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STARY BROWAR NOWY M-LID ŻARY, ul. ZAMKOWA 1

JUŻ OTWARTE! ZAPRASZAMY!

REKLAMA

Kiedyś były takie 
czasy, że żeby coś 
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Arkadiusz „Szajba” Pawlukowicz
konstruktor motocykli

Z Edwardem Skobelskim, 
szefem powiatowych 
struktur Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej 
w powiecie żarskim 
o kandydatach 
SLD w wyborach 
samorządowych rozmawia 
Paweł Skrzypczyński

Jak wyglądają przygotowania do 
wyborów w żarskim SLD? 
- Sojusz Lewicy Demokratycznej w ra-
mach Komitetu Wyborczego SLD-Lewica 
Razem wystawi pełne listy do samorzą-
du wojewódzkiego, powiatowego i miej-
skiego. Jeśli idzie o poszczególne gminy 
to prowadzimy rozmowy i chcemy udzie-
lić wsparcia tym najlepszym. Wytypo-
waliśmy pełnomocników wyborczych 
i pracujemy już niemal „w trybie wybor-
czym”. W zależności od decyzji prezyden-
ta wybory odbędą się od 90 do 100 dni od 
chwili obecnej. 

Dla SLD najważniejszy jest sejmik?  
- Listę do Sejmiku Wojewódzkiego obliga-
toryjnie w ramach realizacji uchwały ra-
dy krajowej otwierać będzie poseł Bogu-
sław Wontor. Organizacja powiatowa re-
komendowała do sejmiku Krzysztofa Nie-
kało, liczymy na jego i dobry wynik. 

A w wyborach do Rady Powiatu? 
- Jeśli idzie o powiat, to prowadzimy 
obecnie kampanię sprawozdawczo - in-
formacyjną w ramach tzw. porozumie-
nia Powiat Żarski Plus. Sprawozdanie 
z obecnej i program na następną kaden-
cję trafią niedługo pod strzechy miesz-

kańców powiatu. Uzgadniamy i podpisu-
jemy porozumienia z organizacjami spo-
łecznymi – działkowcami, weteranami, 
kombatantami, środowiskami mundu-
rowymi i kresowymi. Jesteśmy w stałym 
kontakcie z SD i PSL, które także budują 
swoją strategię wyborczą. Lokomotywa-
mi kampanii do rady powiatu będę ja, Ela 
Haściło, Damian Hałabura i Wiktor Kuł-
dosz. Liczę na to, że w ramach szerokiego 
porozumienia sił prorozwojowych i pro-
europejskich uzyskamy znaczący wpływ 
na samorząd powiatowy. Ale podstawo-
we znaczenie dla układu sił po wyborach 
będzie miało to, jaki wynik uzyskamy do 
Sejmiku Wojewódzkiego. Wejście Wonto-
ra do koalicji sejmikowej uprawdopodob-
nia przełożenie układu sił na poszczegól-
ne powiaty.

Kto będzie Waszym kandydatem na 
burmistrza? 
- Zgodnie ze statutem organizacji zarząd 
miejski, rada miejska, a w ślad za nimi za-
rząd powiatowy i rada powiatowa reko-
mendują mecenasa Leszka Wroczyńskie-
go na kandydata na burmistrza Żar.

Skąd taki wybór? 
- Leszek Wroczyński jest członkiem na-
szej organizacji. Z tego punktu widzenia, 
co sam zadeklarował, jest również dla le-
wicy osobą perspektywiczną. Zakończyli-

śmy etap uzgodnień i rozmów z kandyda-
tami na burmistrza. Było wiele pomysłów, 
ja także prezentowałem pewne pomysły 
także personalne, rozmawialiśmy o tym 
z potencjalnymi koalicjantami w radzie 
miasta. W chwili obecnej, po przeprowa-
dzeniu szczerej i konstruktywnej rozmo-
wy o mieście, jego potrzebach i proble-
mach rekomendujemy Leszka Wroczyń-
skiego. Mądrość organizacji, a więc jej 
członków podpowiada by interes miasta 
stał na pierwszym miejscu. Niefortunne 
wypowiedzi z przeszłości nie mają dziś 
żadnego znaczenia. 

Czy Leszek Wroczyński na szansę 
na sukces? 
- Wierzę, że osoba Pana mecenasa, mło-
dy wiek przy jednoczesnym doświadcze-
niu w pracy w urzędzie i radzie miasta po-
zwolą sformułować ambitny i atrakcyjny 
program wyborczy dla Żar. Leszek w od-
różnieniu od innych potencjalnych kan-
dydatów jest mieszkańcem miasta i pro-
blemy mieszkańców są jego problemami. 
To istotny atut w tej rozgrywce. Podczas 
kampanii będziemy chcieli pokazać pole 
współpracy miasta i powiatu - najinten-
sywniejszy rozwój Żar następował w la-
tach 2002-2006, gdy burmistrz i starosta 
uzgadniali strategiczne decyzje i łączy-
li wysiłek na rzecz mieszkańców. Wróci-
my do tego. 

Jakie nazwiska znajdą się na listach 
do Rady Miasta? 
- Na listach znajdą się wszyscy obecni 
radni miejscy SLD - Lucyna Grzybowicz, 
Piotr Czerwiński, Jacek Niezgodzki, Ru-
dek Kikowicz i Leszek Wroczyński, aktyw-
ni członkowie SLD m.in. Tadeusz Miśkie-
wicz, Artur Kowalczewski, a także przed-
stawiciele środowisk zawodowych trady-
cyjnie sprzyjających lewicy w Żarach. To 
będą silne listy.

Sojusz odkrywa karty

fot.Paweł Skrzypczyński

Znamy nazwisko kandydata 

lewicy na burmistrza Żar
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mieć, trzeba było to 
zrobić.
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Otwarcie parku już niedługo
ŻARY Decyzja 
właśnie zapadła. 
Uroczyste 
otwarcie 
parku przy ul. 
Paderewskiego 
zaplanowano na 
11 sierpnia.
Trwają ostatnie prace wy-
kończeniowe, ale praktycz-
nie wszystko jest już prawie 
gotowe. Wysypywana jest 
jeszcze ostatnia warstwa na-
wierzchni parkowych alejek. 

16 lipca na miejscu spotkali 
się przedstawiciele ratusza, 
głównego wykonawcy oraz 
Miejskiego Ośrodka Spor-
tu, Rekreacji i Wypoczynku, 
aby ustalić szczegóły.

W sobotę 11 sierp-
nia od godziny 15.00 będzie 
można już oficjalnie korzy-
stać z nowego terenu rekre-
acyjnego. Tego dnia pojawi 
się też sporo dodatkowych 
atrakcji, takich jak dmucha-
ne zamki, zajęcia rucho-
we dla dzieci, malowanie  

twarzy, darmowa wata cu-
krowa i popcorn, kino ple-
nerowe oraz wiele innych. 
Organizatorzy szykują jesz-
cze kilka dodatkowych nie-
spodzianek, ale o tym bę-
dzie mona się przekonać już 
wkrótce.

Park zmienił się nie do 
poznania - z zaniedbanego  
i zapomnianego przekształcił 
się w nowoczesny obiekt re-
kreacyjny dla każdego.

Andrzej Buczyński

Alejki wyglądają estetycznie fot. Andrzej Buczyński Pojawiło się wiele nowych drzew, krzewów i kwiatów fot. Andrzej Buczyński

Omówiono sprawy organizacyjne przed wielkim otwarciem fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Samotna 
i schorowana 
z wielkim długiem 
do spłacenia. Starsza 
pani będzie musiała 
opuścić swoje 
dotychczasowe 
mieszkanie 
i przenieść się do 
innej części miasta. 
Dla niej to „koniec 
świata”.
Pani Halina od 30 lat mieszka 
w ścisłym centrum miasta, w jed-
nym z bloków, niedaleko ratusza. 
Dziewięć lat temu pochowała ma-
mę, została sama.

- Ojciec zginął w Katyniu. 
Nie byłam zamężna, nie mam 
dzieci, rodziny, siostra zmarła. Co 
mam ze sobą zrobić? - załamuje 
ręce. - Myślę o eutanazji - dodaje. 

Leki albo czynsz
Urodziła się we Lwowie 79 lat te-
mu. Po wojnie trafi ła do Żar. Pra-
cowała jako pielęgniarka przez 

44 lata. Zarobki były niewielkie, 
emerytura też nie mogła być wiel-
ka. Jeszcze jak żyła mama, to za-
mieniły się na mieszkania. To, 
w którym mieszkały było za duże, 
znalazły o połowę mniejsze, ok. 
35-metrowe w samym centrum. 
Niestety, kilkaset złotych opłaty 
za sam czynsz przerosło z czasem 
możliwości fi nansowe pani Hali-
ny, która boryka się z wieloma po-
ważnymi chorobami - miała zła-
many kręgosłup, ma zniszczony 

bark, nadciśnienie. Leczenie i le-
ki kosztują zbyt wiele. Pani Halina 
podkreśla, że choruje także dlate-
go, że nie może od lat doprosić się 
remontu podłóg, które są zawilgo-
cone i zagrzybiałe. Sama nie ma 
na to pieniędzy. Chodziła do kolej-
nych burmistrzów, szefów ZGM-
-u. Nic nie wskórała.

Na końcu świata
Koniec końców, narosły dłu-
gi. Komornik zaczął ściągać za-

ległości. W efekcie sąd naka-
zał eksmisję. Urzędnicy z ra-
tusza przydzielili pani Hali-
nie mieszkanie socjalne w blo-
kach na końcu ul. Okrzei. To po-
kój z kuchnią i łazienką o pod-
wyższonym standardzie dla oso-
by niepełnosprawnej. Dla Pani 
Haliny to jednak „koniec świa-
ta”. Leczy się w szpitalu woj-
skowym, obok ma kościół, skle-
py i bank, gdzie pobiera eme-
ryturę. Nie wyobraża sobie, jak 

będzie chodzić tyle kilometrów, 
kilka razy w tygodniu do leka-
rza w szpitalu. W mieszkaniu 
socjalnym trzeba też samemu 
palić w piecu, który grzeje ka-
loryfery. 

Nakaz i nadzieja 
- My wykonujemy nakaz sądu. 
Reprezentujemy też wszystkich 
lokatorów mieszkań komunal-
nych. Jedni nie mogą płacić za 
kogoś, kto nie płaci. Pani Halina 
będzie mogła wystąpić o opał do 
MOPS-u i opiekunkę, która po-
może palić w piecu, zrobić za-
kupy, czy dostać się do lekarza - 
podsumowuje Olaf Napiórkow-
ski, zastępca burmistrza mia-
sta. Pani Halina liczy jeszcze 
na to, że zanim będzie musia-
ła opuścić mieszkanie, to znaj-
dzie się ktoś, kto jej zaproponu-
je wynajem pokoju lub kawa-
lerki w centrum. W tej sprawie 
można kontaktować się z redak-
cją „Mojej Gazety”.

Paweł Skrzypczyński

Wołanie o pomoc

Pani Halina jest bardzo wierząca. Na ścianach w mieszkaniu wiszą obrazy i zdjęcia, związane z kultem religijnym 
fot. Paweł Skrzypczyński
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Znamy już wyniki 
głosowania 
w sprawie 
Budżetu 
Obywatelskiego 
na rok 2019. 
Spośród 19 
propozycji, które 
zostały poddane 
pod głosowanie, 
największe 
poparcie uzyskał 
pomysł budowy 
kociarni.

Pomysłodawcom budo-
wy kociarni udało się ze-
brać 2258 głosów popar-
cia, co dało wynik blisko 
100 proc. wyższy niż uzy-
skał następny w kolejno-
ści pomysł. W głosowaniu 

przeprowadzonym pomię-
dzy 5 a 22 czerwca, wzięli 
udział mieszkańcy miasta, 
którzy przekazali do urzędu 
miasta 8873 karty do głoso-
wania. Niektórzy głosowa-
li jednak więcej niż jeden 
raz, dlatego członkowie ko-
misji liczący głosy, musie-
li uznać 731 kart za nie-
ważne. Za nieważne uzna-
ne zostało jeszcze dodatko-
wo 316 kart, które nie by-
ły podpisane lub nieczy-
telne, złożone po terminie, 
złożone przez mieszkań-
ców innych miejscowości 
lub z zaznaczona więcej niż 
jedną inwestycją.

Do rozdysponowania 
zaplanowany jest milion 
złotych. Siedem propozy-
cji z największą liczbą gło-
sów będzie łącznie koszto-

wać 977 tysięcy złotych. 
Pozostałe 23 tysiące będzie 
przeznaczone na zakup ok. 
80 sztuk barierek ochron-
nych. Będzie to częściowe 
zrealizowanie zadania „Za-
kup trybuny mobilnej i ba-
rierek ochronnych”, któ-
re miało kosztować 60 ty-
sięcy, a uzyskało 54 głosy 
poparcia. Pomimo dobre-
go wyniku nie będzie reali-
zowany pomysł „Bezpiecz-
ny wyjazd z osiedla Zawi-
szy Czarnego - skrzyżowa-
nie przy przystanku autobu-
sowym”. Wynika to z zasad 
zapisanych w regulaminie 
Budżetu Obywatelskiego. 
Pomysł, który miał kosz-
tować 245 tysięcy złotych, 
był zaliczony do katego-
rii tzw. inwestycji dużych, 
mieszczących się w kwo-

cie od 150 tysięcy do 250 
tysięcy złotych. W tej ka-
tegorii do budżetu mogły 
wejść tylko dwie inwesty-
cje z największą liczbą gło-
sów. Uzyskane 713 głosów 
jest więc niewystarczające.

Co ciekawe, popar-
cia mieszkańców miasta 
nie uzyskał pomysł zaku-
pu do przedszkoli i żłob-
ków aparatów antysmogo-
wych, oczyszczających po-
wietrze. Tę inwestycję zde-
cydowało się poprzeć za-
ledwie 448 osób. Podobny 
los podzielił pomysł zaku-
pu drona do pomiarów emi-
sji pyłów, który poparło za-
ledwie 8 mieszkańców. Sa-
mo się nie zrobi - chciałoby 
się powiedzieć.

Paweł Skrzypczyński

ŻARY Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego

Członkowie, wolontariusze i sympatycy Żarskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt „APORT” mogą czuć satysfakcję - pomysł 
budowy kociarni jest na prostej drodze do realizacji fot.nadesłane

Ludzi dobrej woli jest więcej
Anna Walicka, współzałożycielka Żarskiego 
Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt „APORT”, 
opiekunka wolontariuszy wspierających 
działania stowarzyszenia
- Jestem zachwycona. Kociarnia jest naprawdę 
potrzebna. Zbieranie głosów to było dwa i pół ty-
godnia ciężkiej pracy. Podpisy zbierali członko-
wie stowarzyszenia, wolontariusze, przyjaciele, 
znajomi - jedni kilka, inni kilkadziesiąt, a jeszcze 
inni kilkaset. Rekordzistką jest Anna Jołosińska, 
która zebrała sama połowę tych 2258 głosów. 
Jest niesamowita. Córka pani Ani jest wolonta-
riuszem w naszym stowarzyszeniu. 

