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To ulubione miejsca spotkań 
późną porą, kiedy z miasta 

przyjeżdżają tam z własnym 
prowiantem i napitkiem. 

27°27°

26°14° 25°13° 27°12° 27°14° 27°14° 26°15°

PIĄTEK                                           13 lipca

SO

ND PN WT ŚR CZ

Jacek Niezgodzkiradny miasta Żary

REKLAMA AUTOREKLAMA

przyjeżdżają tam z własnym 
prowiantem i napitkiem. 

W świętoszowskim 
Klubie Wojskowym 
amerykańscy 
żołnierze z Pancernej 
Brygadowej Grupy 
Bojowej (ABCT) 
poznawali bogate 
i ciekawe karty 
historii Polski - 
kraju, do którego 
przybyli w ramach 
sojuszniczych 
zobowiązań.
Organizowane już po raz kolej-
ny przedsięwzięcie pod nazwą 
„Poland - place of freedom”, to 
prelekcje historyczne prowadzo-
ne przez majora Zbigniewa Zie-
lonkę, specjalistę Wydziału Upo-
wszechniania Tradycji Orężnych 
z Wojskowego Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej (WCEO) oraz 
komandora porucznika Krzysz-

tofa Rumińskiego z 6. Wojsko-
wego Oddziału Gospodarczego. 
Wykłady, multimedialne prezen-
tacje oraz projekcje fragmentów 
fi lmów mają przybliżyć reprezen-
tantom armii Stanów Zjednoczo-
nych najważniejsze wydarzenia 
z dziejów Polski. 

Dziewięciomiesięczny po-
byt w ramach rotacji ABCT to nie 
tylko poligony i szkolenie. To tak-
że poznawanie kultury, zwycza-
jów oraz orężnych tradycji kraju 
nad Wisłą.

- Jest to już kolejna edycja 
prelekcji historycznej. Poprzed-
ni rok wskazał, iż historia Polski 
stanowi ważny element asymila-
cji kulturowej naszych sojuszni-
ków. Poznają w ten sposób nasz 
kraj oraz te wartości, które są naj-
ważniejsze i stanowią wykładnię 
życia dla każdego Polaka – pod-
kreślił major Zbigniew Zielonka, 
prelegent z WCEO. 

Wagę takich swoistych lek-
cji historii zauważają amerykań-
scy żołnierze. 

- Z poznanych dotychczas 
kart historii Polski, w mojej pa-
mięci utrwaliła się postać do-
wódcy 1 Polskiej Dywizji Pan-
cernej, generała Stanisława 
Maczka. Przyznam, iż czuję du-
mę służąc ramię w ramię z żoł-
nierzami 11 Lubuskiej Dywi-
zji Kawalerii Pancernej, którzy 
są spadkobiercami tych trady-
cji - mówi starszy podofi cer do-
wództwa Pancernej Brygadowej 
Grupy Bojowej, CSM James Li-
ght Jr.

W przeprowadzonym spo-
tkaniu udział wzięło blisko dwu-
stu żołnierzy, stacjonujących 
w garnizonach Czarnej Dywi-
zji – Żaganiu, Bolesławcu oraz 
Świętoszowie. 

por. Krzysztof Gonera, PAS

Amerykanie poznają historię

Poprzez lekcje historii można lepiej poznać kraj, w którym się przebywa 
fot.11LDKPanc por. Krzysztof Gonera

Amerykanie poznali historię polskiego oręża, ale nie tylko tę, związaną 
z okresem II Wojny Światowej fot.11LDKPanc por. Krzysztof Gonera

Ciekawa prezentacja multimedialna budziła zainteresowanie amerykańskich wojskowych 
fot.11LDKPanc por. Krzysztof Gonera
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ŻARY Kolejny problem w sezonie letnim - śmieci.

Sezonowi syfiarze
Ładna pogoda 
zachęca do 
spędzania czasu 
na świeżym 
powietrzu. 
Niestety, w ślad 
za amatorami 
przesiadywania 
pod chmurką, 
pojawiają się 
sterty śmieci.

Nie raz już poruszaliśmy 
problem “słabego dbania” o 
otoczenie. Zapewne wszy-
scy chcieliby, aby najbliż-
sza okolica była czysta i za-
dbana. Ogólnie rzecz bio-
rąc, można stwierdzić, że 
miasto Żary jest ładne. Są 
jednak miejsca, które prze-
czą tej tezie. Od dawna pro-
blemem są wiaty śmietni-
kowe, a w zasadzie ich oto-
czenie. Głównie za spra-
wą odpadów wielkogaba-
rytowych, które usuwane są 
przez Pekom raz na kwartał. 
Harmonogram ich wywozu 
jest wywieszany na śmiet-
nikach, ale i tak niektórzy 
wywalają tam co popadnie 
i kiedy popadnie. Efekt jest 
taki, że na osiedlach miesz-
kaniowych powstają swo-
iste małe wysypiska, któ-
re mieszkańcy - chcąc nie 
chcąc - muszą na co dzień 
oglądać.

Praktycznie przez ca-
ły rok śmieci wywalane są 
na terenach leśnych, przy 
drogach, ale teraz doszedł 
jeszcze jeden problem - 
śmiecenie “rekreacyjne”.

Więcej śmieci latem
Słońce zachęca do wypo-
czynku w plenerze. Jak naj-
bardziej nadają się do tego 
miejskie tereny rekreacyjne. 
Tyle, że im bardziej popu-
larne, tym bardziej zaśmie-
cone. Ostatnio rekordy bi-
je chyba park przy ulicy Pa-
derewskiego i Czerwonego 
Krzyża, który - przypomnij-
my - cały czas jest jeszcze 
terenem budowy. Nie po-
winno więc dziwić niektó-
rych matek to, że po alej-
kach trudno czasem przeje-
chać wózkiem dziecięcym, 
a i małe rowerki z trudno-
ścią poruszają się po kamy-
kach. Te miejsca są jesz-

cze nie wykończone i ścież-
ki będą jeszcze sukcesyw-
nie uzupełniane ostateczną 
warstwą. Jednak do tej pory 
zamontowano tam już spo-
ro urządzeń sportowo-re-
kreacyjnych. Mieszkańcy 
z chęcią korzystają z urzą-
dzeń siłowych, rowerzyści 
jeżdżą po specjalnym to-
rze, dzieciaki bawią się na 
wymalowanych planszach 
do gier. I nikt nie miałby 
nic przeciwko temu, gdyby 
nie zrywane taśmy zabez-
pieczające dostęp do nie-
których miejsc oraz… ster-
ty śmieci. Obok ławek sto-
ją już śmietniki, a właściwie 
tylko obudowy do śmietni-

ków, bez dna. Czy tak trud-
no zauważyć, że wrzuco-
na tam butelka wypada na 
piasek i zostawienie jej jest 
tym samym, co zwyczajne 
rzucenie śmiecia na chod-
nik? Ale jak już leży jedna 
czy dwie, to pojawiają się 
kolejne. Widocznie jeden 
śmieć więcej na kupie śmie-
ci nie robi już różnicy. 

Ciężko zabrać
Duża drewniana wiata to 
przegląd asortymentu opa-
kowań po produktach skle-
pów z alkoholem i przeką-
skami. Właściwie nie da się 
tam wejść, żeby o coś się 
nie potknąć. A było tak ele-

gancko i estetycznie. Flasz-
ki pozostawione na stołach, 
walające się opakowania 
plastikowe. Być może sami 
syfiarze brzydzą się tam już 
iść, bo brudno i pełno śmie-
ci. Ktoś tam jednak naśmie-
cił, tych odpadów nie przy-
wiał wiatr. 

A przecież nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby - 
przy braku śmietnika - to co 
przynieśliśmy, zabrać ze so-
bą i wyrzucić w miejscach 
do tego przeznaczonych. 
Pusta butelka waży prze-
cież jeszcze mniej i łatwiej 
ją wynieść, niż przynieść. 
Torba po chrupkach złożo-
na w kosteczkę, czy zgnie-

ciona w kulkę, nie dość że 
nic nie waży, to jeszcze 
miejsca prawie nie zajmuje 
w kieszeni. Sprzątanie nie 
jest trudne. 

Uczmy się sprzątać 
po sobie. Uczmy dzieci, że 
porządek wokół, to życie w 
ładniejszym miejscu. Nie 
bójmy się zwracać uwagę 
tym, którzy zostawiają po 
sobie śmieci. Być może ten 
ktoś następnym razem się 
zastanowi, zanim zostawi 
po sobie bałagan. 

To na pewno też kwe-
stia nawyków i wychowa-
nia. Dobry przykład powin-
ni dawać rodzice, dziad-
kowie. Jeśli w otoczeniu 
dziecka będą śmieciarze, to 
ono pomyśli, że tak już jest 
i to normalne. Na swoim 
podwórku jeszcze posprzą-
ta, ale park jest już prze-
cież niczyj. Być może kie-
dyś wszyscy nauczymy się 
traktować przestrzeń wspól-
na, jako wspólną własność.

O tym, jak ważne jest 
wychowanie, świadczy ta-
ka oto sytuacja. Podczas 
meczu, obok boiska jednej 
z lokalnych drużyn, bawiło 
się trzech małych chłopców. 
Płyta boiska ogrodzona by-
ła biało-czerwoną taśmą. 
Jeden z nich zatrzymał dru-
giego, który chciał pod nią 
przejść i powiedział, że nie 
można, bo za taką taśmę się 
nie wchodzi. Ktoś chłop-
ca tego nauczył. A od tego 
chłopca mógłby się uczyć 
niejeden dorosły.

Andrzej Buczyński

Teren parku przy ul. Paderewskiego pięknieje z każdym dniem, ale też jest coraz bardziej zaśmiecony fot. Andrzej Buczyński

Skatepark. Butelka leży tuż przy śmietniku. Widocznie ciężko było trafić fot. Andrzej Buczyński Wiata w parku przy ul. Paderewskiego. Opakowania po jedzeniu pod ławką fot. Andrzej Buczyński
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Teren parku przy ul. Paderewskiego pięknieje z każdym dniem, ale też jest coraz bardziej zaśmiecony fot. Andrzej Buczyński

Skatepark. Butelka leży tuż przy śmietniku. Widocznie ciężko było trafić fot. Andrzej Buczyński Wiata w parku przy ul. Paderewskiego. Opakowania po jedzeniu pod ławką fot. Andrzej Buczyński
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Jacek Niezgodzki, radny miejski
- Chciałbym zwrócić uwagę na teren wokół 
basenu przy ulicy Źródlanej. Basen jest bar-
dzo intensywnie użytkowany, lato mamy pięk-
ne. Służby powinny zwrócić uwagę na zanie-
czyszczenie terenu wokół dróg dojazdowych, 
szczególnie wokół parkingu położonego u gó-
ry przy ulicy Leśnej i drogi od parkingu do  
basenu. Wygląda to dość nieciekawie. Oczywi-
ście nie tylko użytkownicy basenu tam śmiecą. 
Są to ulubione miejsca spotkań późną wieczo-
rową porą, kiedy z miasta przyjeżdżają tam sa-
mochody z własnym prowiantem i napitkiem. 
Tam się biesiaduje. Trzeba by zwiększyć inten-
sywność sprzątania tych miejsc.

Leszek Wroczyński, radny miejski
- Chciałbym zwrócić uwagę na okolice ulicy 
Szymanowskiego, skatepark i cały ten plac. 
Wielokrotnie ludzie zwracali mi uwagę na mło-
dzież, która przesiaduje na tych betonowych 
ławach w pobliżu Biedronki, piją tam alkohol  
i śmiecą. Sam widzę to na własne oczy, bo wie-
lokrotnie tam przechodzę. Skatepark jest bar-
dzo zabrudzony. Leżą rozbite butelki, a tam 
dzieci jeżdżą na rolkach, biegają. Młodzież, 
która tam przebywa, zachowuje się głośno, pa-
dają wulgaryzmy. Zwracałem już na to uwa-
gę dzielnicowemu. Ja wiem jak to jest, gdy 
człowiek jest młody i bawi się, ale to co jest 
tam obecnie, stwarza już jakieś potencjalne  
zagrożenie. Prosiłbym służby miejskie, a po-
licję swoją drogą, żeby zintensyfikowały ob-
serwację tych miejsc. Co prawda, na szkole  
zamontowany jest monitoring, ale on nie obej-
muje tych ławek, na których codziennie od  
popołudnia do późnych godzin wieczornych 
przesiadują kilkunastoosobowe grupy mło-
dzieży. Spaceruje tam dużo małych dzieci, 
starsi ludzie chcą mieć spokój, a niestety nie 
można tam wypoczywać. Należy też zintensy-
fikować sprzątanie tego placu.

Olaf Napiórkowski, wiceburmistrz Żar
- Myślę, że zwrócimy na te miejsca więcej uwa-
gi. Ale nie w tym jest problem, żeby sprzątać po 
wszystkich, co tam śmiecą. Tutaj trzeba zwró-
cić uwagę na tą naszą - ogólnie rozumianą - 
kulturę. Wszyscy powinniśmy na to reagować. 
Za każdym razem, jak widzę takie sytuacje, to 
osobiście zwracam uwagę. Inaczej tego proble-
mu nie rozwiążemy. A dotyczy on wszystkich 
mieszkańców Żar, bo to też są czyjeś dzieci, 
pod czyjąś opieką. Samo sprzątanie nic nie da. 
Widzimy, jak to wygląda przy wiatach śmiet-
nikowych, przy wielu naszych obiektach re-
kreacyjnych. Wszyscy musimy z tym walczyć.  
Musi zmienić się mentalność zarówno tych, 
który śmiecą, jak i ludzi mieszkających wokół. 
Takie zachowania powinniśmy napiętnowywać 
za każdym razem.

Po co to zostawili? fot. Andrzej Buczyński Okolice ul. Źródlanej fot. Andrzej Buczyński Wspomnienie po plenerowej zabawie  fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński
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Działacze 
organizacji 
kresowych oraz 
mieszkańcy 
powiatu 
żarskiego uczcili 
pamięć ofiar 
ludobójstwa 
dokonanego 
na Kresach II 
Rzeczypospolitej 
Polskiej przez 
ukraińskich 
nacjonalistów.
W samo południe w Żarach 
zawyły syreny alarmowe. 
Chwilę potem pod „Krzy-
żem Wołyńskim” na żar-
skim cmentarzu komunal-
nym rozpoczęła się uroczy-
stość z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci Ofiar Ludo-
bójstwa dokonanego przez 
OUN-UPA na obywatelach 
II Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Licznie zgromadzo-
nych gości witali preze-
si żarskich organizacji kre-
sowych: Józef Tarnio-

wy, prezes Kresowego To-
warzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego im. Or-
ląt Lwowskich oraz bra-
cia: Krzysztof Kopociński, 
prezes Klubu Tarnopolan 
Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Pd-Wsch. 
i Zbigniew Kopociński, 
prezes żarskiego oddzia-
łu Stowarzyszenia Upa-

miętnienia Zbrodni Ukraiń-
skich Nacjonalistów. Uro-
czystość uświetniła Kom-
pania Honorowa Wojska 
Polskiego i poczty sztan-
darowe, zebrani odśpiewali 
hymn, a po okolicznościo-
wych przemówieniach, wy-
słuchaniu Apelu Poległych, 
składaniu kwiatów i zapa-
leniu zniczy, wszyscy sta-

nęli do wspólnego zdjęcia.
Zanim rozpoczęły się 

uroczystości na cmentarzu, 
działacze organizacji kre-
sowych złożyli kwiaty i za-
palili znicze pod tablica-
mi upamiętniającymi ofia-
ry ludobójstwa przy koście-
le pw. św. Józefa Oblubień-
ca oraz tablicą poświęconą 
„Sprawiedliwym Ukraiń-

com”, która wisi od trzech 
lat na murach obronnych, 
na ul. Podwale. 

W 2015 r. na uro-
czystym odsłonięciu tabli-
cy zjawili się osobiście lub 
przesłali listy przedstawi-
ciele wszystkich narodo-
wości mordowanych na 
Kresach: Żydów, Węgrów, 
Czechów, Słowaków, Or-

mian.
- Jedyny, który odmó-

wił to Andrij Deszczycia, 
ambasador Ukrainy. To po-
kazuje stosunek do sprawy. 
Jeżeli byśmy zapytali pa-
na ambasadora jak ocenia 
sprawiedliwych Ukraiń-
ców, a jak w tym kontekście 
banderowców, to dowie-
dzieliśmy się, jaką twarz 
ma współczesna Ukraina - 
tłumaczy Krzysztof Kopo-
ciński. - Ukraińcy, którzy 
ratowali Polaków uważani 
są tam za zdrajców - wtó-
ruje bratu Zbigniew Kopo-
ciński.

Po uroczystości na 
cmentarzu, w siedzibie Kre-
sowego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego 
im. Orląt Lwowskich, go-
spodarze i zgromadzeni go-
ście uczestniczyli w panelu 
dyskusyjnym „Czy Polacy 
pomordowani przez ukra-
ińskich ludobójców docze-
kają się godnego pochów-
ku?”. 

Paweł Skrzypczyński

ŻARY 75. Rocznica Ludobójstwa na Kresach

Uroczystość na cmentarzu miała godną rangi oprawę fot.Paweł Skrzypczyński

Pod tablicą upamiętniającą Sprawiedliwych Ukraińców sta-
wili się świadkowie tragicznych wydarzeń sprzed kilkudzie-
sięciu lat fot.Paweł Skrzypczyński

Józef Tarniowy witał i dziękował gościom, którzy stawili się 
pod tablicą i na cmentarzu fot.Paweł Skrzypczyński

Kwiaty składali przedstawiciele samorządów, działacze 
kresowi, przedstawiciele Wojska Polskiego, Straży Pożarnej  
i mieszkańcy powiatu fot.ARMG

Nieustanne wołanie o pamięć

Ukraińscy zbrodniarze nie mogą w Polsce liczyć na zapomnienie fot.Paweł Skrzypczyński
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Pod Krzyżem Wołyńskim złożyli kwiaty i zapalili znicze 
przedstawiciele samorządu powiatowego, wywodzący się  
z różnych środowisk politycznych fot.Paweł Skrzypczyński

Pamięć o pomordowanych Polakach przetrwa dzięki zaangażowaniu wszystkich ludzi dobrej woli fot.Paweł Skrzypczyński

Dyskusja w siedzibie kresowian trwała jeszcze długo po uroczystości fot.Paweł Skrzypczyński

Krwawa Niedziela
Dokładnie 75 lat temu, 11 lipca 1943 r. doszło do 
kulminacyjnego punktu ludobójstwa na polskiej 
ludności cywilnej, na Wołyniu, dokonanego przez 
Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraiń-
ską Powstańczą Armię, wspieranych przez ukra-
ińską ludność cywilną. Wydarzenia te nazywane 
są „Krwawą niedzielą”. Tego dnia zaatakowanych 
zostało 99 miejscowości, masakrowano Polaków 
podczas mszy w kościołach, mordowano i palono 
całe wsie. Masakry były kontynuowane w kolej-
nych dniach.

