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poprzeglądać i się tym 
pobawić.

ŻARY Zaledwie trzy 
miesiące wolności 
wystarczyły 
młodemu 
mężczyźnie, żeby 
wrócić za kraty.
Trzy zarzuty kradzieży z wła-
maniem oraz jeden usiłowa-
nia włamania usłyszał 22-let-
ni mężczyzna. Jak ustalili po-
licjanci, 12 czerwca podej-
rzany włamał się do jednego 
z komisów na terenie miasta, 
a w nocy z 1 na 2 lipca do 
dwóch sklepów, z których 
ukradł towar. Do trzeciego nie 
udało mu się wejść. Mężczy-
zna wybijał szyby, żeby do-
stać się do pomieszczeń i kradł 
m.in. alkohol i artykuły spo-
żywcze. Ukradł też konsolę do 

gier. W nocy, 2 lipca został za-
trzymany przez policjantów 
z patrolu. W wyniku podjętych 
czynności funkcjonariusze od-
zyskali część skradzionych 
rzeczy m.in. konsolę do gier. 
Włamywacz został przesłu-
chany i usłyszał cztery zarzu-
ty. Sąd przychylił się do wnio-
sku Prokuratury Rejonowej 
w Żarach i zastosował wobec 
niego trzymiesięczny areszt. 
Z uwagi na to, że działał w wa-
runkach recydywy wymiar ka-
ry jest wyższy. Młodemu męż-
czyźnie może grozić nawet do 
15 lat pozbawienia wolności. 
Mieszkaniec Żar długo nie cie-
szył się wolnością, trzy mie-
siące wcześniej opuścił zakład 
karny, by teraz do niego po-
wrócić. PAS

Wyszedł, ale szybko wrócił

Młody mężczyzna nie wykorzystał szansy na nowe życie. Następne lata prawdopodobnie spędzi w więzieniu fot.KPP Żary
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ŻARY Działkowcy 
z ROD „Kolejarz” 
zwracają uwagę 
na problemy, 
które powstały 
po remoncie 
ul. Moniuszki. 
Sytuacja 
wymagała więc 
pilnej wizyty 
starosty.
Edward Lewicki, prezes 
ROD „Kolejarz” zwrócił 
uwagę, że na terenie pomię-
dzy ogrodami a ul. Moniusz-
ki zalega hałda ziemi i gru-
zów. To prawdopodobnie po-
zostałości po fi rmie „Euro-
via” wykonawcy przebudo-
wy ul. Moniuszki. 

- Tak być nie może. 
To psuje wizerunek naszego 
miasta, bo to przecież droga 
wlotowa od strony Dolnego 
Śląska i Niemiec - tłumaczy. 
- Nie powinniśmy wstydzić 
się za coś, co można w pro-
sty sposób rozwiązać - do-

daje. Powiadomiony o spra-
wie starosta Janusz Dudojć 
przyjechał więc na miejsce 
wraz z inspektorem nadzoru. 
Obejrzeli hałdę i wysłucha-
li uwag prezesa Lewickiego. 
Starosta zapewnił, że sprawa 
będzie „załatwiona”.

Dotrzymane słowo
To dalszy ciąg sprawy, o któ-
rej pisaliśmy. Przypomnijmy. 

Po przebudowie ulicy Mo-
niuszki działkowcy boryka-
li się z nieoczekiwanym pro-
blemem. Zjazd z ulicy w kie-
runku ogrodów został wy-
konany bez spadku od ulicy, 
a nawet pod górę. To spowo-
dowało zamieszanie i kłopo-
ty. Starsi właściciele ogro-
dów, a i tacy, którzy porusza-
ją się na wózku inwalidzkim 
mieli utrudniony dostęp do 

swoich ogrodów. Ci, którzy 
są zmotoryzowani nie wjeż-
dżali pod płot samochodami 
w obawie, żeby się nie za-
wiesić lub uszkodzić podwo-
zie. Sami podsypali ziemię 
pod krawężniki, żeby zrobić 
łagodniejszy spadek, ale jest 
to tylko rozwiązanie tymcza-
sowe, które niewiele zmie-
niało. Nadal było stromo 
i niebezpiecznie. Urzędni-

cy w starostwie zapewniali, 
że poprawki będą zrobione. 
Słowa dotrzymali - wyko-
nawca przebudowy ul. Mo-
niuszki, spółka „Eurovia” 
w końcu wywiązał się i do-
konał poprawek. Działkow-
cy doczekali się częściowej 
niwelacji terenu przy zjeź-
dzie. Dzięki temu problem 
został rozwiązany. Pozostała 
teraz jeszcze kwestia usunię-

cia lub rozparcelowania hał-
dy, tak żeby doprowadzić do 
uporządkowania całego tere-
nu, pomiędzy ul. Moniuszki, 
ogrodami i przejazdem kole-
jowym, który to teren należy 
do starostwa.

Zieleni na ratunek
Prezes Lewicki ma nadzie-
ję, że sprawę hałdy i upo-
rządkowania terenu uda 
się szybko i sprawnie zała-
twić. Powiedział staroście 
przy okazji, że sam podlewa 
krzewy i dwa drzewa, któ-
re zostały nasadzone wzdłuż 
ulicy i płotu ogrodów. Upał 
jest wielki, a zieleń została 
nasadzona niedawno, jeże-
li nie będzie teraz systema-
tycznie podlewana, to może 
uschnąć. Prezes wodę dźwi-
ga sam, w konewkach, więc 
kolejnych drzew i krzewów 
przy ulicy podlewać nie jest 
w stanie. Ten temat tez nale-
żałoby pilnie załatwić.

Paweł Skrzypczyński

Gospodarskim okiem

Starosta Janusz Dudojć z inspektorem nadzoru wysłuchali prezesa Edwarda Lewickiego fot.Paweł Skrzypczyński

AUTOREKLAMA
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ŻARY Gdyby nie 
burza, rozpętana 
w mediach, 
to wielu 
mieszkańców 
pamiątkowej 
tablicy nie 
miałoby szansy, 
żeby przeczytać 
jej treść.

Tablica pamiątkowa, ofi-
cjalnie odsłonięta w śro-
dę, 27 czerwca, na nowym 
rondzie, na skrzyżowaniu 
ulic: Moniuszki, Lotników 
i Henryka Wieniawskiego 
zniknęła po weekendzie. 
Zebrał się zarząd Powia-
tu Żarskiego, decyzja była 
jednoznaczna - ściągać!

- Bądźmy zadowo-
leni, że dla mieszkańców 
Żar i całego powiatu zosta-
ła wykonana duża inwesty-
cja w postaci przebudowy 
dużej, kluczowej dla komu-
nikacji ul. Moniuszki - mó-
wi Edward Skobelski, rad-
ny powiatowy, członek Za-
rządu Powiatu. - Natomiast, 
tablica o tej treści wielu nie 

satysfakcjonowała, stąd de-
cyzja o jej zdjęciu - dodaje.

Tablica powisiała za-
ledwie kilka dni, ale wy-
starczająco długo, żeby 
wywołać oburzenie niektó-
rych mieszkańców miasta. 
Sprawa wywołała ogrom-
ne emocje. Od komentarzy 
nie pozostawiających su-
chej nitki na treści tablicy, 
wypełniły się w internecie 
społecznościowe media. 

Kto jest bohaterem?
Przypomnijmy. Na ron-
dzie u zbiegu ulic Stanisła-
wa Moniuszki, Lotników 
i Henryka Wieniawskiego 
pojawił się granitowy po-
stument z czarną, kamienną 
tablicą. Na tablicy znajdu-
je się orzeł w koronie oraz 
daty: 1918 i 2018, a poni-
żej napis: „Na pamiątkę bo-
haterom walk o wolną Pol-
skę w setną rocznicę odzy-
skania niepodległości”. Po-
niżej, mniejszymi literami 
umieszczony został napis: 
„Rada Powiatu Żarskiego 
2014-2018”, a jeszcze ni-
żej nazwiska starosty, wi-

cestarosty i przewodniczą-
cej rady, wraz z podanymi 
funkcjami oraz nazwiska 
wszystkich radnych. 

Mogło więc powstać 
wrażenie, że to radni po-
wiatowi są tymi bohatera-
mi, którzy walczyli o wol-

ną Polskę. Wielu mieszkań-
ców w ten sposób to odczy-
tało. Stąd fala krytyki. 

Radni powiatu wcze-

śniej uchwałą postanowi-
li nadać nowemu rondu 
nazwę: im. 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości. 
Podjęli też wcześniej decy-
zję o remoncie i przebudo-
wie ulicy Stanisława Mo-
niuszki. Remont koszto-
wał niebagatelną kwotę ok. 
10 mln złotych. Rondo po-
wstało po to, żeby uspraw-
nić ruch samochodów 
w tym rejonie miasta.

Bez nazwisk
Jaki będzie los tablicy? Pró-
bowaliśmy dopytać o to 
w starostwie. Prawdopo-
dobnie temat wróci dopiero 
po wakacjach, we wrześniu. 
Wszystko na to wskazuje, 
że wówczas w tym samym 
miejscu zawiśnie tablica, 
ale trochę mniejsza. Dla-
czego? Okrojone zostaną 
nazwiska radnych i praw-
dopodobnie pod główną 
sentencją pozostanie tylko 
podpis: Rada Powiatu Żar-
skiego 2014-2018. Emocje 
opadną, czas pokaże.

Paweł Skrzypczyński

(Nie)oczekiwane 
zniknięcie tablicy

Kontrowersyjnej tablicy już nie ma fot.Andrzej Buczyński
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GMINA ŻARY Z wójtem 
gminy Żary Leszkiem 
Mrożkiem o bieżących 
i najbliższych inwestycjach 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.

W gminie Żary pojawiła się strefa 
gospodarcza.
- Zakończyła się budowa naszej strefy 
o łącznej powierzchni 15 hektarów. Jest 
wyposażona w prąd, wodę, odprowadze-
nie ścieków oraz drogę dojazdową do 
każdej działki. Po obu stronach jezdni są 
chodniki, a także oświetlenie. Na razie 
brakuje tam zieleni, ale będzie posadzo-
na w odpowiednim momencie. Obecnie 
trwają podziały ziemi polegające na wy-
odrębnianiu poszczególnych działek. Bę-
dą miały powierzchnię od dwudziestu kil-
ku arów do trzech hektarów. Każdy przed-
siębiorca będzie mógł znaleźć coś odpo-
wiedniego do swoich potrzeb. Przypo-
mnę, że nasz wniosek o dofinansowanie 
zakładał, że pojawią się tam również ma-
li i średni przedsiębiorcy.

Jest już jakieś zainteresowanie?
- Tak. Mieliśmy już delegacje z Niemiec i z 
Zielonej Góry. Nasi lokalni przedsiębiorcy 
również coraz częściej pytają, kiedy będą 
działki wystawione na sprzedaż. Liczy-
my na to, że na przełomie lutego i mar-
ca przyszłego roku działki będą przygoto-
wane do przetargów. Ale już dzisiaj moż-
na odwiedzić nasz referat nieruchomości 
i zobaczyć, jak będzie wyglądał plan po-
działu terenu. Niektórzy chcieli już wpła-
cać zaliczki, żeby zarezerwować sobie 
upatrzoną działkę, ale sprzedaż będzie 
tylko i wyłącznie w formie przetargu nie-
ograniczonego, w odpowiednim czasie. 

Gminna strefa sąsiaduje z miejską, 
co na pewno podnosi też jej 
atrakcyjność, bo w sąsiedztwie 
działa już dużo innych firm.
- To nasze miejsce jest też dobre z tego 
względu, że znajduje się przy wjeździe do 
miasta, tuż przy drodze krajowej 27 Ża-
ry - Zielona Góra i dalej w kierunku A18 
i granicy. Mamy tu też drogę krajową 12 
w kierunku Łęknicy oraz Żagania i Lesz-
na. Wjazd na strefę znajduje się przy dro-
dze powiatowej biegnącej na Lubomyśl. 
Obok naszej nowej strefy działa od jakie-
goś czasu duża i nowoczesna firma MK 
Systemy Kominowe, która wybudowała 
się na terenie należącym do naszej gmi-
ny i tym samym jest wizytówką naszego 
przemysłu. Pracują tam oczywiście nie 
tylko mieszkańcy gminy, ale miasta i oko-
lic. Między firmą MK a strefą są też dział-
ki prywatnego inwestora, który wystą-
pił do nas o warunki zabudowy, aby po-
stawić tam hale produkcyjne i magazyno-
we. Można powiedzieć, że strefa rozwija 
się bardzo dynamicznie i sądzę, że za dwa 
lata będzie widać efekty w postaci nowo 
wybudowanych hal.

Gmina Żary do tej pory nie miała 
strefy przemysłowej.
- To pierwsza taka strefa. Najpierw sa-

mi chcieliśmy ubiegać się o dofinanso-
wanie, ale ostatecznie podpisaliśmy żar-
sko-żagańskie porozumienie, do którego 
przystąpiły gminy Żary i Żagań - wiejskie 
i miejskie i złożyliśmy wspólny wniosek. 
Dzięki temu nam udało się pozyskać po-
nad milion złotych ze środków unijnych 
na wybudowanie tej strefy. Projekt tego 
nie obejmował, ale po wstępnych rozmo-
wach wiemy, że gdyby była potrzeba udo-
stępnienia komuś gazu na strefie, to jest 
taka możliwość, rura biegnie tuż obok na-
szego terenu. Ale nie tylko strefa jest na-
szym oczkiem w głowie.

Co zatem poza strefą gospodarczą?
- Są jeszcze inne zadania, które gmina ma 
do wykonania i je wykonuje. Mamy na-
stępne projekty związane z oświetleniem 
ulic. Będziemy to robić w Kadłubii, Ro-
ścicach, Lubomyślu, Olbrachtowie. Nie-
dawno zakończyliśmy inwestycję w Ol-
szyńcu. To na pewno wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców, bo wiado-
mo, że przy drogach powiatowych na te-
renie naszej gminy w dziewięćdziesięciu 
procentach brakuje chodników. Ponieważ 
za oświetlenie odpowiada gmina, stawia-
ne są tam nasze lampy. Zapowiadałem to 
już, gdy obejmowałem stanowisko wójta, 
że gmina powinna być jasna i bezpieczna. 
To szczególnie ważne w sezonie jesien-
no-zimowym dla osób, które przemiesz-
czają się po drogach na pieszo, albo ro-
werami. Na nieoświetlonych drogach są 
po prostu niewidoczni. Pomiędzy wjaz-

dem do Marszowa a krzyżówką na Kunice 
i Olszyniec jest taki chodnik przy drodze 
krajowej, który nie ma żadnego oświetle-
nia. Zrobiliśmy projekt i tam też zrobimy 
oświetlenie. 

Skąd środki na te inwestycje?
- Wykonujemy to z budżetu gminnego. 
Podatki, które wpływają od mieszkań-
ców, są właśnie wykorzystywane na ta-
kie zadania inwestycyjne, które służą 
wszystkim. 

Ale można też pozyskać coś 
z zewnątrz.
- Wystąpiliśmy do funduszu rolnego o do-
datkowe środki na drogi. Chcemy w tym 
roku zrobić trzy drogi, które zostały za-
akceptowane przez Urząd Marszałkow-
ski. Warunek był taki, że muszą one pro-
wadzić do działek rolnych. Cieszę się, że 
pozyskaliśmy dodatkowe pieniądze, które 
wspomagają nasze działania. 

Kiedy będą robione te inwestycje 
drogowe?
- Zmieniło się trochę prawo, które za-
miast ułatwić, to utrudniło nam działa-
nia. Do tej pory drogi polne można było 
robić na zgłoszenie. Wystarczył uprosz-
czony projekt i formalności trwały 30 
dni. Od tego roku do każdej drogi, która 
zmieniać będzie nawierzchnię, musi być 
pozwolenie na budowę, które łączy się 
z wykonaniem projektu. Co roku na map-
ki uproszczone wydawaliśmy 5-6 tysięcy, 
a w tym roku musiałem znaleźć dodatko-
wo 150 tysięcy, żeby zaprojektować oko-
ło trzynastu dróg, które chcę zrobić na 
terenie gminy. Można powiedzieć, że po-
święciliśmy jedną drogę na rzecz doku-
mentacji.

Czyli zmiana przepisów zabrała 
gminie pieniądze, które można było 
wydać na inne cele?
- A w dodatku jeszcze czas. 60 dni cze-
ka się na mapę do celów projektowych. 
Dopiero wtedy projektant siada i zaczy-
na projektować. To kolejny miesiąc lub 
dwa. Wtedy dopiero można złożyć wnio-
sek o pozwolenie na budowę. I tak mijają 
następne dwa miesiące. Tak więc coś, co 
kiedyś można było zrobić szybko i spraw-
nie, teraz bardzo rozciąga się w cza-
sie. Na koniec oczywiście trzeba ogłosić 
przetarg i wyłonić wykonawcę. Będziemy 
starali się zrobić to jeszcze w tym roku. 
Ministrowie mówią, że prawo jest uprasz-
czane, a tu wręcz przeciwnie, do każdego 
zadania trzeba tworzyć coraz więcej do-
kumentów.

W końcu jednak mieszkańcy 
doczekają się tych udogodnień.
- Chcemy jeszcze zbudować niedużą 
świetlicę wiejską w Drozdowie na nie-
co ponad sto osób. Będzie do dyspozy-
cji mieszkańców Drozdowa i Rusocic. Nie 
mieli do tej pory porządnego pomiesz-
czenia, w którym mogliby się spotkać, 
a jest tam wiele osób, które działają na 
rzecz społeczności lokalnej. Zorganizo-
wałem tam pierwsze moje dożynki po ob-
jęciu fotela wójta i choć wiele osób nie 
wierzyło, że tak mała wioska sobie pora-
dzi, to mieszkańcy spisali się rewelacyj-
nie. Podejmują też wiele inicjatyw, takich 
jak na przykład akcja sprzątania chodni-
ka przy drodze powiatowej. Kiedy okaza-
ło się, że zarządca drogi tego nie zrobił, 
wzięli sprawy w swoje ręce. Co do świetli-
cy, podpisaliśmy już umowę z firmą, która 
wytyczy również drogę i doprowadzi prąd 
do nowego obiektu.