Okazało się, że jest nas naprawdę dużo - al-
truistów, którzy chcą zrobić coś dla innych, a nie 
tylko kolejny chodnik. To chyba pierwszy projekt 
poświęcony zwierzętom, które nie mogą się prze-
cież same upomnieć o swoje prawa. 

Trzeba było się zmobilizować, zorganizo-
wać, włożyć w to sporo wysiłku. Do ludzi trze-
ba dojść, tłumaczyć, zachęcić. Dziękuję wszyst-
kim, którzy zbierali podpisy i nas wsparli. Wy-
grała pasja, serce i zaangażowanie. Nasuwają 
się słowa piosenki Czesława Niemena: „ludzi do-
brej woli jest więcej”.Dziesięć lat minęło od bu-
dowy schroniska. Nie pomyślano wówczas o ko-
tach, wszystko jest zrobione dla psów. A przecież 
koty też chorują, też się gubią. Jak się odnajdą, 
to muszą gdzieś poczekać na właściciela. Jak wy-
konuje się sterylizację kotów bezdomnych, to też 
muszą po operacji dwa, trzy dni gdzieś pomiesz-
kać. Schronisko zaadaptowało wprawdzie malut-
kie pomieszczenie, ale mieszkają tam stare koty 
z młodymi, chore ze zdrowymi. Koty są niezwykle 
wrażliwe na choroby, czasem padają, nawet po 
kilka dziennie. W pomieszczeniu jest też lodówka 
ze zwłokami zwierząt, czekającymi na utylizację. 
Kilka lat temu w Zielonej Górze miejscowe sto-
warzyszenie napisało w Budżecie Obywatelskim 
projekt i wygrało. Myśmy się tym zasugerowali. 
Nie mogliśmy patrzeć, jak to wygląda w Żarach. 
To przecież jest partyzantka. Do budynku głów-
nego żarskiego schroniska zostanie dobudowana 
kolejna część z przeznaczeniem dla kotów z po-
działem na osobne pomieszczenia dla chorych 
i zdrowych, zgubionych, młodych i starych. Do-
pilnujemy teraz, żeby wszystko zostało porządnie 
zbudowane. 

Jak głosowali mieszkańcy

Podany koszt realizacji po-
szczególnych zadań jest sza-
cunkowy. Zadania, które będą 
realizowane są zaznaczone wy-
tłuszczonym drukiem.
1. Budowa nowego placu za-
baw przy ul. Podwale / Traugut-
ta – działka nr 392/25 obr. 2 - 
195.000 zł - 14 głosów
2. Kociarnia - 230.000 zł - 
2258 głosów
3. Budowa wiaty pomiędzy 
stawami „Kwadrat” i „Prze-
prawowy” działka nr 372 - 
42.000 zł - 237 głosów

4. Zakup urządzeń antysmogo-
wych oczyszczających powie-
trze dla żarskich przedszko-
li i żłobków - 220.000 zł - 448 
głosów
5. Zakup i montaż dodatko-
wych urządzeń na placu za-
baw przystosowanych do po-
trzeb dzieci niepełnospraw-
nych przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 - 96.000 zł - 619 gło-
sów
6. Remont chodnika - działki nr 
293/60 i 293/58 - 125 000 zł - 
78 głosów
7. Wiata piknikowa i ścież-
ki dydaktyczne w parku przy 

ul. Ludowej - 145.000 zł - 839 
głosów
8. Bezpieczny wyjazd z osiedla 
Zawiszy Czarnego - skrzyżowa-
nie przy przystanku autobuso-
wym - 245.000 zł - 713 głosów
9. Monitoring drogi i parkingu 
pomiędzy ul. Podwale a Śród-
miejską - 70.000 zł - 22 głosy
10. Wykonanie parkingu 
i wjazdu od ul. Szymanow-
skiego w Żarach do Szkoły 
Podstawowej nr 1 - 145.000 zł 
- 510 głosów
11. Oświetlenie drogi 2-3 lam-
py - droga łącząca Al. Woj-
ska Polskiego od przystanków 

z ul. Lelewela - 70.000 zł - 655 
głosów
12. Ścieżka rekreacyjno-
-edukacyjna / miejsce zaba-
wy i edukacji dla rodziny przy 
Szkole Podstawowej nr 5 przy 
ul. Okrzei 19 - 249.000 zł - 
1142 głosy
13. Koncepcja zagospodaro-
wania ul. Podchorążych oraz 
ul. Parkowej wraz ze wszystki-
mi skrzyżowaniami - 90.000 zł 
- 41 głosów
14. Park zabaw dla psów przy 
ul. Górniczej - 125.000 zł - 35 
głosów
15. Zakup oraz ustawienie no-

wych koszy na śmieci na tere-
nie miasta Żary - 50 szt. z prze-
grodami do segregacji odpa-
dów - 90.000 zł - 7 głosów
16. Zakup mobilnej trybuny 
i barierek ochronnych - 60.000 
zł - 54 głosy
17. Ścieżka dydaktyczna - 
zwierzęta owady oraz ptaki - 
przy Szkole Podstawowej nr 1 - 
90.000 zł - 39 głosów
18. Zakup drona pomiarowego 
emisji pyłów 1 szt. - 80.000 zł 
- 8 głosów
19. Remont jezdni od ul. Okrzei 
do terenu firmy Janbud - 
240.000 zł - 107 głosów
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ŻARY Szykuje sie kolejna nowość w mieście

Mikroklimat na osiedlu
Za kilka 
miesięcy przy 
ul. Zwycięzców, 
obok oddanej 
niedawno 
do użytku 
Otwartej Strefy 
Aktywności, 
powstanie tężnia 
solankowa.

Rozpoczęło się zagospoda-
rowanie terenu przy budyn-
ku, w którym jeszcze przez 
rok funkcjonować będzie 
Szkoła Podstawowa nr 5.

- Część terenu zosta-
nie wydzielona geodezyj-
nie i przekazana w trwały 
zarząd Miejskiego Ośrod-
ka Sportu, Rekreacji i Wy-
poczynku - mówi wicebur-
mistrz Olaf Napiórkowski. 
- Dzięki temu będziemy 
mieli tam duży kompleks 
rekreacyjno sportowy, po-
cząwszy od Okrąglaka, 
przez stadion Promienia, 
Orlik, Otwartą Strefę Ak-
tywności, aż do tężni so-
lankowej.
Już dzisiaj można korzy-

stać z siłowni pod chmurką 
i placu zabaw. W tym ro-
ku zamontowano również 
monitoring na przyległym 
Orliku. Kamery obejmu-
ją też cały teren rekreacyj-
ny. Urzędnicy planują jesz-
cze w tym roku przepro-
wadzenie modernizacji na-
wierzchni na Orliku, na bo-
isku do koszykówki. 

- Na pewno tego typu 
obiektu rekreacyjnego bra-
kowało na tym drugim co 
do wielkości żarskim osie-
dlu - dodaje wiceburmistrz.
Obecnie trwają prace zwią-
zane z potrzebną dokumen-
tacją. Teren ten będzie rów-
nież odgrodzony od obec-
nego budynku szkoły.
Tężnia nie działa cały rok. 
Można powiedzieć, że se-
zon solankowy kończy 
się z początkiem listopa-
da. Jeśli więc inwestycja 
przebiegnie zgodnie z pla-
nem, to jeszcze w tym ro-
ku mieszkańcy będą mogli 
skorzystać ze zdrowotnych 
właściwości tego miejsca.

Andrzej Buczyński

Danuta Madej, burmistrz miasta Żary
- Tężnie solankowe można spotkać już na wielu 
miejskich osiedlach w kraju. W związku z tym tej 
cennej dla zdrowia inwestycji nie może zabraknąć 
w naszym mieście. W ubiegłym roku Miejska Ra-
da Seniorów zaproponowała jej budowę. To przed-
sięwzięcie inwestycyjne zostało ujęte w budżecie 
na 2018 r. i zaakceptowane przez radnych w cza-
sie głosowania. Zgodnie z planem tężnia powin-
na być oddana do dyspozycji mieszkańców w paź-
dzierniku.

Tężnia solankowa

Jod, brom i mikroelementy, takie 
jak potas, żelazo, sód, czy magnez, 
przedostają się do powietrza w 
promieniu kilku metrów od tężni. 
Jest ona więc naturalnym inhala-

torem. Wystarczy znaleźć się w po-
bliżu i głęboko oddychać, aby sko-
rzystać z jej korzystnych dla zdro-
wia właściwości. Tak nasycone po-
wietrze pomocne jest przy zapale-
niu zatok, alergiach, nadciśnieniu, 
schorzeniach górnych dróg odde-

chowych, a nawet przy ogólnym 
wyczerpaniu organizmu. Jak po-
dają producenci tego typu tężni, 
oddychanie przez godzinę powie-
trzem nasyconym mikroelemen-
tami z solanki, odpowiada trzem 
dniom spędzonym nad morzem.

Podobnie będzie wyglądała tężnia, która stanie w Żarach fot. Andrzej Buczyński

Nowy teren rekreacyjny jest już dostępny dla mieszkańców. Tam też stanie tężnia solankowa fot. Andrzej Buczyński

fot. ARMG
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REKLAMA

REGION Aż 
50 milionów 
złotych chce 
rozdać Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych. 
W konkursie na 
dofinansowanie 
do projektów 
poprawiających 
warunki 
pracy mogą 
wziąć udział 
przedsiębiorcy. 
Jest jeden 
warunek – firma 
nie może zalegać 
ze składkami, ani 
podatkami.
Wnioski można składać 
od 16 lipca do 23 sierpnia 
2018 r. W konkursie mo-
gą wziąć udział wszyscy 
płatnicy składek, jednak 
najbardziej ZUS zachęca  
mikro i małe przedsiębior-
stwa, ponieważ w ich wy-

padku procent dofinanso-
wania będzie największy. 
Firmy zatrudniające od  
1 do 9 osób mogą otrzymać 
90 proc. dofinansowania, 
przedsiębiorstwa które za-
trudniają od 10 do 49 pra-
cowników nie więcej niż 
80 proc, zatrudniający od 
50 do 249 – maksymalnie 
60 proc, a duże firmy mogą 
otrzymać dofinansowanie 
w wysokości 20 proc. Na-
leży pamiętać, że wnioski 
mogą składać jedynie pra-
codawcy, którzy nie zalega-
ją z opłatą składek na ubez-
pieczenia społeczne i zdro-
wotne, opłatą podatków 
oraz nie znajdują się w sta-
nie upadłości, pod zarzą-
dem komisarycznym, w to-
ku likwidacji lub postępo-
wania układowego z wie-
rzycielem. Merytoryczną 
oceną wniosków zajmie się 
Centralny Instytut Ochrony 
Pracy – Państwowy Insty-
tut Badawczy, który będzie 
także odpowiedzialny za 

kontrolę projektu w trak-
cie realizacji, po zakończe-
niu oraz kontrolę trwałości. 
Środki którymi dysponu-
je ZUS mogą być przezna-
czone jedynie na realizację 
działań, które będą odnosić 
się bezpośrednio do ograni-
czenia niekorzystnych od-

działywań w miejscu pra-
cy. Dzięki dofinansowaniu 
można więc zadbać o bez-
pieczeństwo instalacji tech-
nicznych, maszyn, urzą-
dzeń i miejsc pracy, zaku-
pić urządzenia chroniące 
przed hałasem i drgania-
mi mechanicznymi oraz 

promieniowaniem elektro-
magnetycznym, zapewnić 
ochronę przed promienio-
waniem optycznym i ener-
gią elektryczną, czy sprzęt 
i urządzenia służące popra-
wie bezpieczeństwa pracy 
na wysokości lub zagłębie-
niach i wiele innych. 

Wniosek pod ką-
tem merytorycznym bę-
dzie oceniał ekspert z dzie-
dziny, która ma być przed-
miotem działań prewen-
cyjnych. Analiza obej-
mie m.in. ocenę czy wska-
zane cele są szczegółowo 
opisane, realne i określo-
ne w czasie, adekwatność 
działań do czynników ryzy-
ka występujących w firmie, 
zgodność rozwiązań z prze-
pisami oraz ocenę jak dane 
rozwiązania przełożą się na 
poprawę bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Pracodaw-
ca może wnioskować o do-
płatę nie częściej niż raz na 
trzy lata. 

Szczegółowe warun-
ki konkursu oraz dokumen-
ty do pobrania można zna-
leźć na stronie bip.zus.pl. 
Wszelkie pytania lub wąt-
pliwości na temat konkur-
su można zgłaszać mailo-
wo na adres konkurs@zus.
pl w terminie do 16 sierp-
nia 2018 r. PAS

ZUS rozdaje pieniądze

Finansowanie działań związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawo-
dowym to ustawowy obowiązek ZUS. Dofinansowane mogą być te działania płatników, które 
dążą do utrzymania zdolności do pracy osób zatrudnionych przez cały czas ich aktywności za-
wodowej fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Dzięki III edycji 
akcji charytatywnej 
„Wakacje 
z Muszkieterami” 
pięcioro dzieci 
z Żar wyjedzie 
na bezpłatne 
kolonie do Puszczy 
Kampinoskiej.

Letni wypoczynek jest fi nanso-
wany przez właścicieli sklepów 
Intermarché i Bricomarché, za-
angażowanych w charytatyw-
ną działalność pomysłodaw-
cy wyjazdów – Fundacji Musz-
kieterów. Łącznie w akcji weź-
mie udział 750 dzieci z całej Pol-
ski, w wieku 8-14 lat. Ambasa-
dorką „Wakacji z Muszkiete-
rami” jest medalistka olimpij-
ska, Sylwia Gruchała, a honoro-
wy patronat objął Rzecznik Praw 
Dziecka. Dzięki Fundacji pię-
cioro dzieci z Żar rozpocznie 22 
lipca wypełnione licznymi ak-
tywnościami wakacje w Pusz-
czy Kampinoskiej. Atrakcyjny 
program zapewnia podopiecz-
nym Fundacji rozwój umiejęt-
ności naukowych, artystycznych 
i sportowych. Mali Muszkietero-
wie odwiedzą również Warsza-

wę, dla niektórych z nich będzie 
to pierwsza wizyta w stolicy Pol-
ski. Na trasie zwiedzania znajdu-
ją się m.in. Pałac Kultury i Na-
uki, Centrum Nauki Kopernik 
i PGE Narodowy. 

− Każde dziecko zasługuje 

na niezapomniane wspomnienia 
z wakacji oraz odpoczynek po 
roku szkolnym. Jest to niezwy-
kle ważne dla rozwoju dziecię-
cej ciekawości i kreatywności. 
Wizyta w Warszawie oraz Pusz-
czy Kampinoskiej to dla pod-

opiecznych Fundacji niepowta-
rzalna okazja zawarcia nowych 
przyjaźni czy też odkrycia swo-
ich pasji - tłumaczy Sylwia Gru-
chała.