Jak budować świadomość
Pamięć o ludobójstwie na Kre-
sach II Rzeczypospolitej Polskiej 
podtrzymują żyjący świadkowie 
tych tragicznych wydarzeń i dzia-
łacze organizacji kresowych. Ży-
jących świadków ubywa, działa-
cze robią wszystko, co tylko mo-
gą, aby pamięć przetrwała. Po-
lityka władz polskich ciągle - 
i tak się dzieje od lat - jest zacho-
wawcza. Geopolityka i spór mię-
dzy mocarstwami o przyszłość 
i „przynależność” Ukrainy spra-
wia, że na pierwszy plan wyszły 
kwestie bezpieczeństwa Polski. 
Środowisko kresowian ta spra-
wa bardzo boli. Chcieliby ja-
snego i stanowczego działania 
władz polskich, wskazując jak 
o swoich ofiarach pamiętają np. 
Żydzi, mający w tych sprawach 
silne wsparcie państwa Izrael. 
Co gorsza, na Ukrainie politycz-
ni spadkobiercy zbrodniczej ide-

ologii nacjonalistów spod znaku 
OUN-UPA, robią wszystko, co tyl-
ko mogą, aby honorować człon-
ków tych organizacji, czyniąc ich 
„bohaterami” walk o wolną Ukra-
inę. Nazywają ich imieniem uli-
ce i place, organizują marsze pa-
mięci, stawiają pomniki. Mają 
w tych działaniach wsparcie hi-
storyków, urzędników państwo-
wych i władz samorządowych. 
Ukraina zablokowała np. możli-
wość dokonania przez polskich 
specjalistów ekshumacji zakopa-
nych, jak dzikie zwierzęta, w do-
łach śmierci, pomordowanych 
Polaków - ofiary wciąż nie mogą 
być godnie pochowane pod wła-
snym imieniem i nazwiskiem. Cóż 
można zrobić? Można domagać 
się od polskich polityków dzia-
łania. Można weryfikować wy-
borcze obietnice. Przede wszyst-
kim jednak ważna jest edukacja 
młodego pokolenia Polaków. Te-

mat ludobójstwa na Kresach był 
przez kilka dekad przemilczany, 
istniał jedynie w rodzinnych opo-
wieściach i wspomnieniach. Dla 
zbudowania świadomości wiele 
zrobił dawniej film „Ogniomistrz 
Kaleń”, a niedawno film „Wołyń”. 
I to jest dobry kierunek. Czasy 
wymagają dostosowania języ-
ka przekazu. Amerykanie i „cały 
świat” poznali historię USA dzię-
ki filmom fabularnym. Finanso-
we wsparcie Państwa polskie-
go powinno iść w tym kierunku. 
Oprócz podręczników i naucza-
nia w szkole, oprócz rocznic, kon-
ferencji i opracowań historycz-
nych, powinny powstawać filmy 
fabularne i dokumentalne, komik-
sy i spoty. Film i internet są me-
dialną potęgą. W ten sposób moż-
na dotrzeć do świadomości mło-
dych ludzi i to nie tylko w Polsce. 

Paweł Skrzypczyński
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Wypoczynek letni 2018 r. 
w Gminie Żary

Gmina Żary jak co roku wspiera organizacje poza-
rządowe w organizacji wypoczynku letniego. W tym 
roku dzieci i młodzież mogą skorzystać z półkolonii, 
obozu nad morzem i wycieczki.

Od 16 do 27 lipca 2018 r. Chorągiew Ziemi Lu-
buskiej – ZHP Żary organizuje  obóz nad morzem 
w Łukęcinie dla 24 dzieci. Organizacja otrzymała  na 
ten cel dotację Gminy w kwocie  21.080 zł. Rodzi-
ce za wyjazd dziecka ponoszą 80,00 zł odpłatności.

30 dzieci z Sieniawy Żarskiej będzie miało moż-
liwość uczestniczenia w półkolonii letniej  w termi-
nie od 9 do 13 lipca zorganizowanej przez Fundację 
Pięknolesie z Sieniawy Żarskiej, która otrzymała do-
tację w kwocie 1.920 zł. 

Spółdzielnia Socjalna WORKGROUP z Żar w ra-
mach działań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych z terenu Gminy Żary organizuję wy-
cieczkę pn. ”Polska nasz kraj” w dniu 14.07.2018r.
do Biskupina dla 40 osób. Przyznana dotacja w kwo-
cie 2.000zł

Łączna kwota dotacji z Gminy Żary przezna-
czonej dla organizacji pozarządowych na wypoczy-
nek letni w 2018 roku wynosi 25.000zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żarach współpracuje z Fundacją Muszkieterów 
w ramach akcji „Wakacje z Muszkieterami 2018”. 
Fundacja wraz z właścicielami sklepów Intermarché 
oraz Bricomarché zorganizuje akcję charytatywną, 
dzięki której z terenu Gminy Żary 5 dzieci w terminie 
od 22.07.-28.07.2018 r. będzie wypoczywać w Julin-
ku, w sercu Kampinoskiego Parku Narodowego. 

REALIZACJA PROGRAMU
„DOBRY START”
W GMINIE ŻARY

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w 
wys. 300 złna rozpoczynające rok szkolny dzieci do 
ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończe-
nia przez nie 24. roku życia. Świadczenie dobry start 
nie przysługuje na dzieci uczęszczające do oddziałów 
przedszkolnych.
 Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata 
dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziec-
ka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy za-
stępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzin-
ny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, 
Al. Jana Pawła II 6
Kiedy złożyć wniosek?
Od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny 
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektro-
niczną banków. 
Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą trady-
cyjną (papierową). 
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, 
rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 wrze-
śnia. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych 
miesiącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 2 mie-
siące od dnia złożenia wniosku.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
www.mrpips.gov.pl/DobryStart

GMINA ŻARY
REKLAMA
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ŻARY Tu rośnie mnóstwo drzew, ale ich znikanie i tak denerwuje.

Co z tymi drzewami?
Lubuskie 
jest jednym 
z najbardziej 
zadrzewionych 
województw  
w Polsce,  
a powierzchnia 
powiatu 
żarskiego  
w ponad połowie 
zajmowana 
jest przez 
lasy. Mimo to, 
dziwne wycinki 
i znikanie nawet 
pojedynczych 
drzew nie 
przechodzi tu  
bez echa.
Do widoku drzew na tych 
terenach jesteśmy przy-
zwyczajeni. To wręcz nor-
malne, że drzewa stano-
wią nieodłączny element 
krajobrazu. Co ciekawe, to 
co dla mieszkańców oko-
lic jest “normalnością”, dla 
przyjezdnych może być 
atrakcją, a wręcz budzić za-
chwyt. Wystarczy jednak 
pojechać trochę na północ, 
a szczególnie w rejony Pol-
ski centralnej, aby zoba-
czyć typowe leśne pusty-
nie. Wtedy może bardziej 
docenia się to, co jest w na-
szej okolicy.

Kolejowa masakra
Niedawno szerokim echem 
odbiła się akcja wycinania 
drzew rosnących w pobli-
żu torów kolejowych. Naj-
bardziej było to widoczne  
w okolicach żarskiego 
dworca kolejowego. Prze-
pis mówiący o 15-metro-
wym pasie bezpieczeństwa 
chyba nikogo nie przeko-
nał. Bliżej niż 15 metrów 
od torów - bezwzględnie 
wyciąć. To, że drzewo ro-
sło u podnóża skarpy i do 
torów nie miało podsko-
ku - nikogo nie interesowa-
ło. A pod topór pójdą ko-
lejne tysiące drzew, dzie-
siątki tysięcy. Oczywiście, 
kwestie bezpieczeństwa lu-
dzi są priorytetem, ale mo-
że nie wszystko trzeba mie-
rzyć jedną miarką, co do 
centymetra. 

Rosną, czy nie rosną?
Do tematu drzew, w trochę 
innym ujęciu, odnieśli się 
radni na ostatniej sesji. Nie 
chodziło tu o wycinkę, ale 
o to, że drzewa słabo rosną, 
albo wręcz usychają. Wy-
gląda na to, że problemo-
wi należy się przyjrzeć. Bo 
choć drzew w regionie nie 
brakuje, to tak naprawdę 
każde jedno ma znaczenie.

Andrzej Buczyński

Rudolf Kikowicz,
 radny miejski
- Jadąc pociągiem mia-
łem okazję zaobserwo-
wać, jak wygląda pas 
zieleni oddzielający ob-
wodnicę od ogródków 
działkowych. Wszyscy 
wiemy, że swego cza-
su Kronopol sadził te 
drzewka. Czy w ogóle 
tym pasem ktoś się inte-
resuje? Stan tych drzew 
i tego drzewostanu jest 
kiepski. Jak posadzę ja-
kieś drzewo koło domu to 
już tak szybko rośnie wy-
soko, a tam są naprawdę 
jakieś malutkie te drzew-
ka. Fakt, że w tym roku 
jest susza, ale te drzewa 
mają już kilka lat. Czy 
ten pas rzeczywiście bę-
dzie kiedyś takim filtrem 
oddzielającym Kronopol 
od osiedla Moniuszki?

Patryk Faliński, 
wiceburmistrz Żar
- Chętnie wybiorę się  
z radnymi, aby obejrzeć 
wspólnie to miejsce  
i tam na miejscu spra-
wę przedyskutujemy.  
Z tego co pamiętam, 
teren nie do końca  
w stu procentach nale-
ży do miasta. Możemy 
przygotować opraco-
wanie dendrologiczne,  
za zgodą Kronopolu, 
który ten materiał na-
sadzeniowy zakupował, 
jakie są tam gatunki  
i jak ich przyrost miał-
by się odbywać w przy-
szłości. Najlepiej by 
było, gdyby powstał 
tam taki bufor zieleni, 
który przyniesie efekty 
osłonowe dla miesz-
kańców miasta. Drzewa 
mają tam po kilka, kil-

kanaście lat. Były sa-
dzone w różnych okre-
sach. Myślę, że nic nie 
stoi na przeszkodzie, 
żeby jeszcze ich tam 
dosadzić.

Jacek Niezgodzki, 
radny miejski
- Myślę, że będzie dobra 
okazja w sierpniu - Komi-
sja Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Komunalnej 
będzie omawiała proble-
my związane z utrzyma-
niem zieleni miejskiej  
w mieście. Wtedy będzie 
można na te tematy po-
rozmawiać. Na którejś 
poprzedniej komisji zwró-
ciłem też uwagę na pro-
blem usychających drzew 
w mieście. Jest to bardzo 
widoczne. Wiele ładnych 
okazów, które zostały 
posadzone w ubiegłym 
i w tym roku, po prostu 
usychają. Ja rozumiem, 
że jest wyjątkowo upal-
ne lato, mamy suszę, ale 
chciałbym się dowiedzieć, 
czy rzeczywiście po zasa-
dzeniu tych drzew, ktoś 

się nimi nadal opiekuje? 
Zgodnie z moją jakąś tam 
małą, ale jednak, wie-
dzą na temat pielęgnacji 
drzew, po tym okresie 
sadzenia, wymagają one 
jednak pielęgnacji, nawo-
żenia. Czy to się w Żarach 
odbywa? Czy jest fachowa 
opieka? Kto nie wierzy, 
niech się ewentualnie 
przejdzie ulicą Słowac-
kiego, gdzie praktycznie 
większość posadzonych 
tam drzew umarła. Prze-
trwały nieliczne. Również 
w parku widać wiele ta-
kich uschniętych okazów.

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

Czy nowe drzewa przy ulicy Słowackiego już umarły? fot. Andrzej Buczyński
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Każdy z nas może 
zgłosić kontrolę 
autokaru, którym 
podróżują dzieci. 
Mając na uwadze 
bezpieczeństwo 
najmłodszych 
powinni o tym 
pamiętać przede 
wszystkim 
organizatorzy 
wycieczek. 
Wykonanie 
niezbędnych, 
czynności zajmie 
policjantom 
niewiele czasu.
Policjanci żarskiego ruchu 
drogowego przeprowadza-
ją kontrole autokarów przez 
cały rok , jednak ich liczba 
zawsze wzrasta podczas fe-
rii oraz wakacji. Świadczy 
to o tym, że bezpieczeństwo 
podróżujących jest dla orga-
nizatorów wycieczek bar-
dzo ważną sprawą. To przede 
wszystkim oni zgłaszają 
o potrzebie sprawdzenia au-
tobusu. Policjanci, którzy 
przyjadą na miejsce spraw-
dzą niezbędne dokumenty, 
wyposażenie, stan technicz-
ny oraz trzeźwość kierow-
cy. Te czynności trwają za-
ledwie kilka minut, ale da-
ją pewność, że podróżujemy 

bezpiecznie, sprawnym auto-
karem, z trzeźwym kierowcą. 

Takich kontroli doko-
nali ostatnio funkcjonariu-
sze żarskiego ruchu drogo-
wego. Organizatorzy wy-
cieczki dzieci z przedszko-
la „Groszki” do Parku Kra-
snala w Nowej Soli, zgło-
sili kontrole dwóch pojaz-
dów. Mundurowi sprawdzi-
li m.in. stan trzeźwości kie-
rowców, wymagane wypo-
sażenie, dokumenty, światła, 
układ hamulcowy oraz po-
ziom bieżnika w oponach. 
Kiedy policjanci wykonywa-
li te wszystkie czynności nie-
cierpliwiły się zarówno opie-
kunki jak i dzieci, jednak po 
pozytywnym przebiegu kon-
troli wszyscy mogli wyru-
szyć w drogę. Na zakończe-
nie dzieci usłyszały jeszcze 
kilka ważnych wskazówek 
dotyczących bezpiecznych 
zachowań na drodze i obie-
cały, że będą przestrzegały 
przepisów. 

- W nagrodę po wy-
cieczce otrzymają odblasko-
we gadżety, które policjant 
przekazał na ręce pań przed-
szkolanek. Zakup odblasków 
sfinansowany został ze środ-
ków przekazanych przez 
Gminę Żary o Statusie Miej-
skim - informuje podkom. 
Aneta Berestecka, oficer pra-
sowy KPP w Żarach. PAS

Warto zgłosić kontrolę autokaru

Kontrola nie zajmuje dużo czasu, a warto mieć poczucie bezpieczeństwa fot.KPP Żary

ŻARY Do Żar 
zawitali uczestnicy 
jubileuszowego, 
XX Raciborskiego 
Rajdu Rowerowego 
Środowisk 
Trzeźwościowych 
Dookoła Polski.

Uczestnicy rajdu, jak co roku, za-
kończyli jeden z etapów w Żarach 
- przyjechali z Lubania. Po sied-
miu dniach, postanowili jeden 
dzień przeznaczyć na odpoczy-
nek, zwiedzanie miasta i spotka-
nie towarzyskie przy grillu i mu-
zyce z przyjaciółmi. Tradycyjnie 
już witał ich Hubert Drebszok, 
który „od zawsze” opiekuje się 
rajdowcami, przygotowując dla 
nich miejsce spotkania i nocleg.
Po odpoczynku w Żarach, uczest-
nicy rajdu wyruszyli na kolejny 
etap do Grabic. Rajd, który rozpo-
czął się 1 lipca w Raciborzu, za-
kończy się w tym mieście 8 sierp-
nia. PAS

Spotkanie w bardzo długiej drodze

Rajdowcy mieli czas na zwiedzanie miasta. Zdjęcie z Telemannem było obowiązkowe fot.ARMG

Apel Policji - zgłoś kontrolę

Zachęcamy organizatorów wyjaz-
dów do zgłaszania potrzeby kon-
troli autokaru. W celu zapewnie-
nia prawidłowego przebiegu tych 
działań zwracamy się z prośbą 
o dokonywanie zgłoszeń z kilku-

dniowym wyprzedzeniem.
Kontrolę autokaru można zgłosić 
pisemnie, wniosek kierując na ad-
res: 
Komenda Powiatowa Policji 
w Żarach
Wydział Ruchu Drogowego
Ul. Legionistów 3

68-200 Żary
lub telefonicznie:
w dni powszednie w godz. od 8.00 
do 15.00 w Wydziale Ruchu Dro-
gowego pod numerem telefonu: 
68 476-33-47, w dni wolne i świę-
ta u dyżurnego jednostki pod nu-
merem 997.
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POWIAT ŻARSKI 
Funkcjonariusze 
z Placówki Straży 
Granicznej w Tuplicach 
zatrzymali sporo ponad 
9 tysięcy paczek 
papierosów bez znaków 
akcyzowych o wartości 
ponad 130 tys. zł.

W trakcie realizacji swoich zadań służ-
bowych funkcjonariusze Straży Granicz-
nej zatrzymali do kontroli samochód mar-
ki Renault, w którym ujawnili 191 000 szt. 
papierosów bez polskich znaków akcy-
zy skarbowej. Były one ukryte wśród in-
nych towarów w części ładunkowej po-
jazdu, którego kierowcą był 48-letni męż-
czyzna, obywatel Polski. Mężczyzna przy-
znał się do posiadania towaru, w związku 
z czym grozi mu kara grzywny za narusze-
nie przepisów kodeksu skarbowego. Prze-
wożony towar został zatrzymany i przeka-
zany funkcjonariuszom Lubuskiego Urzę-
du Celno-Skarbowego celem prowadzenia 
dalszego postępowania. PAS

Tysiące paczek 
lewych papierosów

Na pierwszy rzut oka w samochodzie znajdowały się spięte taśmą skrzydła drzwi fot.Nadodrzański Oddział SG

Wszystko wyglądało na pierwszy rzut oka w porządku fot.Nadodrzański Oddział SG Po zdjęciu górnego skrzydła, funkcjonariusze odkryli zawinięte w folię paczki papierosów
fot.Nadodrzański Oddział SG

REGION Kandydaci do służby 
w Policji oraz osoby zainteresowane 
pełnieniem służby w Policjibędą 
mogły poćwiczyć, aby przygotować 
się do testu sprawności fizycznej 
i przystąpić do próby pokonania 
elementów toru przeszkód.
Dokumenty od kandydatów do służby w Policji przyj-
mowane będą we wszystkich jednostkach garnizonu lu-
buskiego (za wyjątkiem KMP w Gorzowie Wlkp.) rów-

nież w soboty i niedziele.
Kandydaci do służby w Policji oraz osoby zainte-

resowane pełnieniem służby w Policji, chcący przygo-
tować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do 
próby pokonania elementów toru przeszkód, będą mia-
ły możliwość poćwiczyć: 18 lipca w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzo-
wie Wlkp. przy ul. Śląska 20 w godzinach 16.30-18.00, 
a 25 lipca w sali gimnastycznej obiektu Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zlokalizowanym 
w Zielonej Górze przy ul Strzeleckiej 22 , w godzinach 

11.00-13.00.
Na zajęciach kandydaci będą mogli przećwiczyć 

pod okiem instruktorów technikę pokonywania wybra-
nych elementów toru sprawnościowego bez pomiaru 
czasu.

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji 
terminów i limitów przyjęć do służby w Policji w roku 
2018, w ramach których garnizon lubuski realizował bę-
dzie przyjęcia do służby w Policji w poniższych termi-
nach: 24 września 2018 r. – 40 osób, a 27 grudnia 2018 
r. - 42 osoby. PAS

Kandydaci do Policji ciągle poszukiwani
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GMINA ŻARY 
Stowarzyszenie 
„Łaz – Zielony Las” 
z podżarskiego 
Łazu zorganizowało 
dla członków 
stowarzyszenia 
i zaprzyjaźnionych 
stowarzyszeń, 
jednodniowy wyjazd 
studyjny do dwóch 
dolnośląskich wiosek 
tematycznych. Celem 
było, żeby zobaczyć 
jak to wygląda 
w praktyce.

Pierwszą odwiedzoną miejsco-
wością były Borówki – Wioska 

Darów Lasu. Na uczestników wy-
jazdu czekała tu ziołowa gawęda 
– edukacyjny spacer po ziołowym 
ogrodzie z zielarką – pogadan-
ka o ziołach i ich zastosowaniu 
w życiu codziennym, warsztaty 
zielarskie we Wrzosowej Chacie, 
questing - Wyprawa Odkrywców 
„Wędrówki z przyrodą w Borów-
kach” oraz Ścieżka Zmysłów - 
bosa trasa. To nie wszystkie atrak-
cje tej miejscowości, ale niestety 
czas na wizytę był ograniczony.
Druga miejscowość to Niedźwie-
dzice – Wieś Bociana. To dobry 
przykład wykorzystania miejsco-
wego potencjału przyrodniczego. 
W miejscowości znajduje się kil-
kanaście bocianich gniazd, więc 
wszelkie działania w miejscowo-
ści są podporządkowane bocia-

niej tematyce. Uczestnicy wyjaz-
du wzięli udział w warsztatach 
szycia bociana z filcu, questin-
g`u „Szlakiem gniazd bocianich 
w Niedźwiedzicach” – edukacyj-
nej grze terenowej oraz odwiedzi-
li Skrzydlaty Sklepik z pamiątka-
mi: gadżety z bocianami, długopi-
sy, linijki, piórniki, magnesy itp. 
I tak jak poprzednio ze względu 
na ramy czasowe nie było można 
skorzystać z bogatej oferty, którą 
przygotowano z myślą o grupach 
szkolnych i turystach.