Dla przedsiębiorców i mieszkańców

fot. Andrzej Buczyński

Za dwa lata to miejsce będzie wyglądało zupełnie inaczej fot. Andrzej Buczyński
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Tradycyjnie już, 
okres wakacji to 
czas remontów 
w szkołach. 
Najwięcej 
zmian będzie 
widocznych 
w placówce przy 
ulicy Okrzei.

- Ponieważ w latach po-
przednich przeznaczyliśmy 
mnóstwo środków na grun-
towne modernizacje jedno-
stek, w tym roku większość 
prac dotyczy kosmetyki, 
czyli malowania pomiesz-
czeń, cyklinowania i wy-
miany podłóg - mówi wice-
burmistrz Żar Olaf Napiór-
kowski. - Największa obec-
nie inwestycja to wymia-
na oświetlenia na ledowe 
w szkole numer 5.

Hala sportowa przy-
legająca do szkoły otrzy-
ma nowoczesne oświetle-
nie, w tym awaryjne, a tak-
że dodatkowe drzwi ewaku-
acyjne. Obiekt był zapro-
jektowany na maksymalnie 
450 osób, a dzięki pewnym 
zmianom będzie tam mo-
gło bezpiecznie przebywać 
i brać udział w różnych im-
prezach nawet około tysią-
ca osób.

- Liczymy na to, że 
dzięki modernizacji, będzie 
to nowoczesna sala, w któ-
rej będą mogły odbywać się 

największe imprezy w na-
szym mieście, także ko-
mercyjne, czy o charakte-
rze kulturalnym - mówi wi-
ceburmistrz. - Przypomnę, 
że nasze sale widowisko-
we mają maksymalnie tyl-
ko trochę ponad dwieście 
miejsc.

W ubiegłym roku 
w hali zamontowana zosta-
ła specjalna podłoga chro-
niąca parkiet, bo jest to 
przede wszystkim obiekt 
sportowy.

- Mamy teraz zespół 
Chromika w drugiej lidze 
i mamy nadzieję, że będą 
się tam odbywać coraz lep-
sze widowiska sportowe - 

mówi Olaf Napiórkowski. 
- Nowe oświetlenie pozwo-
li na komfortowe ogląda-
nia sportowych zmagań, bo 
wszystko będzie tam zro-
bione już na najwyższym 
poziomie.

Obiekt ten na co 
dzień jednak służy przede 
wszystkim szkole z duży-
mi sportowymi tradycjami, 
w której funkcjonują obec-
nie klasy sportowe. Jed-
nak popołudniami jest wy-
najmowana nawet do go-
dziny 21 i praktycznie cały 
czas tętni życiem. W ubie-
głym roku wyremontowa-
no również zaplecze obiek-
tu, ponieważ - jak twier-

dzi wiceburmistrz - sala ma 
już dziesięć lat i trzeba było 
dostosować ją do obecnych 
czasów.

Prawie na ukończeniu 
są prace związane z głę-
boką termomodernizacją 
budynku szkoły. Oprócz 
ocieplenia i nowej elewa-
cji, pojawiła się fotowolta-
ika i nowy system wenty-
lacji. Nowe, ledowe oświe-
tlenie w klasach zapewni 
odpowiedni poziom natę-
żenia światła, a przy oka-
zji pozwoli zaoszczędzić na 
kosztach eksploatacji bu-
dynku. Zaplanowano rów-
nież modernizację szatni, 
w której każde dziecko bę-
dzie miało swoją szafkę.

- Niedługo wszyscy 
będą mogli zobaczyć, jak 
ten obiekt wygląda i jak po-
winna wyglądać nowocze-
sna szkoła - podkreśla Olaf 
Napiórkowski.

Z większych inwe-
stycji wspomnieć należy 
również tegoroczną termo-
modernizację przedszkola 
przy ul. Okrzei oraz szkoły 
w Kunicach, która została 
zrobiona w ubiegłym roku.

Zmiany 
w przedszkolach 
i przeprowadzki
Jeszcze jedna duża inwe-
stycja dotyczyć będzie 

Przedszkola nr 1, wcho-
dzącego w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
przy ulicy Parkowej. Ostat-
nie piętro ma zostać zaada-
ptowane na klasy dla malu-
chów. Tego nie da się zro-
bić w zaledwie dwa miesią-
ce, ale nie powinno to po-
trwać dużo dłużej.

W czasie tych wakacji 
dawna trójka zostanie prze-
niesiona do budynków by-
łego gimnazjum przy uli-
cy Broni Pancernej, któ-
re są bardziej nowoczesne. 
Opuszczony obiekt zostanie 
przystosowany na potrzeby 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej i Dziennego 
Domu Wsparcia.

W tym roku jeden 
z obiektów oświatowych 
zmienił swoją rolę. Dokład-
nie chodzi o jeden z budyn-
ków szkoły nr 5 przy ulicy 
Częstochowskiej. Klasy od 
czwartej w górę przenoszą 
się na ulicę Okrzei, a za rok 
przejdą tam również kla-
sy 1-3. Opuszczony przez 

podstawówkę obiekt prze-
chodzi pod skrzydła przed-
szkola nr 10 i będzie jego 
filią. Dzięki temu rozwią-
zaniu nie będzie już od-
działów przedszkolnych 
w szkołach. Do tej po-
ry w sumie sześć oddzia-
łów przedszkolnych działa-
ło na terenie jedynki, piąt-
ki i ósemki. Od teraz przed-
szkolaki będą w przed-
szkolach.

- Staraliśmy się 
o to i tak już teraz jest, że 
wszystkie dzieci w na-
szym mieście, począwszy 
od trzylatków, mają miej-
sca w przedszkolach - mó-
wi Olaf Napiórkowski. - 
Jest to ważne w mieście 
dynamicznie rozwijają-
cym się pod względem go-
spodarczym, ponieważ lu-
dzie wiedzą, że ich dzie-
ci zawsze znajdą miejsce 
w przedszkolu, a dzięki te-
mu mogą planować swoje 
życie zawodowe.

Andrzej Buczyński

ŻARY Inwestycje w miejskich placówkach

Nowoczesna piątka, 
ale nie tylko

- W pracach remontowych 
staramy się nie pomijać 

żadnej placówki, ponieważ wi-
dzimy do czego doprowadza 
wieloletnie nieinwestowanie, co 
widać było na przykład w daw-
nej szkole podstawowej nr 2,  
a także w szkole nr 3 - mówi wi-
ceburmistrz Olaf Napiórkowski.Nie tylko koszykówka przyciąga wielu kibiców do hali przy ul. Okrzei fot. Andrzej Buczyński

Po wakacjach uczniowie wrócą do nowoczesnej szkoły fot. Andrzej Buczyński
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REKLAMA

ŻAGAŃ 
Reprezentanci 
Czarnej Dywizji 
rywalizowali 
o sportowe 
trofea podczas 
Mistrzostw 
Wojska Polskiego 
– Spartakiady 
Wojskowej.

Tegoroczna edycja mi-
strzostw przeprowadzona 
została w poznańskim Cen-
trum Szkolenia Wojsk Lą-
dowych (CSWL). Do kon-
kurencji sportowych, z któ-
rymi musieli zmierzyć się 
sportowcy w mundurach na-
leżało pokonywanie ośrod-
ka sprawności fizycznej 
(OSF), bieg patrolowy oraz 
strzelanie z broni etatowej. 
Każda z dyscyplin klasyfi-
kowana była zarówno indy-
widualnie, jak i drużynowo. 
Do rywalizacji stanęło 180 
zawodników, reprezentują-
cych sześć grup Dowódz-
twa Generalnego Rodza-
jów Sił Zbrojnych, w tym 

11 Lubuskiej Dywizji Ka-
walerii Pancernej (11LD-
KPanc), 12 Szczecińskiej 
Dywizji Zmechanizowa-
nej, 16 Pomorskiej Dywizji 
Zmechanizowanej, Sił Po-

wietrznych, Marynarki Wo-
jennej, Inspektoratu Wspar-
cia Sił Zbrojnych. Do rywa-
lizacji przystąpili również 
przedstawiciele Żandarme-
rii Wojskowej, Dowództwa 

Garnizonu Warszawa, Wyż-
szego Szkolnictwa Wojsko-
wego oraz Wojsk Obrony 
Terytorialnej. 

Sportowcy 11LD-
KPanc zajęli pierwsze i dru-

gie miejsce w indywidual-
nym pokonywaniu ośrodka 
sprawności fizycznej (OSF), 
drugie miejsce w biegu pa-
trolowym i pierwsze miej-
sce indywidualnie w strzela-

niu z pistoletu wojskowego.
W rywalizacji zespo-

łowej w biegu patrolowym 
zawodnicy Czarnej Dywizji 
wywalczyli drugie miejsce. 

W strzelaniu drużyno-
wym z karabinka wojsko-
wego kbs Beryl, z wynikiem 
755 punktów na pierwszym 
miejscu ex aequo sklasyfiko-
wana została reprezentacja 
11LDKPanc oraz 12 SDZ.

Zawodnicy 11LD-
KPanc nie mieli sobie rów-
nych w drużynowym bie-
gu w pokonywaniu to-
ru OSF. W ostatnim biegu 
wywalczyli najwyższe po-
dium z czasem 1 minuta  
8 sekund, ustanawiając no-
wy rekord Polski. 

W ostatecznym pod-
sumowaniu wszystkich kon-
kurencji zwycięzcą została 
reprezentacja DGRSZ grupy 
1 11 LDKPanc.

Organizatorem zawo-
dów było Dowództwo Ge-
neralne Rodzajów Sił Zbroj-
nych (DGRSZ), Inspekto-
rat Szkolenia DGRSZ oraz 
CSWL Poznań. PAS

Pancerniacy na spartakiadzie

Rywalizacja była emocjonująca, a powodów do radości nie brakowało fot.11LDKPanc por. Krzysztof Gonera
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W sobotę, 7 lipca, 
na placu przy 
żarskim muzeum 
powstanie 
średniowieczna 
osada. Walki 
rycerskie to tylko 
jedna z atrakcji 
przygotowanych 
na ten dzień.

W lipcu mija pięć lat od 
pierwszej wystawy zor-
ganizowanej przez nowo 
utworzone wtedy muzeum. 
Wcześniej instytucja ta ko-
rzystała z zasobów gabine-
tu historii miasta przy ulicy 
Ogrodowej, który był dzia-
łem miejskiej biblioteki. 
Powierzchnia wystawienni-
cza miała tam zaledwie sto 
metrów, co ograniczało roz-
wój tej placówki. Trzy lata 
temu muzeum przeprowa-
dziło się do budynku po Ar-
chiwum Państwowym przy 
pl. Kardynała Wyszyńskie-
go 2. Budynek, jak i jego 
otoczenie, było mocno zde-
gradowane, tak więc przede 
wszystkim trzeba było za-
cząć od porządków i remon-
tów. Na początku przygo-
towano parter. Pojawiły się 
toalety, także dla niepełno-
sprawnych. 

- W 2017 roku uda-
ło nam się wyremontować 
pierwsze piętro i w tej chwi-
li mamy dwa poziomy na 
wystawy stałe i czasowe, 
a także zaplecze administra-
cyjno-socjalne - mówi dy-
rektor muzeum Jacek Jaku-
biak. - Czekają nas jeszcze 
remonty piwnic i strychu.

Muzeum posiada już 
opracowaną dokumentację 
projektową na zagospodaro-
wanie strychu oraz ocieple-
nie i przełożenie dachu. To 
da dodatkowe 200 metrów 
kwadratowych powierzch-
ni. Przeniesiony tam zo-
stanie muzealny magazyn. 
W planach jest również sa-
la multimedialna, co powin-
no spodobać się szczególnie 
młodszym odwiedzającym. 

- Raczej nie będzie 
tam przedmiotów muzeal-

nych, artefaktów, ale du-
żo mediów i nowoczesnych 
elektronicznych informacji 
związanych przede wszyst-
kim z naszym regionem, od 
rzemiosła, handlu, poprzez 
przemysł - mówi Jacek Ja-
kubiak. - To wszystko bę-
dzie można sobie poprze-
glądać i się tym pobawić.

Oczywiście multime-
dia nie zastąpią prawdzi-
wych eksponatów, mogą 
być tylko uzupełnieniem. 
Dyrektor nie wyobraża so-
bie, aby dało się przedsta-
wić piękno żarskiej porcela-
ny w formie elektronicznej. 

- Kolekcją wiodą-
cą żarskiego muzeum jest 
żarska porcelana, która jest 
znana w Europie i na świe-
cie - mówi Jacek Jakubiak. 
- Część eksponatów jest na-
szą własnością, a część ma-
my wypożyczoną od Stowa-
rzyszenia Miłośników Żar-
skiej Porcelany, z którym 
współpracujemy i które bar-
dzo nam pomaga.

Podjęto też pierwsze 
prace związane z zagospo-
darowaniem piwnic. Wy-
konano badania architek-
toniczne, a w kolejce cze-
kają badania konserwator-
skie. W piwnicach muzeum 
przygotowane zostaną eks-
pozycje, głównie związane 
z czasami najdawniejszymi. 

Otoczenie też się 
zmienia
Teren wokół obiektu wy-

gląda też inaczej, niż kie-
dyś. Zniknęła betonowa na-
wierzchnia, którą zastąpiono 
kostką granitową. Zajęto się 
odprowadzeniem wody, bo 
okazało się, że woda z da-
chu spływała pod budynek. 

- Co najważniejsze, 
udało nam się zlikwidować 
węglowy piec centralnego 
ogrzewania, który kopcił 
i był uciążliwy dla środo-
wiska i mieszkańców - mó-
wi dyrektor Jakubiak. 

W tym roku, w ra-
mach projektu unijnego, 

ruszyły prace związane 
z przygotowaniem ścież-
ki historyczno-edukacyj-
nej. Szczególnie w okresie 
letnim będą tam prowadzo-
ne zajęcia dotyczące szero-
ko rozumianego rzemiosła, 
czy etnografii tego regionu.

I właśnie na placu są-
siadującym z budynkiem 
muzeum odbędzie się śre-
dniowieczny festyn zorga-
nizowany z okazji jubile-
uszu.

- Starszym i młod-
szym mieszkańcom chce-
my zaprezentować, jak wy-
glądało życie w grodzie, 
zaczynając od zwyczajów 
i tradycji rycerskich, po-
przez sprawy kupieckie, 
rzemieślnicze, aż do ów-
czesnych śpiewów i tańców 
- mówi dyrektor żarskiego 
muzeum. - Zobaczymy śre-
dniowiecze na żywo w wy-
konaniu kilku grup rekon-
strukcyjnych.

Planowana jest rów-
nież degustacja średnio-
wiecznej kuchni. Wszyst-
ko będzie się działo między 
godz. 12 a 18.

Andrzej Buczyński

ŻARY Jubileusz Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego

Pięciolecie w oprawie 
średniowiecznej

Kolekcja żarskiej porcelany prezentuje się bardzo okazale fot. Andrzej Buczyński

W obecnej siedzibie żarskiego muzeum funkcjonowało nie-
gdyś Archiwum Państwowe fot. Andrzej Buczyński

Wystawy tematyczne nawiązują do historii Ziemi Żarskiej  
fot. Andrzej Buczyński

Dyrektor muzeum Jacek Jakubiak zabrasza wszystkich na ju-
bileusz fot. Andrzej Buczyński
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REGION W trakcie 
wakacji nad 
bezpieczeństwem 
podróżujących 
i pieszych czuwać 
będzie większa niż 
zazwyczaj liczba 
funkcjonariuszy. 
Policjanci 
będą pomagać 
podróżującym 
w bezpiecznym 
dotarciu do celu.

Nadszedł czas wakacji i wypo-
czynku. Zapewnienie bezpieczeń-
stwa, szczególnie dzieciom i mło-
dzieży podczas letnich wakacji 
jest priorytetem dla policjantów 
ruchu drogowego. Już 22 czerw-
ca 2018 roku rozpoczęły się dzia-
łania kontrolno-prewencyjne pn. 
„Bezpieczne Wakacje” wspierane 
również działaniami profilaktycz-
nymi.Na drogach oraz w miejsco-
wościach i rejonach wypoczyn-
kowych pojawiać się będzie wię-
cej niż zwykle pojazdów, dlatego 
najważniejszym zadaniem służb 
działających na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym jest zapewnienie sprawne-
go i bezpiecznego przemieszcza-
nia się podróżujących. Policjanci 
zwracać będą szczególną uwagę 
na respektowanie przepisów ru-
chu drogowego w zakresie prze-
strzegania dozwolonych limi-
tów prędkości, stanu trzeźwo-

ści kierujących, korzystania z pa-
sów bezpieczeństwa i właściwego 
przewożenia dzieci w pojazdach 
oraz stanu technicznego – głów-
nie pojazdów realizujących prze-
wóz osób autokarami. Wyjazdy 
wakacyjne to nie tylko wyjazdy 
zorganizowane, to także wyjazdy 
indywidualne.

Policja apeluje, żeby kie-
rowcy sprawdzili auto przed wy-
jazdem na wakacje, ale także sa-
mi przygotowali się do podró-
ży. Powinni być wyspani i wy-
poczęci, bo zmęczenie stanowi 
zagrożenie. Nie jest prawdą, że 
kierowca jest w stanie je opano-
wać. W trakcie wielogodzinnych 

podróży należy robić przerwy 
i zadbać o odpowiednią tempe-
raturę w samochodzie. Należy 
ograniczyć do minimum rozmo-
wy telefoniczne. Rozmowa tele-
foniczna nawet przez urządzenia 
dozwolone dekoncentruje. 

Należ sygnalizować swo-
je manewry na drodze z takim 
wyprzedzeniem i w taki spo-
sób, by były widoczne dla in-
nych uczestników ruchu. Pręd-
kość powinna być dostosowana 
do warunków atmosferycznych, 
drogowych, umiejętności oraz 
stanu psychofizycznego. 

Coraz lepsze samocho-
dy, wyposażone w urządzenia 
wspomagające jazdę, nie zwal-
niają kierowcy z myślenia. Jak 
sama nazwa wskazuje, one tyl-
ko wspomagają jazdę. Odpo-
wiedzialność za bezpieczeństwo 
podczas podróży pojazdem spo-
czywa w dużej mierze na kie-
rowcy.