Przez trzy lata, dzięki wła-
ścicielom sklepów Intermar-

chè i Bricomarchè oraz Fundacji 
Muszkieterów, już blisko 3 000 
potrzebujących dzieci wyjecha-
ło na wymarzone wakacje. Te-
goroczne kolonie potrwają aż do 
początku września. W sumie za-
planowano 8 turnusów. PAS

Dzieci na „Wakacjach z Muszkieterami”

ŻARY W Oddziale dla 
Dzieci Miejskiej Biblioteki 
Publicznej dzieci nie mogą 
narzekać na wakacyjną 
nudę.
Zajęcia Miasteczko Ruchu Drogowe-

go prowadziła Teresa Kacprzak ze Straży 
Miejskiej, która przekazała dzieciom wie-
le cennych informacji o ruchu drogowym. 

- Zarówno pogadanka jak i zabawa 
bardzo się wszystkim podobały. Dzięku-
jemy - podkreśla Małgorzata Pawłowska 
z MBP. PAS

Wiedza o ruchu 
drogowym

fot.MBP Żary

Fundacja Muszkieterów podjęła współpracę 
z fundacjami, stowarzyszeniami, domami 
dziecka, szkołami oraz lokalnymi instytucja-
mi miejskimi, aby zapewnić uczniom wypo-
czynek po roku pełnym szkolnych wyzwań 
fot. nadesłane
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REGION 
Nielegalny wwóz 
śmieci i odpadów 
do Polski stał 
się plagą. Straż 
Graniczna 
wraz z innymi 
służbami stara się 
temu zapobiec. 
Kontrole 
przynoszą efekty.
Funkcjonariusze z Nadod-
rzańskiego Oddziału Stra-
ży Granicznej wraz z funk-
cjonariuszami z Krajowej 
Administracji Skarbowej 
w Zielone Górze, Wrocła-
wiu oraz Poznaniu, a tak-
że Wojewódzkimi Inspek-
torami Ochrony Środowi-
ska przeprowadzili kon-
trolę pojazdów przewożą-
cych odpady przez grani-
cę państwową. W czasie 
działań trwających w ostat-
nim czasie na terenie służ-
bowej odpowiedzialności 

Nadodrzańskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej funk-
cjonariusze skontrolowali 
259 zestawów ciężarowych 
oraz 29 samochodów oso-

bowych pod kątem prze-
wożenia nielegalnych od-
padów. Wśród kontrolowa-
nych pojazdów ujawnio-
no 5 samochodów ciężaro-

wych, w których przewożo-
ne odpady były niezgodne 
z dokumentacją. Nielegal-
ne śmieci, jakie przewożo-
no to m. in. odpady komu-

nalne, zużyte i pocięte opo-
ny oraz spalony samochód 
ciężarowy.

Nielegalnie przewo-
żone przez granicę odpady 

zostały zatrzymane i zabez-
pieczone, a wobec kierow-
ców i przewoźników zosta-
ną wyciągnięte konsekwen-
cje prawne. PAS

Powstrzymać nielegalny 
śmieciowy proceder

Polska stała się śmietnikiem Europy, pożary składowisk śmieci stały się problemem, stąd wzmożone działania służb fot.Nadodrzański Oddział SG

POWIAT ŻARSKI 
Nawet na dwa 
lata pozbawienia 
wolności może 
zostać skazana 
kobieta, która 
handlowała 
podrobionymi 
ciuchami

Policjanci z Komisaria-
tu Policji w Lubsku w jed-
nym ze sklepów na tere-
nie gminy Lubsko zabez-
pieczyli ponad 300 sztuk 
odzieży, na której bez-
prawnie umieszczono logo 

znanych, światowych ma-
rek. Nielegalny towar zo-
stał wyeliminowany z ob-
rotu i nie trafi już do sprze-
daży. Znaki graficzne oraz 
logo imitowały oryginały, 
umieszczone były na bu-
tach, koszulkach, bluzach 
i dresach. 

- Prawdziwe odpo-
wiedniki zabezpieczonych 
rzeczy są warte co najmniej 
60 tys. złotych. Towar 
do sprzedaży oferowała 
mieszkanka Zielonej Góry 
- informuje podkom. Aneta 
Berestecka, oficer prasowy 
KPP w Żarach. PAS

Wpadka 
z podrobionym 
towarem

Podrobione ubrania nie trafią już do sprzedaży fot.KPP Żary

Zgodnie z Ustawą Prawo Własności 
Przemysłowej: 
Art. 305.
Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza to-
war podrobionym znakiem towarowym, zare-
jestrowanym znakiem towarowym, którego nie 
ma prawa używać lub dokonuje obrotu towara-
mi oznaczonymi takimi znakami, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności do lat 2.

Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia 
przestępstwa określonego w ust.1 stałe źródło 
dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa 
w stosunku do towaru o znacznej wartości, pod-
lega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 
lat 5.
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ŻARY Uroczystość w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Żary - Kunice

Strażacy pod sztandarem
Uroczystość 
wręczenia 
sztandaru 
jednostce OSP 
rozpoczęła się 
mszą św.  
w kościele pw. 
Matki Boskiej 
Szkaplerznej, 
skąd strażacy  
i zaproszeni 
goście 
przemaszerowali 
do remizy.
Dowódca uroczystości 
Piotr Kurzawski złożył 
meldunek Annie Polak, dy-
rektor Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związ-
ku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, zaś Daniel 
Sobków, komendant miej-

scowej jednostki przywitał 
wszystkich przybyłych.

Akt fundacji odczy-
tał przewodniczący Hono-
rowego Komitetu Funda-
cji Sztandaru, Jerzy Wę-
gier, po czym przekazał 
sztandar na ręce strażaków.  
- W imieniu Komitetu Fun-
dacji Sztandaru wręczam 
sztandar ufundowany przez 
społeczeństwo dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej jako 
wyraz najwyższego uzna-
nia. Niechaj ten sztandar, 
będący symbolem męstwa, 
odwagi, ofiarności i po-
święcenia, skupia najlep-
szych wokół ochrony życia 
i mienia obywateli ku po-
żytkowi Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Andrzej Buczyński

Przebiegowi uroczystości przyglądali się mieszkańcy fot. Andrzej BuczyńskiDo Kunic przyjechało wielu zaproszonych gości fot. Andrzej Buczyński

Strażacy dumnie przemaszerowali ulicami Kunic fot. Andrzej Buczyński

Komendant jednostki Daniel Sobków prezentuje nowy sztandar fot. Andrzej Buczyński
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WSPOMNIENIE- OSP 
KUNICE WCZORAJ I DZIŚ

Powojenna historia OSP KU-
NICE jest ściśle związana  
z osadnikami, którzy tu przybyli.  
W tamtych trudnych czasach 
nikt nie prowadził żadnych za-
pisów, protokołów czy kroni-
ki. Wszystko co wiemy dowie-
dzieliśmy się z opowieści na-
szych rodziców i mieszkańców. 
W powojennych Kunicach nie 
było jeszcze zorganizowanego 
pożarnictwa. Ale jak to w życiu 
bywało pożary się zdarzały.

System ratowniczy w po-
niemieckich Żarach i okolicach 
działał do początku 1945 roku. 
Gdy nastąpił masowy wyjazd 
społeczeństwa niemieckiego 
a także strażaków w głąb Rze-
szy Niemieckiej, osadnicy zo-
stali sami. Była remiza – heł-
my, siekiery , parę łopat, kilka 
węży. Ponadto strażacy mie-
li do dyspozycji zdewastowany 
wóz konny z ręczna pompą. We 
wspomnieniach mówią o więk-
szej ilości sprzętu ale co cen-
ne padło łupem szabrowników 
i złodziei.

Mieszkańcy wsi KUNI-
CE skrzyknęli się aby utworzyć 
OSP. Początki naprawdę były 
trudne, jak we wszystkich po-

niemieckich wioskach. Naj-
cenniejszymi byli ci druhowie, 
którzy posiadali konie. W ra-
mach ochrony przeciwpożaro-
wej wprowadzono warty noc-
ne. Od wiosny do zimy zawsze 
stała para wypoczętych koni 
jednego z rolników. Za to inni 
pomagali rodzinie obrabiać po-
le. Po ciężkiej jesieni 1945 roku 
postanowili założyć prawdziwą 
jednostkę.

Założycielami byli: Jan 
Czekański, Franciszek Kloc-
kowski, Bronisław Klockow-
ski, Władysław Klockowski, Jan 
Suchiński, Franciszek Sawicki, 
Bronisław Szwec, Jan Szwec, 
Paweł Śliwiński, Stanisław 
Waszkowicz.

Sprawami organizacyjny-
mi zajmował się kunicki skle-
pikarz Jan Szwec. On to fun-
dował strażakom symboliczne 
napoje, kanapki, a także jeź-
dził do powiatu targować się 
o sprzęt. On też został pierw-
szym prezesem. 

Pierwszy sprzęt, jaki 
otrzymali, to kilka sztychówek, 
które nie zawsze były przydat-
ne. Jak konna pompa była ma-
ło wydajna obsługa miała do 
dyspozycji brezentowe wiadra 
do przenoszenia wody wprost 
na pożar. Nie mieli typowych 
ubrań ochronnych, tak jak 
przybiegli do remizy w prywat-
nym odzieniu tak jechali do ak-
cji. W końcu doczekali się mo-
topompy marki „SKAMELKA”  
o wydajności ok. 250l/min wraz 
z całym osprzętem. O zdoby-
waniu sprzętu krążą różne 
anegdoty. Jedna mówi, że sy-
renę alarmową kupiono za nie-
małą ilość trunku własnej pro-
dukcji. Trudno dziś opisywać 
tamte czasy, gdyż wszyscy Oni  
odeszli na wieczną służbę do 
Domu Pana. Żyją ich rodziny, 
ale wieści na temat życia stra-

żackiego w Kunicach są skąpe. 
Jedno co pamiętają, to że 

strażacy w Kunicach w „Domu 
Ludowym” organizowali naj-
lepsze potańcówki. W ten spo-
sób uzyskane fundusze prze-
znaczali na sprzęt i mundury.

Lata 50. to już rozkwit 
jednostki. Nastąpiła zmia-
na zarządu. Przełomem w hi-
storii OSP było powstanie  
w Kunicach Gromadzkiej Rady  
Narodowej. Przewodniczący 
Wincenty Wóc, wspólnie  
z komendantem straży w Ża-
rach, kupił od wojska samo-
chód Doge. Na nim to zamon-
towano otrzymaną motopom-
pę typ M800 wraz z osprzętem. 
W przypadku większych poża-
rów doczepiano wózek z za-
pasowymi wężami. Co prawda 
opiekunem „DOCZKI” był Sta-
nisław Kaczmarski, ale prak-
tycznie kierował każdy strażak, 
który posiadał prawo jazdy i był 
pierwszy w remizie. Wysłużona 
„DOCZKA” została przekazana 
do ośrodka szkolenia straża-
ków w Gubinie.

OSP otrzymała STA-
RA 20 GM8 i tu pojawił się 
problem, bo remiza była za  
mała. Z pomocą przyszłą są-
siadka Irena Krzysków, któ-
ra oddała strażakom działkę. 
Miejscowa cegielnia przeka-
zała 6 tys. cegieł, Huta Szkła  
zapewniła transport do prze-
wozu budulca, GS wspomógł 
rolkami papy i cementem,  
a resztę dołożyła miejscowa 
Gminna Rada Narodowa. Bu-
dowę wykonano w czynie spo-
łecznym.

W tamtych czasach nasi 
strażacy uczestniczą cały czas 
w różnych zawodach odno-
sząc duże sukcesy. Prym wio-
dą Aleksander Bień, Narcyz Ni-

korowski oraz Zbigniew Sawic-
ki, który na zawodach własnym 
ciałem przycisnął pęknięty wąż 
za co otrzymał specjalną na-
grodę. Za zajęcie I miejsca na 
zawodach w 1964 r. jednostka 
w nagrodę otrzymała materiał 
na uszycie 10 kompletów mun-
durów. Nagrodą indywidualną 
był zegarek. W tym samym ro-
ku na zawodach wojewódzkich 
indywidualnie druh z Kunic za-
jął I miejsce, za co otrzymał ro-
wer, drużynowo - 4 miejsce.

Odremontowano także 
świetlicę, w której spotykali się 
strażacy. Urządzano też potań-
cówki. Muzyka była odtwarza-
na na starym radiu „Pionier”  
z płyt winylowych. „Duszą To-
warzystwa” i pierwszym wodzi-
rejem był dh. Kazimierz Szcze-
pański. To była złota rączka do 
wszystkiego. Większość swoje-
go czasu spędzał w remizie.

Powoli nadchodziła zmia-
na pokoleniowa. Ci młodzi, co 
pucowali „Doczkę”, dorośli do 
rangi strażaka. Wyróżniali się: 
Tadeusz Szczepański, Andrzej 
Nikorowski, Piotr Sawicki, Wal-
demar Nikorowski, Krzysztof 
Gładkowski. Szkoliły się też 
dziewczęta, które to prowadzi-
ła zawsze uśmiechnięta Gra-
żyna Bień. W wolnych chwi-
lach umilała czas grą na akor-
deonie.

W 1991r. życie jednost-
ki zamarło. Niefortunną decy-
zją ówczesnego burmistrza Żar 
jednostka została pozbawiona 
samochodu. W 1996 r. nastąpi-
ła ponowna zmiana, tym razem 
na lepsze. Bojowy wóz Star 244 
przybył w 1997 roku. Ale praw-
dziwy okres pełnego rozkwitu  
i profesjonalizmu nastąpił, gdy 
w marcu 2001 Kunicka Jed-
nostka została włączona do 

Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. Wyposażeni  
w najnowszy sprzęt ratowniczy, 
dwa wozy bojowe, a odpowied-
nie szkolenia i kursy podnoszą 
rangę naszej jednostki.

Ciężką pracę straża-
ków dostrzegają władze pań-
stwowe i pożarnicze. Sypią się  
dyplomy i odznaczenia. Aby ni-
kogo nie pominąć, nie wymie-
niam z nazwiska. A było i jest 
tego sporo.

Kunicką jednostką opie-
kuje się bezpośrednio bur-
mistrz Żar. Trzeba również 
wspomnieć o człowieku wiel-
kim duchem oddanym pożar-
nictwu, sprawującym opiekę 
nad jednostką w imieniu bur-
mistrza, to Krzysztof Tagow-
ski - szkoda że nie ma go wśród 
nas. Obecnie tę funkcję spra-
wuje pani Agnieszka Izdebska.

Dziś nasi strażacy biorą 
udział w działaniach ratowni-
czo-gaśniczych na terenie mia-
sta i powiatu, tworzymy KOM-
PANIĘ GAŚNICZĄ – ŻARY –  
w Wojewódzkich Odwodach 
Operacyjnych pod dowódz-
twem Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Po-
żarnej w Gorzowie Wielkopol-
skim.

72 lata to „kawał” czasu. 
Zmieniły się zarządy i strażacy. 
Nie sposób w tak krótkim tek-
ście ująć wszystkiego, mając 
tylko wspomnienia i opowiada-
nia. 14 lipca 2018 to szczęśli-
wy czas dla kunickich druhów. 
Nareszcie!!! Nareszcie otrzy-
maliśmy sztandar. Tam u góry  
cieszy się Bień- Szczepański  
i Franek gospodarz, że ich sy-
nowie i wnukowie mają dziś 
sztandar, na który przez te la-
ta wszyscy zasłużyli.

