż. Costa-Gavras, wyk. 
Pierre Arditi, Andre Dus-
sollier, Jiri Menzel, Anna 
Romantowska, Maurice 
Benichou, Chiara Caselli, 
Carlo Brandt, Tadeusz 
Stanisławski

14:40 Głos - fi lm TVP
15:55 Taśmy Kultury 
17:05 The Exploding Girl 

- fi lm obyczajowy
18:30 Ród Gąsieniców - Syn-

owie Krwawego - serial
19:40 Studio Kultura

20:00 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Marzenia 
o karierze - komedia 
romantyczna, prod. USA, 
1941

21:40 Scena Klasyczna 
- koncert

22:30 Dziennik fi lozofa
22:40 Kino nocne 

- Nic śmiesznego 
- komedia, prod. Polska, 
1995, reż. Marek Koterski

00:25 Taśmy Kultury 
- Spotkania z profesorem 
Zinem - Piórkiem 
i węglem

00:50 Taśmy Kultury  
01:30 Córy szczęścia - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
Niemcy, Węgry, 1999

03:40 Ogród rozkoszy ziems-
kich - fi lm obyczajowy

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań.

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

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

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw 

14:50 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

17:00 Gwiazdy lombardu 
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Teściowie 
21:55 Agenci bardzo 

specjalni 
00:05 Życie 
02:20 Biesiada na cztery

pory roku - serial 
obyczajowy

03:05 Na jedwabnym szlaku 
- serial dokumentalny

03:40 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:20 Menu na miarę 
- 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 Magda M. - 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 Magda M. - serial
17:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda

20:00 Zmiana pasa
- fi lm sensacyjny, USA, 
2002, reż. Roger Michell, 
wyk. Ben Affl  eck, Samuel 
L. Jackson, Kim Staunton, 
Toni Colette, Sydney Pol-
lack, Tina Sloan, Richard 
Jenkins

22:10 Lucyfer - serial, USA
23:10 Córka generała 

- fi lm sensacyjny, USA, 
1999, reż. Simon West, 
wyk. John Travolta, 
Madeleine Stowe, James 
Cromwell, Timothy 
Hutton, Leslie Stefanson, 
James Woods

01:40 Moc Magii 
03:50 Druga strona

medalu 
- talk show

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 Na Patrolu
10:30 Na Patrolu
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

21:05 Szyfry wojny 
- fi lm sensacyjny

 Amerykański żołnierz 
otrzymuje od swych 
przełożonych niezwykłe 
zadanie: ma za wszelką 
cenę chronić młodego 
Indianina z plemienia 
Nawaho, którego języka 
wojsko używa do przesyła-
nia zaszyfrowanych 
wiadomości.

23:55 Wall Street  
- dramat 

 Gordon Gekko - rekin 
fi nansjery wywiera mag-
netyczny wpływ na Buda 
Foxa - młodego maklera 
giełdowego.

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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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8.06