Planując zorganizowany 
wyjazd dziecka warto skorzystać 
z możliwości przeprowadzenia 
doraźnych kontroli autokarów 
i ich kierowców. W tym celu na-
leży zwrócić się do Policji. PAS

Policjanci pomagają wakacyjnym podróżnym

fot.KPP Żary

ŻARY Policjanci 
z żarskiej 
komendy wspólnie 
z przedstawicielami 
sanepidu, oświaty 
oraz straży pożarnej 
sprawdzają, czy 
zorganizowane 
półkolonie spełniają 
wszelkie wymogi. 
Kontrole potrwają do 
końca wakacji.

Podczas wakacji sporo dzie-
ci korzysta z przygotowanych 
dla nich atrakcji podczas pół-
kolonii. Dlatego policjanci, ma-
jąc na uwadze przede wszyst-
kim bezpieczeństwo najmłod-
szych mieszkańców powiatu 
żarskiego, przeprowadzają kon-
trole różnych form wypoczyn-
ku. Działania już się rozpo-
częły i potrwają do końca wa-
kacji. Funkcjonariusze wspól-
nie z przedstawicielami sanepi-
du, oświaty oraz straży pożar-
nej sprawdzają, czy półkolonie 
organizowane są zgodnie z nor-
mami bezpieczeństwa oraz, czy 
spełniają wymogi organizacyj-
ne pod względem merytorycz-

nym i formalnym. Od początku 
wakacji sprawdzono już cztery 
takie miejsca i nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Policjanci, oprócz kontroli, 
prowadzą także działania prewen-

cyjne. Sierż. szt. Sylwia Tybur-
ska odwiedziła świetlicę środowi-
skową „Promyk”. W ramach ak-
cji „Kręci mnie bezpieczeństwo” 
rozmawiała z dziećmi na temat 
bezpiecznych zachowań nad wo-

dą oraz przypominała o zasadach 
bezpiecznego korzystania z inter-
netu. 

- Na zakończenie spotka-
nia policjantka przekazała dzie-
ciom odblaski oraz kolorowe 

książeczki z poradami dotyczą-
cymi bezpieczeństwa, których 
zakup sfinansowany został przez 
Gminę Żary o Statucie Miejskim 
- informuje podkom. Aneta Be-
restecka, oficer prasowy KPP 
w Żarach. PAS

Bezpieczne półkolonie

Spotkania z dziećmi to element edukacji. Rozmów o bezpieczeństwie nigdy za wiele fot.KPP Żary
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POWIAT ŻARSKI 
Funkcjonariusze 
z Placówki Straży 
Granicznej 
w Tuplicach pełniąc 
służbę na terenie 
powiatu zatrzymali 
do kontroli samochód 
marki Mercedes 
Sprinter.

Kierowcą busa okazał się 34-let-
ni obywatel Ukrainy. Mężczyzna 
nie posiadał dokumentów pojazdu, 
którym podróżował. Po sprawdze-
niu samochodu w dostępnych ba-
zach teleinformatycznych funkcjo-
nariusze ustalili, iż został on skra-
dziony na terytorium Niemiec. Sza-
cunkowa wartość zatrzymanego sa-
mochodu wynosi 85 000zł. Cudzo-
ziemcowi grozi kara pozbawie-
nia wolności do lat 5. Ponadto zo-
stał ukarany mandatem karnym 
w związku z niezastosowaniem się 
do sygnałów i poleceń podawa-
nych przez funkcjonariuszy. Pojazd 
wraz z zatrzymaną osobą przekaza-
no funkcjonariuszom Policji z Żar 
w celu przeprowadzenia dalszych 
czynności służbowych. PAS

Skradziony mercedes

Funkcjonariusze Straży Granicznej mieli przysłowiowego „nosa”, zatrzymując do kontroli kierowcę mercedesa fot.Nadodrzański Oddział SG

POWIAT ŻARSKI Funkcjonariusze 
z Placówki Straży Granicznej 
w Tuplicach wraz z pracownikami 
Urzędu Celno-Skarbowego 
w Olszynie ujawnili sporą ilość suszu 
tytoniowego o bardzo dużej wartości.
Funkcjonariusze podczas wykonywania czynności służbo-
wych zatrzymali do kontroli drogowej samochód dostaw-
czy marki Citroen, w którym znajdowało się ponad 2,5 

tony suszu tytoniowego o szacunkowej wartości prawie 
 1 200 000 zł. Kierowcą pojazdu był obywatel Polski, który 
został zatrzymany pod zarzutem przewożenia wyrobów ty-
toniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Męż-
czyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Po-
nadto 35-latek został ukarany mandatem karnym w związ-
ku z naruszeniem ustawy o Systemie monitorowania dro-
gowego przewozu towarów. Pojazd wraz z przewożonym 
towarem został zatrzymany w celu przeprowadzenia dal-
szych czynności służbowych. PAS

Susz w citroenie

Funkcjonariusze Straży Granicznej po raz kolejny zapobiegli kontrabandzie fot.Nadodrzański Oddział SG

ŻARY Policjanci 
z Komendy 
Powiatowej 
Policji w Żarach 
szybko ustalili 
i zatrzymali 
trzech 
podejrzanych 
o pobicie.

Do Komedy Powiatowej 
Policji w Żarach zgło-
sił się mężczyzna, który 
zawiadomił policjantów, 
że został pobity przez 
trzech mężczyzn. Poin-
formował o zdarzeniu 
dopiero kolejnego dnia, 
kiedy się ocknął. Z uwa-
gi na jego stan oraz wi-
doczne obrażenia, funk-
cjonariusze natychmiast 
wezwali pogotowie. Po-
krzywdzony został za-
brany do szpitala. Po-
licjanci natomiast roz-
poczęli czynności, któ-
rych celem było szyb-

kie ustalenie i zatrzyma-
nie sprawców tego zda-
rzenia. W wyniku dzia-
łań podjętych przez poli-
cjantów najpierw zatrzy-
mani zostali dwaj podej-
rzani, a później został 
zatrzymany trzeci. To 
32-letni mieszkańcy po-
wiatu żarskiego. Zosta-
li przesłuchani i usłysze-
li zarzuty pobicia, które-
go skutkiem był uszczer-
bek na zdrowiu. 

- Odbyły się po-
siedzenia aresztowe, na 
których Sąd przychylił 
się do wniosków Proku-
ratury Rejonowej w Ża-
rach i zastosował wobec 
zatrzymanych trzymie-
sięczny areszt. Za prze-
stępstwo tego typu po-
dejrzanym może gro-
zić do 5 lat pozbawie-
nia wolności - informu-
je podkom. Aneta Bere-
stecka, oficer prasowy 
KPP w Żarach. PAS

Podejrzani 
o pobicie
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OLBRACHTÓW 
Zespół „Mała 
Tęcza” ma już 
15 lat. Pomimo 
wielu problemów 
dają sobie 
świetnie radę 
i patrzą z nadzieją 
w przyszłość.

Zespół „Mała Tęcza” po-
wstał w połowie 2003 roku, 
z inicjatywy Henryki Staro-
sty. Obecnie w zespole śpie-
wa 24. dziewcząt i chłop-
ców. I chociaż zespół po-
wstał w Olbrachtowie, to 
dzieci i młodzież są miesz-
kańcami całej gminy - Gra-

bika, Łazu, Rościć, a nawet 
Żar. 

Prowadzenie zespołu 
nie jest proste. Problemem 
jest koordynacja. Co praw-
da świetlica jest dostępna 
i mogą z niej korzystać, ale 
trudno organizować próby 
w określonym terminie i o 
określonej godzinie - dzie-
ci są w różnym wieku, mają 
zajęcia w szkole, kilkoro jest 
studentami. Dlatego spoty-
kają się na próby w prywat-
nym domu Henryki Starosty, 
często nawet trzy razy w ty-
godniu, szczególnie przed 
planowanymi występami. 
Nie dysponują funduszami, 
czasem zdobędą nagrodę fi-

nansową, czasem dostana 
wsparcie od wójta, ale głów-
nie sami pokrywają koszty 
funkcjonowania zespołu. Już 
niedługo, 21 lipca wyjeżdża-
ją na międzynarodowy festi-
wal do Międzyzdrojów. Ja-
dą zwykłym autobusem li-
niowym z przesiadką, z wa-
lizkami. Po prostu nie stać 
ich na wynajęcie autobusu. 
Nie mają takiego komfor-
tu, jak inne zespoły śpiewa-
cze z gminy, które w ramach 
stowarzyszenia „Śpiewajmy 
Razem” dysponują fundu-
szami na przejazdy i hotele. 
W „Małej Tęczy” na wyjazd 
składają się rodzice, znajomi 
i przyjaciele zespołu. Jeże-

li jeżdżą na występy gdzieś 
bliżej, to zrzucają się na pa-
liwo i jadą własnymi samo-
chodami. Henryka Starosta 
sama też szyje stroje. Na bie-
siadzie śpiewaczej w Złotni-
ku, 14 lipca, zespół wystą-
pi w strojach łowickich, bo 
tak zdecydowało losowa-
nie. Uszycie stroju łowic-
kiego, niezwykle barwne-
go i bogatego nie jest tanie. 
- Jest ciężko, ale damy radę 
- przekonuje Henryka Staro-
sta - Ważne jest to, że dzie-
ci w zespole cały czas przy-
bywa. To budzi optymizm - 
kwituje.

Paweł Skrzypczyński

Tęcza pełna nadziei

Nowe pokolenie podtrzymuje tradycję niesioną przez babcie, mamy i ciocie. To duża wartość, którą warto wspierać fot.ARMG

Najmłodsi w zespole uczęszczają jeszcze do przedszkoli 
fot.ARMG

LUBSKO Lubski 
Dom Kultury 
zaprasza do 
skorzystania 
z ciekawej ofert 
zajęć podczas 
wakacji
W kawiarni Mocca na mie-
siąc lipiec zaplanowane są 
koncerty rockowe (Pure In-
stinct, Easy.Lovers, ETA, 
Free Trip), karaoke, dan-
cing 30+. 

W ciągu dnia, niemal-
że codziennie, animatorzy 
LDK wychodzą na miasto 
z ofertą dla najmłodszych. 

W każdą środę 
o godz. 17.00 wszyscy mo-
gą wspólnie zagrać w gry 
planszowe. W każdy wto-

rek i czwartek o godz. 
17.00 odbywają się zajęcia 
kuglarskie na świeżym po-
wietrzu. W lipcu we wtor-
ki i piatki odbywają się tur-
nieje szachowe. Już 20 lip-
ca planowane jest pierw-
szy raz organizowane 
w Lubsku Kino Samocho-
dowe nad zalewem Nowi-
niec, a następnego dnia tak-
że nad zalewem odbędzie 
się impreza pod nazwą Pi-
żama Party, na której zagra 
DJ Leon Leonidas. Wstęp 
tylko w piżamach. Na 11 
sierpnia na Nowińcu zapla-
nowana została impreza Di-
sco Polo Party. Szczegóło-
wy program znajduje się na 
stronie: www.ldk.lubsko.pl. 
PAS

Zajęcia w Lubskim Domu Kultury

Animatorzy prowadzą zajęcia z dziećmi fot.LDK
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REGION 
Reprezentacje 
wszystkich 
Podokręgów 
walczyły w Skąpem, 
w V Turnieju 
o Puchar Prezesa 
Lubuskiego Związku 
Piłki Nożnej

Do rywalizacji przystąpiło 
osiem drużyn, podzielonych na 
dwie grupy. Podokręg Żary re-
prezentowała drużyna w skła-
dzie: Dariusz Kaźmierczak, 
Jacek Kaźmierczak, Walde-
mar Kloc, Jacek Maślak-Jur-
kowski, Sebastian Michalczuk, 
Marek Sitarek, Stanisław Sło-
bodzian, Marek Szymczak,  
Janina Wilga i Wiesław Za-
leszczak. 

Przez dwa pierwsze me-
cze wszystko reprezentantom 
Podokręgu Żary wychodzi-
ło. Niestety od meczu z druży-
ną Podokręgu Świebodzin to 

przeciwnicy częściej trafiali do 
bramki. Przewagi w polu dru-
żyna nie potrafiła zamienić na 
przewagę bramkową. W me-
czu o trzecie miejsce przegra-

li z drużyną Podokręgu Nowa 
Sól w rzutach karnych. Puchar 
Prezesa Lubuskiego ZPN tra-
fił w tym roku w ręce drużyny 
Podokręgu Świebodzin. War-

tością dodaną turnieju była do-
bra zabawa i integracja działa-
czy lubuskiego środowiska pił-
karskiego. 

Janina Wilga

Walka o puchar prezesa

Występ reprezentacji Podokręgu Żary nie przyniósł miejsca w pierwszej trójce, chociaż drużyna walczyła do 
samego końca fot.nadesłane

ŻARY Jak przełamać wakacyjną nudę 
w mieście? Wystarczy skorzystać 
z oferty filii Żarskiego Domu Kultury 
„Kunice”.

Do 13 lipca potrwają „Wakacje z Włóczykijem”. Zaję-
cia dla dzieci powyżej 6. roku życia organizowane są co-

dziennie w filii „Kunice” Żarskiego Domu Kultury przy ul. 
Grunwaldzkiej 3. Wszystkie zainteresowane dzieci znajdą 
coś dla siebie pomiędzy godziną 10:00 a 13:00. W ramach 
zajęć instruktorzy prowadzą warsztaty plastyczne i filmo-
we, zajęcia w e-pracowni i zabawy w terenie. W ponie-
działki i środy, w godzinach 20:00 do 21:00 prowadzone 
są zajęcia TABATA. PAS

Wakacje z Włóczykijem

Zajęcie prowadzone są nie tylko w pomieszczeniach, ale też na zewnątrz fot.ŻDK Żary

GMINA BRODY 
Na początku 
września 
przedszkolaki 
powrócą do 
gruntownie 
odnowionego 
Przedszkola 
Samorządowego 
w Brodach.

Dobiega końca realizacja 
zadania pod nazwą: „Prze-
budowa istniejącego budyn-
ku Przedszkola Samorządo-
wego w Brodach w formu-
le zaprojektuj i wybuduj.” 
Wykonawca Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe Wehr 
i Wher rozpoczął realiza-
cję zadania od wykonania 
dokumentacji projektowej, 
a prace remontowe ruszy-
ły 8 lutego 2018r. Zakres 
prac obejmował miedzy in-
nymi: remont dachu budyn-
ku głównego, remont ko-
minów, wymianę dachów-
ki, włazów dachowych, re-
nowację drewnianych ele-
mentów dachu uskokowe-
go, wymianę okien i blend 
okiennych drewnianych na 
poddaszu, docieplenie stro-

pu, renowacja elewacji, 
drzwi zewnętrznych, detali 
architektonicznych, drew-
nianych elementów ganku, 
docieplenie ścian zewnętrz-
nych, wykonanie podjaz-
du dla osób niepełnospraw-
nych, wymiana rynien i rur 
spustowych oraz wymia-
na instalacji elektrycznej, 
instalacja p.poż, kanaliza-
cji sanitarnej, c.o., instala-
cja wentylacji mechanicz-
nej, remont pomieszczeń, 
malowanie. 

W wyniku przepro-
wadzonego remontu pozy-
skano dodatkowe pomiesz-
czenie na jeden oddział 
przedszkolny. 

Na terenie przed-
szkolnym stoi już nowe 
wyposażenie placu zabaw, 
Firma Moje Bambino do-
starczyła pomoce naukowe, 
a firma A&E sp. z o.o. do-
starczyła sprzęt kompute-
rowy. 

Projekt jest współfi-
nansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Osi Prio-
rytetowej 2-5 i 9 Regional-
nego Programu Operacyjne-
go – Lubuskie 2020. PAS

Remont 
przedszkola

Wyniki turnieju
GRUPA A: Gorzów - Żagań 2:0 
Krosno - Nowa Sól 3:1 
Żagań - Nowa Sól 1:2 
Gorzów - Krosno 1:1 
Krosno - Żagań 10:3 
Nowa Sól - Gorzów 3:3 
GRUPA B: Drezdenko - Żary 1:4 
Świebodzin - Zielona Góra 1:0 
Zielona Góra - Żary 3:5 
Drezdenko - Świebodzin 1:0 
Świebodzin - Żary 5:1 
Zielona Góra - Drezdenko 6:2 
I Półfinał: 
Świebodzin - Nowa Sól 4:2 
II Półfinał: Krosno - Żary 2:1 
Mecz o III m. 
Nowa Sól - Żary 3:3 k. 1:0 
FINAŁ Krosno - Świebodzin 1:2 
Nagrody indywidualne: 
Najlepszy bramkarz: Zbigniew 
Gwoździewski – OZPN Gorzów 
Król strzelców: Daniel Faliszew-
ski – Podokręg Nowa Sól 
Nagroda specjalna: 
Janina Wilga – Podokręg Żary
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SIENIAWA 
ŻARSKA Trwają 
warsztaty, 
podczas 
których młodzi 
mieszkańcy 
podżarskiej 
miejscowości 
zgłębiają 
tajniki historii 
i dziennikarstwa. 
Uczestników 
warsztatów 
czekają jeszcze 
dodatkowe 
atrakcje.

Warsztaty realizowane są 
w ramach projektu „Nie-
podległa jest w nas”, przy-
gotowanego przez dzia-
łaczy miejscowej Funda-
cji Pięknolesie. Uczestnicy 
korzystają z gościny szkoły 
podstawowej. 

Oprócz warsztatów 
dziennikarskich i histo-
rycznych, które zakończą 
się w pierwszym tygodniu 
lipca, zaplanowane są tak-

że we wrześniu warsztaty 
multimedialne i teatralne – 
łącznie 50 godzin zajęć.

W ramach inne-
go projektu: „Niepodle-
gła 2018 jest w nas” mło-
dzież pojedzie też w poło-
wie sierpnia na wyciecz-
kę do Warszawy. Krysty-
na Adamenko, prezes Fun-
dacji Pięknolesie tłumaczy, 
że uczestnicy warsztatów 
zwiedzą w Warszawie Mu-
zeum Powstania Warszaw-
skiego i Muzeum Niepod-
ległości oraz będą uczest-
niczyć w paradzie wojsko-
wej z okazji rocznicy Bitwy 
Warszawskiej.