Życzymy sobie jak zawsze 
– tyle powrotów, ile wyjazdów.

Wiceprezes OSP Karolina Terlec-
ka przedstawiła zebranym histo-
rię kunickiej jednostki fot. Andrzej 
Buczyński

Kunicka remiza przy ul. Strażackiej fot. Andrzej BuczyńskiDla strażaków to wyjątkowa chwila fot. Andrzej Buczyński
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GMINA ŻARY 
Pieśni z różnych 
regionów Polski 
mogli posłuchać 
goście XXIII 
Gminnej Biesiady 
Śpiewaczej 
w podżarskim 
Złotniku.

Lipcowa biesiada zespo-
łów śpiewaczych gminy Ża-
ry wpisała się już na sta-
łe w kalendarz gminnych 
imprez kulturalnych. Te-
goroczna biesiada odbyła 
się pod hasłem „Piękna na-
sza Polska cała”. W trakcie 
przygotowań, na spotkaniu 
zespołów śpiewaczych lo-
sowano region, którego strój 
i utwór miał przedstawić ze-
spół w swojej prezentacji. 

Było to nie lada wyzwanie, 
bowiem na przygotowanie 
repertuaru i strojów było za-
ledwie dwa miesiące. Pod-
czas biesiady każdy z zespo-
łów miał za zadanie wyko-
nać jeden utwór z regionu, 
który wcześniej wylosował 
i jeden, opisujący piękno na-
szej ojczyzny. 

Na placu przy świe-
tlicy wiejskiej w Złotniku, 
polonezem w wykonaniu 
wszystkich uczestników bie-
siady i włodarza gminy, roz-
poczęto rywalizację gmin-
nych zespołów. Dlacze-
go: rywalizację? Dlatego, 
że biesiada miała charakter 
konkursowy, a prezentacje 
oceniało jury w składzie: Ja-
dwiga Bakalarska, Bernade-
ta Henrykowska i Ireneusz 
Koman.

Na scenie wystąpiły 
kolejno zespoły: „Chabry” 
ze Złotnika, „Wrzos” z Mi-
rostowic Dolnych, „Złoty 
Kłos” z Marszowa, „Łazo-
wianki” z Łazu, „Czerwona 
Jarzębina” z Lubanic, „Ma-
ła Tęcza” z Olbrachtowa, 
„Jutrzenka” z Olbrachtowa, 
„Bieniowianki” z Bieniowa, 
„Szyszynianki” z Biedrzy-
chowic Dolnych, „Karolin-
ki” z Grabika i Rodzina Mu-
zykująca z Łukaw. Gościn-
nie wystąpił zespół „Zło-
ty Wiek” z Żar. Prezentacje 
biesiadne prowadzili: An-
na Kochanowska i Ireneusz 
Koman, wzbogacając każdą 
prezentację informacjami na 
temat regionu, którego miał 
dotyczyć konkretny występ.

Janina Wilga

Biesiada z całą Polską

Biesiadowanie uczestnicy rozpoczęli Polonezem fot.Janina Wilga

Piękne stroje można zaprezentować i w taki sposób fot.Janina 
Wilga

Dobry humor dopisywał fot.Janina Wilga

Wójt docenił wykonawców fot.Janina Wilga Kolorowe stroje dziewcząt z „Małej Tęczy” budziły zachwyt fot.Janina Wilga

Jury po wysłuchaniu wszystkich wykonawców 
przyznało:
w kategorii Prezentacja Sceniczna (strój)
I miejsce zespołowi „Jutrzenka” 
II miejsce zespołowi „Karolinki” 
III miejsce zespołowi „Szyszynianki”
w kategorii Prezentacja Muzyczna (śpiew)
I miejsce zespołowi „Złoty Kłos”
II miejsce zespołowi „Czerwona Jarzębina”
III miejsce zespołowi „Chabry”
wyróżnienia otrzymały zespoły: 
Rodzina Muzykująca, „Mała Tęcza” i „Bieniowianki”.
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Wystarczy stanąć 
po właściwej stronie
ŻARY Mające 
swoich 
przedstawicieli 
w radzie 
miejskiej Żarskie 
Stowarzyszenie 
Tobie i Miastu 
wykryło bubla 
na ścieżce 
edukacyjnej  
w Zielonym Lesie. 
Z tak intrygującą 
sprawą udaliśmy 
się wprost do 
wiceburmistrza 
Żar Olafa 
Napiórkowskiego.

O uruchomieniu ścieżki 
edukacyjnej w Zielonym 
Lesie, która powstała dzię-
ki współpracy żarskiego ra-
tusza i Nadleśnictwa Li-
pinki, informowaliśmy już 
wcześniej. Tym razem jed-
nak sprawdzamy, czy rze-
czywiście postawiono tam 
bubla, który zasmuca dzie-
ci. Po sprawdzeniu wszyst-
kiego na miejscu okazuje 
się, że... wszystkie puzzle 
można jednak ułożyć. Skąd 
więc problemy?
- Wystarczy stanąć po wła-
ściwej stronie, a wtedy 
wszystko się układa - wyja-
śnia wiceburmistrz Napiór-
kowski. 

Rok wyborczy
Nadchodzące wybory sa-
morządowe sprawiają, że 
uaktywniła się część lokal-
nych polityków. Widać to 
przede wszystkim na por-
talach społecznościowych. 
Widać też, że najpopular-
niejszą formą takiej ak-
tywności jest krytykowa-
nie. Radni powinni pamię-
tać, że mówiąc źle o swoim 
mieście, po części wyda-
ją również opinię na temat 
swojej pracy w radzie. Na 
pewno wiele rzeczy można 
w Żarach poprawić, ale po 
co szukać dziury w całym?

Andrzej Buczyński

Z cyklu „Kwiatki żarskie”, czyli TiM na tropie fot. facebookWiceburmistrz demonstruje, że wiewiórkę rzeczywiście można ułożyć fot. Andrzej Buczyński

Jednak układanki z wiewiórką nie da się dobrze poskładać, jeśli przejdziemy na drugą stronę 
tej samej tablicy fot. Andrzej Buczyński

Obrazek kuny leśnej, przedstawiony na stronie TiM jako bubel, nie został w międzyczasie na-
prawiony. Jest po prostu ułożony z odpowiedniej strony fot. Andrzej Buczyński
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Motocykle marzeń 
buduje sobie sam
GMINA BRODY 
Z Arkadiuszem “Szajbą” 
Pawlukowiczem 
o budowaniu motocykli, 
biciu rekordów i wiejskim 
spokoju rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Który to już motocykl zrobiony 
w pana garażu?
- Zrobiony, lub też mocno przerobiony, to już 
będzie siódmy. Pierwszy powstał 15-16 lat te-
mu.

Czyli mniej więcej co dwa lata rodzi się 
kolejny.
- Tak, ale to nie jest moja praca. To takie hob-
by. W każdym seryjnym motocyklu czegoś mi 
brakuje i można powiedzieć, że dążę do zro-
bienia motocykla moich marzeń. Takie wi-
zje rodzą się w głowie. Z jednego motocykla 
wziąć to, z innego to, z kolejnego jeszcze coś. 
Żeby miał odpowiednią pozycję do jazdy, że-
by pokazywał co czuję, na przykład w jeździe. 

Ten najnowszy jest motocyklem 
marzeń?
- Tak, podobnie jak każdy poprzedni, ale mo-
je marzenia cały czas się rozwijają. Po tym już 
mam następny w głowie, ale jeszcze muszę 
do tego dorosnąć. 

Zaczęło się projektowanie?
- U mnie projekty dorastają podczas robie-
nia i w trakcie stają się coraz lepsze. Ogólnie 
wiem, co chcę osiągnąć, ale nie buduję moto-
cykla według wcześniej wykonanego rysun-
ku. Tak też było w przypadku Suzuki Hayabu-
sa. Chciałem mieć najszybszy wtedy seryj-
ny motocykl świata. Kupiłem, mam, i co z te-
go? Okazał się nie tak szybkim, jakbym chciał. 
Wstawiłem nitro, ale to też nie dało mi pełnej 
satysfakcji. Dołożyłem więc turbo, potem to 
i tamto. Chciałem cały czas coś udoskonalić.

Na tej Hayabusie pobił pan w 2007 roku 
polski rekord prędkości.
- Poprzedni wynosił wtedy 295,6 km/h, a mi 
udało się osiągnąć 309 km/h. Prędkość mie-
rzona była oczywiście przy pomocy GPS-u, 
bo licznik motocykla wskazywał sporo ponad 
350 km/h. Przez 5 czy 6 lat nikt tego rekor-
du nie pobił.

Chciałby pan powalczyć o jeszcze 
większe prędkości?
- Już nie, poszedłem całkowicie w drugą stro-
nę i mam z tego więcej przyjemności, wię-
cej frajdy. Po drugie, ciężko te rekordy robić, 
wymaga to dużo nakładów. Tak naprawdę, 
wszystkie te rekordy, które robiliśmy, są nie-
oficjalne. Żeby polski rekord prędkości był 
polski, powinien być ustanowiony na polskim 
motocyklu. A my nie mamy produkcji naszych 

motocykli. No chyba, że się kiedyś wkurzę, ku-
pię jakiegoś junaka i go przerobię (śmiech).

Ten nowy motocykl będzie jeździł 
normalnie po drogach?
- Będzie zarejestrowany, ale nie chcę nim 
na razie jeździć. Teraz będzie jeździł po wy-
stawach. Przede wszystkim na mistrzostwa 
świata w Niemczech. Zwykłe wystawy mo-
tocykli chyba sobie daruję. Mam już kilka ty-
tułów na mistrzostwach Polski, Czech, Nie-
miec, dwukrotne mistrzostwo Europy. Czas 
na świat. 

Wielokrotnie nagradzany pana 
motocykl “Cedzior” startował 
w kategorii streetfi ghter?
- Robię motocykle inne, nietuzinkowe. Niby 
był to streetfighter, ale nie do końca. Wymy-
ka się schematom. Podobnie, jak ten najnow-
szy. To niby taki dragster i trochę wyścigówka. 

Wyścigówka z silnikiem turystycznym?
- Fenomenem jest tu właśnie silnik z Hondy 
Gold Wing. A wszyscy mówią, że z niego nic 
się nie da zrobić. Lubię wyzwania, żeby 
z niczego zrobić coś. Pewnie z rok nim 
pojeżdżę, tak jak to było z poprzednimi 
motocyklami. No a później poszukam 
jakiegoś klienta, aby ze sprzedaży tego 
mieć środki na budowę kolejnego.

Gdzie są teraz poprzednie 
motocykle?
- Na przykład Hayabusa na Śląsku, 
a “Cedzior” w Anglii. Tam, w najbar-
dziej kultowej motocyklowej knaj-
pie na świecie - Ice Cafe w Londynie 
- robiłem premierę Comara, bar-
dzo zaawansowanego 
technologicznie mo-
tocykla stylizowane-
go na lata siedemdziesią-
te. Bez problemu udostępnio-
no mi na tę oka-
zję cały 
lokal.
 

Motocykl wiozłem do Londynu busem, a że-
by nie było za pusto, to wziąłem “Cedziora” 
na pakę. To też ciekawa historia, jak wjecha-
liśmy do centrum Londynu starym Mercede-
sem Sprinterem z 1997 roku. Nie bardzo by-
ło można, ze względu na normy spalin Eu-
ro. Zatrzymuje nas policja i pyta, co wiezie-
my. Motocykle. Oni na to - kradzione? (śmiech) 
Ale kiedy zajrzeli do busa, było tylko takie 
“wooooooow”. To też byli motocykliści i na-
wet podprowadzili nas kawałek przez Lon-
dyn. Specjalnie na premierę przyjechało aż 
27 moich kolegów z Polski, chociaż do moje-
go garażu mieli raptem kilka kilometrów. To 
było takie fajne. Ktoś tam nawet rzucił pracę, 
bo szef nie chciał mu dać jednego dnia wol-
nego. Właściciele knajpy przyjęli nas rewela-
cyjnie. Postawiłem “Cedziora” przed lokalem 

i klient zaraz się trafił. Do-
gadaliśmy się, ale za chwi-
lę pojawia się następny i 
mówi, że da więcej. Ale 
umowa to umowa. 

Robi pan drogie motocykle?
- Bardzo drogie, ale to tak samo z siebie wy-
chodzi, bo są robione z najlepszych elemen-
tów. Staram się używać części akcesoryjnych 
z górnej półki, ze ścigaczy. A jak wiadomo, 
motocykle supersportowe napakowane są 
najnowszą technologią. 

To jedyny egzemplarz na świecie. 
Wiadomo, że zsumowanie cen 
komponentów potrzebnych do jego 
budowy nie określi jego wartości. Czy to 
nie czasem tak, jak z dziełami sztuki - są 
warte tyle, ile ktoś za nie zapłaci?
- Powiem tak, były już pewne rozmowy na te-
mat tego motocykla w Australii. Tam cena 
mogłaby się wahać od 120 do 150 tysięcy do-
larów. W Polsce może około 150 tys. złotych.

Kupując obraz, płacimy 
za farbę, płótno i geniusz 

mistrza. Ten motocykl 
też jest wyjątkowy, ale 

same części i ręczna 
robota kosztowała 
na pewno sporo.
- Sporo, ale miałem to 
rozłożone właściwie 
na cztery lata. Sam 
tylny amortyzator to 7 
tys. złotych, amortyza-
tor skrętu - 4 tys. zło-
tych, lusterka po ty-

siąc złotych. Tak 
się to powo-

li składa-
ło. Sama 

Który to już motocykl zrobiony 

- Zrobiony, lub też mocno przerobiony, to już 
będzie siódmy. Pierwszy powstał 15-16 lat te-

Czyli mniej więcej co dwa lata rodzi się 

- Tak, ale to nie jest moja praca. To takie hob-
by. W każdym seryjnym motocyklu czegoś mi 
brakuje i można powiedzieć, że dążę do zro-
bienia motocykla moich marzeń. Takie wi-
zje rodzą się w głowie. Z jednego motocykla 
wziąć to, z innego to, z kolejnego jeszcze coś. 
Żeby miał odpowiednią pozycję do jazdy, że-
by pokazywał co czuję, na przykład w jeździe. 

Ten najnowszy jest motocyklem 

- Tak, podobnie jak każdy poprzedni, ale mo-
je marzenia cały czas się rozwijają. Po tym już 
mam następny w głowie, ale jeszcze muszę 

Zaczęło się projektowanie?
- U mnie projekty dorastają podczas robie-
nia i w trakcie stają się coraz lepsze. Ogólnie 
wiem, co chcę osiągnąć, ale nie buduję moto-
cykla według wcześniej wykonanego rysun-
ku. Tak też było w przypadku Suzuki Hayabu-
sa. Chciałem mieć najszybszy wtedy seryj-
ny motocykl świata. Kupiłem, mam, i co z te-
go? Okazał się nie tak szybkim, jakbym chciał. 
Wstawiłem nitro, ale to też nie dało mi pełnej 
satysfakcji. Dołożyłem więc turbo, potem to 
i tamto. Chciałem cały czas coś udoskonalić.