Czy ten wyjazd przełoży się 
na utworzenie wioski tematycz-
nej w Łazie? A może tylko wzbo-
gaci preferencje wypoczynkowe 
mieszkańców? Czas pokaże. 

Janina Wilga

Wizyta w tematycznych 
wioskach

Wiedza zdobyta podczas wyjazdu z pewnością się przyda fot.Janina Wilga

W sklepiku, w Niedźwiedzicach można kupić różne, tematyczne gadżety 
fot.Janina Wilga

Gawęda, połączona z prezentacją, może być pomysłem, który można realizować we wsiach gminy Żary 
fot.Janina Wilga

Wioski tematyczne
Idea wiosek tematycznych nie jest nowa. Takie wioski działają 
z powodzeniem m.in. w Australii, Japonii, Korei Płd., Chinach, 
USA czy Kanadzie. W Europie pierwsze wioski powstały w Au-
strii w drugiej połowie XX wieku. Poza Austrią, największą po-
pularnością cieszą się w Niemczech, Belgii, Francji i Portuga-
lii.

Wioski tematyczne tworzone są w Polsce od 1999 r. 
Obecnie jest ich ok. 100. Są one oczywiście w różnych sta-
diach rozwoju. Wsie tematyczne powstają najczęściej w regio-
nach o mniejszych szansach rozwojowych i miejscach mniej 
zasobnych w oczywiste atrakcje turystyczne.

Pierwszy, pilotażowy projekt tworzenia wiosek tematycz-
nych realizowany był w latach 1999 – 2008 w okolicach Ko-
szalina. W ramach tego projektu powstało pięć wiosek. Były 
one miejscem nauki oraz inspiracją dla następnych tego typu 
przedsięwzięć. Obecnie najwięcej wiosek tematycznych znaj-
duje się na Dolnym Śląsku. Funkcjonują one pod wspólną na-
zwą „Wioski z pomysłem”. Wsie tematyczne znajdują się także 
w wielu innych województwach.

Wioski tematyczne są jednym ze sposobów na wpro-
wadzenie danej miejscowości do gospodarki wiedzy, doznań 
i twórczości. Są one propozycją dla tych regionów, w których 
kończą się dotychczasowe sposoby zarobkowania związane 
z rolnictwem i dodatkową pracą w przemyśle. To sposób na 
tworzenie, niekiedy przy niewielkich nakładach, nowej oferty 
wsi lub pojedynczych gospodarstw.

Główne działania skierowane są tu nie na rozwijanie 
zwykłej infrastruktury turystycznej, lecz na tworzenie ofer-
ty związanej z doznaniami, edukacją i twórczością. Przy jej 
opracowywaniu istotne jest przygotowanie gier, zabaw, zajęć 
warsztatowych, programu edukacyjnego – tego, co może być 
podstawą produktu turystycznego. Tworzenie wioski tema-
tycznej nie zawsze wynika z potrzeb ekonomicznych. Często 
impulsem do jej powstania jest chęć ożywienia życia społecz-
nego i kulturalnego wsi.
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ŻARY Plenerowe kino, to 
letnia atrakcja nie tylko dla 
dzieci. Rodzice też mogą 
posiedzieć i pooglądać cie-
kawe filmy. 

Pierwszy seans już za 
nami. W parku przy ul. Lu-
dowej wszyscy zaintereso-
wani mogli obejrzeć film 
Jak wytresować smoka 2. 

Już w piątek, 13 lipca 
w Rynku o godz. 19:00 film 
Wall-E, 20 lipca o tej samej 

godzinie Pingwiny z Mada-
gaskaru, a 27 lipca Ralph 
Demolka. 

Seansom towarzyszą 
zajęcia z Hip Hopu oraz 
Zumba Kids, prowadzone 
przez profesjonalnych in-
struktorów. Można też nie-
odpłatnie skosztować waty 
cukrowej i popcornu.

Kolejne trzy seanse 
zaplanowane są w sierpniu. 
PAS

Kino w plenerze z atrakcjami

Przed seansem przyda się rozgrzewka fot.UM Żary

Można przy okazji pomalować twarz fot.UM Żary

REGION 
Popularnym 
wśród 
przedsiębiorców 
rozwiązaniem 
jest zatrudnienie, 
szczególnie 
w okresie letnim, 
studentów na 
umowie zleceniu. 
Jednak nie 
każdy student 
ma takie same 
prawa. Trzeba 
więc uważać 
przy zawieraniu 
umów 
i wnoszeniu opłat 
do ZUS-u.
Przedsiębiorcy chętnie za-
trudniają studentów, ponie-
waż do ukończenia 26 ro-
ku życia, studenci zatrudnie-
ni w tej formie, nie podlegają 
ubezpieczeniom społecznym. 
Nie trzeba też za nich opła-

cać składek na ubezpieczenie 
zdrowotne. 

Studentem jest każ-
dy, kto kształci się na wyż-
szej uczelni. Bez znaczenia 
jest obywatelstwo i kraj od-
bywania studiów oraz fakt 
czy uczelnia jest państwowa 
czy prywatna. Student naby-
wa prawa z chwilą wpisania 
w poczet studentów i złożenia 
ślubowania. Status ten przy-
sługuje do ukończenia stu-
diów, czyli najczęściej do zło-
żenia egzaminu dyplomowe-
go. Można go stracić poprzez 
skreślenie z listy studentów. 
Osoba, która ukończyła stu-
dia I stopnia (licencjackie, in-
żynierskie), zachowuje pra-
wa studenta do 31 paździer-
nika w danego roku, ale nie 
jest to równoznaczne posiada-
niem statusu studenta. Dlate-
go w czasie między ukończe-
niem studiów I stopnia a uzy-
skaniem statusu studenta stu-
diów II stopnia za studenta 
pracującego na umowie zle-

ceniu trzeba opłacać składki 
na ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe, wypadkowe i zdro-
wotne. Ubezpieczenie choro-
bowe jest dobrowolne. Jeżeli 
student ukończy 26 lat w trak-
cie wykonywania takiej umo-
wy to tego dnia ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe i wypad-
kowe stają się dla niego obo-
wiązkowe.

Uczestnicy studiów 
doktoranckich i podyplomo-
wych nie są traktowani jako 
studenci i dlatego od zawar-
tych z nimi umów zlecenia 
należy opłacać pełne składki. 

- Pełne składki trzeba 
również opłacać, gdy umo-
wa zlecenia została zawar-
ta z własnym pracownikiem, 
który jest jednocześnie stu-
dentem w wieku do 26 lat. Ta-
ka umowa jest traktowana na 
równi z umowa o pracę - in-
formuje Agata Muchowska, 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS województwa lubuskie-
go. PAS

Warto zatrudnić studenta

REGION Jeszcze tylko 
kilka dni zostało 
przedsiębiorcom, żeby 
zgłosić swój udział w misji 
gospodarczej do Wielkiej 
Brytanii
Urząd Marszałkowski zaprasza lubuskie 
przedsiębiorstwa do udziału w misji go-
spodarczej do Wielkiej Brytanii (Londy-
nu). Misja zaplanowana jest w terminie 
9-12 września 2018 r. Uczestnicy mają za-
pewnione kompleksowo: program meryto-
ryczny (w tym m.in. giełdy kooperacyjne 
B2B), tłumaczenia, materiały promocyjne, 
zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, 
transport lotniczy oraz osobowy. Rekruta-
cja na wyjazd potrwa do 20 lipca do godzi-
ny 23:59. Rekrutacja ma charakter otwar-
ty i kierowana jest do wszystkich przed-
siębiorców z kategorii MŚP posiadających 
siedzibę w województwie lubuskim. Firmy 
zakwalifikowane do udziału w misji gospo-
darczej pokrywają 15 proc. kosztów orga-

nizacji wyjazdu w przeliczeniu na jedne-
go uczestnika, szacowany koszt to 2.300 
zł brutto. Przedsiębiorcy dokonują zgło-
szenia udziału poprzez wypełnienie i prze-
słanie drogą elektroniczną na adres e-ma-
il: e.sielicka@lubuskie.pl lub e.rutkow-
ska@lubuskie.pl formularza zgłoszenio-
wego oraz formularza informacji przed-
stawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis przez przedsiębiorcę wykonujące-
go usługę świadczoną w ogólnym interesie 
gospodarczym. Szczegółowe informacje 
dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w re-
gulaminie. W przypadku pytań zaintereso-
wani proszeni są o kontakt poprzez podane 
powyżej e-maile lub telefonicznie 68 45 65 
268, 68 45 65 426. 

Misja organizowana jest w ramach 
projektu „Promocja gospodarcza woje-
wództwa lubuskiego poprzez organizację 
i udział w zagranicznych targach i misjach 
gospodarczych” współfinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego – Lubuskie 2020. PAS

Misja gospodarcza: 
Wielka Brytania

Kino z atrakcjami fot.UM Żary
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O demografi i i rynku pracy 
powiatu żarskiego 
z dyrektorem Powiatowego 
Urzędu Pracy w Żarach 
Józefem Tarniowym 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.
Liczba mieszkańców cały czas 
się zmienia, ale raczej spada, a to 
na pewno przekłada się na rynek 
pracy.
- Opisując powiatowy rynek pracy 
w 2017 roku słusznie zauważamy wzrost 
ofert pracy, dziesiątki nowych inwe-
stycji, trudne poszukiwania przygoto-
wanych pracowników. Analiza danych 
statystycznych za nieco dłuższy okres 
pozwala zauważyć istotne różnice 
w strukturze demograficznej. W ostat-
niej dekadzie liczba mieszkańców po-
wiatu zmniejszyła się o 1100 osób. Dziś 
jest nas prawie 99 tysięcy. Szczególny 
spadek widać w miastach. Liczba miesz-
kańców Żar zmalała o 1005 osób, nato-
miast Lubska o 483 osoby. Wyjątkiem 
pozytywnym są gminy wiejskie Żary i Li-
pinki Łużyckie, w których liczba ludno-
ści zwiększyła się. W pierwszej nastąpił 
wzrost o 800 osób, a w drugiej o 96 osób.

Przedsiębiorcy narzekali na brak 
rąk do pracy.
- O 2,5 tysiąca osób mniej liczy popula-
cja w wieku produkcyjnym, ale nie jest 
to zmiana dramatyczna, bo trzyprocen-
towa. Rynek pracowników wchłonął do-
datkowe 2,6 tysiąca osób, głównie rezer-
wę spośród osób bezrobotnych. Ich licz-
ba zmniejszyła się z 8.249 osób w 2006 
roku do 2.745 osób w 2016 roku. 
Dziś mamy 1951 osób 
bezrobotnych. 

Na rynku pracy pojawiła się także grupa 
obcokrajowców. 

Ale na rynek pracy cały czas 
wchodzi młodzież, która kończy 
szkoły.
- Niepokojący jest ubytek 3.600 miesz-
kańców w wieku przedprodukcyjnym, 
czyli o 16 procent. O dodatkowych pra-
cowników będzie coraz trudniej. Wpraw-
dzie podjęte działania prorodzinne za-
hamowały dramatyczne zmniejszenie 
się urodzin, mimo to dzisiaj rodzi się aż 
o 12 procent mniej dzieci, niż przed 
dziesięcioma laty. 
Zauważmy przy 
tym, że sta-
le, od lat, 

z naszego powiatu wyjeżdża corocznie 
od 1200 do 1.600 osób. To prawie o 300 
więcej, niż osiedla się na naszej ziemi. 
Niestety, są to przeważnie ludzie mło-
dzi, dobrze wykształceni. Ich wyjazdy, 
prócz wyrwy na rynku pracy, oznaczają 
często dramaty rodzinne. Czy miejscowa 
oferta dla nich nie mogłaby być atrakcyj-
niejsza?

Nie tylko w Polsce mówi się 
o tak zwanym starzejącym się 
społeczeństwie. Jak ta sytuacja 
wygląda na naszym podwórku?

- Największy wzrost, bo aż o 40 
procent, następuje i przez dal-

szych około ośmiu lat 
będzie następować 

w populacji osób 
wieku popro-

d u kc y j n e g o . 
Na przykład 

w Łęknicy
 ta liczba

 prawie 
się po-
d w o -
iła. Za-
p e w n e 

w przy-
s z ł o ś c i ,

t a k ż e 
wśród dwu-

d z i e s t o t y -
sięcznej gru-
py seniorów, 
pracodawcy
szukać będą
uzupełnienia
swoich potrzeb
 kadrowych. 

Pytanie, czy instytucje publiczne właści-
wie przygotowują się do zabezpieczenia 
potrzeb seniorów, emerytów, osób star-
szych?

Co mówią statystyki o bezrobociu 
w roku ubiegłym?
- W roku 2017 Powiatowy Urząd Pracy 
w Żarach i Lubsku wydał 5 540 decy-
zji administracyjnych o zarejestrowaniu 
nowych bezrobotnych i 694 decyzji wię-
cej o wykreśleniu z ewidencji osób po-
zostających bez pracy. Stale rosną obo-
wiązki związane z obsługą pracowników 
- obcokrajowców. W okresie pierwszych 
pięciu miesięcy tego roku zgłoszono już 
zatrudnienie 904 pracowników, głównie 
z Ukrainy. Według ostrożnych szacun-
ków w powiecie żarskim pracuje około 
2 tysięcy obcokrajowców.

Na proces zmiany statusu 
z bezrobotnego do pracownika 
wydawane są spore środki.
- W aktywizacji zawodowej osób bez-
robotnych ważną rolę odgrywają licz-
ne finansowe programy krajowe i unij-
ne. Blisko dziesięciomilionowe środki 
Funduszu Pracy, Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych oraz Krajowego Funduszu Szko-
leniowego, zainwestowane w 2017 
roku w nowe miejsca pracy w całym po-
wiecie, pozwoliły na aktywizację 2.036 
osób bezrobotnych. Dalszych 300 praco-
dawców i ich pracowników mogło pod-
nosić swoje kwalifikacje zawodowe. Do 
5 lipca bieżącego roku pozyskano na 
ten cel 6,1 mln. złotych i już skorzystało 
z tych pieniędzy 730 osób bezrobotnych, 
którzy otrzymali możliwość aktywności 

zawodowej. Pieniądze z programów 
powiatowego rynku pracy 

miały wpływ na pozy-
skanie 5.080 wolnych 
miejsc pracy, w tym 
2.002 subwencjo-
nowanych. Spodzie-
wać się należy, że 
w tym roku zgłasza-

ne oferty zawie-
rać będą propo-

zycje nie tylko 
najniższego 

w y n a g r o -
d z e n i a , 

nie tyl-
ko na 

POWIAT ŻARSKI Zmiany demografi czne w ciągu dekady.

Mniej mieszkańców, 
mniej pracowników

w 2017 roku słusznie zauważamy wzrost 
ofert pracy, dziesiątki nowych inwe-
stycji, trudne poszukiwania przygoto-
wanych pracowników. Analiza danych 
statystycznych za nieco dłuższy okres 
pozwala zauważyć istotne różnice 
w strukturze demograficznej. W ostat-
niej dekadzie liczba mieszkańców po-
wiatu zmniejszyła się o 1100 osób. Dziś 
jest nas prawie 99 tysięcy. Szczególny 
spadek widać w miastach. Liczba miesz-
kańców Żar zmalała o 1005 osób, nato-
miast Lubska o 483 osoby. Wyjątkiem 
pozytywnym są gminy wiejskie Żary i Li-
pinki Łużyckie, w których liczba ludno-
ści zwiększyła się. W pierwszej nastąpił 
wzrost o 800 osób, a w drugiej o 96 osób.

Przedsiębiorcy narzekali na brak 
rąk do pracy.
- O 2,5 tysiąca osób mniej liczy popula-
cja w wieku produkcyjnym, ale nie jest 
to zmiana dramatyczna, bo trzyprocen-
towa. Rynek pracowników wchłonął do-
datkowe 2,6 tysiąca osób, głównie rezer-
wę spośród osób bezrobotnych. Ich licz-
ba zmniejszyła się z 8.249 osób w 2006 
roku do 2.745 osób w 2016 roku. 
Dziś mamy 1951 osób 
bezrobotnych. 

o 12 procent mniej dzieci, niż przed 
dziesięcioma laty. 
Zauważmy przy 
tym, że sta-
le, od lat, 

wygląda na naszym podwórku?
- Największy wzrost, bo aż o 40 

procent, następuje i przez dal-
szych około ośmiu lat 

będzie następować 
w populacji osób 

wieku popro-
d u kc y j n e g o . 

Na przykład 
w Łęknicy

 ta liczba
 prawie 
się po-
d w o -
iła. Za-
p e w n e 

w przy-
s z ł o ś c i ,

t a k ż e 
wśród dwu-

d z i e s t o t y -
sięcznej gru-
py seniorów, 
pracodawcy
szukać będą
uzupełnienia
swoich potrzeb
 kadrowych. 

wiązki związane z obsługą pracowników 
- obcokrajowców. W okresie pierwszych 
pięciu miesięcy tego roku zgłoszono już 
zatrudnienie 904 pracowników, głównie 
z Ukrainy. Według ostrożnych szacun-
ków w powiecie żarskim pracuje około 
2 tysięcy obcokrajowców.

Na proces zmiany statusu 
z bezrobotnego do pracownika 
wydawane są spore środki.
- W aktywizacji zawodowej osób bez-
robotnych ważną rolę odgrywają licz-
ne finansowe programy krajowe i unij-
ne. Blisko dziesięciomilionowe środki 
Funduszu Pracy, Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych oraz Krajowego Funduszu Szko-
leniowego, zainwestowane w 2017 
roku w nowe miejsca pracy w całym po-
wiecie, pozwoliły na aktywizację 2.036 
osób bezrobotnych. Dalszych 300 praco-
dawców i ich pracowników mogło pod-
nosić swoje kwalifikacje zawodowe. Do 
5 lipca bieżącego roku pozyskano na 
ten cel 6,1 mln. złotych i już skorzystało 
z tych pieniędzy 730 osób bezrobotnych, 
którzy otrzymali możliwość aktywności 

zawodowej. Pieniądze z programów 
powiatowego rynku pracy 

miały wpływ na pozy-
skanie 5.080 wolnych 
miejsc pracy, w tym 
2.002 subwencjo-
nowanych. Spodzie-
wać się należy, że 
w tym roku zgłasza-

ne oferty zawie-
rać będą propo-

zycje nie tylko 
najniższego 

w y n a g r o -
d z e n i a , 

nie tyl-
ko na 
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czas określony i częściej umów gwa-
rantujących pełniejsze świadczenia. 
Takim pracodawcom znacznie łatwiej 
znaleźć kandydatów na pracowników. 
W okresie wakacyjnym zachęcamy też 
do zatrudniania młodzieży uczącej 
się.

Jakich bezrobotnych mamy 
w powiecie najwięcej?
- Największą grupę bezrobotnych stano-
wią obecnie osoby określające siebie ja-
ko „oddalone od rynku pracy”. Jest ich 
994, z czego w Żarach zarejestrowało 
się 152, a w Lubsku - 842. Dla ich akty-
wizacji PUP zawarł liczne Porozumienia  
z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie, sa-
morządami gminnymi i finansuje dwa 

Centra Integracji Społecznej w Żarach  
i Łęknicy.