Na zakończenie, 
w dniu 11 listopada, uczest-
nicy przygotują wysta-
wę multimedialną oraz 
przedstawienie historyczne 
z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości.

Projekty są dofinan-
sowane przez Gminę Żary 
i Zarząd Województwa Lu-
buskiego.

Tekst napisali 
uczestnicy warsztatów

Niepodległa jest w nas

Uczestnicy warsztatów spotkali się z kombatantami: porucznikiem Piotrem Gubernatorem, podporucznikiem Marcinem Szo-
berem oraz majorem Eugeniuszem Jaworskim fot.Paweł Skrzypczyński

W warsztatach uczestniczą młodzi mieszkańcy Sieniawy Żarskiej w różnym wieku fot.Paweł Skrzypczyński

Dobrym świadectwem historii są pomniki fot.Paweł Skrzypczyński

Porucznik Piotr Gubernator, żołnierz frontowy I Armii Wojska 
Polskiego pokazał swój szlak bojowy fot.Paweł Skrzypczyński
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Muzyczne lato nie tylko 
z Telemannem
ŻARY Rozpoczął 
się cykl 
koncertów pod 
hasłem „Lato  
z Telemannem”. 
Przez najbliższe 
dwie niedziele 
muzyka 
rozbrzmiewać 
będzie wokół 
pawilonu w 
parku przy Alei 
Jana Pawła II.

Program muzyczny jest na 
tyle urozmaicony, że każdy 

powinien znaleźć coś dla 
siebie. W ostatnią niedzielę 
wystąpili nauczyciele mu-
zyki, a po nich Alejandrina 
Vasquez z zespołem zabra-
ła słuchaczy w „Muzyczną 
podróż z Żar na Brodway”.

8 lipca będzie moż-
na posłuchać koncertu  
w wykonaniu dzieci ze 
szkół muzycznych z Żar, 
Weisswasser, Niesky i Lo-
bau. Ten dzień zatytułowa-
no „O Sole Mio” - od Ne-
apolu do Telemanna.

Telemannowskie in-
spiracje cygańskie i bakań-
skie w wykonaniu zespo-

łu Vasillis z Weroniką usły-
szymy 15 lipca. Koncerty 
w parku rozpoczynają się  
o godzinie 17.

Natomiast 22 lipca 
występy muzyczne wraz 
z innymi atrakcjami poja-
wią się na dziedzińcu pa-
łacowym. Już od godziny 
13 będzie można zobaczyć 
między innymi pokaz mo-
dy dworskiej i tańce z epo-
ki. Tego dnia wystąpi ze-
spół Kalinka z Weisswas-
ser oraz Kwintet Blaszany 
z Filharmonii Sudeckiej - 
„Od Telemanna do Beatel-
sów”  ATB Alejandrina Vasquez zaprezentowała swoje umiejętności wokalne fot. Andrzej Buczyński

Koncerty s ą oczywiście darmowe, każdy może przyjść fot. Andrzej Buczyński

Do parku spacerkiem, albo na rowerze fot. Andrzej Buczyński Występują młodsi i starsi muzycy fot. Andrzej Buczyński
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Bańki i kolory zawsze cieszą
ŻARY Festiwal baniek 
mydlanych i kolorów 
przyciągnął tłumy. 

W sumie to atrakcji nie było zbyt 
wiele. Niewielki zamek dmu-
chany, jedna trampolina i lata-
jące co jakiś czas nad głowa-
mi bańki mydlane sprawiły, że 
uśmiechniętych dziecięcych bu-
ziek nie brakowało. 

Nieco starsi czekali na za-
bawę kolorami. Kolejka do na-
miotu, w którym można by-
ło nabyć woreczki z kolorowym 
proszkiem, wydawała się nie 
mieć końca. Nie odstraszała na-
wet cena 15 złotych za 75-gra-
mowe opakowanie. Jak widać, 
zabawa jest bezcenna.  

Muzyka i kolorowi ludzie. 
Wszystkim się podobało. ATB

Bańki mydlane receptą na udaną zabawę fot. Andrzej Buczyński

Takich barw nie powstydziłaby się nawet tęcza fot. Andrzej Buczyński Zabawa polega na tym, żeby złapać bańkę fot. Andrzej Buczyński Kto pierwszy, ten lepszy fot. Andrzej Buczyński
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Kolorowy tłum kołysał się w rytmach muzyki fot. Andrzej Buczyński

A po zabawie pralka i prysznic fot. Andrzej Buczyński

Do wszystkich atrakcji ustawiały się długie kolejki fot. Andrzej Buczyński

Wielka bańka własnej produkcji fot. Andrzej Buczyński
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Laura w Holandii
SPORTY WALKI 
W dniach 29-30 
czerwca na stadionie 
FC Utrecht odbyły się 
otwarte Młodzieżowe 
Mistrzostwa Holandii 
w Kickboxingu K-1.

Holandia to stolica światowego 
kickboxingu a Polskę na tym wy-
darzeniu reprezentowali zawod-
nicy Żarskiego Klubu Sportów 
Walki w składzie: Laura Derej, 
Szymon Socha, Bartosz Kula.

Dla naszej dwójki naj-
młodszych celem wyjazdu by-
ło przede wszystkim zebranie 
cennego doświadczenia. W wy-
darzeniu wzięło udział przeszło 
300 zawodników z pięciu krajów.

Zarówno Szymon Socha 
(kategoria -12 lat, -32kg) jak  

i Bartosz Kula (kategoria -10 lat 
- 27kg) zakończyli sportową ry-
walizację na 1/8.

Laura Derej wystartowa-
ła w swojej nominalnej kategorii 
-16 lat -57kg. Po świetnej walce 
półfinałowej, w której Polka pew-
nie prowadziła, nastąpiła nie-
zrozumiała sytuacja i ku nasze-
mu zaskoczeniu jak i sędziego 
ringowego i samej przeciwnicz-
ki sędziowie punktowi zdecydo-
wali o zwycięstwie zawodniczki  
gospodarzy. Pomimo protestów 
dano nam do zrozumienia, że wy-
grać miała Holandia i tak też się 
stało. Smutne, że w sporcie zda-
rzają się takie sytuacje i sędzio-
wie krzywdzą werdyktem. Wycią-
gamy wnioski i następnym razem 
trzeba kończyć walki na obczyź-
nie przed czasem. 

Dawid Polok

Żołnierze strzelają zawodowo
STRZELECTWO 
SPORTOWE 
29 czerwca odbyły się  
XI Wojewódzkie Zawody 
Sportowo - Obronne 
Lubuskiego 
Związku Żołnierzy 
WP na obiektach 
zielonogórskiego klubu 
sportowego „Gwardia”.

Powiat Żarski reprezentowali: koło 
nr 2 Związku Żołnierzy WP w Żarach 
- Krzysztof Kulig, Krzysztof Bażań-
ski, Mariusz Bielak; koło nr 12 z Tu-
plic - Zbigniew Milczarek. Rozegra-
no dwie konkurencje - pistolet spor-
towy 25 m oraz karabinek sportowy 

50 m zaliczane do dwuboju strzelec-
kiego.

Nasi zawodnicy indywidual-
nie okazali sie bezkonkurencyjni.  
W dwuboju strzeleckim zwyciężył Zbi-
gniew Milczarek uzyskując 195 pkt. 
na 200 możliwych (1 m. w pistolecie - 
98pkt., 2 m. w karabinie - 97 pkt.).

Drugie miejsce w dwuboju 
strzeleckim zajął Krzysztof Bazań-
ski uzyskując 192 pkt. (2m. pistolet 
- 96 pkt., 3 m. w karabinie). Krzysz-
tof Kulig zajął 8 miejsce, a Mariusz 
Bielak - 17.

Wszyscy zawodnicy są człon-
kami Klubu Żołnierzy Rezerwy Li-
gi Obrony Kraju w Żarach. Trenowa-
li na strzelnicy przy ul. Czerwonego 
Krzyża pod okiem Grzegorza Urba-
niaka. GU Udane zawody dla zawodników z powiatu żarskiego fot. nadesłane

Laura Derej w sportach walki osiągnęła już wiele sukcesów fot. nadesłane

Ekipa Żarskiego Klubu Sportów Walki fot. nadesłane
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A jednak będą żarskie derby

Brąz na plaży
SIATKÓWKA 
PLAŻOWA 
Żaranka Hania 
Dul, wraz z Kaliną 
Pylińską z klubu 
SPS Zbąszynek, na 
podium w kategorii 
młodziczek. Na 
plaży w Kołobrzegu 
wywalczyły brązowe 
medale.
Do udziału w tegorocznym XVIII 
Młodzieżowym Pucharze Bałty-
ku zgłosiło się aż 114 par z całej 
Polski. Rywalizacja prowadzona 
była w trzech kategoriach wie-
kowych na dziesięciu boiskach 
zlokalizowanych w pobliżu mo-
la, dzięki czemu zawody ogląda-
ło sporo kibiców.

O prestiżu tej imprezy or-
ganizowanej przez Zachodnio-
pomorski Związek Piłki Siatko-
wej świadczy to, że do Kołobrze-
gu przyjeżdżają najlepsze pary,  
w tym medaliści mistrzostw Pol-
ski. ATB Niespodziewany, ale jak najbardziej zasłużony sukces młodych zawodniczek fot. nadesłane

PIŁKA NOŻNA 
Żarski Promień 
miał awansować 
do IV ligi, a Unia 
Kunice spaść  
z okręgówki. Nic 
takiego się nie 
wydarzyło  
i w przyszłym 
sezonie obydwie 
drużyny znów 
spotkają się 
na żarskich 
boiskach.
Unia Kunice może mówić  
o szczęściu. Na pewno nie 
była to najgorsza drużyna 

w lidze, ale bardzo mocno 
starała się uciec ze stre-
fy spadkowej. Na 30 me-
czy, kuniczanie wygry-
wali 7 razy, 4 mecze zre-
misowali, a 19 spotkań  
zakończyli porażką. W ca-
łym poprzednim sezonie 
strzelili 45 bramek, straci-
li zaś 101.

W tabeli końcowej 
Unia Kunice znalazła się 
na czwartym miejscu od 
końca, a strefa spadkowa 
obejmowała właśnie czte-
ry pozycje. Lepsza od Unii 
drużyna Schung Chociule 
miała cztery punkty prze-
wagi.

Jednak Unia Kuni-
ce pozostaje w zielono-
górskiej klasie okręgowej. 
Stało się to możliwe dzię-
ki Amatorowi Bobrowni-
ki, który zakończył sezon 
na piątej pozycji. Do Lu-
buskiego Związku Piłki 
Nożnej wpłynęło oficjal-
ne pismo, z którego wy-
nika, że Amator wycofuje 
się z rozgrywek ligi okrę-
gowej w przyszłym se-
zonie. Tym samym Unia  
z pechowej trzynastej po-
zycji wskoczyła na dwu-
nastą i w rundzie jesien-
nej nadal będzie grała  
w okręgówce.   ATB

Piłkarze Unii Kunice nadal będą grać w klasie okręgowej fot. Andrzej Buczyński

Spotkania Unii i Promienia zawsze cieszyły się sporym zainteresowaniem kibiców fot. Andrzej 
Buczyński
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IV LIGA LUBUSKA
Piłkarskie awanse i spadki

ZIELONOGÓRSKA KLASA OKRĘGOWA

PIŁKA NOŻNA Lubuski Związek Piłki 
Nożnej w Zielonej Górze opublikował 
tabele końcowe rozgrywek sezonu 
2017-2018.

Wprawdzie rozgrywki na boiskach zakończyły się już  
16 czerwca, jednak ze względu na ewentualne odwołania  
i liczenie punktów, oficjalne rezultaty sezonu 2017-2018 
podano pod koniec miesiąca.

Do tej pory najwyżej notowaną drużyną w powiecie 
żarskim byli czwartoligowi Budowlani Lubsko. Jednak 
sezon zakończyli w strefie spadkowej i w sierpniu lub-
skich piłkarzy będziemy mogli oglądać w klasie okręgo-
wej. Tymczasem z okręgówką pożegnała się reprezentacja 
Stali Jasień. Unia Kunice też by spadła, ale zostaje, ponie-
waż z rozgrywek wycofał się Amator Bobrowniki. W tej 
klasie żadnych lokalnych awansów nie było. Żarski Pro-
mień był blisko, ale w decydującym meczu przegrał z Ca-
riną Gubin, która tym samym wskoczyła do IV ligi.

W klasie A blisko awansu była Granica Żarki Wiel-
kie i LZS Kado Górzyn. Obie drużyny uplasowały się na 
drugich miejscach, choć do liderów trochę punktów im 
brakowało. W tej klasie zabraknie Nysy Przewóz, która 
zakończyła rozgrywki na ostatniej pozycji. 

Awanse mamy dopiero w klasie B. Tutaj powody do 
zadowolenia ma pierwszy w tabeli ŁKS z Łęknicy oraz 
Sparta Grabik, która grała na tyle dobrze, że wywalczyła so-
bie klasę A pomimo zakończenia sezonu na drugiej pozycji.

Pierwsze mecze rundy jesiennej rozegrane zostaną 
11 sierpnia. Do tego czasu kibice zdążą ochłonąć po mun-
dialowych emocjach.

Ciekawa zmiana w regulaminie przyszłego sezonu 
dotyczy awansów w klasie okręgowej. Z grupy zielono-
górskiej i gorzowskiej do IV ligi awansują po dwa zespo-
ły, a nie po jednym, jak to było teraz. ATB

W Lubsku nie będzie już IV ligi fot. Andrzej Buczyński
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ZIELONA GÓRA: KLASA A GRUPA 4 ZIELONA GÓRA: KLASA A GRUPA 2

ŻARY: KLASA B

Piłkarzom Sparty Grabik udało się przebić do klasy A z drugie-
go miejsca w tabeli  fot. Andrzej Buczyński

ŁKS Łęknica z awansem do klasy A fot. Andrzej Buczyński
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Rozgrywki
młodzieżowe
II LIGA OKRĘGOWA JUNIOR STARSZY U-19

III LIGA OKRĘGOWA JUNIOR STARSZY U-19

I LIGA WOJEWÓDZKA JUNIOR MŁODSZY U-17

II LIGA OKRĘGOWA JUNIOR MŁODSZY U-17 I LIGA WOJEWÓDZKA TRAMPKARZY U-15

II LIGA OKRĘGOWA TRAMPKARZY U-15
III LIGA OKRĘGOWA TRAMPKARZY U-15

I LIGA OKRĘGOWA MŁODZIKÓW U-13 II LIGA OKRĘGOWA MŁODZIKÓW U-13

III LIGA OKRĘGOWA MŁODZIKÓW U-13 PODOKRĘG ŻARY - I LIGA OKRĘGOWA ORLIKA

PODOKRĘG ŻARY - II LIGA OKRĘGOWA ORLIKA PODOKRĘG ŻARY - III LIGA OKRĘGOWA ORLIKA



Moja Gazeta       6 lipca 2018 23OGŁOSZENIA

SPRZEDAM

 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 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 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 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 Suknie Ślubna firmy Papilio,dwu-
częściowa,regulowana,rozmiar 38-42 
na wzrost 168 cm  sprzedam. tel. 665 
055 730  Tel. 665 055 730

 u  Silniki el: 1,5 kw-1420 obr.-380 v, 
0,8 kw - 1400 obr.-220 v, 0,4 kw-1300 
obr.-220 v, 0,25 kw-2880 obr-220 v  
sprzedam.  Tel. 504 370 020

 u Wyroby śrubowe do wyprzedaży 
po likwidacji działalności handlowej. 
Tel. 504 370 020

 u Mechanizm różnicowy, rozrusznik, 
alternator do żuka, sprzedam. Tel. 504 
370 020

 u lusterko zewnętrzne prawe na 7 
pinów do opla meriva 2009 r. sprze-
dam.   Tel.  504 370 020 

 u Maszyna do pisania optima, ryzy 
papieru białego o wym. 70 x 100 - 1300 
szt. sprzedam.         Tel.  504 370 020

 u Pilnie sprzedam działkę ogrodni-
czą na ul. Pokoju rod kolejarz na działce 
jest altanka, wc, drzewa, krzewy owo-
cowe, winorośle. Tel. 601 776 483

 u Sprzedam umywalkę, Torebka 
Louis vitton, słuchawki dr. Beats drei 
monster, ościeżnice i tunel biały firmy 
Porta oryginalnie zapakowany , ksero-
kopiarka- nowa. Tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam regał, szafkę na buty, 
uchwyt ścienny na telewizor 40-55 
cali. Tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam nowe baterie z wycią-
ganą wlewką zlewozmywakową. Tel. 
53 052 10 33 

KUPIĘ

 u Kupię poroża Jeleni. Tel. 783 
979 997

 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. Doświadczony 
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 drewno opałowe. Tel. 73 
026 53 03

MOTORYZACJA

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

 u  Polerowanie lamp i reflek-
torów, Żary. Tel. 888311852

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

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

 u Wszystkie części do peuge-
ot 206 1,9 d.2000rok oraz seat 
cordoba 1,8 16v.1996rok. Tel. 
726307909

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

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

 u Sprzedam Kia Picanto rok 
2010 cena 8900 zł plus opłaty. 
Tel. 604 700 484

 u Zdecydowanie sprzedam 
Opel Zafira 2003r diesel 2.0 DTI 
lub zamienię na Opla Meriwa B 
rok pr.2011 lub 2012 w benzynie 
pojemności 1.4 cm3 z dopła-
tą. Tylko poważne oferty.  Tel. 
663972100

 u Sprzedam Renault Megane 
1.6 benzyna, niebieski metal. 
2009 klima, nawigacja, drugi 
właściciel opłacony, ubezpie-
czony 140 tys. km Tel. 512 308 
726

PRACA

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

 u Profesjonalne czyszczenie 
dywanów i wykładzin, tapicerek 
meblowej i samochodowej, w do-
mu 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 usu-
wanie usterek. Tel. 880 469 027

 u Hydraulik, wykonam insta-
lacje CO, wodno-konalizacyjne, 
montaż wszystkich rodzaju pie-
ców, pompy ciepła solary. Tel. 
698 647 203

 u Remonty mieszkań. Tel. 519 
491 636

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

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

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

 u Hydraulik, montaż central-
nego ogrzewania, kotłownie, 
instalacje wodne, gazowe, kana-
lizacyjne, 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