Na tej Hayabusie pobił pan w 2007 roku 
polski rekord prędkości.
- Poprzedni wynosił wtedy 295,6 km/h, a mi 
udało się osiągnąć 309 km/h. Prędkość mie-
rzona była oczywiście przy pomocy GPS-u, 
bo licznik motocykla wskazywał sporo ponad 
350 km/h. Przez 5 czy 6 lat nikt tego rekor-

Chciałby pan powalczyć o jeszcze 

- Już nie, poszedłem całkowicie w drugą stro-
nę i mam z tego więcej przyjemności, wię-
cej frajdy. Po drugie, ciężko te rekordy robić, 
wymaga to dużo nakładów. Tak naprawdę, 
wszystkie te rekordy, które robiliśmy, są nie-
oficjalne. Żeby polski rekord prędkości był 
polski, powinien być ustanowiony na polskim 

tocykli chyba sobie daruję. Mam już kilka ty-
tułów na mistrzostwach Polski, Czech, Nie-
miec, dwukrotne mistrzostwo Europy. Czas 
na świat. 

Wielokrotnie nagradzany pana 
motocykl “Cedzior” startował 
w kategorii streetfi ghter?
- Robię motocykle inne, nietuzinkowe. Niby 
był to streetfighter, ale nie do końca. Wymy-
ka się schematom. Podobnie, jak ten najnow-
szy. To niby taki dragster i trochę wyścigówka. 

Wyścigówka z silnikiem turystycznym?
- Fenomenem jest tu właśnie silnik z Hondy 
Gold Wing. A wszyscy mówią, że z niego nic 
się nie da zrobić. Lubię wyzwania, żeby 
z niczego zrobić coś. Pewnie z rok nim 
pojeżdżę, tak jak to było z poprzednimi 
motocyklami. No a później poszukam 
jakiegoś klienta, aby ze sprzedaży tego 
mieć środki na budowę kolejnego.

Gdzie są teraz poprzednie 
motocykle?
- Na przykład Hayabusa na Śląsku, 
a “Cedzior” w Anglii. Tam, w najbar-
dziej kultowej motocyklowej knaj-
pie na świecie - Ice Cafe w Londynie 
- robiłem premierę Comara, bar-
dzo zaawansowanego 
technologicznie mo-
tocykla stylizowane-
go na lata siedemdziesią-
te. Bez problemu udostępnio-
no mi na tę oka-
zję cały 
lokal.

“wooooooow”. To też byli motocykliści i na-
wet podprowadzili nas kawałek przez Lon-
dyn. Specjalnie na premierę przyjechało aż 
27 moich kolegów z Polski, chociaż do moje-
go garażu mieli raptem kilka kilometrów. To 
było takie fajne. Ktoś tam nawet rzucił pracę, 
bo szef nie chciał mu dać jednego dnia wol-
nego. Właściciele knajpy przyjęli nas rewela-
cyjnie. Postawiłem “Cedziora” przed lokalem 

i klient zaraz się trafił. Do-
gadaliśmy się, ale za chwi-
lę pojawia się następny i 
mówi, że da więcej. Ale 
umowa to umowa. 

Wiadomo, że zsumowanie cen 
komponentów potrzebnych do jego 
budowy nie określi jego wartości. Czy to 
nie czasem tak, jak z dziełami sztuki - są 
warte tyle, ile ktoś za nie zapłaci?
- Powiem tak, były już pewne rozmowy na te-
mat tego motocykla w Australii. Tam cena 
mogłaby się wahać od 120 do 150 tysięcy do-
larów. W Polsce może około 150 tys. złotych.

Kupując obraz, płacimy 
za farbę, płótno i geniusz 

mistrza. Ten motocykl 
też jest wyjątkowy, ale 

same części i ręczna 
robota kosztowała 
na pewno sporo.
- Sporo, ale miałem to 
rozłożone właściwie 
na cztery lata. Sam 
tylny amortyzator to 7 
tys. złotych, amortyza-
tor skrętu - 4 tys. zło-
tych, lusterka po ty-

siąc złotych. Tak 
się to powo-

li składa-
ło. Sama 

Zdjęcie z sesji do największych magazynów motocyklowych fot. Jarosław (TYCI) Milczarek
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praca nad motocyklem trwała może 8 miesię-
cy, ale były przerwy, na jakiś czas porzuciłem 
ten projekt, nie było czasu.

Drogie hobby.
- Lubię budować motocykle, takie jakie chcę, 
jakimi chciałbym jeździć. To taka dodatkowa 
premia w moim życiu. Inni odkładają pienią-
dze na kontach, a ja kupuję części. Jak po-
wstanie całość, to je z czasem odzyskuję i bu-
duję coś następnego.

Kiedy wsiadł pan po raz pierwszy na 
motocykl?
- Miałem chyba 11 lat. I od razu gaz do dechy. 
Od małego jeździłem do wujka, który miał ko-
marka, simsona i on mnie tym zaszczepił. Oj-
ciec zmarł, kiedy byłem mały, ale ze zdjęć pa-
miętam, że jeździł Osą.

I tak już cały czas - gaz do dechy?
- Jeżdżę szybko, ale to nie znaczy, że nie mam 
oleju w głowie. Nie wystarczy mieć benzy-
nę we krwi. Nie jeżdżę też na maksa. Usta-
lam sobie jakąś średnią prędkość od punktu 
A do punktu B i staram się jej trzymać. I nie 
używać hamulców, bo hamulce są dla tchórzy 
(śmiech). Odpuszczamy gazu i dodajemy ga-
zu. To taki mój styl. Gaz, hamulec, gaz, hamu-
lec - to nie jazda. 

Dużo miał pan motocykli?
- Chyba wszystkie powyżej litra pojemności, 
sportowe i turystyczne o sportowym zacięciu. 
Kiedy ktoś mi mówi, że tamten jest lepszy od 
tego, bo tak kolega powiedział, to ja na to, że 
jeździłem na obydwu i sam wiem, jakie są ich 
mocne i słabe strony. 

Najgorszy motocykl, jakim pan jeździł 
w życiu?
- Chyba Suzuki Intruder 1800. Wszyscy są za-
fascynowani tym motocyklem, a jak dla mnie 
to on jest do niczego, nie skręca, nie jedzie. 
Może dlatego, że jestem motocyklistą spor-
towym. Nie lubię też chopperów. Nie chodzi 
o to, że będę je krytykował. Po prostu komuś 
odpowiadają takie motocykle, a komuś in-
ne. Nie dzielmy motocyklistów, a łączmy we 
wspólnej pasji.

Co lepsze - jeździć szybko po torze 
wyścigowym, czy pojechać w góry?
- Zdecydowanie w góry. Nawet na zlot do 

Wiednia jechałem przez Zakopane. Na 
torze jest nudno, kręcisz się tylko w kół-
ko i niczego więcej się nie nauczysz. Nie 

nauczysz się zachowania innych lu-
dzi na drodze, ich reakcji. Motocy-

klista z czasem staje się takim 
jakby psychologiem. Mu-

si przewidywać 
ruchy in-

nych, 

żeby żyć w tej dżungli, bo inaczej by go rozje-
chali. W górach można też stanąć gdzieś, zo-
baczyć fajny widok, zrobić zdjęcie. Na torze 
tego nie ma. Ale po torach oczywiście też jeź-
dziłem i ścigałem się na ćwierć mili.

Prędkość jest niebezpieczna?
- Jeśli prędkość zabija, uważaj mnie za mar-
twego - to moje motto. Prędkość nie zabija, 
tylko głupota ludzka. Ludzie mówią, że mo-
tocykle są niebezpieczne. Bardziej niebez-
pieczny jest nóż w domu. Jeśli się go używa 
do krojenia chleba i posmarowania masłem 
to wszystko jest ok. Podobnie z motocyklem. 
Używany rozsądnie, będzie sprawiał przyjem-
ność. Co, jak damy nóż wariatowi? Jeden mój 
znajomy powiedział, że najniebezpieczniej-
szą rzeczą jest dom. Jeśli chcemy żyć bez-
piecznie to sprzedajmy dom, bo statystycznie 
80 procent ludzi umiera w domach. Problemy 
są, gdy dwudziestoparolatek kupi mocny mo-
tocykl i od razu gaz i szpan. Większe pojem-
ności powinny być dostępne nie z wiekiem, 
ale ze stażem na motocyklu.

Czasem pływa pan też łodzią 
motorową.
- Dlaczego wskakuję na motorówke? Jeżdżąc 
motocyklem jesteś sam w kasku. Pozwala to 
się odciąć od świata, spokojnie pomyśleć. Na 
łódce jest inaczej. Spokój, rybki można poło-
wić, ale też spotkać się ze znajomymi. Jeżdżę 
za granicę, pracuję, a na weekendy potrzebu-
ję odpoczynku. Przez dwa dni mogę nie scho-
dzić na ląd. Na wodzie też jest inne odczucie 
prędkości, ale tu jest motoryzacja i tam jest 
motoryzacja. Może tylko żagiel by mnie de-
nerwował. Na szczęście mam tam silnik pod 
300 koni i jak trzeba, to ta łódź frunie. To jest 
naprawdę przyjemne. Łódkę też musiałem 
przerobić, bo za słaba była. Jednak nie za-
mierzam budować łodzi, zostanę przy moto-
cyklach. 

Przekazał pan swoją motocyklową 
pasję dzieciom?
- Mam trzy córki. Dwie jeżdżą na motocy-
klach, dłubią przy nich, są zaradne, wiedzą 
jak i gdzie młotkiem uderzyć. Jedna, jak mia-
ła 9 lat, pobiła polski rekord prędkości 100 
km/h na motocyklu, który też zrobiliśmy. 

Skąd ma pan wiedzę potrzebną do 
budowania motocykli?
- Mam to we krwi. Chyba po ojcu, który był 
rzeźbiarzem, malarzem, kierowcą, mechani-
kiem. Ojciec mi imponował. Kiedyś były ta-
kie czasy, że żeby coś mieć, trzeba było to zro-
bić. Tak powstawały moje pierwsze Komarki, 
a potem już wyżej, wyżej i każdy motor mia-
łem przerobiony. Przerobiłem sobie nawet ro-
wer “Wigry”, kiedy miałem 10 lat. Dużo rze-
czy robionych było metodą prób i błędów, ale 
z czasem i doświadczeniem błędów było co-
raz mniej. Trzydzieści lat temu miałem Jawę, 
obudowaną owiewkami, z dużymi kołami. Lu-
dzie myśleli, że to japoński motocykl. Jak by-
łem mały, to każdą zabawkę musiałem roze-
brać i poskładać. Potem tak było z każdym 
moim motocyklem. Chciałem zobaczyć co 
jest w środku. 

Patrząc na pana najnowsze dzieło, te 
kształty, najdrobniejsze detale, można 
powiedzieć, że to piękny motocykl. 
Czuje się pan trochę artystą?
- Każdy zrobiony przeze mnie motocykl 
nie tylko jeździł. Był też ładny. Zawsze wy-
bijam się poza daną klasę motocykli. Nie 
trzymam się sztywnych zasad. Nie wiem, 

może mam inną wyobraźnię, niż wszyscy 
(śmiech).

A gdyby jakiś producent motocykli 
zatrudnił pana do wymyślania nowych 
modeli?
- Kto wie, gdybym miał zupełnie wolną rękę. 
Nie potrafię pracować pod kimś, w fabryce by-
łoby chyba jednak ciężko. 

Jak pan trafi ł do Jezior Dolnych?
- Pochodzę z Gubina, ale wychowałem się w 
Bieżycach. Później mieszkałem w Lubsku. Za-
wsze jednak chciałem mieszkać na wsi. Kupi-
łem tu dom i zacząłem go remontować. Mam 
ciszę i spokój. Trochę mnie męczyło, że nie 
mam tu garażu i zamiast w tym roku zrobić 
dach, to wybudowałem garaż. 

Jaki będzie następny motocykl?
- Nie wiem jeszcze dokładnie w jaką stronę 

pójdę, ale na pewno będzie to kolejny dziw-
ny motocykl, tak jak poprzednie. Marzy mi się 
zrobienie ścigacza na bazie Harleya. U nas 
jest tak, że jak się ma Harleya, to jest się kimś. 
Ja też w końcu chciałbym być kimś (śmiech). 
Kilka części już mam. Szukam Harleya, któ-
remu mogę zabrać serce i tożsamość. W grę 
wchodzą dwa modele - V-Rod, albo XR 1200. 

Zmienia pan motocykle, jak 
rękawiczki?
- Niektórzy faktycznie przywiązują się do swo-
ich, a ja tak nie mam. Zrobię motocykl, nacie-
szę się nim, wiem że go sprzedam, ale zrobię 
następny, który będzie jeszcze lepszy. Każdy 
jest stopień wyżej. 

Ciekawe, jaki będzie dziesiąty z kolei po 
tym obecnym.
- Nie wiem, ale mam nadzieję, że nie elek-
tryczny.
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Arkadiusz „Szajba” Pawlukowicz posiada bogatą kolekcję pucharów nie tylko za budowane przez 
siebie motocykle fot. Andrzej Buczyński

Łodzie to jakby też motoryzacja fot. arch. Arkadiusza Pawlukowicza
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LUBSKO Lubski 
Dom Kultury 
gościł niezwykły 
duet klaunów 
„Ruphert i Rico”. 
Zabawy było co 
niemiara.
Duet klaunów, oprócz śpie-
wów i tańców, zaprezento-
wał dzieciom i ich rodzi-
com dymy pirotechniczne, 
kolorowe konfetti i anima-
cje z użyciem baniek my-
dlanych. Maluchy zmaga-
ły się również w konkur-
sach, a ich włosy ozdobiły 
barwne farby i brokat. Nie 
zabrakło tez innych atrak-
cji - były dmuchańce, po-
pcorn, zaplatanie włosów 
i zajęcia plastyczne. Miesz-
kańcy Lubska mogli też po 
raz pierwszy skorzystać 
z nowych leżaków w strefie 
chillu. PAS

Wesołe wakacje w mieście

Za mną marsz! Konfetti i brokat już pod nogami fot.LDK

Lewa, lewa! A rodzice niech patrzą fot.LDK

Wszyscy razem, na całego fot.LDK

Z uśmiechem na twarzach fot.LDK
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Sport i rekreacja w gminie
GMINA ŻARY  
Trwają inwestycje, 
które poprawią 
zarówno warunki do 
uprawiania sportu, 
jak i spędzania 
wolnego czasu.

- Cały czas staramy się poprawiać 
infrastrukturę sportową na terenie 
gminy - mówi wójt Leszek Mro-
żek. - Mieszkańcy długo zabie-
gali o nową szatnię przy boisku, 
szczególnie sołtys i wielu mło-
dych ludzi, którzy grają w piłkę 
nożną.