Co stoi na przeszkodzie, aby 
bezrobocie - choć przecież i tak 
stosunkowo niskie - mogło się 
jeszcze zmniejszyć?
- Barierami większej aktywizacji zawodo-
wej Polaków są także: brak tanich miesz-
kań do wynajęcia, brak skomunikowania 
licznych małych miejscowości, w których 
mieszkają potencjalni pracownicy z miej-
scami, gdzie mogliby pracować i potrze-
ba wyższych refundacji dla pracodawców. 
Problemy te zauważyło też Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, któ-
re w przygotowanej nowelizacji ustawy  
o zatrudnieniu zamierza pomóc samorzą-
dom w dalszym ułatwianiu zatrudnienia. W urzędzie pracy podsumowano miniony rok fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Historia połączona 
z zabawą i nauką na 
średniowiecznym festynie 
z okazji 5-lecia Muzeum 
Pogranicza Śląsko-
Łużyckiego w Żarach.

Festyn był głównie atrakcją dla dzieci, 
ale i dorośli z zaciekawieniem przygląda-
li się walkom rycerskim i życiu średnio-
wiecznej osady. 

Niektórzy dzięki tej imprezie po 
raz pierwszy zwiedzili sale wystawowe 
i obejrzeli zgromadzone tam eksponaty. 
Większość z nich związana jest z histo-
rią Żar oraz innych miejscowości powia-
tu żarskiego.

Przypominamy, że żarskie muzeum, 
mieszczące się przy pl. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego czynne jest od wtorku 
do piątku w godz. 10-16, w soboty od 12 
do 16 oraz w niedziele od 14 do 18.  ATB

Średniowiecze 
na żywo

Średniowieczna kasza z ogórkiem smakowała wszystkim fot. Andrzej Buczyński

Wakacyjna fotka, inna niż wszystkie fot. Andrzej Buczyński

Plac przy muzeum tętnił życiem. Jubileuszowe atrakcje przyciągnęły wielu mieszkańców nie tylko z Żar fot. Andrzej Buczyński

Zwycięzców pojedynków nagradzano oklaskami fot. Andrzej Buczyński
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Jak się okazuje, nie tylko tablet daje dzieciom sporo frajdy fot. Andrzej Buczyński

Tak wyglądała praca kowala. Tego na co dzień nie da się zobaczyć fot. Andrzej Buczyński

Bałwanek, czy dzbanek. Ulepić można prawie wszystko fot. Andrzej Buczyński

Wśród publiczności byli też mali rycerze fot. Andrzej Buczyński

Kolekcja żarskiej porcelany budzi spore zainteresowanie fot. Andrzej BuczyńskiZwycięzców pojedynków nagradzano oklaskami fot. Andrzej Buczyński
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Autobusem na basen
ŻARY Na basen przy 
ulicy Źródlanej można 
się dostać na wiele 
sposobów. Oprócz 
spacerów, jazdy rowerem, 
czy samochodem, można 
skorzystać z autobusów 
komunikacji miejskiej.

Poniżej publikujemy rozkład jazdy. Mo-
że się przydać w sezonie wakacyjnym,  
a także później. bo przypomnijmy, że 
żarski basen czynny będzie do 15 wrze-
śnia z możliwością przedłużenia sezo-
nu kąpielowego do 30 września - oczy-
wiście, jeśli pogoda na to pozwoli. ATB

Każdy znajdzie tu coś dla siebie fot. Andrzej Buczyński

Zjeżdżalnie dają dużo frajdy fot. Andrzej Buczyński

Na kąpiących się czeka sporo wodnych atrakcji fot. Andrzej Buczyński

Wakacje w mieście można spędzić na terenie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej fot. Andrzej Buczyński
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Haydukowe chłopaki górą
PIŁKA NOŻNA Drużyna Oldboy 
Hayduk wygrywa turniej piłkarski 
o Puchar Mirostowic Górnych 2018.

W turnieju wzięły udział cztery drużyny. Rozgrywki pro-
wadzono w systemie każdy z każdym.

Zwycięski zespół Hayduka wystąpił w składzie: An-
drzej Świerczyński, Marek Suliński, Marek Chaszczewski, 
Waldemar Kloc, Roman Żebrowski, Zdzisław Drozdowski, 
Zdzisław Fudali, Marek Jędras, Michał Suliński, Mariusz 
Benesz i Andrzej Dudek.

Tutuł najlepszego bramkarza turnieju trafił do An-
drzeja Świerczyńskiego, zaś najlepszym strzelcem został 
Mariusz Benesz.
Wyniki poszczególnych meczy wyglądają następująco:
Hayduk Żary - Mirostowiczanka Mirostowice Dolne 2:0
Mirostovia Mirostowice Górne - Przebój Mirostowice Gór-
ne 1:0
Mirostovia Mirostowice Górne - Hayduk Żary 0:0
Mirostowiczanka Mirostowice Dolne - Przebój Mirostowi-
ce Górne 1:0
Hayduk Żary - Przebój Mirostowice Górne 1:0
Mirostovia Mirostowice Górne - Mirostowiczanka Miro-
stowice Dolne 0-1. ATB Oldboye Hayduka zdobywcami Pucharu Mirostowic Górnych 2018 fot. nadesłane

Najlepszy strzelec turnieju - Mariusz Benesz (pierwszy od lewej) fot. nadesłane Wójt gminy Żary Leszek Mrożek gratuluje najlepszemu bramkarzowi fot. nadesłane

Ruszył sezon na Nowińcu
GMINA LUBSKO 
Rozpoczął się 
sezon kąpielowy 
nad popularnym 
Zalewem 
Nowiniec  
w pobliżu Lubska.
Jakość kąpieliska zosta-
ła pozytywnie oceniona 
przez wojewódzkiego in-
spektora sanitarnego i od 
10 lipca można bezpiecznie  
korzystać z tego miejsca, 
które jest chętnie odwiedza-
ne nie tylko przez miesz-
kańców gminy Lubsko.

Oprócz kąpieli, moż-
na tam bezpłatnie korzystać 
z placu zabaw, wiat i miejsc 
do grillowania. Zapłacić 
trzeba jedynie za korzysta-
nie ze sprzętu pływającego. 
Całym terenem opiekuje się 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Lubsku. Nad bezpieczeń-
stwem kąpieliska czuwać 
będą ratownicy. 

Sezon na Nowińcu po-
trwa do 8 sierpnia. Po tym 
terminie korzystanie z zale-
wu będzie możliwe, ale już 
tylko na własną odpowie-
dzialność. ATB Okoliczni mieszkańcy korzystają z uroków zalewu również poza sezonem fot. Andrzej Buczyński



13 lipca 2018       Moja Gazeta20 SPORT

Kolejka 1 - 11-12 sierpnia
Zryw Rzeczyca - Błękitni Ołobok

Lech Sulechów - Budowlani Lubsko
Czarni Żagań - KP Piast Iłowa

Iskra Małomice - Delta Sieniawa Żarska
Promień Żary -  Schnug Chociule

Piast Czerwieńsk - Unia Kunice (Żary)
Pogoń Przyborów - Mieszko Konotop

Alfa Jaromirowice - Odra Nietków

Kolejka 2 - 15 sierpnia
Błękitni Ołobok - Odra Nietków

Mieszko Konotop - Alfa Jaromirowice
Unia Kunice (Żary) - Pogoń Przyborów

Schnug Chociule - Piast Czerwieńsk
Delta Sieniawa Żarska - Promień Żary

KP Piast Iłowa - Iskra Małomice
Budowlani Lubsko - Czarni Żagań

Zryw Rzeczyca - Lech Sulechów

Kolejka 3 - 18-19 sierpnia
Lech Sulechów - Błękitni Ołobok

Czarni Żagań - Zryw Rzeczyca
Iskra Małomice - Budowlani Lubsko

Promień Żary - KP Piast Iłowa
Piast Czerwieńsk - Delta Sieniawa Żarska

Pogoń Przyborów - Schnug Chociule
Alfa Jaromirowice - Unia Kunice (Żary)

Odra Nietków - Mieszko Konotop

Kolejka 4 - 25-26 sierpnia
Błękitni Ołobok - Mieszko Konotop
Unia Kunice (Żary) - Odra Nietków

Schnug Chociule - Alfa Jaromirowice
Delta Sieniawa Żarska - Pogoń Przyborów

KP Piast Iłowa - Piast Czerwieńsk
Budowlani Lubsko - Promień Żary

Zryw Rzeczyca - Iskra Małomice
Lech Sulechów - Czarni Żagań

Kolejka 5 - 1-2 września
Czarni Żagań - Błękitni Ołobok

Iskra Małomice - Lech Sulechów
Promień Żary - Zryw Rzeczyca

Piast Czerwieńsk - Budowlani Lubsko
Pogoń Przyborów - KP Piast Iłowa

Alfa Jaromirowice - Delta Sieniawa Żarska
Odra Nietków - Schnug Chociule

Mieszko Konotop - Unia Kunice (Żary)

Kolejka 6 - 8-9 września
Błękitni Ołobok - Unia Kunice (Żary)
Schnug Chociule - Mieszko Konotop

Delta Sieniawa Żarska - Odra Nietków
KP Piast Iłowa - Alfa Jaromirowice

Budowlani Lubsko - Pogoń Przyborów
Zryw Rzeczyca - Piast Czerwieńsk

Lech Sulechów - Promień Żary
Czarni Żagań - Iskra Małomice

Kolejka 7 - 15-16 września
Iskra Małomice - Błękitni Ołobok

Promień Żary - Czarni Żagań
Piast Czerwieńsk - Lech Sulechów
Pogoń Przyborów - Zryw Rzeczyca

Alfa Jaromirowice - Budowlani Lubsko
Odra Nietków - KP Piast Iłowa 

Mieszko Konotop - Delta Sieniawa Żarska
Unia Kunice (Żary) - Schnug Chociule

Kolejka 8 - 22-23 września
Błękitni Ołobok - Schnug Chociule

Delta Sieniawa Żarska - Unia Kunice (Żary)
KP Piast Iłowa - Mieszko Konotop

Budowlani Lubsko - Odra Nietków
Zryw Rzeczyca - Alfa Jaromirowice
Lech Sulechów - Pogoń Przyborów
Czarni Żagań - Piast Czerwieńsk
Iskra Małomice - Promień Żary

Kolejka 9 - 29-30 września
Promień Żary - Błękitni Ołobok

Piast Czerwieńsk - Iskra Małomice
Pogoń Przyborów - Czarni Żagań

Alfa Jaromirowice - Lech Sulechów
Odra Nietków - Zryw Rzeczyca

Mieszko Konotop - Budowlani Lubsko
Unia Kunice (Żary) - KP Piast Iłowa

Schnug Chociule - Delta Sieniawa Żarska

Kolejka 10 - 6-7 października
Błękitni Ołobok - Delta Sieniawa Żarska

KP Piast Iłowa - Schnug Chociule 
Budowlani Lubsko - Unia Kunice (Żary)

Zryw Rzeczyca - Mieszko Konotop
Lech Sulechów - Odra Nietków 

Czarni Żagań - Alfa Jaromirowice
Iskra Małomice - Pogoń Przyborów
Promień Żary - Piast Czerwieńsk

Kolejka 11 - 13-14 października
Piast Czerwieńsk - Błękitni Ołobok
Pogoń Przyborów - Promień Żary

Alfa Jaromirowice - Iskra Małomice
Odra Nietków - Czarni Żagań

Mieszko Konotop - Lech Sulechów
Unia Kunice (Żary) - Zryw Rzeczyca

Schnug Chociule - Budowlani Lubsko
Delta Sieniawa Żarska - KP Piast Iłowa

Kolejka 12 - 20-21 października
Błękitni Ołobok - KP Piast Iłowa

Budowlani Lubsko - Delta Sieniawa Żarska
Zryw Rzeczyca - Schnug Chociule

Lech Sulechów - Unia Kunice (Żary)
Czarni Żagań - Mieszko Konotop
Iskra Małomice - Odra Nietków

Promień Żary - Alfa Jaromirowice
Piast Czerwieńsk - Pogoń Przyborów

Kolejka 13 - 27-28 października
Pogoń Przyborów - Błękitni Ołobok

Alfa Jaromirowice - Piast Czerwieńsk
Odra Nietków - Promień Żary

Mieszko Konotop - Iskra Małomice
Unia Kunice (Żary) - Czarni Żagań
Schnug Chociule - Lech Sulechów

Delta Sieniawa Żarska - Zryw Rzeczyca
KP Piast Iłowa - Budowlani Lubsko

Kolejka 14 - 3-4 listopada
Błękitni Ołobok - Budowlani Lubsko

Zryw Rzeczyca - KP Piast Iłowa
Lech Sulechów - Delta Sieniawa Żarska

Czarni Żagań - Schnug Chociule
Iskra Małomice - Unia Kunice (Żary)

Promień Żary - Mieszko Konotop
Piast Czerwieńsk - Odra Nietków

Pogoń Przyborów - Alfa Jaromirowice 

Kolejka 15 - 10-11 listopada
Alfa Jaromirowice - Błękitni Ołobok

Odra Nietków - Pogoń Przyborów
Mieszko Konotop - Piast Czerwieńsk
Unia Kunice (Żary) - Promień Żary
Schnug Chociule - Iskra Małomice

Delta Sieniawa Żarska - Czarni Żagań 
KP Piast Iłowa - Lech Sulechów

Budowlani Lubsko - Zryw Rzeczyca

Kto z kim w okręgówce
Terminarz rundy jesiennej zielonogórskiej klasy okręgowej (źródło 90minut.pl)

Promień bez brazylijskiego wsparcia

Winston Luis fot. Promień Żary Matheus Britto fot. Promień Żary

PIŁKA NOŻNA Jak donosi oficjalny 
serwis klubowy promienzary.com, 
w przyszłym sezonie nie zobaczymy 
już Brazylijczyków w składzie 
żarskiego Promienia.
- Warunki finansowe, jakie zostały nam postawione 
za zawodników Brazylii na nowy sezon, są zbyt wyso-
kie, a nasz klub niestety nie stać na to, aby móc sprostać 
ich oczekiwaniom - informuje prezes Promienia Henryk 
Krzemiński.

Z Promieniem pożegna się także rezerwowy bram-
karz Sebastian Bieńko. Prawdopodobnie od sierpnia bę-
dzie bronił bramki Delty Sieniawa Żarska. ATB
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Kolejka 1 - 18-19 sierpnia
Sparta Miodnica - Budowlani Gozdnica

Sparta Grabik - Czarni Jelenin
Płomień Czerna - Czarni Przybymierz

Piast Lubanice - Granica Żarki Wielkie
Orzeł Konin Żagański - Kwisa Trzebów

ŁKS Łęknica - KP Tomaszowo 
Łużyczanka Lipinki - Mirostowiczanka Mirostowice

Kolejka 2 - 25-26 sierpnia
Budowlani Gozdnica - Mirostowiczanka Mirostowice

KP Tomaszowo - Łużyczanka Lipinki Łużyckie
Kwisa Trzebów - ŁKS Łęknica

Granica Żarki Wielkie - Orzeł Konin Żagański
Czarni Przybymierz- Piast Lubanice

Czarni Jelenin - Płomień Czerna
Sparta Miodnica - Sparta Grabik

Kolejka 3 - 1-2 września
Sparta Grabik - Budowlani Gozdnica

Płomień Czerna - Sparta Miodnica
Piast Lubanice - Czarni Jelenin

Orzeł Konin Żagański - Czarni Przybymierz
ŁKS Łęknica - Granica Żarki Wielkie

Łużyczanka Lipinki Łużyckie - Kwisa Trzebów
Mirostowiczanka Mirostowice - KP Tomaszowo

Kolejka 4 - 8-9 września
Budowlani Gozdnica - KP Tomaszowo

Kwisa Trzebów - Mirostowiczanka Mirostowice 
Granica Żarki Wielkie - Łużyczanka Lipinki Łużyckie

Czarni Przybymierz - ŁKS Łęknica
Czarni Jelenin - Orzeł Konin Żagański

Sparta Miodnica - Piast Lubanice
Sparta Grabik - Płomień Czerna

Kolejka 5 - 15-16 września
Płomień Czerna - Budowlani Gozdnica

Piast Lubanice - Sparta Grabik
Orzeł Konin Żagański - Sparta Miodnica

ŁKS Łęknica- Czarni Jelenin
Łużyczanka Lipinki Łużyckie - Czarni Przybymierz

Mirostowiczanka Mirostowice - Granica Żarki Wielkie
KP Tomaszowo - Kwisa Trzebów

Kolejka 6 - 22-23 września
Budowlani Gozdnica - Kwisa Trzebów

Granica Żarki Wielkie - KP Tomaszowo
Czarni Przybymierz - Mirostowiczanka Mirostowice

Czarni Jelenin - Łużyczanka Lipinki Łużyckie
Sparta Miodnica - ŁKS Łęknica

Sparta Grabik - Orzeł Konin Żagański
Płomień Czerna - Piast Lubanice

Kolejka 7 - 29-30 września
Piast Lubanice - Budowlani Gozdnica

Orzeł Konin Żagański - Płomień Czerna
ŁKS Łęknica - Sparta Grabik

Łużyczanka Lipinki Łużyckie - Sparta Miodnica
Mirostowiczanka Mirostowice - Czarni Jelenin

KP Tomaszowo - Czarni Przybymierz
Kwisa Trzebów - Granica Żarki Wielkie

Kolejka 8 - 6-7 października
Budowlani Gozdnica - Granica Żarki Wielkie

Czarni Przybymierz - Kwisa Trzebów
Czarni Jelenin - KP Tomaszowo

Sparta Miodnica - Mirostowiczanka Mirostowice 
Sparta Grabik - Łużyczanka Lipinki Łużyckie

Płomień Czerna - ŁKS Łęknica
Piast Lubanice - Orzeł Konin Żagański

Kolejka 9 - 13-14 października
Orzeł Konin Żagański - Budowlani Gozdnica

ŁKS Łęknica - Piast Lubanice
Łużyczanka Lipinki Łużyckie - Płomień Czerna
Mirostowiczanka Mirostowice - Sparta Grabik

KP Tomaszowo- Sparta Miodnica
Kwisa Trzebów - Czarni Jelenin

Granica Żarki Wielkie - Czarni Przybymierz

Kolejka 10 - 20-21 października
Budowlani Gozdnica - Czarni Przybymierz

Czarni Jelenin - Granica Żarki Wielkie
Sparta Miodnica - Kwisa Trzebów

Sparta Grabik - KP Tomaszowo
Płomień Czerna - Mirostowiczanka Mirostowice 

Piast Lubanice - Łużyczanka Lipinki Łużyckie
Orzeł Konin Żagański - ŁKS Łęknica

Kolejka 11 - 27-28 października
ŁKS Łęknica - Budowlani Gozdnica

Łużyczanka Lipinki Łużyckie - Orzeł Konin Żagański
Mirostowiczanka Mirostowice Dolne - Piast Lubanice

KP Tomaszowo - Płomień Czerna
Kwisa Trzebów - Sparta Grabik

Granica Żarki Wielkie - Sparta Miodnica
Czarni Przybymierz - Czarni Jelenin

Kolejka 12 - 3-4 listopada
Budowlani Gozdnica - Czarni Jelenin
Sparta Miodnica - Czarni Przybymierz
Sparta Grabik - Granica Żarki Wielkie

Płomień Czerna - Kwisa Trzebów
Piast Lubanice - KP Tomaszowo

Orzeł Konin Żagański - Mirostowiczanka Mirostowice 
ŁKS Łęknica - Łużyczanka Lipinki Łużyckie 

Kolejka 13 - 10-11 listopada
Łużyczanka Lipinki Łużyckie - Budowlani Gozdnica
Mirostowiczanka Mirostowice Dolne - ŁKS Łęknica

KP Tomaszowo - Orzeł Konin Żagański
Kwisa Trzebów - Piast Lubanice

Granica Żarki Wielkie - Płomień Czerna
Czarni Przybymierz - Sparta Grabik

Czarni Jelenin - Sparta Miodnica

Kto z kim w klasie A
Terminarz rundy jesiennej zielonogórskiej klasy A, grupa IV (źródło 90minut.pl)

Piłkarze trenują przed sezonem
PIŁKA NOŻNA 
Wprawdzie wakacje  
w pełni, ale piłkarze już 
zaczęli przygotowania 
do rundy jesiennej, która 
wystartuje za miesiąc.
Celne i skuteczne strzały na bramkę 
i dokładne podania to nie wszystko, 
aby móc odnieść sukces w kolejnym 
sezonie. Ważne jest również przygo-
towanie kondycyjne, bo im ciężej pra-
cuje się teraz, tym łatwiej będzie bie-
gać po boisku podczas ligowych spo-
tkań.