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

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

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

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

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

 u Emeryt z Żar przyjmie prace  
w ochronie obiekt lub parking. 
Tel. 794 351 941

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, kompu-
terowy Chcesz się go pozbyć?Za-
dzwoń, przyjadę, zabiorę też złom, 
książki. Tel.785325810

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

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

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784
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 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 Psychoterapia, bioenergotera-
pia, kartomancja. Tel. 57 607 83 03

 u Wynajmę kawalerkę w domu 
jednorodzinnym z osobnym wej-
ściem. Tel. 790 612 302

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

 u Oddam śliczne trzy kocurki, 
dwie kotki w dobre ręce. Tel. 604 
132 602

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

 u Sprzedam mieszkanie w Ża-
rach własnościowe bez obciążeń. 
2 pokoje + kuchnia, WC, łazienka, 
balkon 44 m2 na IV. p. blisko PKP, 
PKS, żłobka, przedszkola, szkoły, 
cena do uzgodnienia. Gotowe do 
zamieszkania, dobre dla młodego 
małżeństwa na dorobku. Tel. 73 
579 29 67

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

 u Wynajmę kawalerkę w domu 
jednorodzinnym z osobnym wej-
ściem. Tel. 790 612 302

 u Sprzedam nowy dom w Ża-
rach. Tel. 790 612 302

 u Sprzedam mieszkanie 61 m2 w 
Jankowej Żagańskiej.Pokój, kuch-
nia, łazienka, przedpokój i piwnica 
oraz dwie komórki. Tel. 787 722 
398

 u Kupię lub zamienię swoje su-
per mieszkanie na 2-3 pokojowe 
w bloku na osiedlu w Tuplicach. 
tel.512308726 Tel. 510 004 048

 u Kawalerka do wynajęcia, ume-
blowana z miejscem na samochód 
z możliwością grylowania. Cisza i 
spokój. Tel. 696 261 345

 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 Sieniawa - działka na sprzedaż 
o pow. 15 ar- 36 tys. Możliwość 
zakupu większej powierzchni. 
Partner Nieruchomości. 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 Lipinki Łużyckie - ładny dom 
na sprzedaż dla dwóch rodzin, do 
wprowadzenia, usytuowany na 
dużej działce, Partner Nierucho-
mości. Tel.  533-308-999 

 u Żary - lokal usługowy na par-
terze w kamienicy o pow. 40 m2 
w cenie 100 tys. Partner Nierucho-
mości. Tel. 533-308-999 

 u Żary - lokal usługowy na par-
terze w kamienicy o pow. 40 m2 
w cenie 100 tys. Partner Nierucho-
mości,. 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 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 Dom w Łazie na działce 8,5ar, 
250 tys. Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 u Żary – centrum, lokale biuro-
we do wynajęcia . Partner Nieru-
chomości. 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 Żary-centrum, lokal 110m2 do 
wynajęcia, Partner Nieruchomo-
ści. 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 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 Kunice, działka budowlana 
30ar, 45 tys. PLN, Partner Nieru-
chomości Żary. Tel.  887-758-384

 u Pokoje pracownicze do wyna-
jęcia. Partner Nieruchomości. Tel. 
887-758-384

ROLNICTWO

 u Prasa do słomy Claas Rollant 
250  , rok:2002 , Stan Bardzo Do-
bry - 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, przycze-
pę samozbierającą, dmuchawę, 
wał uprawowy i prasę Tel. 699 
932 056

 u rolnictwo Sprzedam kom-
bajn john dere 1085.Stan bardzo 
dobry,wszystko sprawne,czuj-
niki awaryjności,czujniki strat 
ziarna,klimatyzacja,stół do 
rzepaku,rewers podajnika,licz-
nik hektarów.Do sprzedania 
również prasa clas markand 
50,ciągniki oraz inny sprzęt rol-
niczy.Telefon 726307909. Tel. 
726307909

 u Sprzedam kombajn john 
dere 1085.Stan bardzo do-
bry,wszystko sprawne,czujniki 
awaryjności,czujniki strat ziar-
na,klimatyzacja,stół do rzepa-
ku,rewers podajnika,licznik hek-
tarów. Do sprzedania również 
prasa clas markand 50,ciągniki 
oraz inny sprzęt rolniczy.  Tel. 
726 307 909

 u Sprzedam maszyny rolnicze.
Likwidacja gospodarstwa.  Tel. 
726307909 

 u Sprzedam bryczkę, powóz 
ze ściąganym dachem, gumowe 
koła. Tel. 604 132 602

TOWARZYSKIE

 u Samotna Pani pozna samotne-
go Pana w wieku od 60- lat. Kontakt 
tel. Tel. 68 374 80 51

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

Przyczepa samozbie-
rająca, rok 2001, Tel. 

699-932-056

Ciasto 
„Jajka sadzone”
Składniki:
Masa budyniowa:
• 2 budynie waniliowe bez cukru
• 80g cukru
• 750ml mleka
• 500g gęstej śmietany 18% lub 30 % (musi 

być gęsta)
Ciasto ucierane:
• 150g masła lub margaryny
• 150g cukru
• Opakowanie cukru waniliowego
• szczypta soli
• 3 jajka
• 300g mąki pszennej
• 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
• 2 łyżki mleka
Dodatkowo:
• 700g moreli z puszki
• 3 listki żelatyny (lub 2,5 łyżeczki żelatyny w 

proszku)

Wykonanie
Przygotować budyń. 2 szklanki mleka zagotować. 
Budynie wymieszać z cukrem i resztą mleka. Do-
dać do gotującego się mleka, szybko mieszając, 
aby nie powstały grudki. Chwilkę gotować , aż 

budyń zgęstnieje. Pozostawić do ostygnięcia. 
Od czasu do czasu przemieszać. (Nie mieszać za 
dużo, aby budyń nie zrobił się wodnisty.  Poło-
żyć na budyniu folię spożywczą, żeby nie zrobił 
się kożuch, zaczekać aż wystygnie. Do zimnego 
budyniu wmieszać trzepaczką gęsta  śmietanę. 
Przygotować ciasto. Miękkie masło lub margary-
nę, cukier i cukier waniliowy utrzeć mikserem na 
jasną, puszystą masę. Dodać szczyptę soli. Dalej 
miksując dodawać po jednym jajku. Każde jajko 
miksować co najmniej 0,5-1 min.
W osobnej miseczce wymieszać mąkę z prosz-
kiem do pieczenia. Do masy z tłuszczu i jajek 
dodać mąkę z proszkiem porcjami na przemian  
z mlekiem. Nie miksować długo, tylko do połą-
czenia składników.
Ciasto wyłożyć do formy o wymiarach ok.  
30 x 40cm wysmarowanej margaryną i posypa-
nej mąką. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 15 
minut, do suchego patyczka, w temperaturze 
180°C. Pozostawić do ostygnięcia.
Morele odsączyć na sitku. Soku nie wylewać.
Na zimne ciasto wyłożyć masę budyniową. Mo-
rele ułożyć na masie wypukłą stroną do góry. 
Piec w nagrzanym piekarniku kolejne 15 min.  
w  temperaturze 180°C. Pozostawić do ostygnięcia.
Żelatynę namoczyć w szklance soku morelowego 
z puszki. Gdy napęcznieje, podgrzać sok, ciągle 
mieszając, aż żelatyna się rozpuści. Pozostawić 
do ostygnięcia. Zimny sok wylać na ciasto. Cia-
sto wstawić do lodówki.

fot. ARMG
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• Stanowisko do spraw poświadczeń Żary 1
• Specjalista do spraw administracyjno-

-gospodarczych Lubsko 1
• Nauczyciel języka niemieckiego Wicina 1
• Nauczyciel języka angielskiego Wicina 1
• Nauczyciel matematyki (z informatyką) 

Wicina 1
• Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Tuplice 2
• Nauczyciel wspomagający Tuplice 1
• Pomoc nauczyciela Olbrachtów (3/4 

etatu) 1
• Technik informatyk Żary 1
• Asystentka stomatologiczna Żary 1
• Asystentka stomatologiczna/ Higienist-

ka stomatologiczna Żary (1/2 etatu) 1
• Listonosz (umowa na okres próbny) Żary 1
• Stanowisko ds. ekspedycyjno-rozdziel-

czych Łęknica 1
• Listonosz Łęknica 1
• Pomocnik operatora Żary 2
• Magazynier Żary 1
• Policjant Żary/ Lubsko 10
• Kasjer/Sprzedawca Lubsko 1
• Kasjer/ Sprzedawca Lubsko 1
• Sprzatacz posesji Żary 1
• Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej 

Żary 1
• Sprzątaczka Żary (1/2 etatu) 1
• Sprzedawca Żary (3/4 etatu) 1
• Sprzedawca Bieniów 1
• Konserwator/ Kierowca kat. B Żary 1
• Psycholog (1/2 etatu) Żary 1
• Krojczy chleba Żary 1
• Ciastkarz Żary 1
• Piekarz Żary 1

• Betoniarz (Szprotawa) 3
• Bibliotekarz szkolny (Henryków) 1
• Brygadzista (Wiechlice) 1
• Cukiernik (Żagań) 1
• Doradca klienta biznesowego (po-

wiat Żagań) 1
• Elektryk /operator (Żagań) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

murarz-tynkarz (Wiechlice) 1
• Kasjer - sprzedawca (Żagań) 1
• Kelner/barman (Żagań) 3
• Kierowca C+E (Borowina) 1
• Kierowca kat. B (Żagań) 5
• Kierownik budowy (Borowina) 1
• Kierownik magazynu (Wiechlice) 1
• Kucharz (Iłowa) 1
• Kucharz (Żagań) 2
• Lider Procesu (Szprotawa) 2
• Listonosz (Iłowa) 1
• Logistyk (Żagań) 1
• Magazynier (Wiechlice) 4
• Magazynier/kierowca (Żagań) 1
• Mechanik samochodowy (Szprotawa) 2
• Montażysta (Żagań) 1
• MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH 

(TEREN POLSKI) 2
• Monter sieci wodnych i kanalizacyj-

nych (Żagań) 3
• Nauczyciel edukacji wczesnoszkol-

nej (Szprotawa) 1
• Nauczyciel języka angielskiego 

(Szprotawa) 1
• Nauczyciel języka angielskiego w 

szkole podstawowej (Przecław) 1
• Nauczyciel języka angielskiego 

(Żagań) 1
• Nauczyciel języka niemieckiego 

(Szprotawa) 1
• Nauczyciel języka polskiego w szkole 

podstawowej (Przecław) 1
• Nauczyciel muzyki i zajęć artystycz-

nych (Szprotawa) 1
• Nauczyciel przedmiotów teleinfor-

matycznych (Żagań) 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 do produkcji włók-

nin (Szprotawa) 1
• Operator maszyn sortująco - kruszą-

cych (Gorzupia) 1
• Operator mobilnej stacji nasiennej 

(teren woj. lubuskiego i dolnoślą-
skiego) 1

• Opiekuna świadczącego specjali-
styczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi (Mało-
mice) 1

• Pielęgniarka w Żłobku Miejskim Nr 1 
w Żaganiu 1

• Pomoc kuchenna (Iłowa) 1
• Pomoc kuchenna (Żagań) 2
• Pomoc magazyniera (Żagań) 5
• Pomocniczy robotnik budowlany 

(teren województwa lubuskiego) 1
• Pomocnik cukiernika (Żagań) 1
• Pomocnik stolarza/pracownik fizycz-

ny (Tomaszowo) 3
• Pracownik biurowy - sprzedawca 

(Szprotawa) 1
• Pracownik biurowy (Jabłonów) 1
• Pracownik biurowy (Szprotawa) 1
• Pracownik budowlano - drogowy 

(Żagań) 5
• Pracownik fizyczny/pomocnik pilarza  

(Żagań/ woj. lubuskie) 3
• Pracownik myjni (Iłowa) 1
• Pracownik ogólnobudowlany (Żagań) 4
• Pracownik porządkowy (Żagań) 4
• pracownik produkcji (Iłowa) 1
• Pracownik produkcji (Żagań) 4
• Pracownik rozbioru drobiu (Żagań) 2
• Pracownik socjalny (Małomice) 1
• Produkcja opakowań kartonowych 

(Tomaszowo) 3
• Przedstawiciel handlowy ds. sprze-

daży eksportowej (Żagań) 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
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Zamożny Hubertus Zangenheim (Heio von 
Stetten) z Monachium wraz z żoną Renate (Na-
deshda Brennicke) i córką jadą na wakacje na 
Mauritius. Na podobny pomysł wpada uboższa 
rodzina Kowalskich z Berlina. Wskutek zbiegu 
okoliczności obie familie trafi ają na bezludną 
wyspę, gdzie rozpoczynają walkę o przeżycie. 
Pomimo wyraźnych różnic muszą współdziałać, 
by wyjść cało z opresji, co jest źródłem wielu 
zabawnych sytuacji. Hubertus Zangenheim 
i jego najbliżsi nie narzekają na brak gotówki.

TVP1 komedia, Niemcy, 2015

Awantura w tropikach23:40

Piątek

TVP2

00:35

Sobota

Wiosna, 1939 rok; mała wołyńska wioska zam-
ieszkana przez Ukraińców, Polaków oraz Żydów. 
17-letnia Zosia Głowacka (Michalina Łabacz) jest 
zakochana w swoim rówieśniku, Ukraińcu Petrze 
(Vasili Vasylyk). Ojciec (Jacek Braciak) postanawia 
jednak wydać ją za zamożnego polskiego 
gospodarza, wdowca z dwójką dzieci - Macieja 
Skibę (Arkadiusz Jakubik). Wkrótce następuje 
wybuch wojny. To wydarzenie całkowicie zmienia 
życie wioski. Zosia zostaje świadkiem, a później 
również uczestniczką tragicznych wydarzeń.

Dwaj agenci FBI, Malcolm Turner (Martin Law-
rence) i John (Paul Giamatti), ruszają w pościg 
za zbiegłym z więzienia Lesterem Vesco 
(Terrence Dashon Howard). Malcolm zastawia 
pułapkę w domu Hattie Mae Pierce (Ella Mitch-
ell), starszej kobiety zwanej Mamuśką, którą ma 
odwiedzić dawna dziewczyna zbiega, Sherry 
Pierce i jej kilkuletni syn, Trent. Plany krzyżuje 
nagły wyjazd gospodyni z miasta. Zdesperowa-
ny Malcolm, nie mając innego wyjścia, przebiera 
się za Hattie i przejmuje jej obowiązki. 

TVP1 dramat wojenny, Polska, 2016komedia, Niemcy, USA, 2000

WołyńAgent XXL 20:10

Niedziela

Starzejący się weteran wojny wietnamskiej, 
John Rambo, mieszka samotnie w północnej 
Tajlandii. Unika ludzi i nade wszystko ceni sobie 
spokój. Zarabia na utrzymanie rybołówstwem, 
naprawianiem starych łodzi i przeprawianiem 
nimi chętnych przez rzekę. Pewnego dnia 
zgłasza się do niego grupa chrześcijańskich 
misjonarzy, wśród których są Michael Burnett 
i Sarah Miller. Przybysze proszą go, by pomógł 
im przedostać się na drugą stronę rzeki do 
rozdartej wojną Birmy. 

POLSAT fi lm sensacyjny, Niemcy, USA, 2008

John Rambo20:05

Poniedziałek

Dubaj, rok 2003. Konsulat amerykański 
organizuje bankiet z okazji Święta 4 lipca. Na 
przyjęciu poznają się: agent MI6, Ray Koval 
(Clive Owen), i Claire Stenwick (Julia Roberts). 
Atrakcyjna pracowniczka CIA wykorzystując 
zainteresowanie mężczyzny podaje mu środki 
nasenne i wykrada dokumenty, zawierające 
tajne kody egipskiego systemu obrony 
powietrznej. Mijają trzy lata. Podczas roman-
tycznego spotkania w Rzymie Ray i Claire 
postanawiają porzucić tajną służbę.

TVN komedia szpiegowska, Niemcy, USA, 2009

Gra dla dwojga21:35

Wtorek

Shelley Darlingson (Anna Faris) wychowy-
wała się w domu dziecka. Teraz jest cenioną 
modelką “Playboya”. W dniu swoich 27 urodzin 
doświadcza wielkiego rozczarowania. Zostaje 
wyrzucona ze sławnej rezydencji Hugh Hefnera 
i nie ma gdzie się podziać. Przez przypadek 
trafi a do studenckiego campusu i przyłącza się 
do grupy niezbyt urodziwych dziewcząt z żeńsk-
iego zgromadzenia “Zeta Alpha Zeta”, które są 
pośmiewiskiem uczelni. Shelley, robi wszystko, 
by poprawić wizerunek przyjaciółek.

POLSAT komedia, USA, 2008

Króliczek20:40

Środa

Trzydziestoletni agent ubezpieczeniowy Truman 
Burbank (Jim Carrey) wiedzie beztroskie życie 
u boku uroczej Meryl (Laura Linney). Mieszkają 
w położonym na wyspie idyllicznym miasteczku 
Seaheaven. W wolnych chwilach spotyka się 
z przyjacielem, Marlonem (Noah Emmerich). 
Wydaje się, że nic nie może zakłócić jego 
szczęścia. Pewnego dnia mężczyzna spostrzega 
na ulicy swojego ojca, który osierocił go 
w dzieciństwie. To przypadkowe, przeczące zas-
adom logiki spotkanie dramatyczne zdarzenia. 