Boisko jest dobrze przygo-
towane. Dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców powstała tam wia-
ta, siłownia, parking rowerowy. 
Jednak szatnia, a właściwie drew-
niana budka, nie nadawała się już 
praktycznie do użytku. Z tego 
względu sędziowie ostrzegali na-
wet, że nie będą mogły być roz-
grywane mecze na boisku, które 
nie spełnia pewnych standardów. 

- Chcemy, żeby ta szatnia 
została wybudowana jeszcze do 
końca tego roku, jednak do tego 
czasu mecze rundy jesiennej klub 
WKS Łaz będzie musiał rozgry-
wać na wyjeździe - mówi Leszek 
Mrożek.

Inwestycja w Grabiku
Wokół boiska klubu piłkarskiego 
Sparta Grabik trwają prace przy 
budowie sztucznej nawierzchni 
do uprawiania konkurencji lekko-
atletycznych, takich jak biegi na 
60 i 100 metrów, skok w dal, skok 
wzwyż i pchnięcie kulą. Bieżnia 
nie otrzyma certyfikatu zgodne-
go z polskimi normami, bo odpo-
wiednie zakrzywienia łuków wy-

magałyby zabrania części drogi i 
prywatnego terenu jednego z oko-
licznych mieszkańców, a to nie 
jest przecież możliwe. Mimo to, 
dzieciaki będą mogły ćwiczyć na 
nowoczesnym obiekcie, a zawo-
dów o randze ogólnopolskiej nie 
trzeba tam organizować.

- Podjąłem decyzję wspól-
nie z radnymi, że zrobimy to bez 
certyfikatu, ale dla potrzeb dzie-
ci obiekt ten jak najbardziej bę-
dzie spełniał swoją funkcję - mó-
wi wójt Mrożek. - Jak potrenują 

na tej nawierzchni, to bez proble-
mu poradzą sobie na podobnych 
bieżniach w Zielonej Górze, czy 
Gorzowie.

Wójt ma nadzieję, że bu-
dowa nowej bieżni zakończy się 
jeszcze w sierpniu. Z tego powo-
du miejscowa Sparta, która awan-
sowała teraz do klasy A, początek 
sezonu zagra na wyjeździe. Chy-
ba że firma, która realizuje inwe-
stycje, upora się z pracami nieco 
szybciej. Przy okazji remontowa-
na jest również trybuna, ale to nie 

będzie kolidowało z rozgrywkami 
ligowymi.

Wypoczynek i zabawa
Gmina przystąpiła do projektów 
realizacji tak zwanych Otwartych 
Stref Aktywności.

- Rozpoczęliśmy od trzech 
miejscowości: Złotnik, Ol-
brachtów i Bogumiłów - mówi 
Leszek Mrożek. - Oprócz siłow-
ni zewnętrznych, będzie moż-
na usiąść i pograć w szachy, czy 
warcaby.

W tych miejscach nie za-
braknie koszy na śmieci, bo jak 
podkreśla wójt, ciągle jest pro-
blem z tym, żeby szanować takie 
miejsca i dbać o czystość. Zdarza 
się, że śmieci niejednokrotnie lą-
dują obok śmietnika.

Niedawno też w Złotniku 
oddano do użytku plac zabaw, 
który poszerzył ofertę rekreacyj-
ną dla najmłodszych mieszkań-
ców tej miejscowości.

Andrzej Buczyński

Leszek Mrożek, wójt gminy Żary
- W naszych szkołach uczy się oko-
ło tysiąca dzieci, ale do tej pory nie 
miały warunków, aby uprawiać lekką 

atletykę na obiektach wyposażonych 
w sprzęt i infrastrukturę, która jest 
na dzień dzisiejszy standardem. Jeśli 
jadą na zawody czy to w Żarach, czy  
w Lubsku, wszędzie tam jest na-
wierzchnia syntetyczna, czyli tak zwa-
ny tartan. Gmina Żary do tej pory nie 
miała ani kawałeczka tartanu przy 
żadnej z siedmiu szkół, oprócz Or-
lików. Zawsze dążyłem do tego, że-
by powstał u nas przynajmniej jeden 
porządny obiekt sportowy, na któ-
rym możnaby przeprowadzić zawo-
dy gminne. Najlepszym miejscem jest 
boisko w Grabiku. Była tam już wyty-
czona bieżnia, ale o strukturze szla-
kowej, takiej jak to kiedyś robiono. Po-
wstał więc pomysł, aby tam zrobić na-
wierzchnię z prawdziwego zdarzenia. 
Napisaliśmy projekt o dofinansowanie 
do ministerstwa. Nie czekając na od-
powiedź, pieniądze na ten cel zabez-
pieczyliśmy w gminnym budżecie.

fot. Andrzej Buczyński

Boisko Sparty Grabik nabierze też trochę lekkoatletycznego charakteru fot. Andrzej Buczyński

Atrakcje dla najmłodszych w Zotniku fot. Andrzej Buczyński
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Testowanie Promienia
PIŁKA NOŻNA 
Trwają 
przygotowania 
do nowego 
sezonu. Trener 
Grzegorz 
Tychowski 
przygląda 
się nowym 
zawodnikom, 
a kibice - całej 
drużynie oraz 
trenerowi.
Pierwsze spotkanie spa-
ringowe Promień rozegrał 
na własnym boisku, po-
dejmując piłkarzy Sprota-
vii Szprotawa. Ten mecz 
miał się odbyć 13 lipca, 
ale goście mieli problemy 
ze skompletowaniem skła-
du. Ostatecznie, w środę 
18 lipca, Promień wygrywa 
ze Sprotavią 1:0. Strzelcem 
bramki dla żarskiego zespo-
łu był Dariusz Piechowiak.

Mecz obserwowa-
ło kilkudziesięciu kibiców, 
którzy zasiedli na trybu-
nach pomimo, że był to śro-
dek tygodnia i w dodatku 
sezon urlopowy.

Przed Promieniem 
jeszcze trzy zaplanowane 
sparingi. W najbliższą śro-
dę o godzinie 18.00 roz-
pocznie się w Żarach mecz 
z Victorią Ruszów. 28 lip-
ca Promień pojedzie do Bo-
lesławca, natomiast ostatni 
sparing przed sezonem ro-
zegrany zostanie 4 sierpnia. 
Promień zagra na własnym 
boisku z Zametem Przem-
ków.

Pierwsze spotkanie 
ligowe klasy okręgowej 
na żarskim stadionie już  
w drugi weekend sierpnia. 
Z gospodarzami przy uli-
cy Zwycięzców zmierzy się 
Schung Chociule.

Andrzej Buczyński Promień wygrywa ze Szprotawą 1:0 fot. Andrzej Buczyński

Kibice obserwują przygotowania do sezonu fot. Andrzej Buczyński Nie odpuścić żadnej piłki fot. Andrzej Buczyński

Migawka z żarskiego boiska fot. Andrzej BuczyńskiTrener Grzegorz Tychowski sprawdza różne warianty fot. Andrzej Buczyński
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Kolejka 1 - 18-19 sierpnia
Znicz Leśniów Wielki - Błękitni Zabłocie

Tramp Osiecznica - Start Płoty
Bóbr Bobrowice - Czarni Czarnowo

Pogoń Wężyska - Fadom Nowogród Bobrzański
Spartak Budachów - KP Świdnica
Sparta Mierków - Hamar Górzyn

Relaks Grabice - Stal Jasień

Kolejka 2 - 25-26 sierpnia
Błękitni Zabłocie - Stal Jasień

Hamar Górzyn - Relaks Grabice
KP Świdnica - Sparta Mierków 

Fadom Nowogród Bobrzański - Spartak Budachów
Czarni Czarnowo - Pogoń Wężyska 

Start Płoty - Bóbr Bobrowice 
Znicz Leśniów Wielki - Tramp Osiecznica

Kolejka 3 - 1-2 września
Tramp Osiecznica - Błękitni Zabłocie

Bóbr Bobrowice - Znicz Leśniów Wielki
Pogoń Wężyska - Start Płoty

Spartak Budachów - Czarni Czarnowo
Sparta Mierków - Fadom Nowogród Bobrzański

Relaks Grabice - KP Świdnica
Stal Jasień - Hamar Górzyn

Kolejka 4 - 8-9 września
Błękitni Zabłocie - Hamar Górzyn

KP Świdnica - Stal Jasień
Fadom Nowogród Bobrzański - Relaks Grabice 

Czarni Czarnowo - Sparta Mierków 
Start Płoty - Spartak Budachów

Znicz Leśniów Wielki - Pogoń Wężyska 
Tramp Osiecznica - Bóbr Bobrowice

Kolejka 5 - 15-16 września
Bóbr Bobrowice - Błękitni Zabłocie
Pogoń Wężyska - Tramp Osiecznica

Spartak Budachów - Znicz Leśniów Wielki
Sparta Mierków - Start Płoty

Relaks Grabice - Czarni Czarnowo
Stal Jasień - Fadom Nowogród Bobrzański

Hamar Górzyn - KP Świdnica

Kolejka 6 - 22-23 września
Błękitni Zabłocie - KP Świdnica

Fadom Nowogród Bobrzański - Hamar Górzyn
Czarni Czarnowo - Stal Jasień

Start Płoty - Relaks Grabice
Znicz Leśniów Wielki - Sparta Mierków
Tramp Osiecznica - Spartak Budachów

Bóbr Bobrowice - Pogoń Wężyska

Kolejka 7 - 29-30 września
Pogoń Wężyska - Błękitni Zabłocie

Spartak Budachów - Bóbr Bobrowice
Sparta Mierków - Tramp Osiecznica

Relaks Grabice - Znicz Leśniów Wielki
Stal Jasień - Start Płoty

Hamar Górzyn - Czarni Czarnowo
KP Świdnica- Fadom Nowogród Bobrzański

Kolejka 8 - 6-7 października
Błękitni Zabłocie - Fadom Nowogród Bobrzański

Czarni Czarnowo - KP Świdnica
Start Płoty - Hamar Górzyn

Znicz Leśniów Wielki - Stal Jasień
Tramp Osiecznica - Relaks Grabice
Bóbr Bobrowice - Sparta Mierków

Pogoń Wężyska - Spartak Budachów

Kolejka 9 - 13-14 października
Spartak Budachów - Błękitni Zabłocie

Sparta Mierków - Pogoń Wężyska
Relaks Grabice - Bóbr Bobrowice

Stal Jasień - Tramp Osiecznica
Hamar Górzyn - Znicz Leśniów Wielki

KP Świdnica - Start Płoty
Fadom Nowogród Bobrzański - Czarni Czarnowo

Kolejka 10 - 20-21 października
Błękitni Zabłocie - Czarni Czarnowo

Start Płoty - Fadom Nowogród Bobrzański
Znicz Leśniów Wielki - KP Świdnica
Tramp Osiecznica - Hamar Górzyn

Bóbr Bobrowice - Stal Jasień
Pogoń Wężyska - Relaks Grabice

Spartak Budachów - Sparta Mierków

Kolejka 11 - 27-28 października
Sparta Mierków - Błękitni Zabłocie
Relaks Grabice - Spartak Budachów

Stal Jasień - Pogoń Wężyska
Hamar Górzyn - Bóbr Bobrowice
KP Świdnica - Tramp Osiecznica

Fadom Nowogród Bobrzański - Znicz Leśniów Wielki
Czarni Czarnowo - Start Płoty

Kolejka 12 - 3-4 listopada
Błękitni Zabłocie - Start Płoty

Znicz Leśniów Wielki - Czarni Czarnowo
Tramp Osiecznica - Fadom Nowogród Bobrzański

Bóbr Bobrowice - KP Świdnica
Pogoń Wężyska - Hamar Górzyn
Spartak Budachów - Stal Jasień
Sparta Mierków - Relaks Grabice 

Kolejka 13 - 10-11 listopada
Relaks Grabice - Błękitni Zabłocie

Stal Jasień - Sparta Mierków
Hamar Górzyn - Spartak Budachów

KP Świdnica - Pogoń Wężyska
Fadom Nowogród Bobrzański - Bóbr Bobrowice

Czarni Czarnowo - Tramp Osiecznica
Start Płoty - Znicz Leśniów Wielki

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

Jest w najlepszej szesnastce
SIATKÓWKA PLAŻOWA Hanna 
Dul z Żar, reprezentująca 
klub SPS Zbąszynek, 
zakwalifikowała się do finału 
Mistrzostw Polski Młodziczek 
w Siatkówce Plażowej.
Mecze półfinałowe, w których brały udział 
najlepsze reprezentacje w województw lu-
buskiego, zachodniopomorskiego, po-
morskiego i wielkopolskiego, rozgrywano  
w dniach 14-15 lipca w Pucku. W finałach 
weźmie udział szesnaście najlepszych par  
z całego kraju, w tym dwie z województwa 
lubuskiego. W parze z Hanią gra Kalina Py-
lińska. Niedawno te dwie siatkarki wywal-
czyły brązowy medal na Młodzieżowym Pu-
charze Bałtyku ATB Hania Dul z Kaliną Pylińską na półfinałach w Pucku fot. nadesłane
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250 parkrunów
BIEGI Zwycięzcą 
jubileuszowego 
pięciokilometrowego 
biegu po Zielonym Lesie 
został Krzysztof Cieślak, 
któremu sekundy zabrakło 
do wyrównania swojej 
życiówki. Pomimo wakacji  
i urlopów, na starcie stanęło 
ponad stu biegaczy, w tym 
zagraniczni goście.
Żarski parkrun jest jednym z 54. w Pol-
sce, gdzie średnia frekwencja wynosi 57,2 
uczestników. W Żarach największa liczba 
biegaczy ukończyła parkrun 22 lipca 2017 
roku. Było ich wtedy 281. Od 14 wrze-
śnia 2013 roku rekordzistą trasy, z czasem 
15:38, jest Marek Skorupa

Najszybsza dziesiątka jubileuszowe-
go biegu wygląda następująco: Krzysztof 
CIEŚLAK (17:39), Marcin PIOTROW-
SKI (18:22), Mariusz FICYGOWSKI 
(18:32), Miłosz POPKO (18:42), Ma-
rek WŁUDARSKI (18:48), Artur PRZY-
BYSZ (19:18), Krystian WEBER (19:36), 
Marcin POTOCKI (20:07), Witold SZPA-
CZYŃSKI (20:08), Adrian CIEŚLAK 
(20:32)  ATB

250. żarski parkrun zgromadził przeszło stu biegaczy fot. Andrzej Buczyński

Krzysztof Cieślak tego dnia był najszybszy 
 fot. Andrzej Buczyński

Wspólnie spędzony sobotni poranek w Zielonym Lesie fot. Andrzej Buczyński Dobry nastrój przed biegiem, ale i na mecie fot. Andrzej Buczyński

Jubileuszowy start  fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

KUPIĘ

 u Kupię 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 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 BMW 320D e 90 kombi 2005r 
wer. angielska disel 163 km 160 
tys.km pakiet sport CENA 13200 
Tel. 603 597 697

 u Sprzedam  opel  astra  f  1,4  
93r. w dobrym  stanie sprawna 
tanio. Tel. 661406622

 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

 u Sprzedam motor Honde NT 
650, zarejestrowany. Tel. 691 
409 833

 u Sprzedam Peugeot 308, rok 
produkcji 2007, pierwszy wła-
ściciel. Disel.  Tel. 692 529 646

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 Remonty mieszkań. Tel. 519 
491 636

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

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

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

 u Budowlaniec Szuka pracy. Tel. 
889 684 622

 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

REKLAMA
 u Darmowy rzeczoznawca. 