9.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

Medarda, Seweryna
Dzień Informatyka

Pelagii, Felicjana
Dzień Księgowego

Bogumiła, Małgorzaty
Międzynarodowy Dzień Elektryka

Barnaby, Anastazego, Pauli

Jana, Mieczysławy, Onufrego
Dzień Komornika Sądowego

Lucjana, Antoniego
Święto Dobrych Rad

Metodego, Elizy, Walerego
Dzień Dziennikarza Obywatelskiego

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

AUTOREKLAMA

OGŁOSENIE

ŻARY Galę otwarcia 
żarskiej edycji 
4. Festiwalu Filmu 
i Teatru uświetni 
monodram Soni 
Bohosiewicz 
„Chodź ze mną do 
łóżka”. Przez kilka 
festiwalowych 
dni nie zabraknie 
spotkań z artystami, 
projekcji 
i spektakli. Są 
jeszcze dostępne 
bezpłatne 
wejściówki 
na niektóre 
wydarzenia.
Uroczysta gala otwarcia fe-
stiwalu już w sobotę o godzi-
nie 20:00, w sali widowisko-
wej ŻDK „Luna”. Pół godzi-
ny później wystąpi Sonia Bo-
hosiewicz. Aktorka z błysko-
tliwą inteligencją opowia-
da o przeszłości swojej boha-
terki i trudnej rzeczywistości, 
w której przyszło jej żyć. Jest 
to przejmująca, ciepła, wzru-
szająca, ale i bardzo zabawna 
sztuka, która z pewnością za-
chwyci nawet najbardziej wy-
szukanego widza.

Spektakl przez ponad 
dwa sezony gościł na deskach 

Teatru Polonia Krystyny Jandy.
Rola za występ w mo-

nodramie przyniosła Soni Bo-
hosiewicz Różę Gali 2014 
w kategorii „Teatr”. Tym mo-
nodramem aktorka wraca na 
deski po kilkuletniej przerwie. 
I trzeba uznać jej powrót za 
udany także za sprawą znako-
mitej reżyserii Adama Sajnuka. 

Niestety, ale wszystkie 
wejściówki na galę zostały już 
wydane. Można jeszcze dostać 
wejściówkę na koncert Ole-
ny Leonenko (sobota, ratusz, 
godz. 18:00) oraz spektakl 
w ramach Krakowskiego Sa-
lonu Poezji „Dwugłos o życiu, 
miłości i odchodzeniu” w wy-
konaniu Piotra Cyrwusa i Mai 
Berełkowskiej (niedziela, ra-
tusz, godz. 12:00).

Wszystkie seanse fi lmo-
we ramach festiwalu oraz spo-
tkania z artystami np. sobot-
nie spotkanie z Magdaleną Za-

wadzką o godz. 16:00 są nie-
odpłatne - wstęp wolny. W tym 
roku spotkania z artystami 

w Cafe Film będą odbywać się 
w parku przy domu kultury.

- Mamy i babcie z dzieć-
mi i wnukami zapraszamy już 
w sobotę o godz. 11:00 do par-
ku przy domu kultury, gdzie za-
planowane jest czytanie książki 
„Gabi. A właśnie, że jest pięk-
nie”. Czytać będzie aktorka 
Sandra Staniszewska - zachęca 
do udziału Roman Krzywotul-
ski, dyrektor ŻDK. 

Szczegółowy program fe-
stiwalu dostępny jest na stronie 
Żarskiego Domu Kultury. PAS

Chodź ze mną do łóżka

Sonia Bohosiewicz wystąpi z monodramem na otwarciu festiwalu 
fot.www.festiwal.zgora.pl
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REKLAMA

KRZYŻÓWKA

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

JURASSIC WORLD: UPADŁE KRÓLESTWO (2D Dub)
OD 08.06 DO 11.06 ORAZ 14.06 – GODZ. 16:00; 12.06 I 13.06 – GODZ. 
14:30
JURASSIC WORLD: UPADŁE KRÓLESTWO (3D dubbing)
OD 08.06 DO 11.06 ORAZ 14.06 – GODZ. 18:15; 12.06 – GODZ. 16:45; 
13.06 – GODZ. 19:00
JURASSIC WORLD: UPADŁE KRÓLESTWO (2D napisy)
od 08.06 do 11.06 oraz 14.06 – godz. 20:30; 12.06 – godz. 21:00; 13.06 – 
godz. 21:15
DKF – MŁYNARSKI. PIOSENKA TYTUŁOWA (dok.)
12.06 – GODZ. 19:00
FKS - TULLY
13.06 - GODZ. 17:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
Festiwal Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych
FRANKO FILM – DZIEŃ PIERWSZY
08.06
FRANKO FILM – DZIEŃ DRUGI
09.06
Pod patronatem Rafaela Lewandowskiego
Gość honorowy: Wojciech Pszoniak

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

REKLAMA
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