TVN komediodramat, USA, 1998 

Truman Show22:30

Czwartek

TELETURNIEJ FILM OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY SERIAL KOMEDIOWY DRAMAT SERIAL FABULARNY KOMEDIA SERIAL KRYMINALNY

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

piątek 6 lipca

05:55 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Serial fabularny
07:45 Alarm! - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Pasterz ze wzgórz 

- western, prod. USA
10:35 Dookoła świata
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1997
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Rok w zagrodzie 
12:45 Natura w Jedynce

- Dzika Bretania - fi lm
13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Program rozrywkowy
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!- magazyn
15:35 Teo - ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:30 Korona królów

18:30 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:00 Trzecia połowa
19:05 Pogoda
19:10 Pogoda dla żeglarzy
19:15 Sport
19:30 Wiadomości
19:45 Mundial 2018

- studio
19:50 Mundial 2018: 1/4F, 

prod. Szwajcaria, 2018
22:10 Trzecia połowa
22:15 Alarm!- magazyn
22:35 Ekstradycja I - serial 

kryminalny TVP
23:40 Awantura w tropikach 

- komedia, prod. Niemcy
01:20 Mój przyjaciel wróg 

- dramat
03:20 Hollywoodzkie sekrety 

Michaela Jacksona
04:25 Notacje

05:25 Koło fortuny 
06:00 Na dobre i na złe 

- serial TVP
06:55 Afryka od kuchni 
07:20 Na sygnale - serial 

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

- Ekstra
11:25 Rodzinka.pl - 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 
14:30 Postaw na milion 

- teleturniej
15:25 Mundial 2018: - studio
15:50 Mundial 2018: 1/4F
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:05 Barwy szczęścia 
20:05 Pociąg do podróży

20:10 Filip i Letycja: 
miłość i obowiązek 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Hiszpania, 2010, 
reż. Joaquin Oristrell, 
wyk. Amalia Salamanca, 
Fernando Gil, Juanjo 
Puigcorbe, Marisa Paredes

22:05 Kryminalne 
zagadki Las Vegas 
- serial sensacyjny, 
prod. Kanada, USA

23:50 Cartouche - Rabuś 
Wspaniały - serial, 
prod. Francja, 2009, 
reż. Henri Helman

01:45 Kontakt 
- serial kryminalny, 
prod. Francja, 2016

02:50 XX Festiwal Kabaretu 
w Koszalinie 2014

04:50 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy

- program kryminalny
08:20 Doradca smaku

- Zupa ziemniaczana 
z krewetkami

08:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła
10:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 19 + 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji
18:00 Ukryta prawda

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

20:00 Mission: Impossible IV 
- Protokół duchów 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Czechy, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, 2011, 
reż. Brad Bird, wyk. Tom 
Cruise

22:40 W sieci pająka 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2001, 
reż. Lee Tamahori, 
wyk. Morgan Freeman, 
Monica Potter

00:55 Peacemaker
- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Mimi Leder, 
wyk. George Clooney, 
Nicole Kidman, Marcel 
Iures, Alexander Baluev, 
Armin Mueller-Stahl

03:30 Uwaga! - magazyn
03:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
 Magda i Tomek są 

świadkami omdlenia 
starszej kobiety, Marii 
Pawłowskiej. Detektywi 
udzielają jej pomocy i 
wzywają karetkę. 

09:15 SuperPies
09:45 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
 Instruktor wspinaczki 

zostaje dotkliwie pobity. 
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny

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

20:05 Gwiezdne wojny: 
Część I - Mroczne 
widmo

23:00 Umów się ze mną. 
Take me out

00:15 Po tamtej stronie 
drzwi

 - horror
 Maria mieszka wraz 

z rodziną w egzotycznych 
Indiach. Wiedzie 
szczęśliwe życie do dnia, 
w którym jej kilkuletni 
syn ginie w wypadku 
samochodowym. 

02:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach

08:30 Studio Kultura - Roz-
mowy - Brad Gregory

08:50 Śmierć jak kromka 
chleba - dramat, reż. 
Kazimierz Kutz, wyk. 
Janusz Gajos, Jerzy Trela, 
Jerzy Radziwiłowicz

11:00 Blisko, coraz bliżej 
- serial TVP

14:00 VIII Międzynarodowy 
konkurs Dyrygentów 
im. G. Fitelberga
- Koncert inauguracyjny

15:00 Antyfonie - Kasety 
- fi lm dokumentalny

15:35 Pas de deux - fi lm TVP, 
reż. Kinga Lewińska

16:20 Wstęp do fi lmu 
16:30 Gołąb przysiadł na 

gałęzi i rozmyśla o ist-
nieniu - fi lm obyczajowy

18:10 Videofan - Portrety
18:35 Do przerwy 0:1 - serial
19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Na wschód od Holly-
wood - Taxi Teheran 
- dramat, prod. Iran, 2015, 
reż. Jafar Panahi, wyk. 
Jafar Panahi

21:35 Świat w dokumencie 
- Ukraińscy szeryfowie 
- fi lm dokumentalny

23:10 Dziennik fi lozofa 
- felieton

23:25 VIII Międzynarodowy 
konkurs Dyrygentów 
im. G. Fitelberga 
- Koncert inauguracyjny

00:25 Siódma pieczęć
- dramat, prod. Szwecja, 
1956

02:10 Informacje kulturalne 
02:25 Pałac - fi lm dokumental-

ny, reż. Tomasz Wolski
04:05 Teledyski
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

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:55 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny
Agenci biura NCIS 
w Los Angeles działają 
pod przykrywką, by ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy.

13:50 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

14:50 Tajemnice medyczne 
- fi lm akcji

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Tokarev: zabójca 
z przeszłości 

21:55 Prowokacja 
23:45 Nikita
02:05 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy
prod. Polska

04:00 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Tajemnice 
medyczne
- fi lm akcji

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:20 Szpital - program 
obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów
- serial S-F, USA

09:15 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
18:00 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Polowanie na mysz 
- fi lm komedia
USA, 1997, reż. Gore 
Verbinski, wyk. Nathan 
Lane, Lee Evans, Vicki 
Lewis, Christopher 
Walken, Maury Chaykin, 
Eric Christmas

22:10 Loch Ness 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
1996, reż. John Hender-
son, wyk. Ted Danson, 
Joely Richardson, Ian 
Holm, Harris Yulin, 
James Frain

00:20 Rush - serial, USA
01:20 Uprowadzona 

- serial, Francja/USA
02:20 Moc Magii 
04:30 Druga strona 

medalu - talk show

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 Galileo
15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci 
 Komendant Jaskowska 

musi wyciągnąć konsek-
wencje z samozwańczej 
akcji przesłuchiwania 
przestępcy przez Juliusza 
i Profosa. Tych dwóch 
funkcjonariuszy prawa o 
mało nie doprowadziło 
do zniweczenia ważnego 
śledztwa. 

20:00 Potwór - horror

22:05 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

 Wach i Walczak pracują 
nad sprawą śmierci 50-let-
niego Wiktora Kulika. 
Zabity był osobą dość 
tajemniczą. Kryminalni 
wiedzą, że dobrze zarabiał 
i odwiedzało go sporo 
osób, ale nie mają pojęcia 
czym naprawdę 
się zajmował. 

00:10 Wolni strzelcy
 Po ukończeniu akademii 

policyjnej Malo dostaje 
propozycję dołączenia 
do oddziału Joe Sarcone, 
byłego partnera swojego 
nieżyjącego ojca. 

02:10 Zagadkowe zgony
02:45 Graffi  ti
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05:20 Klan - telenowela TVP
06:15 Sprawa dla reportera
07:10 Pełnosprawni
07:40 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra

- magazyn
08:20 Weterynarze z sercem
09:10 Mundial 2018: - 1/4F
11:20 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1997
12:10 Spis treści - rozmowy 

z Andrzejem Doboszem
12:15 Fundusze Europejskie
12:35 Tajemnice ptasiego 

mózgu - fi lm dokumen-
talny, prod. Austria, 2012, 
reż. John Capener, Steve 
Nicholas

13:45 Franciszek, jezuita 
- serial biografi czny

14:40 Wojenne dziewczyny
- serial TVP

15:30 Trzecia połowa
15:40 Mundial 2018: - studio
15:50 Mundial 2018: 1/4F
18:40 Orły Nawałki 

19:00 Trzecia połowa
- serial komediowy

19:30 Wiadomości
19:45 Mundial 2018: - studio
19:50 Mundial 2018: 1/4F, 

prod. Szwajcaria, 2018
22:20 Hit na sobotę 

- American Hustle. 
Amerykański przekręt
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2013

00:45 Awantura w tropikach 
- komedia, prod. Niemcy, 
2015, reż. Andi Niessner, 
wyk. Heio von Stetten

02:15 Spis treści
- rozmowy z Andrzejem 
Doboszem 
- felieton

02:25 Chłopi 
- serial TVP

04:15 Zakończenie dnia

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 Na dobre i na złe 
- serial TVP

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

- Ekstra
11:05 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:40 Mundial 2018: - 1/4F, 

prod. Szwajcaria, 2018
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:20 Hity kabaretu - Drzwi 

i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju

16:15 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

16:45 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 

17:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP

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

18:40 Postaw na milion 
- teleturniej

19:35 Lajk!
20:05 Kocham Cię, Polsko! 

- zabawa quizowa
21:35 La La Poland 

- program rozrywkowy
22:30 Kabaretowa Scena 

Dwójki przedstawia 
- Pogoda na suma 
widowisko

00:35 Agent XXL 
- komedia, prod. USA, 
2000, reż. Raja Gosnell, 
wyk. Martin Lawrence

02:20 Filip i Letycja: miłość 
i obowiązek 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Hiszpania

04:20 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial

05:05 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! 
- magazyn

05:40 Mango
- telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu 
świata 

08:30 Dzień Dobry Wakacje 
- magazyn

11:00 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska

12:51 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy

13:55 Mistrzowskie
cięcie - program 
rozrywkowy

14:55 Agent - Gwiazdy
16:00 Domowe rewolucje
17:00 Projekt Lady 
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

- magazyn

20:00 Listy do Julii 
- fi lm komedia, USA,
2010, reż. Gary Winick, 
wyk. Amanda Seyfried, 
Vanessa Redgrave, Chris 
Egan, Gael Garcia Bernal, 
Franco Nero, Oliver Platt

22:10 Złodziejka tożsamości
- fi lm komedia, USA, 
2013, reż. Seth Gordon, 
wyk. Jason Bateman, 
Melissa McCarthy

00:25 Paranormal Activity: 
Naznaczeni 
- fi lm horror, USA, 
2013, reż. Christopher 
Landon, wyk. Andrew 
Jacobs

02:15 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

03:20 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Kopciuszek
09:15 MY3
 Prowadzącymi i głównymi 

bohaterkami są: Natalia, 
Julia i Karolina „Grefi ” 
- wokalistki zespołu 
muzycznego My3, które 
wyłoniono w castingu 
spośród setek kandydatek 
z całej Polski. Każda z 
dziewczyn to zupełnie 
inna osobowość. 

10:55 Kingsajz
 W podziemiach Instytutu 

Badań Czwartorzędu 
istnieje kraina zwana 
Szufl andią. 

13:25 W rytmie Hip-Hopu
  - dramat muzyczny
15:50 Joker
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy

00:10 Percy Jackson 
i Bogowie Olimpijscy: 
Złodziej pioruna

  - fi lmrzygodowy
/fantasy

 Percy Jackson jest 
dyslektykiem z ADHD, 
który nagminnie 
popada w tarapaty i 
ma poważne kłopoty w 
liceum. Okazuje się jednak, 
że szkolne troski to pestka, 
kiedy Bogowie Olimpijscy 
z kart podręcznika 
przenoszą się wprost 
do jego życia. 

22:45 Obcy kontra 
Predator

  - thriller sci-fi 
00:55 Chirurdzy

- serial dokumentalny
02:50 Tajemnice losu

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

09:05 Gwiazdy tamtych 
lat - Tadeusz Chyła - fi lm 
dokumentalny, reż. Janusz 
Horodniczy, Krzysztof 
Wojciechowski

09:40 Dokument tygodnia 
- Hollywood na wojnie 
- Wszyscy pod jedną fl agą 
- serial dokumentalny, 
prod. Francja, 2013, 
reż. Michel Viotte

10:45 Taxi Teheran - dramat, 
prod. Iran, 2015

12:20 Wiatr buszujący 
w jęczmieniu - dramat, 
prod. Irlandia, Wielka 
Brytania, Niemcy, Włochy, 
Hiszpania, Francja, Belgia, 
Szwajcaria, 2006

14:35 Meta - fi lm TVP
15:55 Wydarzenie aktualne

16:30 Purpura i czerń 
- dramat wojenny, 
prod. USA, Włochy,
1983, reż. Jerry London

19:05 Brian Johnson: Życie w 
trasie - Robert Plant 

20:00 Bilet do kina
- Kumple od kufl a 
- komediodramat

21:45 Moody Blues
na festiwalu w Mon-
treux - koncert

22:55 Mocne Kino
- Do utraty sił 
- dramat, prod. USA, 2015, 
reż. Antoine Fuqua

01:05 Bilet do kina 
- Kumple od kufl a

02:45 My Filmujemy Naród! 
- fi lm dokumentalny

04:00 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Skorpion 
- fabularny

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Niesamowite!
08:25 Tajemnice 

medyczne - fi lm akcji
09:20 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, 
momentami ekscytujące, 
ale często i niebezpieczne. 
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina, 
pracownicy oraz klienci.

14:30 Dzieciak 
Nieszczęśliwy i nielubiany 
doradca wizerunkowy 
dostaje drugą szansę w 
życiu, gdy spotyka tajem-
niczego chłopca będącego 
ośmioletnią wersją jego 
samego.

16:30 Mafi a!
- komedia
Anthony, syn włoskiego 
gangstera, wspomina 
historię swojej rodziny.

18:25 Taxi 3
20:00 XX Mazurska Noc 

Kabaretowa
- program rozrywkowy

00:00 Straszny fi lm 4 
01:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

02:25 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

03:40 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:05 Niesamowite!

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Magda M. - serial 

obyczajowy, Polska
13:25 Wpuszczony w kanał 

- fi lm komedia, USA, 
Wielka Brytania, 2006, 
reż. David Bowers, Sam 
Fell, wyk. Hugh Jackman, 
Kate Winslet, Ian McKel-
len, Jean Reno, Bill Nighy, 
Andy Serkis

15:10 Wygraj randkę 
- fi lm komedia, USA, 2004, 
reż. Robert Luketic, wyk. 
Kate Bosworth, Topher 
Grace, Josh Duhamel, 
Nathan Lane, Sean Hayes

17:20 Przesyłka 
ekspresowa 
- fi lm komedia, USA, 1998, 
reż. Jason Bloom, wyk. 
Paul Rudd, Christine Tay-
lor, Reese Witherspoon, 
Sarah Silverman

19:00 Prezydent: Miłość 
w Białym Domu 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 1995, reż. Rob 
Reiner, wyk. Michael 
Douglas, Annette Bening, 
Martin Sheen, Michael 
J. Fox, Anna Deavere 
Smith

21:20 Wielki Gatsby 
- fi lm obyczajowy, 
USA, Australia, 2013, reż. 
Baz Luhrmann, 
wyk. Leonardo DiCaprio

00:25 Wieża z kości 
słoniowej - fi lm 
dokument, USA, 2014, 
reż. Andrew Rossi, wyk. 
Elizabeth Armstrong

02:20 Moc Magii 
04:30 Druga strona medalu 

- talk show

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

07:05 Jeźdźcy smoków
08:00 Tom i Jerry Show
08:55 Jeźdźcy smoków
09:55 Turbo Fast
10:55 Policjantki i Policjanci 
13:55 STOP Drogówka
14:55 Camp Rock
 Mitchie, utalentowana 

lecz nieśmiała nastolatka 
z niezamożnej rodziny, 
marzy by występować 
na scenie z piosenkami 
swojego autorstwa. 
Szansa na pierwszy krok 
w tym kierunku pojawia 
się, kiedy jej matka dostaje 
pracę kucharki w Camp 
Rock.

17:00 Transakcje 
za milion dolarów: 
Los Angeles

18:00 Żona dla milionera
19:00 Galileo

20:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

 Komendant Jaskowska 
musi wyciągnąć konsek-
wencje z samozwańczej 
akcji przesłuchiwania 
przestępcy przez Juliusza 
i Profosa. Tych dwóch 
funkcjonariuszy prawa 
o mało nie doprowadziło 
do zniweczenia ważnego 
śledztwa.

22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

00:05 Syrena
- horror 

02:00 Galileo
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
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04:40 Galeria - serial 
obyczajowy TVP

05:35 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

- talk - show 
prof. Jana Miodka

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:35 Ziarno
09:15 Mundial 2018: - 1/4F
11:25 Spotkanie ze Świętym
11:45 Między ziemią 

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

a niebem
12:55 Z pamięci - rozmowy 

z Andrzejem Doboszem
13:10 BBC w Jedynce 

- Błękitna Planeta 
- fi lm dokumentalny

14:20 Franciszek, jezuita 

15:15 Wojenne dziewczyny
- serial TVP

16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Orły Nawałki
17:55 Joe Kidd - western, 

prod. USA, 1972, 
reż. John Sturges

19:30 Wiadomości
20:10 Wołyń - dramat 

historyczny
22:45 Mundial 2018: 

- podsumowanie 1/4F
23:25 Nocny recepcjonista 
01:15 American Hustle. 

Amerykański 
przekręt
- fi lm sensacyjny

03:35 Z pamięci
03:45 Samotność w sieci

05:20 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę 

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 Na dobre i na złe 
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Rodzinne oglądanie 

- Dziki Bałtyk - Magiczne 
lasy i wrzosowiska 

11:40 Mundial 2018: - 1/4F
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:20 Kocham Cię, Polsko! 