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

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784
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Sernik z bezą  
i ananasem
Składniki:
• 1 kg trzykrotnie zmielonego, białego sera (może 

być gotowy, zmielony tzw. wiaderkowy)
• 200 g masła ( 82%tłuszczu)
• 200 g cukru pudru
• 4 żółtka (białka zachować do bezy)
• 2 całe jajka
• 2 czubate łyżki skrobi ziemniaczanej lub dwa budy-

nie śmietankowe
• łyżka cukru waniliowego
• ew. pół szklanki lub nieco więcej mleka, jeśli ser 

jest zwarty i suchy
• puszka ananasa w syropie (400-500g)
• łyżka masła i 3 łyżki tartej bułki do wysypania 

tortownicy
na bezę:
• 4 białka
• 4 czubate łyżki cukru pudru

Wykonanie
Spód formy wysmarować masłem i wysypać tartą bułką. 
Piekarnik ustawić na 160 stopni.
Masło utrzeć z cukrem na jasną, jednolitą masę. Doda-
wać po 2 łyżki sera i miksować dalej do połączenia skład-
ników. Zmiksować żółtka, całe jajka, cukier waniliowy 
oraz skrobię ziemniaczaną oraz ewentualnie – mleko.
Masę wlać do formy, na wierzchu ułożyć odsączone  
z zalewy, pokrojone na centymetrowe kawałki ananasa.
Z pozostawionych wcześniej białek ubić sztywną pianę. 
Pod koniec ubijania dodawać po łyżce cukru pudru i ubi-
jać aż piana będzie lśniąca. Wyłożyć ją po łyżce na masę 
serową z ananasem. Nie należy wygładzać jej może zo-
stać falowana.
Wstawić sernik do całkowicie rozgrzanego piekarnika, 
piec 15 minut. Zmniejszyć temperaturę do 140 stopni, 
luźno przykryć sernik arkuszem folii aluminiowej lub 
papieru do pieczenia i piec ciasto jeszcze godzinę pięt-
naście minut.
Ostudzić ciasto w lekko uchylonym piekarniku.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

 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

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

 u Kawalerka do wynajęcia, 
umeblowana z miejscem na sa-
mochód z możliwością grylowa-
nia. Cisza i spokój.Żary - Kunice 
Tel. 696 261 345

 u Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe w kamienicy, pierw-
sze piętro 52 m 2 pokoje kuch-
nia, łazienka w Jasieniu. Tel. 691 
409 833

 u Olbrachtów, działki rolno-
-budowlane. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 u Olbrachtów - działka na 
sprzedaż z warunkami zabudo-
wy o pow. 18 arów, media przy 
nieruchomości- 65 tys. Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-
999

 u Sieniawa - działka na 
sprzedaż o pow. 15 ar- 36 tys. 
Możliwość zakupu większej po-
wierzchni. Partner Nieruchomo-
ści. Tel. 533-308-999 

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

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

 u Żary - polecamy na sprzedaż 
działkę w Żarach, na nowym 
osiedlu, o pow. 10 arów - 79 tys. 
Media przy działce. Partner Nie-
ruchomości.    Tel. 533-308-999  

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

 u Lipinki Łużyckie - ładny dom 
na sprzedaż dla dwóch rodzin, 
do wprowadzenia, usytuowany 
na dużej działce, Partner Nieru-
chomości.  Tel. 53 330 89 99

 u Bronków – okazja! - działka 
budowlana 0,8ha z pozwole-
niem na budowę i projektem 
domu + działka leśna 0,6ha. 
Partner Nieruchomości tel. 690 
411 006 . Partner Nieruchomo-
ści. Tel.  690 411 006

 u Żary - lokal usługowy na 
parterze w kamienicy o pow. 40 
m2 w cenie 100 tys. Partner Nie-
ruchomości. Tel. 53 330 89 99

 u Pokoje pracownicze do wy-
najęcia. Partner Nieruchomości.    
Tel. 887-758-384

 u Żary - dla klientów poszu-
kujemy mieszkań na sprzedaż. 
Gwarantujemy profesjonalną 
obsługę klienta. Partner Nieru-
chomości.   Tel. 533-308-999

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

 u Bieniów – duża działka rol-
no-budowlana. Partner Nieru-
chomości.   Tel.  690 411 006

 u Górka – działka rolna 49ar 
– dobra cena. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

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

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

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

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

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

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

 u Kunice, działka budowla-
na 30ar, 45 tys. PLN, Partner 
Nieruchomości Żary. 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,wszyst-
ko sprawne,czujniki awaryjno-
ści,czujniki strat ziarna,klima-
tyzacja,stół do rzepaku,rewers 
podajnika,licznik hektarów.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 samozbiera-
jąca, rok 2001, 

Tel. 699-932-056

Sernik na zimno – 
straciatella
Składniki:
• 200 g herbatników, mogą być pełnoziarniste lub inne
• 80 g stopionego masła
• 1 kg trzykrotnie zmielonego, białego sera (może być goto-

wy, zmielony fabrycznie)
• szklanka cukru pudru 
• 150 g gorzkiej lub mlecznej czekolady
• 300 ml zimnej śmietanki 36-30%
• 6 łyżeczek żelatyny
• ok. 4-5 łyżek wrzątku
do dekoracji:
• 100 g schłodzonej białej i mlecznej lub gorzkiej czekolady

Wykonanie
Herbatniki zmielić malakserem lub włożyć do woreczka fo-
liowego i przewałkować do mocnego rozdrobnienia. Dodać 
stopione masło i wymieszać aż powstanie mokry „piasek”. 
Wysypać na dno formy 22 cm, ubić wilgotną dłonią lub 
dnem szklanki, odstawić do lodówki.
W dużej misce zmiksować ser z połową cukru pudru. Wmie-
szać do masy posiekaną nożem na niedużą kostkę czeko-
ladę.
W wysokim i wąskim, osobnym naczyniu ubić śmietankę, 
pod koniec dodając po łyżce pozostałego cukru. Nie należy 
ubijać zbyt długo, by nie oddzieliła się serwatka i ze śmieta-
ny nie powstało masło.
6 łyżeczek żelatyny zalać wrzątkiem (4-5 łyżek) i wymieszać 
dokładnie do rozpuszczenia. Dodać łyżkę sera i ponownie 
wymieszać.
Ser w misce ponownie krótko przemieszać mikserem a pod 
kręcące się łopatki wlać możliwie cienką strużką żelatynę.
Odłożyć mikser i przy pomocy łopatki delikatnie i powoli 
wmieszać do masy ubitą śmietanę. Całość wylać na schło-
dzony spód z ciastek.
Wstawić do lodówki na kilka godzin do całkowitego schło-
dzenia.
Oddzielić ser od rantu formy przy pomocy zanurzonego  
w gorącej wodzie noża i zdjąć obręcz. Udekorować wiórkami 
czekolady.

REKLAMA

fot. ARMG
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• 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
• Kontroler jakości Żary 2
• Monter/kontroler jakości Żary, Mirostowi-

ce Dolne 7
• Operator wsparcia produkcji Żary 10
• Operator wsparcia produkcji Mirostowice 

Dolne 10
• Magazynier-kierowca Żary 1
• Monter wentylacji Żary.woj. lubuskie 2
• Monter klimatyzacji Żary.woj. lubuskie 2
• Elektryk Żary.woj. lubuskie 2
• Policjant Żary/ Lubsko 10
• Sprzedawca w branży spożywczej Żary 3
• Kasjer/Sprzedawca Lubsko 1
• 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

• Dekarz Żary/woj. lubuskie 2
• Krojczy chleba Żary 1
• Ciastkarz Żary 1
• Piekarz Żary 1
• Kierowca kat. B Żary 1
• Fryzjer Lubsko 1
• Spawacz Lubsko 10
• Malarz proszkowy Lubsko 2
• Szlifierz Lubsko 10
• Elektromonter Lubsko 2
• Stolarz Żary 2
• Brukarz Żary 6
• Monter konstrukcji Łaz 2
• Spawacz/ Ślusarz Łaz 2
• Pracownik elektryczno-techniczny Trze-

biel 1
• Spawacz TIG Lubsko 1
• Spawacz MAG Lubsko 1
• Malarz proszkowy Lubsko 1
• Pracownik obsługi stacji paliw SHELL 

Brody 1
• Kierowca autocysterny Teren kraju 1
• Kierowca samochodu ciężarowego pow. 

3.5t (Dz. Międzynarodowych Przew. Tow. I 
Sped.) Transport międzynarodowy 5

• Kierowca samochodu ciężarowego pow. 
3.5t (Dz. Specjalistycznych Przew. Tow. I 
Sped.) Transport międzynarodowy 2

• Kierowca samochodu ciężarowego pow. 
3.5t (Dz. Krajowych. Przew. Tow. I Sped.) 
Transport krajowy 5

• Betoniarz (Szprotawa) 2
• Bibliotekarz szkolny (Henryków) 1
• Brygadzista (Wiechlice) 1
• Cukiernik (Żagań) 1
• Doradca klienta biznesowego (po-

wiat Żagań) 1
• Doradca klienta (Żagań) 1
• Ekspedientka (Iłowa) 1
• Ekspedientka (Iłowa) 1
• Elektryk /operator  (Żagań) 1
• Kasjer - sprzedawca (Żagań) 1
• Kasjer - sprzedawca (Żagań) 1
• Kasjer sprzedawca (Iłowa) 2
• Kelner/barman (Żagań) 2
• 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 - kierowca (Szprotawa) 1
• Magazynier  (Wiechlice) 4
• Magazynier/kierowca (Żagań) 1
• Mechanik samochodowy (Szprotawa) 2
• Montażysta (Żagań) 1
• Monter Instalacji Sanitarnych (Ża-

gań/ Poznań) 5
• 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

• Nauczyciel przedszkola (Świętoszów) 1
• Nauczyciel wspomagający (Miodni-

ca) 1
• Operator ładowarki (Żagań) 1
• Operator maszyn do produkcji włók-

nin (Szprotawa) 1
• Operator maszyn przędzalniczych 

(Żagań) 4
• Operator maszyn sortująco - kruszą-

cych (Gorzupia) 1
• Operator mobilnej stacji nasiennej 

(teren woj. lubuskiego i dolnoślą-
skiego) 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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Młody Clark Kent mieszka na farmie w Smallville 
wraz z rodzicami, Marthą (Diane Lane) i Jona-
thanem (Kevin Costner). Jego życie zmienia się, 
gdy chłopak odkrywa, że posiada nadnaturalne 
zdolności. Potrafi  szybować w powietrzu, widzi 
poprzez ściany i bez trudu podnosi nawet na-
jcięższe przedmioty. W rzeczywistości Clark nie 
jest zwykłym dzieckiem. Jako niemowlę został 
odnaleziony przez Kentów, którzy następnie 
stworzyli mu dom. Naprawdę ma na imię Kal-El 
i urodził się na odległej planecie Krypton. 

TVN fi lm sf, Kanada, Wielka Brytania, USA, 2013

Człowiek ze stali20:00

Piątek

POLSAT

20:10

Sobota

Rosa (Alexandra Neldel) otrzymuje w spadku 
salon sukni ślubnych. Zakrawa to na ironię 
losu, ponieważ sama niedawno uciekła sprzed 
ołtarza, porzucając tym samym mężczyznę 
swojego życia, Sama (Pierre Kiwitt). Wkrótce 
Rosa postanawia rozszerzyć ofertę. Dodatkowo 
otwiera fi rmę, która zajmuje się organizacją 
ślubów. Podczas poszukiwań przedsiębiorstwa 
oferującego wynajem samochodów poznaje 
Meral (Sara Fazilat), córkę tureckiego imigranta, 
i zatrudnia ją jako swoją asystentkę. 

Pi Patel (Suraj Sharma), syn właściciela zoo 
w Indiach, od najmłodszych lat poszukuje włas-
nej duchowej drogi. Na kluczowe pytania szuka 
odpowiedzi zarówno w hinduizmie, w którego 
duchu został wychowany przez matkę, jak i w 
chrześcijaństwie czy islamie. W każdej z tych 
religii odnajduje prawdę. Kiedy Pi ma 17 lat, 
jego ojciec z przyczyn fi nansowych podejmuje 
decyzję o przeprowadzce rodziny do Kanady. 
Patelowie zabierają w podróż zwierzęta z zoo, 
które na miejscu mają zostać sprzedane.

TVP1 komedia romantyczna, Niemcy, 2015dramat przygodowy, Tajwan, Wielka Brytania, 2012

Na kłopoty - RosaŻycie Pi 22:05

Niedziela

Komedia gangsterska Olafa Lubaszenki 
i kolejna historia z życia rodzimego półświatka 
- wcześniejszymi były fi lmy “Sztos”, “Chłopaki 
nie płaczą” i “Poranek kojota”. I tym razem 
Lubaszenko zaserwował widzom zabawną, 
pełną błyskotliwych dialogów i inteligentnego 
humoru produkcję z wyrazistymi kreacjami 
polskich gwiazd. Max (w tej roli sam reżyser), 
doktor fi lozofi i, dorabia do pensji na uniwersy-
tecie, pisząc na zamówienie prace magisterskie 
i licencjackie. Jedną z jego klientek jest Stella.

TVP2 komedia sensacyjna, Polska, 2002 

E = MC220:45

Poniedziałek

Doświadczony przez los mutant Logan, zwany 
również Wolverine’em, chroni się przed światem 
na bezludnych terenach Jukonu. Nadzieje 
na odzyskanie spokoju w leśnych ostępach 
okazują się płonne, wciąż bowiem nawiedzają 
go wizje śmierci ukochanej Jean Grey. Przeszłość 
najdzikszego i najbardziej nieokrzesanego 
mutanta z załogi profesora Xaviera naznaczona 
jest wojną i samotnością, a nieśmiertelność 
stała się jego przekleństwem. Ucieczka Logana 
przed światem okazuje się nieskuteczna.

POLSAT fi lm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2013

Wolverine20:10

Wtorek

Nicole Hurley to reporterka z powołania. Jeśli 
wpadnie na ciekawy temat, robi wszystko, aby 
go zgłębić. Tym razem jej uwagę przykuwa spra-
wa podejrzanego samobójstwa. Zaangażowana 
dziennikarka poświęca się jej bez reszty. Na 
dodatek mocno ryzykuje. Dla dobra śledztwa 
rezygnuje z pojawienia się w sądzie, do którego 
została wezwana za napaść na policjanta. 
Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości nie 
dają jednak za wygraną i wysyłają za niepoko-
rną reporterkę nakaz aresztowania.