Efekty tej pracy zobaczymy już 
wkrótce. Wtedy się okaże, jak zawod-
nicy przykładali się do treningów. ATB Piłkarze nie odpoczywają fot. Andrzej Buczyński Na boisku Unii Kunice trwają przygotowania kondycyjne fot. Andrzej Buczyński
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ZAPASY Reprezentanci 
żarskiego Agrosu - Kamil 
Nowak i Aleksander Płatek 
walczyli na Mistrzostwach 
Świata kadetów w 
chorwackim Zagrzebiu.
W dniach 29.06-09.07 stolica Chorwacji – 
Zagrzeb gościła najlepszych zapaśników 
globu w kategorii wiekowej kadet. Wśród 
siedmiu reprezentantów Polski w stylu 
klasycznym, znalazło się dwóch zawodni-
ków MLKS AGROS Żary - Kamil Nowak 
i Aleksander Płatek.

Obaj w tym roku pokazali swoja 
sportową klasę, zwyciężając w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży w Pozna-
niu i zdobywając tytuły Mistrzów Polski  
w swoich kategoriach wagowych.

Warto przedstawić nieco bliżej syl-
wetki młodych sportowców, którzy swoją 
ciężką pracą treningową dostąpili zaszczy-
tu reprezentowania naszego kraju na are-
nie Mistrzostw Świata kadetów.

Kamil i Aleksander są rówieśnika-
mi, zawodnicy rocznika 2001 rozpoczę-
li swoją zapaśniczą przygodę na zajęciach 
treningowych w kuźni zapaśniczych talen-
tów, Szkole Podstawowej nr 8 im. Bole-
sława Chrobrego w Żarach. Treningi roz-
poczęli w III klasie szkoły podstawowej. 
Początki ich zapaśniczych zmagań to sys-
tematyczna i cierpliwa praca nad rozwija-
niem zamiłowania do trudnej, wymagają-
cej systematyczności i uporu dyscypliny 
sportu, jaką są zapasy.

Ich pierwsze zapaśnicze kroki poka-
zały, że są obdarzeni cechami, które musi 
mieć kandydat na zapaśnika i jednocześnie 
wskazywały jak różnymi typami sportow-
ców, są Kamil i Olek. 

Kamil Nowak obdarzony wrodzo-
ną zapaśniczą „czutką”, niewygodny dla 
pierwszych rywali, ze względu na bardzo 
dobre przewidywanie zamierzeń przeciw-
nika, zwinność i „kocie ruchy”. Zapaśni-
czy talent odziedziczył zapewne po swo-
im tacie Waldemarze Nowaku, który rów-
nież reprezentował kraj na Mistrzostwach 
Świata juniorów w Barcelonie w 1991 roku 
i zdobywał medale Mistrzostw Polski, 
m.in. złoty medal Ogólnopolskiej Sparta-
kiady Młodzieży Racibórz 1991. 

Aleksander Płatek to przykład, jak 
doskonale rozwija i kształtuje młodego 
człowieka sport zapaśniczy. Jego początki 
to dążenie do rozwijania takich cech nie-
zbędnych w zapaśniczej walce, jak szyb-
kość i gibkość, a tego młodziutkiemu Ol-
kowi wtedy niestety trochę brakowało. Po-
siadał jednak tę cechę, która determino-
wała jego ciągły rozwój. Był i nadal jest 
tytanem pracy. Potrafił ciężko pracować 
na treningu, a w dniach wolnych od za-
jęć treningowych biegać, pracować nad si-
łą i wykorzystywać każdą możliwość nad 
rozwojem swoich zapaśniczych umiejęt-
ności. Miał też znakomitego motywato-
ra w postaci swojego brata Jakuba, brązo-
wego medalistę Mistrzostw Polski kade-
tów 2018). Brata, który równie ciężko pra-
cował, który jako pierwszy zaczął odnosić 
zapaśnicze sukcesy. Po okresie zapaśni-

czego przedszkola w żarskiej ósemce Ka-
mil, Aleksander oraz kilku równie utalen-
towanych młodych adeptów sportu zapa-
śniczego, rozpoczęli kolejny etap swoje-
go sportowego wtajemniczenia pod okiem 
trenera Bogdana Kępińskiego w grupie 
młodzików, która jest bezpośrednim zaple-
czem kadry kadetów i juniorów żarskiego 
Agrosu. Warto wspomnieć, że wśród tych 
utalentowanych chłopców byli  również 
Bartek Kuczmarski, Jakub Płatek, Dawid 
Hoffman, Piotr Siwak. Czujne oko trenera 
Kępińskiego i znakomita atmosfera trenin-
gowa zaowocowało tym, że młodzi zapa-
śnicy robili stałe postępy i tworzyli druży-
nę wzajemnie wspierających się kolegów. 
Kolejny szczebel sportowego rozwoju Ka-
mila i Olka to przejście do kadry klubu ka-
detów i juniorów. Rozwój zapaśniczych 
talentów spoczął w rękach twórcy sukce-
sów żarskiego Agrosu trenera Ryszarda 
Dynowskiego i młodego wilka trenerskiej 
szkoły Agrosu Artura Mikołajczyka. Obej-
mujący obowiązki szkolenia chłopców  
w klubie Artur Mikołajczyk - wicemistrz 
Europy i wicemistrz Świata juniorów - 
ostro zabrał się do pracy z zapaśniczymi 
diamentami. 

W kształtowaniu zapaśniczych ta-
lentów zaowocowało z pewnością ogrom-
ne doświadczenie ze sportowej kariery tre-
nera Mikołajczyka w młodzieżowych ka-
tegoriach wiekowych. Specyfika pracy  
z młodym zapaśnikiem znana jest mu do-
skonale. Już jako kadeci Kamil Nowak  
i Aleksander Płatek wraz ze swoimi kole-
gami zajęli III miejsce w klasyfikacji dru-
żynowej Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży w Drzonkowie 2017, a Olek zdobył 
swój pierwszy brązowy medal w kategorii 
kadeta. Wcześniej zdobył medal brązowy 
Mistrzostw Polski młodzików 2016. Ka-
mil Nowak wciąż walczył skutecznie, lecz 
brakowało spektakularnych sukcesów.  

W pewnym momencie zabrakło systema-
tyczności i pojawiło się zwątpienie w swój 
talent i skuteczność pracy treningowej. Na 
szczęście prawdziwego wojownika cechu-
je to, że potrafi wyciągnąć wnioski ze swo-
jej postawy i  zaangażowaniem w trening, 
uporem i determinacją potrafi wrócić do 
walki. To pokazał nam wszystkim Kamil 
w tym roku. Już pierwsze tegoroczne star-
ty dowiodły, że będzie liczył się w rywa-
lizacji o miano najlepszego w kraju. Bra-
kowało medali, lecz jego walki były dobre 
i pokazywały, że stać go na zwycięstwa  
z każdym krajowym rywalem. 

Mocny trening przyniósł efekt w po-
staci III miejsca na Pucharze Polski w Ko-
strzynie. Aleksander Płatek z kolei od po-
czątku roku stał się, obok Kamila Za-
krzewskiego z Unii Racibórz, kandydatem 
do reprezentowania kraju na najważniej-
szych tegorocznych imprezach kadetów. 

Porażka z zawodnikiem raciborskiej 
Unii w Pucharze Polski zadecydowała,  
o tym, że to jego kolega z Raciborza re-
prezentował Polskę w Mistrzostwach  
Europy w maju 2018. Olek wyciągnął 
wnioski z tej porażki i już na turniejach 
międzynarodowych przełamał hegemonię 
Kamila Zakrzewskiego w kategorii wago-
wej do 92 kg w kraju. Swoją dominację na 
matach Polski potwierdził podczas Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży, gdzie 
zwyciężył pewnie we wszystkich swoich 
pojedynkach, zdobywając upragniony ty-
tuł Mistrza Polski kadetów. 

Mistrzowski tytuł w wykonaniu Ka-
mila Nowaka to pokaz zapasów na naj-
wyższym poziomie. Styl, w jakim wywal-
czył złoto Mistrzostw Polski, wzbudził 
uznanie wielu szkoleniowców, w tym tre-
nera kadry narodowej Piotra Szczepanio-
ka. Kamil wygrał zdecydowanie wszystkie 
swoje walki z rywalami, którzy wcześniej 
zdobywali medale Pucharu Polski i repre-

zentowali Polskę. Drużyna MLKS Agros 
Żary zajęła II miejsce w klasyfikacji ze-
społowej.

Kamil Nowak i Aleksander Płatek 
reprezentowali Polskę na Mistrzostwach 
Świata kadetów. To wielki sukces młodych 
zapaśników i wielki sukces żarskiego klu-
bu. To efekt zaangażowania wielu ludzi  
w pracę szkoleniową. W 40-letniej histo-
rii Agrosu oprócz wielkich sportowych 
sukcesów były momenty trudne i pewnie 
jeszcze takie będą, ale jedno jest pewne,  
zapaśnicy tacy jak np. Kamil Nowak  
i Aleksander Płatek ciężką pracą trenin-
gową, zaangażowaniem i umiejętnością 
skromnego i skutecznego działania będą 
dawać jeszcze wielokrotnie swoim wier-
nym sympatykom powody do wielkiej ra-
dości.

Kierownikiem reprezentacji Polski 
w stylu klasycznym podczas Mistrzostw 
Świata kadetów był trener żarskiego Agro-
su Artur Mikołajczyk. 

Olek Płatek przegrał niestety swo-
ją pierwszą walkę w Mistrzostwach Świa-
ta kadetów. Musiał uznać sportową klasę 
wicemistrza Europy, reprezentanta Turcji 
Osmana Ayaydina. Pokazał jednak, że stać 
go na rywalizację z najlepszymi zawodni-
kami świata. Ostatnie sekundy pojedynku 
zaważyły na wyniku walki, który nie od-
zwierciedla ambicji, woli walki i sporto-
wych możliwości Olka.

Kamilowi Nowakowi również nie 
udało się powalczyć o medale. Przegrany 
pojedynek z reprezentantem Węgier był 
jednak walką, która pokazała jak ambit-
nym i dumnym wojownikiem jest Kamil. 
Walczył o zwycięstwo do ostatniej sekun-
dy swojej debiutanckiej walki i na pewno 
godnie zaprezentował Polskę i żarski klub.

Brązowy medal dla Polski w wadze 
do 110 kg wywalczył Tomasz Wawrzyń-
czyk. Dariusz Kołacz, ATB

SPORT

Aleksander Płatek fot. nadesłane

Nasi na mistrzostwach

Kamil Nowak fot. nadesłane
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SPRZEDAM

 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 Pilnie sprzedam działkę ogrodni-
czą na ul. Pokoju ROD kolejarz na dział-
ce jest altanka, wc, drzewa, krzewy 
owocowe, 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 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 Kupie auto zarejestrowane 
opłacone na chodzie w cenie do 
2500 zł  Tel. 505233573

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

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

 u Kup auto na polskich tabli-
cach w cenie do 3000 zł. Tel. 724 
040 418

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 Hydraulik, montaż central-
nego ogrzewania, kotłownie, 
instalacje wodne, gazowe, kana-
lizacyjne, miedź, plastik, pp Tel. 
609 755 357

 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 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

 u Budowlaniec szuka pracy. Tel. 
889 684 622

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

RÓŻNE

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

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

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

REKLAMA REKLAMA
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Czekoladowe ciasto 
z porzeczkami
Składniki:
Ciasto czekoladowe:
• 300g gorzkiej czekolady
• 250g masła
• 180g cukru
• 2 łyżeczki cukru waniliowego
• szczypta soli
• 5 jajek
• 2 łyżki mąki pszennej
Krem serowy:
• 250g serka mascarpone
• 350g serka śmietankowego, quarku 

lub twarogu z wiaderka
• sok wyciśnięty z 1 limonki
• 100g cukru
Dodatkowo:
• 250g porzeczek czerwonych

Wykonanie
Czekoladę połamać na kawałki i razem 
z masłem roztopić w kąpieli wodnej. Ca-
łość lekko ostudzić.
Dodać cukier, cukier waniliowy, szczyp-
tę soli i zmiksować. Dalej miksując na 
najwyższych obrotach, dodawać po 
jednym jajku. (Każde jajko miksować co 
najmniej 1 minutę). Na końcu wmieszać 
delikatnie mąkę.
Ciasto przełożyć do tortownicy (o śred-
nicy 26cm) wyłożonej koniecznie pa-
pierem do pieczenia. (Najpierw nałożyć 
papier na spód tortownicy i następnie 
zacisnąć obręcz. Wystający papier ob-
ciąć).
Piec w nagrzanym piekarniku ok. 35 mi-
nut w temperaturze 190°C. Pozostawić 
do ostygnięcia. (Najlepiej wstawić zim-
ne ciasto na noc do lodówki). 
Przygotować krem. Wszystkie składniki 
wymieszać trzepaczką. Krem rozsmaro-
wać łyżką na cieście.
Porzeczki omyć, osuszyć, oberwać z szy-
pułek i ułożyć na kremie.
Ważne: Nie należy sprawdzać ciasta 
patyczkiem. W środku ciasto jest dość 
wilgotne, gliniaste i może się obkleić na 
patyczku. Po upieczeniu ciasto może być 
w środku lekko wilgotne.

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

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

 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 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 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 Żary-centrum, lokal 110m2 do 
wynajęcia, Partner Nieruchomo-
ści. 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 Powierzchnie magazynowe od  
340 do 440 m2 - do wynajecia - 
blisko centrum Żar;  dobra cena. 
Partner Nieruchomości. Tel. 887-
758-384

ROLNICTWO

 u Sprzedam maszyny rolnicze. 
Likwidacja gospodarstwa. Tel. 
726307909

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

 u Sprzedam kombajn john 
dere 1085. Stan bardzo dobry, 
wszystko sprawne, czujniki awa-
ryjności, czujniki strat ziarna, 
klimatyzacja, stół do rzepaku, 
rewers podajnika, licznik hek-
tarów. Do sprzedania również 
prasa clas markand 50, ciągniki 
oraz inny sprzęt rolniczy. Tel. 
726 307 909

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

Kurczak 
pieczony 
na młodej 
kapuście
Składniki:
• ok. 0,5 – 0,6 kg piersi z 

kurczaka,  duża podwójna lub 
dwie pojedyncze

• do przyprawienia mięsa – pół 
łyżeczki soli, łyżeczka słod-

kiej papryki, nieco papryki 
ostrej, łyżeczka granulowa-
nego czosnku i majeranku

• 4-6 cienkich plasterków 
boczku

• 1 duża cebula
• główka małej, młodej ka-

pusty
• łyżka masła klarowanego lub 

dwie łyżki oleju
• 300 ml wody
• dwie duże łyżki koncentratu 

pomidorowego
• dwie łyżki śmietany lub 

jogurtu

• łyżeczka soli, pół łyżeczki 
czerwonej, słodkiej papryki, 
1/4 łyżeczki pieprzu, pół 
łyżeczki cukru

• ew. dwie, trzy gałązki roz-
marynu

Wykonanie
Mięso przekroić przez całą sze-
rokość na cienkie, szerokie pla-
stry. Osolić, posypać słodką i 
ostrą papryką,  łyżeczką suszo-
nego czosnku i majeranku.
Cebulę pokroić w kostkę i pod-
smażyć na złoto na łyżce oleju.
Kapustę pokroić w cienkie paski. 

Na dno naczynia żaroodpornego 
lub innej formy do zapiekania 
wyłożyć masło lub wlać olej. 
Włożyć poszatkowaną kapustę 
i cebulę, wymieszać.  Do 300 
ml wody dodać koncentrat po-
midorowy, jogurt lub śmietanę 
i przyprawy. Wymieszać i pły-
nem zalać kapustę. Na wierzchu 
ułożyć plastry kurczaka, każdy 
przykryć plasterkiem boczku. 
Na wierzchu ułożyć gałązki roz-
marynu. Wstawić do nagrzane-
go piekarnika i piec 40 minut.  
W temperaturze 200 st.

Kotlety z kalafiora
Składniki:
• średniej wielkości kalafior
• 2 jajka
• trzy ząbki czosnku
• cebula
• 4 łyżki bułki tartej
• 3 łyżki kaszy manny
• pęczek posiekanej natki pietruszki
• sok z połowy cytryny
• dwie łyżki parmezanu (trzymający linię mogą 

pominąć:)
• sól
• pół łyżeczki ostrego chilli lub mniej lub więcej  

w zależności od upodobań
• dwie łyżeczki curry
• olej do smażenia

Wykonanie
Kalafiora podzielić na duże różyczki, wrzucić na 
osolony wrzątek, wyjąć po 1-3 minutach, chodzi 
o to, by był chrupki, a nie całkowicie ugotowany 
do miękkości. Przełożyć do dużej miski, rozgnieść 
tłuczkiem do ziemniaków tak, by w większości 
rozpadł się na miazgę, ale tak aby część  ok. 1/3 
pozostała w małych kawałeczkach. Cebulę pokro-
ić w kostkę i podsmażyć kilka chwil na łyżce oleju, 
do zeszklenia. Do miski z zimnym kalafiorem do-
dać jajka, kaszę, tartą bułkę, posiekaną natkę, sok  
z cytryny, parmezan i przyprawy oraz podsmażo-
ną cebulę. Masę dobrze wymieszać. Uformować 
nieduże kotlety. Na patelni rozgrzać olej, smażyć 
kotlety do zrumienienia, po ok. 2- 3 minuty z każ-
dej strony. fot. ARMG
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• Stanowisko do spraw poświadczeń Żary 1
• Księgowa Żary 1
• Specjalista do spraw administracyjno-go-

spodarczych Lubsko 1
• Młodszy asystent Żary 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
• Majster obwodu drogowego Lubsko 1
• Asystentka stomatologiczna Żary 1
• Asystentka stomatologiczna/ Higienistka 

stomatologiczna Żary (1/2 etatu) 1
• Listonosz (umowa na zastępstwo) Żary 1
• Pomocnik operatora Żary 2
• Magazynier Żary 1
• Magazynier-kierowca Żary 1
• Policjant Żary/ Lubsko 10
• Sprzedawca w branży spożywczej Żary 3
• Kasjer/Sprzedawca Lubsko 1
• Sprzatacz posesji Żary 1
• Sprzątaczka Żary (1/2 etatu) 1
• Sprzedawca Bieniów 1
• Psycholog (1/2 etatu) Żary 1
• Młodszy wychowawca Żary 1
• Krojczy chleba Żary 1
• Ciastkarz Żary 1
• Piekarz Żary 1
• Kierowca kat. B Żary 1
• Fryzjer Lubsko 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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Były pracownik ONZ, Gerry Lane (Brad Pitt), 
jest szczęśliwym mężem Karin (Mireille Enos), 
z którą wychowuje dwie córki, Constance 
(Sterling Jerins) i Rachel (Abigail Hargrove). 
Pewnego dnia, podróżując samochodem ulicami 
Filadelfi i, Gerry i jego bliscy są świadkami przer-
ażających scen. Na ulice miasta wylegają ludzie 
zarażeni zagadkową chorobą, zamieniającą 
zarażonych w bezrozumne bestie. Zainfekowani 
atakują zdrowe osoby, zarażając je. Kolejne 
amerykańskie miasta pogrążają się w chaosie.

TVN horror sf, Malta, USA, 2013

World War Z20:00

Piątek

TVP1

21:05

Sobota

Hobbit Frodo Baggins wchodzi w posiadanie 
magicznego Pierścienia. Zdobył go jego krewny 
Bilbo podczas wyprawy do Samotnej Góry. 
Ten niezwykły klejnot może dać swojemu 
właścicielowi władzę nad całym światem, dlatego 
jego twórca - Władca Ciemności Sauron - zrobi 
wszystko, by go odzyskać. Czarodziej Gandalf wie, 
że Pierścień trzeba zniszczyć. Można to uczynić 
tylko w jeden sposób - wrzucając go w ogień, 
który płonie wewnątrz Góry Przeznaczenia. Misja 
ta jest niezwykle ryzykowna. 