- zabawa quizowa
16:45 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 Postaw na milion 
19:25 Pociąg do podróży 

- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial

20:10 Agent XXL 
- komedia
prod. USA, 2000, 
reż. Raja Gosnell, 
wyk. Martin Lawrence, 
Nia Long, Paul Giamatti

21:55 Kino bez granic 
- Sherlock - serial, 
prod. Wielka Brytania, 
2016

23:35 Szalom na Szerokiej 
- koncert fi nałowy 
cz. 2 

00:40 Pod skórą 
- fi lm science fi ction, 
prod. USA

02:35 Kryminalne 
zagadki Las Vegas 
- serial sensacyjny, 
prod. Kanada, USA, 
2014

03:20 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

- magazyn ogrodniczy
08:25 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

- magazyn
11:00 Iron Majdan 
12:00 Co za tydzień 
12:40 36,6 
13:45 Johnny English: Reakt-

ywacja - fi lm komedia, 
USA, Wielka Brytania, 
Francja, 2011, reż. Oliver 
Parker, wyk. Rowan Atkin-
son, Gillian Anderson

15:55 Step Up 4 : Revolution 
- fi lm musical, USA, 2012, 
reż. Scott Speer

18:00 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy

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

20:00 Infi ltracja 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Hong Kong, 2006, reż. 
Martin Scorsese, wyk. 
Leonardo DiCaprio, Matt 
Damon, Jack Nicholson-
Martin SheenVera Farmi-
ga, Anthony Anderson, 
Alec Baldwin

23:10 Mission: Impossible IV 
- Protokół duchów 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Czechy, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, 2011, 
reż. Brad Bird, wyk. Tom 
Cruise, Jeremy Renner, 
Paula Patton

01:55 Sekrety lekarzy 
- reality show

02:55 Uwaga! 
- magazyn

03:20 Moc Magii

07:45 Jeźdźcy smoków 
Jesteśmy rodziną 

08:45 Królewna 
Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków

10:25 Gwiezdne wojny: 
Część I - Mroczne widmo

13:15 Percy Jackson 
i Bogowie Olimpijscy: 
Złodziej pioruna

 Percy Jackson jest 
dyslektykiem z ADHD, 
który nagminnie popada 
w tarapaty i ma poważne 
kłopoty w liceum. 

15:50 W rytmie serca
17:50 Nasz Nowy Dom
 Katarzyna Dowbor wraz 

ze swoją ekipą odwiedza 
Świdry na Lubelszczyźnie. 
Mieszka tam pani Ewa 
z trzema synami. Kilka 
miesięcy temu rodzina 
przeżyła wielką tragedię
- śmierć męża.

18:50 Wydarzenia

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

20:05 Gwiazdy dla Ziemi 
- Earth Festival 

22:45 48 godzin
  - komedia sensacyjna 
 Jack Cates jest jedynym 

policjantem, który 
ocalał ze strzelaniny 
z poszukiwanym mor-
dercą. Cates ma 48 
godzin, żeby złapać 
przestępcę. 

00:45 John Rambo
  -  fi lm akcji
 John Rambo prowadzi 

spokojne życie w okolicach 
Bangkoku, gdzie 
pracuje przy starych 
łodziach. 

02:45 Tajemnice losu

08:00 Serialowa nostalgia 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe

09:00 Richard Strauss. 
Na drugim brzegu tęczy
- fi lm dokumentalny

10:55 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

11:30 Duma i uprzedzenie
12:35 Wyspa - fi lm krótkome-

trażowy, prod. Chile, 
Polska, 2013

13:20 Księstwo - fi lm 
obyczajowy

15:35 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach

16:15 Młodzi polscy 
instrumentaliści 
- Kwadrofonik 
- koncert, reż. Jarosław 
Minkowicz

17:05 Pomniki historii 
17:15 Niedziela z.... Kobrą
18:10 Niedziela z...Kobrą 

- Kobra - Głos mordercy 
19:20 Niedziela z...Kobrą 

20:15 Panorama kina pol-
skiego - Dzień kobiet 
- dramat obyczajowy, 
reż. Maria Sadowska, 
wyk. Katarzyna Kwiat-
kowska 

22:05 Scena Alternatywna 
w Opolu - Julia Marcell

22:35 Trzeci punkt widzenia 
23:15 Nocny dokument 

- Czasem śnię, że latam
 - fi lm dokumentalny

00:20 T/Aboret live 
- Slot Art Festival 2016 
- koncert

01:30 Kino nocne - Performer 
- fi lm obyczajowy

02:45 Mięso. Ironica
- fi lm dokumentalny

03:25 Richard Strauss. 
Na drugim brzegu
tęczy - fi lm dokumentalny

06:00 Skorpion 
- fabularny

07:00 Przygody Merlina 
- serial przygodowy

08:00 Mickey i raźni 
rajdowcy 

08:35 Kapitan Jake i piraci 
z Nibylandii 

09:05 Hotel Zacisze 
Złośliwy Basil Fawlty jest 
właścicielem podmiejsk-
iego hotelu, w którym 
dochodzi do nieustannych 
zatargów z gośćmi.

09:45 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Etiopia 
- program rozrywkowy

10:50 Dzieciak 
12:55 Najpiękniejsze

baśnie braci Grimm: 
Królewna Śnieżka 

14:20 Beethoven
- komedia rodzinna

16:15 XX Mazurska Noc 
Kabaretowa
- program rozrywkowy

20:00 Kariera Nikosia 
Dyzmy
- komedia
Pracownik zakładu 
pogrzebowego przypad-
kiem trafi a na wystawny 
bankiet.

22:05 Sztos 2
00:10 Uwikłana 
01:20 Dyżur
01:55 Z archiwum policji 

- fabularny
02:30 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:10 Na jedwabnym 

szlaku - serial
dokumentalny

04:20 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum policji
- fabularny

05:05 Niesamowite!

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

kryminalny, USA
11:05 Columbo - serial, USA
12:45 Loch Ness - fi lm 

przygodowy, USA, Wielka 
Brytania, 1996, reż. John 
Henderson, wyk. Ted 
Danson, Joely Richardson, 
Ian Holm, Harris Yulin, 
James Frain

14:55 Tylko dla orłów 
- fi lm wojenny, Wielka 
Brytania, USA, 1969, reż. 
Brian G. Hutton, wyk. 
Richard Burton, Clint East-
wood, Mary Ure, Patrick 
Wymark, Michael Hordern, 
Donald Houston

18:10 Nowy Jork, nowa miłość 
- fi lm komedia, USA, 2004, 
reż. Dennie Gordon, wyk. 
Ashley Olsen, Mary-Kate 
Olsen, Eugene Levy

20:00 Stan zagrożenia 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1994, reż. Phillip Noyce, 
wyk. Harrison Ford, Wil-
lem Dafoe, Anne Archer, 
Joaquim De Almeida, 
Henry Czerny, Harris Yulin, 
Donald Moff at, Miguel 
Sandoval, Thora Birch, 
James Earl Jones

23:00 Wielki Gatsby 
- fi lm obyczajowy, 
USA, Australia, 2013, 
reż. Baz Luhrmann, 
wyk. Leonardo DiCaprio, 
Tobey Maguire, Carey 
Mulligan, Joel Edgerton, 
Isla Fisher, Jason 
Clarke

02:00 Lucyfer 
- serial, USA

03:05 Moc Magii

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

07:05 Jeźdźcy smoków
07:35 Turbo Fast
08:05 Tom i Jerry Show
08:35 Camp Rock
 Mitchie, utalentowana 

lecz nieśmiała nastolatka 
z niezamożnej rodziny, 
marzy by występować 
na scenie z piosenkami 
swojego autorstwa. 
Szansa na pierwszy krok 
w tym kierunku pojawia 
się, kiedy jej matka dostaje 
pracę kucharki w Camp 
Rock, gdzie odbywają się 
słynne letnie warsztaty, 
od których zaczęła się 
kariera muzyczna wielu 
popularnych gwiazd. 

10:30 Galileo
12:40 Ulubieńcy Ameryki
  - komedia romantyczna
14:45 Mecenas Lena Barska

16:55 Książę Pacyfi ku
 - fi lm przygodowy

Rok 1918. Na pokładzie 
francuskiego okrętu 
wojennego na małą 
polinezyjską wysepkę 
przybywa Kapitan 
Alfred de Morsac. 

19:00 Galileo
20:00 Banita
 Nastoletni następca

cesarskiego tronu musi 
uciekać z kraju przed 
starszym bratem, 
który usiłuje go 
zgładzić. 

22:05 Kraina złoczyńców
  - thriller
00:20 STOP Drogówka
01:20 Zagadkowe zgony
01:50 Galileo
02:45 Graffi  ti

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:20 Telezakupy
05:55 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Serial fabularny
07:45 Alarm!- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Rzeka czerwona

- western, prod. USA, 
1948, reż. Howard Hawks

11:05 Dr Quinn - serial obycza-
jowy, prod. USA, 1997

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Naukowa kawaleria
13:45 Elif - serial, prod. Turcja, 

2014
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Teo - ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress

17:30 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP

18:30 Opole na bis - koncert
18:55 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Alarm!- magazyn
20:35 Mundial 2018
21:10 Bez tożsamości - serial, 

prod. Hiszpania, 2016
22:00 Czy świat oszalał? 

- Tajemnice dopingu
22:45 Mama na obcasach

 - komedia, prod. USA
00:55 Nocny recepcjonista 
02:45 Historia niezwykłej 

przyjaźni świętego 
Jana Pawła

04:00 Notacje

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 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:00 Nabożeństwo 

Kościoła Ewang. Met. 
w Kraplewie - relacja

13:55 W słońcu i w deszczu 
- Prawo jazdy - serial TVP, 
prod. Polska, 1979

14:55 Postaw na milion 
- teleturniej

16:00 Familiada - teleturniej

16:30 Koło fortuny 
- teleturniej

17:10 Czarna Perła 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2017

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 23. Festiwal Gwiazd 

w Międzyzdrojach 
- reportaż

19:05 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:10 U Pana Boga 
za miedzą 
- komedia

22:10 La La Poland - program 
rozrywkowy

22:55 Ofi cer - serial TVP
01:10 Sherlock - serial, prod. 

Wielka Brytania, 2016
02:45 Zakończenie

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:00 MasterChef Junior
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła
10:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 19 + 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy 

w akcji 
18:00 Ukryta prawda

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Projekt Lady 
22:30 Sekrety lekarzy

- reality show
23:30 Infi ltracja 

- fi lm sensacyjny, 
USA, Hong Kong, 
2006, reż. Martin 
Scorsese, wyk. Leonardo 
DiCaprio, Matt Damon, 
Jack NicholsonMartin 
SheenVera Farmiga, 
Anthony Anderson, 
Alec Baldwin

02:30 Co za tydzień
- magazyn

03:10 Czysty Geniusz 
- serial, USA

04:05 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy
  Późną nocą ktoś zostawia 

pod drzwiami Marka 
malutkiego chłopczyka. 
Marek wybiega na 
korytarz i przez okno widzi 
odjeżdżającą taksówką, 
kobietę. 

09:45 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

 Barbara jest wdową i mat-
ką 17-letniego Sebastiana. 
Związała się z Tomaszem, 
który teraz mieszka z nią i 
jej synem.

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn

16:40 Gliniarze
- serial kryminalny

 Dziewczyna z polsko-rom-
skiej rodziny zostaje por-
wana. Matka podejrzewa, 
że miał z tym związek 
jej chłopak, którego nie 
akceptowała rodzina. 

17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 MEGA HIT - John Rambo 
- fi lm akcji

22:00 Wschodzące 
słońce

  - thriller sensacyjny 
00:55 X-Men geneza: 

Wolverine
03:25 Tajemnice losu

08:00 Białoruski klimat 
- cykl reportaży

08:35 Druciane oprawki 
- fi lm animowany

09:00 Wstęp do fi lmu 
- Gołąb przysiadł na gałęzi 
i rozmyśla o istnieniu

09:05 Gołąb przysiadł 
na gałęzi i rozmyśla 
o istnieniu - fi lm oby-
czajowy, prod. Szwecja, 
Niemcy, Norwegia, 
Francja, 2014, reż. Roy 
Andersson, wyk. Holger 
Andersson, Nils Westblom, 
Viktor Gyllenberg, Lotti 
Törnros, Jonas Gerholm

11:00 Najdłuższa wojna now-
oczesnej Europy - serial 
TVP, reż. Jerzy Sztwiertnia, 
wyk. Krzysztof Kolberger

13:25 Kontrakt - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 1980, 
reż. Krzysztof Zanussi

15:25 Taśmy Kultury - Piosenki 
z autografem 

16:35 Legenda Tatr 
- dramat, prod. Polska, 
1994, reż. Wojciech Solarz, 
wyk. Rafał Królikowski, 
Agnieszka Brzezińska

18:35 Do przerwy 0:1 - serial
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Mistrzowie polskiego 

kina - Krótki fi lm o 
miłości - fi lm fabularny

21:40 Więcej niż fi kcja 
- Jestem Kuba - fi lm 
dokumentalny

22:45 Którędy po sztukę
- Paweł Althamer 
- magazyn

22:50 Wanda Czełkowska 
23:15 Dziennik fi lozofa 
23:35 Ewolucja hip hopu 

- Narodziny gangsta rapu
00:30 Informacje kulturalne 
00:45 Rzecz Polska - Fotel 366

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

12:55 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:50 Tajemnice 
medyczne 
- fi lm akcji

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

20:00 Replikant 
- fi lm akcji
Klon psychopatycznego 
mordercy ma pomóc 
w schwytaniu swego 
pierwowzoru.

22:00 Odrzut 
Były policjant 
postanawia odnaleźć 
i ukarać morderców
swojej rodziny.

23:55 Magnum
01:55 Taki jest świat

- program informacyjny
02:50 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Tajemnice 
medyczne 
- fi lm akcji

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:20 Szpital - program 
obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów
 - serial S-F, USA

09:15 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
18:00 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Półsłodki ciężar
- komedia, USA, 
2014, reż. Gillian 
Robespierre, wyk. Jenny 
Slate, Paul Briganti, Gaby 
Hoff mann, Stephen Singer, 
Richard Kind

21:45 Uprowadzona 
- serial, Francja, USA

22:45 Złodziej życia 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Kanada, 2004, 
reż. D.J. Caruso, 
wyk. Angelina Jolie, 
Ethan Hawke, Kiefer 
Sutherland, Gena Row-
lands, Olivier Martinez, 
Tcheky Karyo

00:55 Tajemnice Laury 
01:55 Moc Magii 
04:05 Druga strona medalu 

- talk show

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

07:05 Looney Tunes Show
07:35 Kacper: Szkoła 

postrachu
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
- magazyn

15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
21:00 Śmierć na 1000 

sposobów
22:00 Galileo

00:00 Odznaka
 - fi lm sensacyjny
 W małym miasteczku 

w Luizjanie w tajem-
niczych okolicznościach 
ginie młody transwestyta. 
Szeryf Darl po ostatnim, 
zakończonym niepow-
odzeniem, śledztwie 
w sprawie morderstwa, 
tym razem musi zrobić 
wszystko, by znaleźć 
sprawcę i ratować swoją, 
podkopaną porażką, 
pozycję. 

02:05 TAK czy NIE
03:05 Graffi  ti
03:25 SuperLudzie
04:25 Magazyn Atleci

- magazyn sportowy
04:55 Trans World Sport

- program sportowy
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05:15 Telezakupy
05:55 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Serial fabularny
07:45 Alarm!- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ostatni zachód słońca

- western, prod. USA, 
1961, reż. Robert Aldrich

10:40 Opole na bis - koncert
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1997
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce 

- Wiedeńskie bobry - fi lm
13:45 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Teo - ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress

17:30 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP

18:35 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:05 Trzecia połowa 
19:30 Wiadomości
19:45 Mundial 2018 - studio
19:50 Mundial 2018 - 1/2F
22:10 Trzecia połowa
22:15 Alarm!- magazyn
22:35 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna - serial
23:25 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy 
- Zwycięstwo bez 
wodzów - serial TVP

01:10 Clintonowie kontra 
Obamowie. Sekrety 
rywalizacji - fi lm 
dokumentalny

02:15 Zaginiona - Okup

05:25 Koło fortuny
06:00 Na dobre i na złe 

- serial TVP
07:00 Ćwiczenia z wolności 

- reportaż
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 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015

13:55 W słońcu i w deszczu 
- Nie zapomniserial 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
18:40 Mundial oczami 

Polaków
19:05 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:10 Cztery wesela 

i pogrzeb
22:15 U Pana Boga

za miedzą 
- komedia

00:20 Instynkt 
- serial kryminalny 
prod. TVP

02:00 Miasto skarbów 
- Kolejka do śmierci 
- serial kryminalny TVP

02:50 Zakończenie

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango 

- telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
08:20 Doradca smaku 

- Musaka po Michelsku 
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła
10:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 19 + 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda

 - program obyczajowy
prod. Polska

19:00 Fakty

19:50 Uwaga! 
- magazyn

20:10 Doradca smaku 
- Maślankowe racuchy

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy 
21:35 Gra dla dwojga 

- fi lm komedia, USA, 
Niemcy, 2009, reż. Tony 
Gilroy, wyk. Clive Owen, 
Julia Roberts, Tom 
Wilkinson, Paul Giamatti, 
Wayne Duvall

00:05 Kuba Wojewódzki 
- talk show

01:05 Lista klientów 
- serial, USA

02:05 Mroczne zagadki Los 
Angeles - serial, USA

03:05 Uwaga! - magazyn
03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny, prod. 
Polska

09:45 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

 Mariusz nie może pogodzić 
się z rozwodem swoich 
rodziców. Cały czas ma 
nadzieję, że jego ojciec 
Eryk wróci do jego matki 
Bożeny, która rok po ode-
jściu męża poznała Jana. 
Chłopak nie akceptuje 
nowego partnera Bożeny. 

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn

16:40 Gliniarze
- serial kryminalny

 Zamordowany zostaje 
uwielbiany kabareciarz. 
W trakcie śledztwa 
detektywi odkrywają, 
że mężczyzna zmagał się 
z wieloma uzależnieniami. 