Zamożny biznesmen i kolekcjoner trofeów 
Horton Madec (Michael Douglas) przyjeżdża 
do niewielkiego miasta leżącego w stanie 
Nowy Meksyk. Przekupuje miejscowego 
szeryfa, by ten zgodził się zorganizować dla 
niego polowanie na zagrożonego wyginięciem 
mufl ona. Stróż prawa zwraca się w tej sprawie 
do młodego, ale doświadczonego przewodnika 
Bena (Jeremy Irvine). Ma on poprowadzić 
przybysza do kanionu za miastem. Niestety, na 
polowaniu dochodzi do wypadku.

TVN fi lm fantasy, Nowa Zelandia, USA, 2001 thriller, USA, 2014

Władca pierścieni: Drużyna PierścieniaPojedynek na pustyni 20:00

Niedziela

W Rosji dochodzi do próby przewrotu 
wojskowego - grupa zbuntowanych ofi cerów, 
którym przewodzi nieobliczalny nacjonalista, 
przejmuje kontrolę nad wyrzutniami pocisków 
nuklearnych. Rebelianci doprowadzają do 
największego globalnego kryzysu od czasu 
wydarzeń na Kubie, a światu grozi wybuch III 
wojny światowej. W tej sytuacji dowództwo 
fl oty USA wysyła na patrol po rosyjskich wodach 
terytorialnych atomowy okręt podwodny “Ala-
bama”. To jedna z siedmiu amerykańskich łodzi.

TVN thriller, USA, 1995

Karmazynowy przypływ 23:30

Poniedziałek

Początek lat 60. XX w. Świat żyje w cieniu groźby 
konfl iktu między USA i Związkiem Radzieckim. 
Są tacy, którym zależy na tym, by wojna między 
mocarstwami wybuchła jak najszybciej. Należą 
do nich członkowie elitarnego Hellfi re Club, 
któremu przewodzi obdarzony potężnymi 
mocami Sebastian Shaw. Obdarzony zdolnoś-
ciami telepatycznymi Charles Xavier zyskuje 
tytuł profesora. Pracująca dla tajnej agencji 
rządowej Moira MacTaggert prosi go o pomoc 
w odnalezieniu Shawa. 

POLSAT fi lm sf, USA, 2011

X-Men: Pierwsza klasa20:10

Wtorek

Henry z powodu braku zleceń ma kłopoty fi nan-
sowe. Jego jedynym zajęciem i sposobem na 
zabicie czasu stają się imprezy oraz przygodny 
seks. Pewnego dnia była dziewczyna Henry’ego, 
Katharina, składa mu atrakcyjną propozycję. Ta 
wzięta pisarka prosi go bowiem o pomoc przy 
tworzeniu scenariusza według jej bestsellerowej 
powieści. Mężczyzna nie waha się skorzystać 
z szansy na długo oczekiwany sukces zawodowy. 
Liczy także, że uda mu się ponownie zbliżyć do 
jedynej kobiety, którą kochał. 

TVP2 komedia obyczajowa, Niemcy, 2011

Tata do pary20:45

Środa

Atrakcyjna i niezależna Carly Whitten robi kari-
erę jako prawniczka. Od pewnego czasu spotyka 
się z bogatym Markiem Kingiem. Z każdym 
dniem mocniej zakochana w przystojnym 
mężczyźnie sądzi, że jest on idealnym kandy-
datem na jej życiowego partnera. Coraz bardziej 
się angażuje, jest więc zaszokowana, gdy 
odkrywa prawdę na temat swojego wyśnionego 
wybranka. Czar nagle pryska, ponieważ Carly 
dowiaduje się, że ujmujący Mark ma już żonę. 
Jest nią niejaka Kate. 

POLSAT komedia, USA, 2014 

Inna kobieta 20:10

Czwartek

SERIAL KOSTIUMOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SF SERIAL KRYMINALNY SERIAL TVP FILM AKCJI KOMEDIA FILM AKCJI

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

piątek 13 lipca

06:50 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem - serial

07:45 Alarm! - magazyn
08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Nie do przebaczenia 

- western, prod. USA
10:45 Opole na bis - koncert
11:00 Wiadomości
11:10 Agrobiznes
11:35 Agropogoda - magazyn
11:45 Zgromadzenie 

Narodowe na Zamku 
Królewskim

12:00 Zgromadzenie 
Narodowe na Zamku 
Królewskim - relacja

13:00 Zgromadzenie 
Narodowe na Zamku 
Królewskim 

13:50 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 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem - serial 
kostiumowy, prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
18:30 Opole na bis - koncert
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:08 Pogoda dla żeglarzy
20:15 Alarm! - magazyn
20:35 Mundial 2018
21:10 Dziewczyny 

z wyższych sfer 
- komedia, prod. USA, 
2003

22:55 Ekstradycja I - serial
24:00 Kaznodzieja z karabi-

nem - dramat
02:15 To my - fi lm obyczajowy
04:00 Mój przyjaciel wróg 
04:55 Notacje

05:20 Koło fortuny
05:55 Na dobre i na złe - serial
06:50 Anna Dymna - spotkajmy 

się - Iwona Mazur
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra8
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
14:25 Makłowicz w podróży 

- Hiszpania - Wyspy 
KanaryjskieFuerteventura 
- Południe - magazyn

14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada - teleturniej
16:30 Koło fortuny

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Mundial oczami 

Polaków
19:05 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:05 Pociąg do podróży 

- serial TVP
20:10 Lwie serce - fi lm 

akcji, prod. USA, 1990, 
reż. Sheldon Lettich, wyk. 
Jean-Claude Van Damme

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

23:50 Cartouche - Rabuś 
Wspaniały - serial

01:40 Kontakt - serial

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

- program kryminalny
08:20 Doradca smaku - 

Smażone krewetki w sosie 
słodko-kwaśnym

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 World War Z 
- fi lm S-F, USA, 2013, 
reż. Marc Forster, wyk. 
Brad Pitt, Mireille Enos, 
Daniella Kertesz, James 
Badge Dale, Ludi Boeken, 
Matthew Fox

22:20 Sicario 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2015, reż. Denis 
Villeneuve, wyk. Emily 
Blunt, Benicio Del Toro, 
Josh Brolin, Victor Garber, 
Jon Bernthal

00:55 Truman Show 
- fi lm obyczajowy,
USA, 1998, reż. Peter 
Weir, wyk. Jim Carrey, 
Laura Linney, Noah 
Emmerich

03:05 Kuba Wojewódzki 
04:05 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
prod. Polska, 2013, reż. 
Wojaczek Mariusz, wyk. 
Cieślak Bronisław, Krupski 
Marek, Lucińska Anna, 
Rembacz Magdalena, 
Mandes Tomasz Oktawia 
Kmiecik zleciła detekty-
wom obserwację swojego 
brata, Pawła. 

09:15 SuperPies
09:45 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

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

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

Kiepskich 
- serial komediowy
prod. Polska, 2005, 
reż. Khamidov Okił, 
wyk. Grabowski Andrzej, 
Kipiel-Sztuka Marzena, 
Kotys Ryszard, Mularczyk 
Barbara

20:05 Gwiezdne wojny: 
Część II - Atak klonów

23:20 Umów się ze mną. 
Take me out

00:45 Piramida
02:45 “Kabaretowa 

Ekstraklasa”
03:20 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

08:00 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach

08:30 Studio Kultura 
08:55 Siódmy pokój 

- fi lm biografi czny, 
prod. Polska, Węgry, 
Francja, Włochy, 1995

11:00 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 
- serial TVP

13:30 VIII Międzynarodowy 
konkurs Dyrygentów 
im. G. Fitelberga
- Koncert inauguracyjny

14:10 Antyfonie - fi lm doku-
mentalny

14:40 Tylko Beatrycze 
- spektakl teatralny, prod. 
Polska, 1975, reż. Stefan 
Szlachtycz, wyk. Mirosław 
Gruszczyński, Stanisław 
Igar, Joanna Sobieska, 
Hugo Krzyski

17:05 Wilkołak - horror, 
prod. USA, 1941

18:20 Videofan - Portrety

18:45 Dziewczyna i chłopak
- Poprawka 
- serial TVP, prod. Polska, 
1977, reż. Stanisław Loth, 
wyk. Anna Sieniawska, 
Wojciech Sieniawski

19:40 Informacje kulturalne
20:00 Na wschód 

od Hollywood 
- Ostatnie uderzenie 
młotem 
- dramat, prod. Francja

21:35 Świat w dokumencie 
- Dybuk. Rzecz 
o wędrówce dusz - fi lm

23:10 Dziennik fi lozofa 
23:25 VIII Międzynarodowy 

konkurs Dyrygentów 
im. G. Fitelberga 

00:15 Tam, gdzie rosną 
poziomki - fi lm 

01:55 Informacje kulturalne

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Gliniarz 
i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:55 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 Uniwersalny 
żołnierz: Powrót 
- fi lm akcji

 Luc Devereaux staje do 
walki ze zbuntowanym su-
perkomputerem, mającym 
pierwotnie kierować nową 
generacją Uniwersalnych 
Żołnierzy.

21:30 Replikant 
23:45 Błękitna głębia 2: 

Rafa 
01:40 Dyżur
02:05 Biesiada na cztery 

pory roku - serial
03:55 Menu na miarę 

- fabularny
04:40 Z archiwum 

policji 
- fabularny

05:00 Tajemnice medyczne 
- fi lm akcji

05:30 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny

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 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

21:50 Wygraj randkę
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2004, 
reż. Robert Luketic, 
wyk. Kate Bosworth, To-
pher Grace, Josh Duhamel, 
Nathan Lane, Sean Hayes

23:55 Rush - serial, USA
00:55 Uprowadzona 

- serial, Francja, USA
01:55 Moc Magii 
04:05 Druga strona medalu 

- talk show

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
10:30 Na Patrolu
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
13:00 Galileo
14:00 Galileo
15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Armia ciemności 
 Ash, przeniesiony wirem 

czasoprzestrzennym 
do średniowiecznej 
Anglii, musi zdobyć księgę 
„Necronomicon” by wrócić 
do współczesności. 

22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny

00:05 Szkoła wyrzutków 
Enrique Cali, wielki boss 
narkotykowego kartelu 
z Kolumbii, odsiaduje 
wyrok w amerykańskim 
więzieniu. Jego syn by 
wymusić zwolnienie ojca 
z więzienia, opanowuje 
internat dla chłopców 
z bogatych i wpływowych 
domów. Jeden z uczniów 
Billy Tepper wraz 
z kolegami ze szkoły 
przygotowuje plan uwol-
nienia zakładników.

02:30 Zagadkowe zgony
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

04:00 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Pełnosprawni 
07:45 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie Extra 
08:25 Weterynarze z sercem
08:55 Sekundy, które 

zmieniły życie
09:30 Studio Raban
09:55 Rodzinny ekspres 
10:25 Zakochaj się w Polsce 

- Łowicz - magazyn
10:55 Spis treści 
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1997
12:00 Fundusze Europejskie
12:15 Opole na bis - koncert
12:40 Nieziemskie wulkany 

- fi lm dokumentalny
13:40 Sen nocy letniej
14:40 Wojenne dziewczyny 

- serial TVP
15:30 Trzecia połowa 
15:40 Mundial 2018
18:25 Trzecia połowa
18:40 Opole na bis - koncert
19:30 Wiadomości

20:10 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

21:05 Hit na sobotę 
- Pojedynek 
na pustyni 
- thriller, prod. USA, 
2014, reż. Jean - Baptiste 
Leonetti, wyk. Michael 
Douglas, Jeremy Irvine, 
Ronny Cox

22:50 Dług - dramat, prod. USA, 
Wielka Brytania, Węgry, 
2010, reż. John Madden, 
wyk. Helen Mirren, Sam 
Worthington

00:50 Dziewczyny 
z wyższych sfer 
- komedia, prod. USA, 
2003, reż. Boaz Yakin

02:25 Spis treści 
02:35 Chłopi - serial TVP
04:25 Zakończenie dnia

06:05 Na dobre i na złe 
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Rodzinka.pl - serial
11:35 Barwy szczęścia - serial 
12:15 Gwiazdy w południe 

- Tygrykomedia
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Kabaretowe Przeboje 

Lata 2015
16:15 Rodzinka.pl - serial
16:45 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Mundial oczami 

Polaków
19:35 Lajk!
20:05 XXII Międzynarodowy 

Festiwal Piosenki 
i Kultury Romów 
Ciechocinek 2018 

23:10 Wakacje z Kabaretem 

01:20 Agent XXL 2 
- komedia, prod. USA, 
2006, reż. John Whitesell, 
wyk. Martin Lawrence, 
Nia Long, Emily Procter, 
Mark Moses
Agent Malcom Turner 
przywdziewa strój 
energicznej niani, by 
zinfi ltrować rodzinę 
Fullerów.

03:05 Lwie serce 
- fi lm akcji
prod. USA, 1990, 
reż. Sheldon Lettich,
wyk. Jean-Claude 
Van Damme

05:00 Kryminalne zagadki 
Las Vegas s.XV 
- serial sensacyjny, 
prod. Kanada, USA, 2014

05:45 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 Jak w niebie 

- fi lm komedia, 
USA, 2005

22:00 Ostatnia piosenka 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2010, reż. Julie Anne 
Robinson, wyk. Miley 
Cyrus, Liam Hemsworth, 
Greg Kinnear, Bobby 
Coleman, Kelly Preston

00:15 World War Z 
- fi lm S-F, USA, 
prod. 2013, reż. Marc 
Forster, wyk. Brad Pitt, 
Mireille Enos, Daniella 
Kertesz, James Badge 
Dale, Ludi Boeken, 
Matthew Fox

02:35 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

03:35 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:30 Królewna Śnieżka i 
siedmiu krasnoludków

09:15 MY3, Polska
10:20 Ewa gotuje
10:55 Seksmisja
13:45 W rytmie hip-hopu 2 

- dramat muzyczny
 Jedną z najlepszych uczen-

nic prestiżowej akademii 
tańca Julliard jest Sara 
Johnson, dziewczyna 
z przedmieść Chicago, 
marząca o zostaniu profes-
jonalną baletnicą. 

15:40 Kabaretowa 
ekstraklasa

15:50 Joker
16:50 Joker
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy

20:10 Percy Jackson:
Morze potworów 

 Jackson był dyslektykiem 
z ADHD, który nagminnie 
popadał w tarapaty. 
Pewnego dnia okazało się, 
że jest synem Posejdona, 
boga mórz i z dnia na 
dzień stał się częścią 
wyprawy, mającej na 
celu uratowanie świata. 
Po powrocie do Obozu 
Herosów, Percy dowiaduje, 
że ma przyrodniego brata, 
cyklopa o imieniu Tyson.

22:35 Obcy kontra 
Predator 2 
- fi lm s-f

00:25 Chirurdzy 
02:25 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

- program rozrywkowy

08:00 Serialowa nostalgia 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Na fi niszu 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1978

09:00 Gwiazdy tamtych lat 
- Bogusław Wyrobek 
- fi lm dokumentalny

09:40 Dokument tygodnia 
- Hollywood na wojnie 
- Przeciw dyktatorom - 
serial dokumentalny, prod. 
Francja, 2015, reż. Michel 
Viotte

10:45 Yesterday - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
1984, reż. Radosław 
Piwowarski, wyk. 
Piotr Siwkiewicz, Andrzej 
Zieliński, Robert Piechota, 
Waldemar Ignaczak, Anna 
Kaźmierczak, Krystyna 
Feldman, Krzysztof Ma-
jchrzak, Henryk Bista

12:30 Ostatnie uderzenie 
młotem - dramat

14:05 Ranczo Wilkowyje
- komedia
prod. Polska, 2007, 
reż. Wojciech Adamczyk, 
wyk. Ilona Ostrowska, 
Paweł Królikowski

15:50 Wydarzenie aktualne
16:35 Wstęp do fi lmu - Testa-

ment doktora Mabuse
16:40 Testament doktora 

Mabuse - dramat
18:50 Witamy w latach 

80 - tych - Muzyka 
house i wielkie imprezy 

20:00 Bilet do kina - Wściekły 
Byk - dramat, prod. USA

22:15 Queen - koncert
23:45 Mocne Kino 

- Siła perswazji 
- dramat

01:25 Bilet do kina - Wściekły 
Byk - dramat

06:00 Skorpion 
- fabularny

06:50 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

07:25 Tajemnice 
medyczne - fi lm akcji

09:25 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

14:25 Mafi a!
16:15 Duży, gruby 

kłamczuch 
Wścibski reżyser 
zdobywa oryginalny sce-
nariusz fi lmowy napisany 
przez nastoletniego 
Jasona. Chłopak wraz z 
przyjaciółką wyrusza
do Hollywood, by odzys-
kać tekst.

17:50 Agent XXL: 
Rodzinny interes 

20:00 Bleeding Steel
22:15 Odrzut 

00:10 Anakondy: 
Polowanie 
na Krwawą Orchideę 
- horror

02:05 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

03:25 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:20 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:05 Niesamowite!
05:00 Hotel Zacisze 
05:30 Wojciech Cejrowski. 

Boso - Etiopia

05:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy

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

jowy, Polska
13:00 Psy i koty: Odwet 

Kitty - fi lm przygodowy, 
USA, Australia, 2010, reż. 
Brad PeytonBrad Peyton, 
wyk. James Marsden, Nick 
Nolte, Christina Applegate, 
Katt Williams, Bette 
Midler, Neil Patrick Harris, 
Wallace Shawn, Roger 
Moore, Joe Pantoliano, 
Chris O’Donnell, Michael 
Clarke Duncan

14:45 Nowy Jork, nowa miłość 
- fi lm komedia, USA, 2004, 
reż. Dennie Gordon, wyk. 
Ashley Olsen, Mary-Kate 
Olsen, Eugene Levy, Andy 
Richter

16:40 Prezydent: Miłość 
w Białym Domu - fi lm 
obyczajowy, USA, 1995

19:00 Dzika lokatorka 
- fi lm komedia, USA, 1992, 
reż. Frank Oz, wyk. Steve 
Martin, Goldie Hawn, 
Dana Delany, Julie Harris, 
Donald Moff at, Peter 
MacNicol

21:20 Licencja na miłość
- fi lm komedia, USA, 
Australia, 2007, reż. 
Ken Kwapis, wyk. Robin 
Williams, Mandy Moore, 
John Krasinski, Eric 
Christian Olsen

23:10 Stan zagrożenia
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1994, reż. Phillip 
Noyce, wyk. Harrison
 Ford, Willem Dafoe, 
Anne Archer

02:05 Moc Magii 
04:15 Druga strona medalu

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

07:05 Jeźdźcy smoków
07:35 Turbo Fast
08:05 Tom i Jerry Show
09:05 Jeźdźcy smoków
09:35 Jeźdźcy smoków
10:05 Turbo Fast
11:00 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy
14:00 STOP Drogówka
15:00 Drużyna A
17:00 Transakcje za milion 

dolarów: Los Angeles
18:00 Żona dla milionera 

Podobno od randki z mil-
ionerem lepszy jest tylko 
ślub z milionerem, ale myli 
się ten, kto sądzi, że swat-
anie bogatych i sławnych 
to rzecz dziecinnie prosta. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

00:05 Wzgórza mają oczy 2
- horror

 Kontynuacja przebojowe-
go horroru o monstrualnej 
rodzinie kanibali, która 
urządza “polowanie na 
ludzi” na odciętej od 
świata meksykańskiej 
pustyni. Tym razem jej 
ofi arami padają młodzi 
funkcjonariusze Gwardii 
Narodowej, którzy na 
pustyni odbywają swój 
pierwszy poważny 
trening. 

02:00 Anthony Bourdain
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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niedziela 15 lipca

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:35 Ziarno 
09:15 Mundial 2018
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 
13:05 BBC w Jedynce 

- Błękitna Planeta 
14:05 Sen nocy letniej
15:05 Wojenne dziewczyny 
15:50 Trzecia połowa
16:00 Mundial 2018
19:20 Trzecia połowa 
19:30 Wiadomości
20:10 Drogi Wolności

21:15 Zakochana Jedynka 
- Jak zostać księżną 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Australia, 2015, 
reż. Jennifer Leacey

22:55 Yuma 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, Czechy, 
2012, reż. Piotr Mularuk, 
wyk. Jakub Gierszał, 
Katarzyna Figura 

01:00 Pojedynek na pustyni 
- thriller, prod. USA, 
2014, reż. Jean - Baptiste 
Leonetti, wyk. Michael 
Douglas, Jeremy Irvine

02:30 Z pamięci - rozmowy
z Andrzejem Doboszem 

02:40 Dług - dramat
prod. USA, Wielka 
Brytania, Węgry, 2010

04:40 Zakończenie dnia

05:55 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę
- Bogactwo

06:00 Na dobre i na złe 
- serial TVP

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

- w tym Pogoda
10:30 Rodzinne oglądanie 

- 300 milionów lat - Wielka 
kolizja - serial dokumen-
talny, prod. Niemcy, 2016

11:30 Makłowicz w podróży 
- Hiszpania - Wyspy 
KanaryjskieFuerteven-
tura - Północ - magazyn 
kulinarny

12:05 Gwiazdy w południe 
- Bandolero - western, 
prod. USA, 1968, reż. 
Andrew V. McLaglen

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:20 Kocham Cię, Polsko! 
16:50 Bake off  - Ale przepis

17:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion

- teleturniej
19:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Agent XXL 2 - komedia, 

prod. USA, 2006
21:50 The Good Doctor 

- serial obyczajowy, 
prod. USA, 2017, reż. Seth 
Gordon, wyk. Freddie 
Highmore

23:40 Festiwal Enter Enea
00:45 Kino bez granic

- Mandarynki - dramat
02:20 Tygrykomedia
04:05 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - serial

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 Dorota 

inspiruje 
12:00 Co za tydzień - magazyn
12:30 36,6 
13:25 Efekt Domina 
14:00 Babe: Świnka 

z klasą
- fi lm rodzinny, Australia, 
USA, 1995, reż. Chris 
Noonan, wyk. James 
Cromwell, Magda Szuban-
ski, Zoe Burton

16:00 Dennis rozrabiaka 
- fi lm komedia, USA, 1993

18:00 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn

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

23:55 Piekielna zemsta 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2011, reż. Patrick 
Lussier, wyk. Nicolas Cage, 
Amber Heard, William 
Fichtner, Billy Burke, 
David Morse

02:15 Sekrety lekarzy 
- reality show

03:15 Uwaga! 
- magazyn

03:35 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:35 Jeźdźcy smoków
08:00 Jeźdźcy smoków
08:35 Pocahontas
10:10 Gwiezdne wojny: 

Część II - Atak klonów
13:20 Percy Jackson: Morze 

potworów - USA, 2013, 
reż. Thor Freudenthal, 
wyk. Alexandra Daddario, 
Brandon T. Jackson, Logan 
Lerman, Rambin Leven, 
Smith Douglas, Stanley 
Tucci Fantasy/przy-
godowy. Percy Jackson 
był dyslektykiem z ADHD, 
który nagminnie popadał 
w tarapaty. 

15:45 W rytmie serca
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:30 Słoneczna Stacja
20:05 Kabaretowa Noc Pod 

Gwiazdami - Lidzbark

23:05 Kolejne 48 godzin 
Detektyw Jack Cates musi 
ponownie połączyć siły 
ze swoim czarnoskórym 
kumplem Reggie’em 
Hammondem, który 
za kilka dni ma wyjść z 
więzienia. Tym razem obaj 
panowie mają za zadanie 
odnaleźć pozbawionego 
skrupułów, bezwzględ-
nego dilera narkotyków o 
pseudonimie “Iceman”.

01:10 Punisher 
- fi lm akcji

 Frank Castle ma oddaną, 
kochająca rodzinę i 
zamierza odejść ze służby. 
Przedtem jednak wykonu-
je ostatnią misję.

03:55 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

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

09:05 Olivier Messiaen 
- Muzyka wiary 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Niemcy, 2007

10:30 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

11:10 Duma i uprzedzenie 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1995

12:10 Wiktoryna czyli czy pan 
pochodzi z Beauvais? 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1971, reż. Jan Rutkiewicz, 
wyk. Halina Kwiatkowska, 
Małgorzata Lorentowicz, 
Barbara Brylska, Stanisław 
Jasiukiewicz, Andrzej 
Kopiczyński, Kazimierz 
Opaliński, Barbara 
Marszałek, Kazimierz 
Fabisiak

13:20 Męskie sprawy 
- dramat, prod. Polska

15:15 Chuligan Literacki 
15:45 ENTER Enea Fesival 

2018 - Symphosphere 
16:40 Świteź 

- fi lm animowany
17:05 Pomniki historii 
17:15 Niedziela z... 

twórczością Wojciecha 
Młynarskiego

20:40 Panorama kina 
polskiego - Wymyk 
- dramat

22:15 Scena Alternatywna 
w Opolu - Apteka 

22:45 Trzeci punkt widzenia 
23:25 Nocny dokument 

- Oskarowe kostiumy 
Barbary Ptak - fi lm

00:30 RITO - Benefi s Piotra 
Pawlaka - koncert

06:00 Skorpion - fabularny
07:00 Przygody Merlina 
08:00 Mickey i raźni 

rajdowcy 
08:35 Kapitan Jake i piraci z 

Nibylandii 
09:00 Hotel Zacisze 
09:45 Wojciech Cejrowski. 

Boso - Tajlandia 
10:30 Duży, gruby 

kłamczuch 
12:20 Najpiękniejsze 

baśnie braci 
Grimm: Złodziej nad 
złodziejami 

13:35 Ash Lad, The: 
In the Hall of the 
Mountain King

15:45 Miłość, szmaragd 
i krokodyl 
- fi lm przygodowy
Autorka romansów 
wyjeżdża do Kolumbii 
ratować siostrę porwaną 
dla okupu. 

17:50 Goście, goście 

20:00 Piąty element 
- fi lm akcji
Nowy Jork w XXIII w., były 
komandos Korben Dallas 
wplątany zostaje w misję 
ratowania świata przed 
siłami zła absolutnego 
objawiającymi się raz na 
pięć tysięcy lat.

22:25 Sędzia Dredd 
00:25 Uwikłana 
01:20 Z archiwum policji 

- fabularny
02:00 Dyżur
02:35 Na jedwabnym 

szlaku - serial
dokumentalny

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:55 Na jedwabnym szlaku 
- serial dokumentalny

05:05 Niesamowite!

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

komediowy, USA
09:30 Magda M. 

- serial obyczajowy, Polska
10:30 Columbo - serial, USA
13:50 Niedźwiedzie 

- dokument
15:35 Chisum 

- fi lm western
USA, 1970, reż. Andrew 
V. McLaglen, wyk. John 
Wayne, Forrest Tucker, 
Christopher George, Ben 
Johnson, Glenn Corbett

17:55 Zbuntowana 
księżniczka 
- fi lm komedia
Francja, USA, Wielka 
Brytania, 2008, reż. 
Nick Moore, wyk. Emma 
Roberts, Juno Temple, 
Kimberley Nixon, Natasha 
Richardson

20:00 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, 
Philip Baker Hall, Bridget 
Moynahan

22:40 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

01:10 Lucyfer - serial, USA
02:10 Moc Magii 
04:20 Druga strona medalu 

- talk show

07:05 Jeźdźcy smoków
07:35 Turbo Fast
08:05 Tom i Jerry Show
09:00 Prawie jak gladiator 

Po wybuchu wulkanu w 
Pompejach, mały Tymon 
zostaje uratowany przez 
generała Katona, założy-
ciela najbardziej znanej 
szkoły dla gladiatorów. 
Chłopak dorasta wśród 
walecznych młodzieńców, 
którzy marzą o wielkiej 
karierze. 

13:00 Drużyna A
15:00 Mecenas Lena Barska
17:20 Przeznaczenie 

Wikinga 
 Młody wiking, Erik, 

wyrusza na niebezpieczną 
misję, której celem jest 
oswobodzenie porwanej 
księżniczki i uratowanie 
świata przed mocami 
ciemności.

19:00 Galileo

20:00 Niebezpieczna 
dzielnica 
- fi lm akcji

 Były żołnierz usiłuje 
odzyskać córkę z rąk 
porywaczy i przypadkowo 
zabija jednego z nich. Wy-
darzenia przybierają coraz 
bardziej nieoczekiwany 
obrót.

21:50 Krwawa rzeka
 Detektyw Jack Verdon 

prowadzi śledztwo w 
sprawie serii morderstw. 
Tymczasem agent
 Vuckovitch z FBI odkrywa, 
że Jack z każdą z ofi ar 
był w bliski sposób 
powiązany.

23:50 STOP Drogówka
00:50 Zagadkowe zgony
01:50 Anthony Bourdain

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:55 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem - serial

07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm! - magazyn
08:55 Mundial 2018
11:05 Dr Quinn - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 BBC w Jedynce 

- Błękitna Planeta II Kulisy 
powstawania 
- fi lm dokumentalny

13:45 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Komisariat - Szansa
16:05 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?

17:55 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP

18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:05 Rolnik szuka żony 

- reality show
22:05 Mundial 2018

- Podsumowanie
Mundialu

22:40 Tajemnica jeziora 
- serial, prod. Francja

23:35 Bez tożsamości - serial
00:35 Czy świat oszalał? 

- Przewodnik 
po Państwie Islamskim

01:40 Jak zostać księżną 
- fi lm obyczajowy

03:20 Krzyżacy. Powstanie, 
potęga i upadek - fi lm

05:25 Koło fortuny
- teleturniej

06:00 Na dobre i na złe 
- serial TVP

06:55 Coś dla Ciebie 
- magazyn

07:20 Makłowicz w podróży
- Sycylia - Wokół Palermo 

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

Extra0
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 
- Końskie wesele - serial

14:55 Bake off  - Ale ciacho! 
16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada 
- teleturniej

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

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

komediowy TVP
19:05 Serial fabularny
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:45 Rozmowy 

kontrolowane 
- komedia, prod. Polska, 
1991

22:30 Ofi cer - serial TVP
00:40 Mandarynki - dramat, 

prod. Gruzja, Estonia, 
2015, reż. Zaza Urushadze, 
wyk. Lembit Ulfsak

02:10 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 
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

20:55 Milionerzy 
- teleturniej

21:30 Projekt Lady 
- program rozrywkowy

22:30 Sekrety lekarzy 
23:30 Karmazynowy 

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

01:55 Co za tydzień 
- magazyn

02:30 Czysty Geniusz 
- serial, USA

03:30 Uwaga! 
- magazyn

03:55 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

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

- serial komediowy 

20:10 MEGA HIT 
- Punisher 
- fi lm akcji, USA, Niemcy, 
2004, reż. Hensleigh
Jonathan, wyk. Travolta 
John

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

22:50 Nożownik 
- thriller sensacyjny  

00:55 X-Men: Pierwsza klasa 
- fi lm akcji/sci-fi  

03:35 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Białoruski klimat 
- cykl reportaży

08:40 Budzik
- fi lm dokumentalny

09:20 Którędy po sztukę 
- Aleksandra Czerniawska 
- magazyn

09:35 Wilkołak - horror, 
prod. USA, 1941, 
reż. George Waggner, 
wyk. Lon Chaney Jr., 
Claude Rains, Warren Wil-
liam, Ralph Bellamy, Patric 
Knowles, Bela Lugosi

11:00 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 
- serial TVP

13:25 Errata, czyli sceny 
pokutne w nowych 
osiedlach - fi lm TVP

14:05 Sceny nocne - fi lm 
fabularny, reż. Marek 
Nowicki, wyk. Teresa 
Budzisz Krzyżanowska

16:05 Taśmy Kultury 
- Piosenki z autografem

17:05 Zmruż oczy 
- fi lm obyczajowy,
prod. Polska, 2003, 
reż. Andrzej Jakimowski

18:45 Dziewczyna i chłopak 
- Tosiek i Tomka - serial

19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Mistrzowie polskiego 

kina - Lawa - dramat, 
prod. Polska, 1989, 
reż. Tadeusz Konwicki, 
wyk. Gustaw Holoubek

22:20 Więcej niż fi kcja 
- Przędza - fi lm doku-
mentalny

23:35 Którędy po sztukę 
23:40 Back to front - tydzień 

designu w Mediolanie 
24:00 Dziennik fi lozofa 
00:20 Witamy w latach

80 - tych - Post - punk
i Nowa Niemiecka Fala

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 Terytorium wroga 
Grupa francuskich koman-
dosów zostaje wysłana 
na granicę afgańsko-pa-
kistańską, by uwolnić 
porwaną przez talibów 
dziennikarkę.

22:10 Uniwersalny 
żołnierz: Powrót 

23:55 Magnum, P.I.
00:50 Taki jest świat 

- program informacyjny
01:30 Na jedwabnym 

szlaku - serial doku-
mentalny

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
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 Wyjdź za mnie 
- miniserial komediowy, 
USA, reż. James Hayman, 
wyk. Lucy Liu, Steven 
Pasquale, Bobby Cannav-
ale, Enrique Murciano, 
Danielle Nicolet

21:45 Uprowadzona - serial, 
Francja, USA

22:45 Mgła 
- fi lm horror, USA, 1980, 
reż. John Carpenter, wyk. 
John Carpenter, Adrienne 
Barbeau, Jamie Lee 
Curtis, Janet Leigh, John 
Houseman, Tom Atkins, 
Hal Holbrook

00:40 Tajemnice Laury
- serial, USA

01:40 Moc Magii 
03:50 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 kryminal-
ny,  prod. Polska

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny, 
prod. Polska

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo

00:00 Śmiałek: Oblężenie 
Downing Street 

 Lowe po bohaterskiej 
akcji, w której uratował 
córkę brytyjskiego 
premiera, zostaje karnie 
zwolniony ze służby 
za złamanie rozkazu, 
choć inaczej nie byłby w 
stanie ocalić dziewcz-
yny i udaremnić planu 
porywacza - Alexandra 
Holta. Kiedy jednak Holt 
ucieka z więzienia, by 
tym razem uprowadzić 
samego premiera, Lowe 
jest jedynym człowiekiem, 
który może powstrzymać 
bandytę.

01:55 TAK czy NIE
03:00 Interwencja

- magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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wtorek 17 lipca

05:20 Telezakupy
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:55 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial 
kostiumowy, prod. Turcja

07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm! - magazyn
09:05 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:05 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP
11:05 Dr Quinn - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce

 - Wyjątkowe maluchy 
w świecie zwierząt

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

16:05 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem - serial 
kostiumowy, prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:05 Rolnik szuka żony 
22:05 Tajemnica jeziora 
23:05 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna- serial
23:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
00:45 Snajper 
02:35 Zaginiona 
03:35 Historia niezwykłej 

przyjaźni świętego 
Jana Pawła

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Na dobre i na złe 
- serial TVP

07:00 Śpiewać z serca 
- reportaż

07:20 Makłowicz w podróży 
- Sycylia - Cukier, sól i wino 

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

Extra1
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
13:55 W słońcu i w deszczu 

- Szczęśliwy ten dom 
- serial TVP

14:55 Bake off  - Ale ciacho! 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

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

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

komediowy TVP
19:05 Serial fabularny
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:45 Rocky 4 - fi lm fabularny, 

prod. USA, 1985, 
reż. Sylvester Stallone

22:25 Rozmowy kon-
trolowane - komedia, 
prod. Polska, 1991

00:05 Instynkt - serial
01:50 Miasto skarbów 

- Planty o świcie 
- serial kryminalny TVP

02:40 Zakończenie

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy 
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 Krawiec z Panamy 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Irlandia, 
2001, reż. John Boorman, 
wyk. Pierce Brosnan, 
Geoff rey Rush, Jamie 
Lee Curtis, Leonor 
Varela, Brendan 
Gleeson, Harold 
Pinter, Daniel 
Radcliff e

23:45 Kuba Wojewódzki 
- talk show

00:45 Lista klientów 
- serial, USA

01:45 Mroczne zagadki 
Los Angeles 
- serial, USA

02:45 Uwaga! 
- magazyn

03:10 Moc Magii 
- program ezoteryczny

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

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

- serial komediowy 

20:10 X-Men: Pierwsza klasa 
- fi lm akcji/sci-fi  

 Początek lat sześć-
dziesiątych XX wieku. 
Konfl ikt między Stanami 
Zjednoczonymi a ZSRR 
zaognia się. W każdej 
chwili może wybuchnąć 
wojna. Są tacy, którym 
zależy na tym, by stało się 
to jak najszybciej. 

23:00 Zabić, jak to łatwo 
powiedzieć 
- thriller 

 Frankie i Russell są drob-
nymi bandytami, którzy 
postanawiają zdobyć 
szybką gotówkę   

01:10 Hitch: Najlepszy 
doradca przeciętnego 
faceta

03:50 Tajemnice losu

08:00 Wydarzenie aktualne
08:30 Informacje kulturalne 
08:50 Rzecz Polska
09:20 Zmruż oczy - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 2003, 
reż. Andrzej Jakimowski, 
wyk. Zbigniew Zama-
chowski, Ola Prószyńska, 
Małgorzata Foremniak

11:00 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 
- Zwycięstwo bez wodzów 
- serial TVP

12:50 Nasza ulica - fi lm 
krótkometrażowy

13:40 Szczęśliwy brzeg 
- dramat psychologiczny, 
prod. Polska, 1983

15:25 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny

15:45 Taśmy Kultury
16:45 Jutro idziemy do kina 

- fi lm fabularny
18:45 Dziewczyna i chłopak 

- Szef i inni - serial
19:40 Studio Kultura

20:00 Lekkie obyczaje
- Śniadanie 
na Plutonie - dramat
prod. Wielka Brytania, 
Irlandia, 2005, reż. Neil 
Jordan, wyk. Cillian 
Murphy, Morgan Jones

22:10 Dziennik fi lozofa 
22:25 NIE-ZŁE-FIL-MY 

- Misja specjalna
- komedia

00:15 Mapa polskiego doku-
mentu - 15 stron świata 
- fi lm dokumentalny

01:45 Legendy Rocka 
- Van Halen

02:40 Dolny Śląsk. 
Do zobaczenia 

03:20 Moja krew - dramat, 
prod. Polska, 2009

05:05 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

20:00 Street Fighter: 
Legenda Chun-Li 
- fi lm akcji
Chun-Li naraża swoje 
życie, by odbić ojca 
z rąk bezwzględnych 
bandytów.

22:00 Arena
23:55 Magnum

Magnum nie jest bogaty: 
zarządza majątkiem 
zawsze nieobecnego 
właściciela i korzysta 
beztrosko z jego jask-
rawoczerwonego Ferrari. 

01:00 Biesiada na 
cztery pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum policji 
05:00 Tajemnice 

medyczne 
- fi lm akcji

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny

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 Czysta gra 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1995, reż. Andrew Sipes, 
wyk. William Baldwin, 
Cindy Crawford, Steven 
Berkoff , Christopher 
McDonald, Salma Hayek

22:05 Wzgórze 
Złamanych Serc 
- fi lm wojenny
USA, 1986, reż. Clint 
Eastwood, wyk. Clint 
Eastwood, Marsha Mason, 
Everett McGill, Moses 
Gunn, Eileen Heckart,
Bo Svenson

00:45 Masters of Sex 
- serial, USA

02:00 Moc Magii 
04:10 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
 Konsekwencje ostatnich 

przykrych wydarzeń 
dotknęły komendę 
miejską. Zapała opiekuje 
się Emilką, która w ciężkim 
stanie trafi ła do szpitala. 