17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:10 X-Men geneza:
Wolverine

22:40 Adwokat
  - thriller
01:05 Króliczek 

- komedia
03:25 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

08:00 Wydarzenie aktualne
08:35 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:55 Legenda Tatr 

- dramat
11:00 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy 
- serial TVP

13:40 Mój przyjaciel 
wróg 
- dramat, prod. Francja, 
Izrael, Wielka Brytania, 
2012, reż. Eran Riklis, 
wyk. Stephen Dorff 

15:40 Taśmy Kultury
16:05 Taśmy Kultury 

- program publicystyczny
16:40 Lekcje pana Kuki - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
Austria, 2007

18:25 Do przerwy 0:1 - serial
19:05 Detektywi na wakac-

jach - serial
19:40 Studio Kultura

- Rozmowy 
- Monika Antczak

20:00 Lekkie obyczaje 
- Foxfi re - dramat, 
prod. Kanada, Francja, 
2012, reż. Laurent Cantet, 
wyk. Raven Adamson

22:30 Dziennik fi lozofa
- felieton

22:40 NIE-ZŁE-FIL-MY 
- Młode wilki 1/2 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 1997, reż. 
Jarosław Żamojda, wyk. 
Krzysztof Antkowiak

00:30 Mapa polskiego
dokumentu 
- Miłość 
- fi lm dokumentalny

02:15 Legendy Rocka 
- The Cure

03:05 Dolny Śląsk. 
Do zobaczenia 

03:35 Serenite - fi lm TVP

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

12:55 Agenci NCIS: 
Los Angeles
- fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:50 Tajemnice 
medyczne
- fi lm akcji

15:55 Kobra - oddział
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Błękitna głębia 2: 
Rafa - fi lm przygodowy
Sebastian i Dani to 
seksowna para, która 
w zamian za duże 
pieniądze podejmuje się 
poprowadzenia grupy 
nurków w głąb otaczającej 
wyspę rafy. Podwodna 
eskapada pośród bogatej 
hawajskiej rafy przeradza 
się jednak w niebezpiec-
zną wyprawę.

21:50 Anakondy: Polowanie 
na Krwawą Orchideę 

23:50 Trzynasty Apostoł 
02:20 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum policji 
05:00 Tajemnice medyczne 

- fi lm akcji

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:20 Szpital - program 
obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny
- program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów
- serial S-F, USA

09:15 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
18:00 Dr House II - serial 

obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Zapłata 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2003, reż. John 
Woo, wyk. Ben Affl  eck, 
Uma Thurman, Aaron 
Eckhart, Paul Giamatti, 
Colm Feore, Joe Morton, 
Michael C. Hall

22:35 Firefox 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1982, reż. Clint 
Eastwood, wyk. Clint 
Eastwood, Freddie Jones, 
David Huff man, Warren 
Clarke, Ronald Lacey, Nigel 
Hawthorne

01:10 Masters of Sex 
- serial, USA

02:30 Moc Magii 
04:40 Druga strona 

medalu 
- talk show

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

07:05 Kacper: Szkoła 
postrachu

08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
 Patrol przyjeżdża na 

miejsce kolizji dwóch 
pojazdów. Obaj 
poszkodowani, Sebastian 
i Patryk, zrzucają winę na 
siebie nawzajem. Również 
dla policjantów nie jest 
jasne, kto ponosi winę 
za wypadek. Sebastian, 
właściciel pierwszego 
samochodu mówi, że 
musiał hamować, bo nagle 
podczas jazdy zupełnie 
stracił widoczność, a szyba 
została zniszczona. 

11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

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

14:00 STOP Drogówka
15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy  
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Syrena
  - horror 
 Cyniczny właściciel cyrku, 

Angus, nie może uwierzyć 
we własne szczęście kiedy 
spotyka na swej drodze 
prawdziwą syrenę. 

23:00 Kruk
01:05 STOP Drogówka

- magazyn
02:05 TAK czy NIE
03:05 Graffi  ti
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05:20 Telezakupy
05:55 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Serial fabularny
07:45 Alarm! - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mundial 2018
10:50 Opole na bis - koncert
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1997
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce 

- Żyrafa - świat z wysoka
- fi lm dokumentalny

13:45 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!- magazyn
15:35 Teo - ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn
16:05 Serial fabularny
16:50 Fundusze Europejskie 
17:00 Teleexpress

17:30 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP

18:35 Jeden z dziesięciu
- teleturniej

19:05 Trzecia połowa
19:10 Pogoda
19:15 Sport
19:30 Wiadomości
19:45 Mundial 2018 

- studio
19:50 Mundial 2018 - 1/2F
22:10 Trzecia połowa
22:15 Alarm!- magazyn
22:35 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna - serial
23:30 Święta wojna Rosjan 

- fi lm dokumentalny
00:30 Nic śmiesznego 

- komedia
02:15 Sfora - serial TVP
03:20 Notacje

05:25 Koło fortuny 
06:00 Na dobre i na złe 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z Tobą - serial
13:55 W słońcu i w deszczu 

- W szachu - serial TVP
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada - teleturniej
16:30 Koło fortuny
17:10 Czarna Perła - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Mundial oczami 

Polaków
19:05 Barwy szczęścia - serial

20:10 Kino relaks 
- Miłość po francusku 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2013, 
reż. David Moreau, 
wyk. Virginie Efi ra, 
Pierre Niney, Charles 
Berling, Gilles Cohen, 
Camille Japy
Kiedy 38-letnia 
Alice poznaje czarującego 
20-latka, otoczenie nagle 
zmienia o niej zdanie. 
Kobieta postanawia 
wykorzystać tę sytuację, 
by zrobić karierę. 

21:55 Jedyna szansa - serial
00:10 Cztery wesela 

i pogrzeb
02:15 Glina - serial 

kryminalny TVP
04:10 Zakończenie dnia

05:40 Mango - telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła
10:30 Ukryta prawda 
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 19 + 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial
20:55 Milionerzy 

21:30 Wredne dziewczyny 
- fi lm komedia
USA, Kanada, 2004,
reż. Mark Waters, 
wyk. Lindsay Lohan, 
Rachel McAdams, Tina 
Fey, Tim Meadows,
Amy Poehler, Lacey 
Chabert, Amanda Seyfried

23:35 Piętno przeszłości 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2009, reż. John 
Polson, wyk. Russell 
Crowe, Jon Foster, 
Sophie Traub, Laura
Dern, Alexis Dziena

01:35 MasterChef Junior 
- program kulinarny

03:05 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
09:45 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
 Krystian odbiera dziwny 

telefon - po drugiej stronie 
ktoś torturuje mężczyznę. 
Numer należy do groźnego 
gangstera, ale gdy polic-
janci docierają do niego, 
okazuje się, że to on był 
ofi arą. 

12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich

20:40 Króliczek
  - komedia
 Kiedy Shelley, 

ulubiony króliczek 
rezydencji Playboya 
zostaje wyrzucona 
z najbardziej popularnego 
domu w mieście, nie 
trudno zgadnąć jak 
szybko zagubi się 
w dziczy Beverly Hills. 
Wszystko zmienia się 
z chwilą, gdy 27-latka 
poznaje świat sto-
warzyszenia studenckiego 
Zeta Alpha Zeta. 

22:45 Totalny kataklizm
00:30 Charlie i Boots
02:45 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Szlakiem Kolberga
08:30 Studio Kultura
08:45 Rzecz Polska - Fotel 366 

Józefa Chierowskiego
09:15 Lekcje pana Kuki 

- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, Austria, 2007

11:00 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 
- serial TVP

13:40 Cudze szczęście - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
1997, reż. Mirosław Bork

15:15 Studio Kultura - Roz-
mowy - Monika Antczak, 
Maciej Radziwiłł

15:35 Taśmy Kultury -pasmo 
programów archiwalnych

16:30 Wyrok na Franciszka 
Kłosa - dramat wojenny, 
prod. Polska, 2000, reż. 
Andrzej Wajda, wyk. 
Mirosław Baka, Maja 
Komorowska, Grażyna 
Błęcka-Kolska, Artur Żmi-
jewski, Krzysztof Globisz

18:25 Detektywi 
na wakacjach - serial 
przygodowy TVP

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

- Konformista 
- dramat, prod. Niemcy, 
Francja, Włochy, 1970

22:05 Dziennik fi lozofa 
22:25 Pocztówki z wakacji

- Paryż na bosaka
24:00 Portrety - Oskar 

Kolberg. Życie i pasja
00:55 Performance 
01:30 Informacje kulturalne 
01:50 Wieczór kinomana 

- Konformista 
- dramat

03:50 Problemat profesora 
Czelawy - horror 

05:00 Teledysk

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

12:55 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

14:50 Tajemnice medyczne 
- fi lm akcji

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Arena

22:00 Spartakus: 
Krew i piach 
- fi lm akcji
Skazany na niewolę 
Spartakus jednoczy 
wokół siebie armię niewol-
ników i podejmuje walkę z 
wojskami Republiki.

00:10 Trzynasty Apostoł 
02:20 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:00 Taki jest świat
- program informacyjny

03:55 Biesiada
na cztery pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Tajemnice 
medyczne 
- fi lm akcji

05:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:20 Szpital - program 
obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów
- serial S-F, USA

09:15 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
18:00 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda

20:00 Bez granic 
- fi lm melodramat, 
USA, Niemcy, 2003, 
reż. Martin Campbell, 
wyk. Angelina Jolie, Clive 
Owen, Teri Polo, Linus 
Roache, Noah Emmerich, 
Timothy West

22:35 Olimp - serial, Wielka 
Brytania, Kanada

23:45 Suma wszystkich 
strachów 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2002, reż. Phil 
Alden Robinson, wyk. Ben 
Affl  eck, Morgan Freeman, 
James Cromwell, Ken 
Jenkins, Liev Schreiber, 
Bruce McGill, Alan Bates

02:20 Moc Magii 
04:30 Druga strona medalu 

- talk show

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

07:05 Kacper: Szkoła 
postrachu

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 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
 Na komendę dzwonią 

dwie studentki. Dziewczy-
ny twierdzą, że sąsiad 
z naprzeciwka podgląda 
je i robi im zdjęcia. 

19:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny

21:00 Wzgórza mają oczy 2
 - horror 
 Kontynuacja horroru 

o monstrualnej rodzinie 
kanibali, która urządza 
na odciętej od świata 
meksykańskiej pustyni. 
Tym razem jej ofi arami 
padają młodzi funkcjonar-
iusze Gwardii Narodowej, 
którzy na pustyni 
odbywają swój pierwszy 
poważny trening. 

22:55 Droga milionerów
 Przedstawiciel handlowy 

Greg Newman jedzie 
taksówką z lotniska, gdy 
kierowca Sammy potrąca 
na ulicy młodą kobietę.  

00:45 Galileo
- popularno-naukowy

01:45 Graffi  ti
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07:45 Alarm!- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mundial 2018: - 1/2F
10:50 Opole na bis - koncert
11:05 Dr Quinn - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce

- Dzika Słowacja - fi lm
13:45 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Teo - ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:30 Korona królów 
18:30 Opole na bis - koncert
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:15 Alarm!- magazyn
20:35 Mundial 2018

21:10 Sprawa dla reportera
22:05 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:30 Ocaleni - reality show
23:35 Wojsko - polskie.pl
00:05 Anno Domini

- Biblii ciąg dalszy 
- serial prod. USA, 2015

01:45 Sprawa dla reportera
02:45 Oczy niebieskie 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1994, 
reż. Waldemar Szarek, 
wyk. Grzegorz 
Damięcki, Magdalena 
Wójcik, Magdalen 
Zawadzka

04:20 Notacje 
- Michał Bristigier. 
Muzyka to Tajemnica
- cykl dokumentalny

04:35 Zakończenie dnia

05:55 Na dobre i na złe - serial
06:50 Podróże z historią 
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
13:55 W słońcu i w deszczu 

- serial TVP
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada - teleturniej
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Mundial oczami 

Polaków
19:05 Barwy szczęścia - serial

20:10 Kino relaks 
- Cartouche - Rabuś 
Wspaniały
- serial, prod. Francja

 Cartouche chce wziąć 
odwet za śmierć 
narzeczonej. Wraz z 
rebeliantami upokarza 
regenta. Rozpoczyna się 
śmiertelna rozgrywka. 
Cartouche porywa siostrę 
szefa policji. Młodzi 
zakochają się w sobie.

22:00 Kontakt - serial kryminal-
ny, prod. Francja, 2016

23:05 Miłość po francusku 
- komedia romantyczna

00:50 Jedyna szansa - serial
03:05 Enej akustyczno 

elektrycznie 
- koncert

03:50 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
08:20 Doradca smaku - Carpac-

cio z kaczki z awokado 
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła
10:30 Ukryta prawda 
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 19 + 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda 
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
-rozrywkowy
prod. Polska

22:30 Truman Show
- fi lm obyczajowy, 
USA, 1998, reż. Peter 
Weir, wyk. Jim Carrey,
Laura Linney, Noah 
Emmerich, Natascha 
McElhone, Ed Harris

00:30 Wredne dziewczyny
- fi lm komedia
USA, Kanada, 2004, 
reż. Mark Waters, 
wyk. Lindsay Lohan, 
Rachel McAdams, Tina 
Fey, Tim Meadows, Amy 
Poehler, Lacey Chabert, 
Amanda Seyfried

02:40 Uwaga! - magazyn
03:05 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
09:45 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
 W agencji modelek 

dochodzi do brutalnego 
pobicia jednej z modelek, 
kobieta zostaje również 
zgwałcona. 

12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial 

20:05 Mój chłopak się żeni
  - komedia romantyczna 

Julianne Potter i Michael 
O’Neal byli kilka lat temu 
parą. Ich związek nie był 
udany, mimo to jednak 
pozostali najlepszymi 
przyjaciółmi. 

22:15 To Twoja wina
 30-letnia dziennikarka 

- Renata Kroczek 
- na potrzeby nowego 
artykułu zakłada profi l 
na portalu randkowym. 
Ukrywa ten fakt przed 
zazdrosnym mężem 
Przemkiem. 

23:30 Razem czy osobno
 - komedia romantyczna
02:05 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

- program rozrywkowy

08:00 Dezerterzy - Marcin 
Zieliński - rozmowa

08:30 Informacje kulturalne 
08:50 Którędy po sztukę 

- Paweł Althamer
- magazyn

09:10 Wyrok na Franciszka 
Kłosa - dramat wojenny

11:00 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 
- serial TVP

13:50 Cesarskie cięcie 
- komedia

15:25 Taśmy Kultury 
16:25 Siódmy pokój - fi lm 

biografi czny
18:25 Detektywi na wakac-

jach - serial przygodowy
19:40 Studio Kultura

- Rozmowy 
20:00 Kobra - Okno na morze 
21:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Tam, gdzie 
rosną poziomki - fi lm

23:05 Scena Klasyczna
23:40 Dziennik fi lozofa

23:55 Kino nocne - Aviator 
- fi lm fabularny
prod. USA, Niemcy, 
2004, reż. Martin Scorsese, 
wyk. Leonardo DiCaprio, 
Cate Blanchett, Kate 
Beckinsale

02:50 Taśmy Kultury 
- Spotkania z profesorem 
Zinem - Piórkiem i węglem

03:20 Taśmy Kultury 
- Mini wykłady 
o maxi sprawach 
- Leszek Kołakowski
“O sprawiedliwości”

03:35 Taśmy Kultury 
- Tischnera historia 
fi lozofi i po góralsku 

03:50 Miłość w przejściu 
podziemnym - fi lm

04:55 Teledysk
05:30 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

11:00 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

12:55 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

14:50 Tajemnice 
medyczne 
- fi lm akcji

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Sztos 2
- komedia sensacyjna
Podczas stanu wojennego 
“Synek” i Janek trans-
portują do Warszawy 
poszukiwanego działacza 
Solidarności.

22:00 Kariera Nikosia 
Dyzmy - komedia 
prod. Polska

00:10 Żyleta 
02:15 Biesiada 

na cztery pory roku
- serial obyczajowy

03:40 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:25 Biesiada 
na cztery pory roku 
- serial obyczajowy

05:00 Tajemnice 
medyczne 
- fi lm akcji

05:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:20 Szpital - program 
obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów
- serial S-F, USA

09:15 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 
obyczajowy, Polska

18:00 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

19:00 Ukryta prawda 

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

21:40 Lucyfer
- serial, USA

22:40 Rush 
- serial, USA

23:35 Ognista miłość II 
- fi lm komedia, 
USA, 2013, reż. Ken 
Marino, wyk. June Diane 
Raphael, Michael Ian 
BlackAdam Brody, 
Michael Cera, Colin Hanks, 
Ben Stiller

03:15 Moc Magii

06:00 Detektywi w akcji
 - serial kryminalny

07:05 Kacper: Szkoła 
postrachu

08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
 Policja zostaje wezwana 

na osiedle domków jedno-
rodzinnych. Jeden z miesz-
kańców domu wezwał 
policję, kiedy przyłapał w 
swojej altanie dziewczynę, 
która najprawdopodobniej 
się tam włamała. 

10:30 Na Patrolu
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk - serial
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka
15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:15 Nieletni/pełnoletni
 - komedia 
 Jeff  Chang jest wzorowym 

uczniem. Szykuje się 
do najważniejszego 
egzaminu w życiu. 
Dzień wcześniej koledzy 
postanawiają uczcić jego 
urodziny. Za kilka godzin 
będzie pełnoletni. Ta noc 
nie może skończyć się na 
jednym piwie. 

23:00 Do zaliczenia
 Johnny Brandy 

kończy szkołę średnią. 
Przed pójściem do 
koledżu postanawia 
zdobyć niezbędne jej 
zdaniem doświadczenie 
seksualne. 

01:05 Galileo
- popularno-naukowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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6.07

7.07

8.07

9.07

10.07

11.07

12.07

Dominika, Dominiki, Łucji
Światowy Dzień Pocałunku

Benedykta, Odo
Światowy Dzień Czekolady

Adriana, Prokopa, Elżbiety

Sylwii, Weroniki, Zenona
Dzień Chodzenia Do Pracy Inną 
Drogą

Filipa, Almy, Amelii
Dzień Nikoli Tesli

Olgi, Piusa
Światowy Dzień Ludności

Bruno, Paulina
Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej

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
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REKLAMA

KRZYŻÓWKA

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

BELLA I SEBASTIAN (2D Dub)
OD 06.07 DO 09.07 ORAZ 12.07 – GODZ. 16:00; 10.07 I 11.07 – GODZ. 
15:00

OCEAN`S 8 (2D napisy)
OD 06.07 DO 09.07 ORAZ 12.07 – GODZ. 20:00; 10.07 – GODZ. 21:00
I, ŻE CI NIE ODPUSZCZĘ (2D napisy)
OD 06.07 DO 09.07 ORAZ 12.07 – GODZ. 18:00; 10.07 – GODZ. 17:00; 
11.07 – GODZ. 19:00
DKF – MARIA CALLAS
10.07 – GODZ. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
TEATR NIECZYNNY (przerwa wakacyjna)

REKLAMA
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