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Apokalipsa androidów
 - thriller sci-fi ction

 W czasach, kiedy maszyny 
zaczęły dominować nad 
światem, los rasy ludzkiej 
spoczął w rękach androida 
i jednego wyrzutka 
społecznego. Jute, 
przestępca i Deecee, 
detektyw andriod zostają 
skazani na wygnanie 
i przykuci do siebie 
kajdankami.

23:00 Mściwe serce 
 W Providence dochodzi 

do napadu podczas 
którego ginie dwoje 
ludzi, mąż i żona. 

00:55 STOP Drogówka
01:55 TAK czy NIE
03:00 Interwencja

- magazyn
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05:20 Telezakupy
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:55 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial 
kostiumowy, prod. Turcja

07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm! - magazyn
09:05 Ranczo - serial
10:05 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
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 

- Wyjątkowe maluchy
13:45 Elif - serial, prod. Turcja
14:35 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:40 Leśniczówka 

16:00 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem - serial

16:50 Fundusze Europejskie
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów 

- telenowela 
historyczna TVP

18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:05 Korzenie - serial
22:05 Tajemnica jeziora
23:00 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna
23:50 Kto się boi Nadii 

Sawczenko - fi lm
00:55 Tydzień z życia 

mężczyzny 
- fi lm obyczajowy

06:00 Na dobre i na złe 
07:00 Program gminy 

żydowskiej
07:20 Makłowicz w podróży 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia 

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

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

- Narzeczeni - serial TVP
14:55 Bake off  - Ale ciacho! 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Czarna Perła - serial
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:05 Serial fabularny
19:35 Barwy szczęścia - serial

20:45 Kino relaks 
- Tata do pary 
- komedia, 
prod. Niemcy, 2011, 
reż. Til Schweiger, 
wyk. Til Schweiger, Emma 
Schweiger, Jasmin Gerat, 
Samuel Finzi

23:00 Jedyna szansa
- serial, prod. Francja, 
2015

01:10 Rocky 4 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1985, 
reż. Sylvester Stallone, 
wyk. Sylvester Stallone, 
Burt Young, Talia 
Shire

02:55 Glina 
- serial kryminalny 
prod. TVP

04:45 Zakończenie dnia

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

- program kryminalny
08:20 Doradca smaku 

- Chrupiące cebulaki 
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 
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 Drzewo Jozuego 
- fi lm sensacyjny 
prod. USA, 1993, 
reż. Vic Armstrong, 
wyk. Dolph Lundgren, 
George Segal, Kristian 
Alfonso, Geoff rey Lewis, 
Beau Starr, Michelle 
Phillips

23:40 Sicario 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2015,
reż. Denis Villeneuve, 
wyk. Emily Blunt, Benicio 
Del Toro, Josh Brolin, 
Victor Garber, Jon 
Bernthal

02:05 MasterChef 
Junior 

03:35 Uwaga! 
- magazyn

03:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
prod. Polska, 2013, reż. 
Wojaczek Mariusz, wyk. 
Cieślak Bronisław, Krupski 
Marek, Lucińska Anna, 
Rembacz Magdalena, 
Mandes Tomasz Do 
Malanowskiego zgłasza 
się Julia Grzegorczuk. 
Przerażona kobieta poka-
zuje detektywom fi lmik, 
na który przypadkiem 
natrafi ła w internecie. 

09:45 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

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
 Sąsiedzi zgłaszają 

na policję, że z domu 
starszej kobiety dochodzą 
krzyki i płacz. Policjanci
w piwnicy znajdują 
paromiesięczne 
dziecko. 

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

Kiepskich 
- serial komediowy 
prod. Polska, 2000

20:40 Hitch: Najlepszy 
doradca przeciętnego 
faceta - komedia
romantyczna 

23:10 Rok pierwszy
01:30 Ani słowa więcej 
03:30 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

08:00 Szlakiem Kolberga 
- Krzesimir Dębski 
- reportaż

08:30 Studio Kultura 
- Rozmowy

08:45 Którędy po sztukę 
- Aleksandra Czerniawska 
- magazyn

09:00 Jutro idziemy do kina 
- fi lm fabularny, prod. 
Polska, 2007, reż. Michał 
Kwieciński, wyk. Mateusz 
Damięcki, Antoni Pawlicki, 
Jakub Wesolowski, 
Anna Gzyra, Grażyna 
Szapołowska, Daniel 
Olbrychski, Krzysztof 
Stelmaszyk

11:00 Panny i wdowy 
- serial TVP
13:05 Sędziowie - spektakl 

teatralny, prod. Polska, 
1974, reż. Konrad Swinar-
ski, wyk. Wiktor Sadecki, 
Roman Burkot, Jerzy Trela, 
Elżbieta Karkoszka

14:20 Zawrócony 
- dramat, prod. Polska, 
1994, reż. Kazimierz 
Kutz, wyk. Zbigniew 
Zamachowski

15:50 Taśmy Kultury 
16:50 Dama Kameliowa 

- melodramat, 
prod. Polska, 1994, 
reż. Jerzy Antczak

18:45 Dziewczyna i chłopak 
- Dochodzenie - serial

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

- Grona gniewu - dramat
22:20 Dziennik fi lozofa 
22:35 Pocztówki z wakacji 

- Stań przy mnie - fi lm
00:15 Portrety 
01:25 Performance
02:15 Informacje kulturalne

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 

14:50 Tajemnice medyczne 
- fi lm akcji

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

17:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Jumper

21:35 Spartakus: 
Krew i piach 
- fi lm akcji
Skazany na niewolę 
Spartakus jednoczy wokół 
siebie armię niewolników i 
podejmuje walkę 
z wojskami Republiki.

23:50 Wikingowie 
- fabularny

00:45 Biesiada na cztery 
pory roku - serial

02:25 Na jedwabnym szlaku 
- serial dokumentalny

03:05 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:55 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum policji
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 II - serial 
obyczajowy, USA

19:00 Ukryta prawda

20:00 Apollo 13 
- fi lm przygodowy, USA, 
1995, reż. Ron Howard, 
wyk. Tom Hanks, Bill 
Paxton, Kevin Bacon, Gary 
Sinise, Ed Harris, Kathleen 
Quinlan

22:55 Olimp - serial, Wielka 
Brytania, Kanada

23:55 Licencja na miłość 
- fi lm komedia, 
USA, Australia, 2007, 
reż. Ken Kwapis, 
wyk. Robin Williams, 
Mandy Moore, John Kra-
sinski, Eric Christian Olsen, 
Christine Taylor, Peter 
Strauss, Grace Zabriskie, 
Roxanne Hart

01:50 Moc Magii 
04:00 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
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
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
21:00 Przebudzenie bestii 

W miasteczku na Alasce 
znika kilku mieszkańców. 
Kiedy odnalezione zostają 
ich szczątki wszystko 
wskazuje na to, że padły 
ofi arą drapieżnika. 

23:00 Navy Seals kontra 
zombie
- horror
USA, 2015, reż. Barrett 
Stanton, wyk. Dudikoff  
Michael, Ed Quinn Po 
wybuchu wielkiej epidemii 
w Nowym Orleanie po-
jawiają się coraz większe 
zastępy zombie. Grupa 
świetnie wyszkolonych 
komandosów musi stoczyć 
zaciętą walkę o własne 
życie przeciwko armii 
żywych trupów...

00:55 Anthony Bourdain
01:55 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska
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06:55 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem - serial

07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm! - magazyn
09:05 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:05 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
11:05 Dr Quinn - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy 

- Sięgnij po wołowinę
12:50 Natura w Jedynce 
13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:40 Leśniczówka
16:00 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?

17:55 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP

18:50 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:20 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka 
21:10 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:30 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
23:25 Ocaleni - reality show
00:20 Wojsko - polskie.pl 
00:50 Anno Domini - Biblii 

ciąg dalszy - serial
02:30 Sprawa dla reportera
03:30 Korzenie - serial
04:30 Notacje

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

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

- Sycylia - Pod Etną 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra3
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
13:55 Zmiennicy
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Czarna Perła - serial
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia 

20:45 Kino relaks 
- Julie de Maupin
 - fi lm kostiumowy, 
prod. Włochy, Francja, 
2004, reż. Charlotte 
Brandstrom

22:35 Kontakt - serial kryminal-
ny, prod. Francja, 2016

23:35 Tata do pary 
- komedia, prod. Niemcy, 
2011, reż. Til Schweiger, 
wyk. Til Schweiger, Emma 
Schweiger, Jasmin Gerat, 
Samuel Finzi

01:50 Jedyna szansa
 - serial, prod. Francja, 
2015

04:05 Festiwal Kultury 
Żydowskiej 
w Krakowie 
- The Bekoncert

05:00 Zakończenie dnia

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

- program kryminalny
08:20 Doradca smaku - Pstrąg 

z kremem estragonowym 
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
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej
 - serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:30 Zemsta cieciów 
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Brett Ratner, wyk. 
Eddie Murphy, Ben Stiller, 
Casey Affl  eck

00:45 Krawiec z Panamy 
- fi lm sensacyjny, USA/
Irlandia, 2001, reż. John 
Boorman, wyk. Pierce 
Brosnan, Geoff rey Rush, 
Jamie Lee Curtis, Leonor 
Varela, Brendan Gleeson

03:00 Uwaga! 
- magazyn

03:25 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
prod. Polska, 2013, reż. 
Jakubowski Szymon, wyk. 
Cieślak Bronisław, Krupski 
Marek, Lucińska Anna, 
Rembacz Magdalena, 
Mandes Tomasz Ponied-
ziałkowy poranek w biurze 
detektywów. Magda i 
Tomek opowiadają sobie, 
jak spędzili weekend. 

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

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 
 Dwóch nastolatków 

znajduje w opuszczonym 
budynku zwęglone 
zwłoki. Okazuje się, że 
zamordowany człowiek 
to technik kryminalny, 
przyjaciel Jana. 

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

- serial komediowy
20:10 Inna kobieta 

- komedia
22:30 To Twoja wina
23:40 Drugie podejście

Mel i Gabby są licealnymi 
przyjaciółkami. Mel 
zakochuje się w koledze.

01:40 “Kabaretowa Ekstrak-
lasa”, Polska, 2017

02:40 Tajemnice losu

08:00 Dezerterzy 
08:25 Informacje kulturalne 
08:50 Sekwens - fi lm 

animowany
09:00 Dama Kameliowa

- melodramat, 
prod. Polska, 1994, 
reż. Jerzy Antczak, 
wyk. Anna Dymna, Jan 
Frycz, Anna Radwan, 
Stanisława Celińska

11:00 Panny i wdowy 
- serial TVP

13:05 Studio Kultura
13:25 Statyści - komedia, 

prod. Polska, 2006, 
reż. Michał Kwieciński, 
wyk. Anna Romantowska, 
Krzysztof Kiersznowski, 
Bartosz Opania, Kinga 
Preis, Małgorzata Bucz-
kowska, Łukasz Simlat, 
Stanisław Brudny

15:35 Taśmy Kultury 
- program dokumentalny

16:35 Madame Tutli - Putli

16:55 Zakochany anioł 
- komedia romantyczna, 
prod. Polska, 2005

18:45 Dziewczyna i chłopak 
- serial TVP

19:40 Studio Kultura
20:00 Krzyżówka 

- spektakl
21:15 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Milczenie 
- fi lm fabularny

23:00 Scena Klasyczna 
23:45 Dziennik fi lozofa 
23:55 Kino nocne 

- Salvo. Ocalony 
- dramat, prod. Francja, 
Włochy, 2013

01:55 Taśmy Kultury
02:50 Dotyk grzechu 

- dramat
05:35 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

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 Mamma Mia!
22:15 Goście, goście 

00:20 Mały 
- komedia
Calvin Simms wraz 
ze wspólnikiem kradną 
diament, który podczas 
ucieczki podrzucają 
Vanessie Edwards. 
By go odzyskać, 
mężczyzna postanawia 
wykorzystać instynkt 
macierzyński kobiety.

02:20 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

03:50 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:25 Na jedwabnym 
szlaku - serial
dokumentalny

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 
obyczajowy, Polska

18:00 Dr House - serial 
19:00 Ukryta prawda

20:00 Honey 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2003, 
reż. Bille Woodruff , 
wyk. Jessica Alba, 
Mekhi Phifer, Romeo, 
David Moscow, Zachary 
Isaiah Williams, Joy 
Bryant

22:05 Lucyfer 
- serial, USA

23:05 Rush 
- serial, USA

00:05 Ognista miłość III 
- fi lm komedia,
prod. USA, 2014, 
reż. Ken Marino, Paul 
Rudd, wyk. June Diane 
Raphael, Ken Marino, 
Michael Ian Black, 
Leslie Bibb

03:45 Moc Magii

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

07:05 Kacper: Szkoła 
postrachu

08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk - serial
10:00 Na Patrolu
 Policjanci zostają wezwani 

z powodu kradzieży, której 
ofi arą padła przechodząca 
ulicą kobieta. Skradziono 
jej z torebki portmonetkę 
i telefon komórkowy. 
Sprzedawczyni z 
pobliskiego sklepu ma 
swoje podejrzenia, kim 
jest złodziej. Okradziona 
kobieta przypomina sobie, 
że była śledzona przez 
jakąś starszą panią. Policja 
otrzymuje zawiadomienie 
o przypadku przemocy 
domowej. 

11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny

13:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny, 
prod. Polska, 2016

 Diablo i Serb przyjmują 
nietypową sprawę. 
Właściciel gospodarstwa 
jest przekonany, że jego 
ukochana krowa została 
uprowadzona przez 
kosmitów. 

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

- serial obyczajowy
prod. Polska  

20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny

21:05 Niecne uczynki
22:55 Zagłada 
00:50 Anthony Bourdain
01:50 Zagadkowe zgony
02:20 Interwencja

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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13.07

14.07

15.07

16.07

17.07

18.07

19.07

Sary, Małgorzaty
Dzień Frytek

Marcela, Kamila, Angeliny, Selii
Dzień Łapania za Pupę

Roksany, Bonawentury, 
Włodzimierza, Henryka, Dawida
Dzień bez Telefonu Komórkowego

Mariki, Marii

Anety, Jadwigi, Bogdana
Światowy Dzień Emoji (emotikonów), 
Ogólnopolski Dzień Tabaki

Szymona, Kamila, Emiliana
Międzynarodowy Dzień Nelsona 
Mandeli

Makryny, Radomiły
Dzień Czerwonego Kapturka

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

Animatorzy z Lubskiego Domu Kultury wychodzą w plener i prowadzą ciekawe zajęcia dla najmłodszych - zajęcia plastyczne, animacje, zajęcia 
kuglarskie, gry i.t.p. fot.LDK

ZIELONA GÓRA/OCHLA DOBRE, SMACZNE, BO 
LUBUSKIE. OBLICZA TRADYCJI
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli zaprasza 
w niedzielę, 15 lipca w godzinach 11.00 – 17.00 na plenero-
wą imprezę prezentującą kulinarny pejzaż regionu lubuskiego. 
Wydarzenie połączone jest z uroczystym otwarciem festiwalu 
„Oblicza tradycji”. Wystąpią zespoły z Indonezji, Macedonii, 
Serbii, Bułgarii oraz gospodarz festiwalu: Lubuski Zespół Pie-
śni i Tańca oraz zespół Hulajniki z Beskidu Żywieckiego. Trady-
cyjnie już nie zabraknie konkursu solistów „Śpiewacy w Ochli.” 
W tym roku tematem przewodnim lubuskich smaków będzie 
kultura Polesia na dzisiejszej Białorusi skąd po wojnie przybyło 
w lubuskie wiele rodzin. 

Program na scenie: 
Godz. 10.50 - Występ sygnalistów
Godz. 11.00 – Przywitanie gości, widzów.
Konferansjerzy :- Małgorzata Wower, Jerzy Skrzypczak
Godz. 11.10 - 11.25 – Lekcja folkloru Polski - Lubuski ZPiT 
Godz. 11.30 – 11.50- Lekcja folkloru Macedonii 
11.50 – konkurs z udziałem publiczności 
Godz. 11.55 - 12.15 – Lekcja folkloru Indonezji 
Godz. 12.20 - 12.40 – Lekcja folkloru Serbia
Godz. 12.45 - 13.05 – Lekcja folkloru Bułgarii 
Godz. 13.10 - 13.30 – Lekcja folkloru Polski – Hulajniki 
Godz. 13.30 - rozpoczęcie konkursu”Śpiewacy w Ochli”
14.45 – 15.15 – Konkurs rzutu podkową - Prowadzi Michał Ki-
szowara
15.15 - 15.30 - występ zespołu „Mycielinianki” 
15.30 - ogłoszenie wyników konkursu „Śpiewacy w Ochli” – Ge-

rard Nowakprzewodniczący komisji 
15.45 – występ zespołu „Kryniczeńka” 
 
DZIAŁANIA W TERENIE: 
Degustacje potraw przygotowanych i przywiezionych przez ze-
społy: 
10.30 - 14.30 - Polska LZPiT 
11.15 - Serbia 
11.30 - Indonezja 
12.00 - Bułgaria 
12.30 - Polska „Hulajniki” 
 13.00 - Macedonia - inne: 
14.00 – degustacja ziemniaków z parnika 
11,00- 17,00 – racuchów 
11,00 – 17,00 – herbatek ziołowych 
11,00 – 16,00 – pokazy kulinarne poleskie 
11,00 – 17.00 – kuchni myśliwskiej 
 
Warsztaty i pokazy: 
13.00 /Chata z Królowa/ „O folklorze Białorusi” – wykład i mini 
warsztat śpiewu białym głosem. Prowadzenie Katsiaryna Kar-
dash, folklorysta, członek zespołu GUDA. 
11.00 - 17.00 - lepienia pierogów, Grażyna Dereń 
13.00 i 16.00 - wyrób masła, - Urszula Sudakiewicz 
11.00 - 17.00 - ozdabiania pierników,- Dorota Krzywda 
11.00 - 17.00 - mielenia mąki – Marta Pohrebny 
12.00, 13,00, 14,00, 15,00 - pieczenia chleba, 
11,00 - 17,00 - warsztaty rogalikowe – Alicja Bielewicz 
 
Wstęp na wydarzenie 8zł/osoba. 

LUBSKO PRACOWNICY LUBSKIEGO DOMU 
KULTURY ZACHĘCAJĄ DO SKORZYSTANIA 
Z PROGRAMU MUZYCZNEGO NA WAKACJE.

W programie zaplanowane są koncerty, dancing, karaoke. 
Szczegółowe informacje będą podawane na stronie: www.ldk.
lubsko.pl i fb . Imprezy zaplanowane są w kawiarni Mocca Lub-
skiego Domu Kultury. 

14 lipca (sobota) godz. 20.00 – KONCERT PURE INSTINCT 
20 lipca (piątek) godz. . 22.00 – KONCERT OLEJ
27 lipca (piątek) godz. 19.00 – 22.00– KARAOKE
28 lipca (sobota) godz. 20.00 - KONCERT EASY LOVERS
10 sierpnia (piątek) godz. 19.00 -22.00 – KARAOKE
18 sierpnia (sobota) godz. 20.00 – KONCERT ETA
25 sierpnia (sobota) godz. 19.00 – DANCING 30+
01 września (sobota) godz. 20.00 – KONCERT FREE TRIP
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REKLAMA

KRZYŻÓWKA

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

INIEMAMMOCNI 2 (2D dubbing)
OD 13.07 DO 16.07 ORAZ 18.07 I 19.07 – GODZ. 16:00; 17.07 – GODZ. 
14:30
INIEMAMMOCNI 2 (3D dubbing)
OD 13.07 DO 16.07 ORAZ 18.07 I 19.07 – GODZ. 18:15; 17.07 – GODZ. 
16:45
CZEGO ŻYCZY SOBIE KOBIETA (2D napisy)
OD 13.07 DO 19.07 – GODZ. 20:30
DKF – ZIMNA WOJNA
17.07 – 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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