POLSAT komedia romantyczna, USA, 2010 

Dorwać byłą20:40

Środa

George (Gerard Butler) to były gwiazdor piłki 
nożnej. Miał okazję grać w najlepszych europe-
jskich klubach, jego kariera jednak dobiegła 
końca. Sportowiec postanawia wrócić więc 
do Ameryki. W planach ma znalezienie jakiejś 
intratnej posady i odbudowanie relacji z synem, 
z którym stracił kontakt po rozwodzie ze Stacie 
(Jessica Biel). Kobieta właśnie przygotowuje 
się do drugiego ślubu. Tymczasem George 
dostaje propozycję pracy z dziećmi. Zostaje 
trenerem drużyny.

POLSAT komedia romantyczna, USA, 2012

Trener bardzo osobisty20:10

Czwartek

SERIAL KOSTIUMOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY SERIAL KRYMINALNY SERIAL TVP SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA FILM PRZYGODOWY

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

piątek 20 lipca

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
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
10:05 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
11:05 Dr Quinn - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Rok w zagrodzie 
12:45 Natura w Jedynce 

- Planeta lasów. Kraina 
bagien - dokumentalny

13:20 Dookoła świata - Haga 
- cykl reportaży

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: 
Sułtanka Kösem 
- serial kostiumowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:35 Big Music Quiz 
22:35 DiscoPoland 

- program rozrywkowy
23:10 Ekstradycja - serial
00:20 Bling Ring - fi lm obycza-

jowy, prod. USA, 2013
01:55 Cudze szczęście - fi lm
03:40 Porcelana w składzie 

słonia - fi lm TVP

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Na dobre i na złe - serial
06:55 Afryka od kuchni

- cykl dokumentalny
07:20 Makłowicz w podróży 

- Sardynia 
- magazyn kulinarny

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

Extra4
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 

- Sardynia - magazyn
14:55 Postaw na milion 
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 Wszystko przed nami 
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:10 Podwójne uderzenie 

- fi lm fabularny
22:05 Kryminalne zagadki 

Las Vegas 
- serial sensacyjny, 
prod. Kanada, USA

23:50 Julie de Maupin 
- fi lm kostiumowy

01:40 Kontakt - serial 
02:40 Wakacje z Kabaretem 

- program rozrywkowy
04:40 Zakończenie dnia

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

- program kryminalny
08:20 Doradca smaku 

- Pierś przepiórki z 
konfi turą z cebuli

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 Człowiek ze stali 
- fi lm przygodowy, USA, 
Kanada, Wielka Brytania, 
2013, reż. Zack Snyder, 
wyk. Henry Cavill

23:00 Zakładnik 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2004, reż. Michael 
Mann, wyk. Tom Cruise, 
Jamie Foxx, Jada Pinkett 
Smith, Mark Ruff alo, 
Peter Berg

01:25 Drzewo Jozuego 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1993, reż. Vic Armstrong, 
wyk. Dolph Lundgren, 
George Segal, Kristian 
Alfonso, Geoff rey Lewis, 
Beau Starr, Michelle 
Phillips

03:35 Uwaga! - magazyn
03:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
09:15 SuperPies
09:45 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
 Ciężko skatowany 

zostaje właściciel fi rmy 
transportowej. Natalia i 
Kuba prowadzą śledztwo. 
Podejrzewany jeden z pra-
cowników fi rmy okazuje 
się niewinny. Śledztwo 
zatacza coraz szersze krę-
gi, a prowadzący sprawę 
detektywi dokonują 
przełomowych odkryć.

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

16:40 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska 

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

Kiepskich 
- serial komediowy 
prod. Polska

20:05 Gwiezdne wojny: 
Część III - Zemsta 
Sithów - fi lm s-f

23:00 Umów się ze mną. 
Take me out

00:35 Przeklęty
 - horror   
03:20 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Chuligan Literacki 
08:30 Studio Kultura
08:50 Zakochany anioł 

- komedia romantyczna, 
prod. Polska, 2005

10:35 Anioł dziwnych 
przypadków - fi lm

11:00 Panny i wdowy 
- serial TVP

11:55 Sława i chwała - Verbor-
genheit - serial TVP

13:05 Studio Kultura 
13:25 46 Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki 
Współczesnej 
Warszawska Jesień 
2003. Nowa Generacja 

14:30 Antyfonie - Jacek 
Sienkiewicz - fi lm

15:00 Chłopiec na galopu-
jącym koniu - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
2006, reż. Adam Guziński

16:30 Bo oszalałem dla niej 
- komediodramat

18:20 Wanda Czełkowska 

18:45 Dziewczyna i chłopak 
- serial TVP

19:40 Informacje kulturalne
 - informator kulturalny

20:00 Na wschód od Holly-
wood - Władcy wojny 
- dramat historyczny

22:10 Świat w dokumencie 
- Jak zmienić świat
- fi lm dokumentalny

00:05 Dziennik fi lozofa
00:20 46 Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki 
Współczesnej 
Warszawska Jesień 
2003. Nowa Generacja

01:25 Persona 
- dramat

03:00 Informacje kulturalne 
03:15 Maestro Rodziński 
04:30 Teledysk
05:25 Afi sz kulturalny

05:00 Kontrakt na miłość 
07:05 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

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

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

14:55 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, 
momentami ekscytujące, 
ale często i niebezpieczne. 
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina.

20:00 Mocne uderzenie 
21:50 Krwawa rozgrywka 
00:00 Spartakus: Krew 

i piach 
02:10 Dyżur
02:50 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:30 Biesiada na cztery
pory roku - serial

04:40 Z archiwum policji 
05:00 Niesamowite!

05:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:20 Szpital - program 
obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

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

09:15 Magda M. - serial 
obyczajowy, Polska

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

16:55 Magda M. - serial 
18:00 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Zbuntowana 
księżniczka 
- fi lm komedia, Francja, 
USA, Wielka Brytania, 
2008, reż. Nick Moore, 
wyk. Emma Roberts, Juno 
Temple, Kimberley Nixon, 
Natasha Richardson

22:10 Kull Zdobywca 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1997, reż. John 
Nicolella, wyk. Kevin 
Sorbo, Tia Carrere, 
Thomas Ian Griffi  th, Karina 
Lombard, Litefoot, Roy 
Brocksmith 

00:15 Rush - serial, USA
01:15 Uprowadzona 

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

medalu - talk show

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

07:05 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 Galileo
15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci 
 Juliusz doświadcza 

porannego spięcia z 
nową funkcjonariuszką 
komendy. Policjantowi 
nie podoba się luźne 
podejście Zatońskiej do 
zasad panujących podczas 
służby. Pierwsze wezwan-
ie dla patrolu pochodzi z 
jednego z wrocławskich 
liceów. 

20:00 Wiking
 - fi lm przygodowy
 Młody wiking, Włodzimi-

erz Nowogrodzki, po 
śmierci ojca, kniazia 
Światosława I, przez 
zamarznięte morze ucieka 
na wygnanie przed swym 
podstępnym bratem, 
Jaropełkiem, który zam-
ordował ich brata Olega i 
podbił ziemie wikingów. 

22:55 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

01:00 Operacja Delta Force
- fi lm akcji

03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:50 Klan - telenowela TVP
05:15 Jak to działa 

- Sztuczna inteligencja
05:45 Weterynarze z sercem
06:25 Sprawa dla reportera
07:15 Pełnosprawni 

- magazyn 
07:45 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie

Extra - magazyn
08:25 Sekundy, które 

zmieniły życie
08:45 Zakochaj się w Polsce

- Lipnica Murowana
09:15 Studio Raban
09:45 Rodzinny ekspres 

- magazyn
10:15 Słodkie życie 
10:45 Spis treści - rozmowy 

z Andrzejem Doboszem 
10:55 Janosik - serial TVP
11:45 Opole na bis - koncert
12:05 Leśniczówka
13:50 Teo - ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn
14:20 Fundusze Europejskie 

14:40 Komisariat - serial TVP
15:15 Wojenne dziewczyny

- serial TVP
16:05 Dziewczyny 

ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP

16:50 Zapowiedź
Teleexpressu

17:00 Teleexpress
17:25 Skoki Narciarskie
19:30 Wiadomości
20:10 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
21:05 Hit na sobotę 

- Pan i pani Kiler 
- komedia sensacyjna

23:00 Fargo - dramat
00:45 Bling Ring - fi lm 

obyczajowy
02:20 Spis treści 
02:30 Miasto prywatne

 - fi lm sensacyjny

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe 

- serial TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:30 Pogoda Flesz sobota
11:40 Makłowicz w podróży

- Madera - magazyn
12:15 Gwiazdy w południe 

- Indianin w Paryżu
- komedia

14:00 Familiada - teleturniej
14:30 Koło fortuny 
15:10 The beprogram rozry-

wkowy
16:25 Rodzinka.pl - serial
16:55 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe 
18:00 Panorama
18:25 Sport Telegram
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk!
19:55 Kocham Cię, Polsko! 

21:35 La La Poland 
- program rozrywkowy

22:30 XVII Mazurska 
Noc Kabaretowa.
Mrągowo 2015
- widowisko rozrywkowe
prod. Polska

00:30 Kiedy Harry 
poznał Sally 
- komedia, prod. USA, 
1989, reż. Rob Reiner, 
wyk. Billy Crystal, Meg 
Ryan, Carrie Fisher,
Bruno Kirby

02:20 Podwójne uderzenie 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1991

04:15 Kryminalne 
zagadki Las Vegas 
- serial sensacyjny, 
prod. Kanada, USA, 2014

05:00 Zakończenie dnia

05:10 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-roz-
rywkowy

13:55 Mistrzowskie 
cięcie - program 
rozrywkowy

14:55 Agent - Gwiazdy 
16:00 Dorota inspiruje 
17:00 Projekt Lady 

- program rozrywkowy
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

20:00 Walentynki 
- fi lm komedia, USA, 2010, 
reż. Garry Marshall

22:30 Pora na miłość 
- fi lm komedia
USA, 2013, reż. Paul Weitz, 
wyk. Paul Rudd, Tina Fey, 
Michael Sheen, Nat Wolff , 
Michael Genadry, Wallace 
Shawn

00:50 Człowiek ze stali 
- fi lm przygodowy, 
USA, Kanada, Wielka 
Brytania, 2013, 
reż. Zack Snyder, 
wyk. Henry Cavill, 
Amy Adams, Michael 
Shannon, Diane Lane, 
Russell Crowe, Laurence 
Fishburne, Kevin Costner

03:40 Uwaga! - magazyn
03:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:35 Pocahontas
09:15 MY3
 Prowadzącymi i głównymi 

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

10:20 Ewa gotuje
10:55 Poszukiwany, 

poszukiwana
  - komedia 
12:50 Rycerz Króla Artura
  - melodramat
15:50 Joker
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy 

20:10 Życie Pi
  - dramat przygodowy 

Wszystko zaczyna 
się i kończy w Montrealu, 
gdzie pewien pisarz 
natrafi ł na historię Pis-
cine’a Militora Patela  
Chłopak, znany jako Pi, 
dorastał w latach 70. 
w Pondicherry. Jego ojciec 
prowadził zoo, w którym 
bohater spędzał większość 
czasu. 

22:55 Predatorzy
 - fi lm akcji/sci-fi ction
 Royce odzyskuje przy-

tomność w trakcie skoku 
spadochronowego. 

01:10 Chirurdzy
03:10 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

- program rozrywkowy

08:00 Serialowa nostalgia 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

09:05 Gwiazdy tamtych lat 
- Rena Rolska 
- fi lm dokumentalny

09:40 Dokument tygodnia 
- Hollywood na wojnie 
- Na wszystkich frontach
- serial dokumentalny, 
prod. Francja, 2015

10:50 Złoto dezerterów 
- komedia, prod. Polska, 
1998, reż. Janusz Majew-
ski, wyk. Marek Kondrat, 
Bogusław Linda, Wiktor 
Zborowski, Katarzyna 
Figura, Piotr Gąsowski, Jan 
Englert, Piotr Machalica, 
Leonard Pietraszak, Paweł 
Delag, Artur Żmijewski

13:00 Historia kina 
w Popielawach 
- fi lm obyczajowy,
prod. Polska

14:55 Wydarzenie aktualne

15:35 Dzień wielkiej ryby
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1996, 
reż. Andrzej Barański, 
wyk. Jan Peszek, Joanna 
Brodzik

17:05 Łódź ratunkowa 
- dramat, prod. USA

18:50 Witamy w latach 90. 
- Kultura dance 

20:00 Bilet do kina - Ali - fi lm 
biografi czny, prod. USA, 
2001, reż. Michael Mann

22:45 The Cure: Trilogy - Live 
In Berlin - koncert

23:55 Mocne Kino - Tom 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Kanada, Francja, 2013

01:50 Bilet do kina - Ali - fi lm 
biografi czny, prod. USA

04:35 Komeda - muzyczne 
ścieżki życia -fi lm

06:00 Skorpion - fabularny
07:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
07:55 Szalone fabryki 

polskiej muzyki!
08:50 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

13:40 Księga mistrzów 
15:40 Miłość, szmaragd i 

krokodyl 
Autorka romansów 
wyjeżdża do Kolumbii 
ratować siostrę porwaną 
dla okupu. Pomaga jej 
przypadkowo poznany 
łowca przygód.

17:50 Skorpion 
- fabularny

20:00 Wilk wojny
Generał wykorzystuje 
wirusa dziesiątkującego 
ludzi w Nowym Jorku, 
by stworzyć armię super 
żołnierzy. 

21:50 Piąty element 

00:15 Sędzia Dredd 
- fi lm s-f
Rok 2139, ludność 
Ziemi zamieszkuje 
kilka wielkich miast, 
gdzie władzę sprawują 
sędziowie. Jeden z 
nich zostaje skazany za 
morderstwo, którego nie 
popełnił.

02:35 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

03:15 Biesiada na cztery
pory roku 
- serial obyczajowy

04:05 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:05 Niesamowite!

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

komediowy, USA
09:30 Magda M. - serial 

obyczajowy, Polska
12:45 Stalowy rycerz 

- fi lm przygodowy, 
USA, 1997, reż. Kenneth 
Johnson, wyk. Shaquille 
O’Neal, Annabeth Gish, 
Judd Nelson, Richard 
Roundtree, Irma P. Hall

14:45 Dzika lokatorka 
- fi lm komedia, USA, 1992, 
reż. Frank Oz, wyk. Steve 
Martin, Goldie Hawn, 
Dana Delany, Julie Harris, 
Donald Moff at, Peter 
MacNicol

16:55 Zbuntowana księżnicz-
ka - fi lm komedia, Francja, 
USA, Wielka Brytania, 
2008, reż. Nick Moore, 
wyk. Emma Roberts

19:00 W doborowym 
towarzystwie 
- fi lm komedia, USA, 2004, 
reż. Paul Weitz, wyk. 
Topher Grace, Scarlett 
Johansson, Marg Helgen-
berger, David Paymer, 
Clark Gregg, Philip Baker 
Hall, Selma Blair, Malcolm 
McDowellDennis Quaid

21:20 Moulin Rouge 
- fi lm musical, USA, 
Australia, 2001, reż. Baz 
Luhrmann, wyk. Nicole 
Kidman, Ewan McGregor

00:00 Czy geny decydują 
o wszystkim? 
- fi lm dokument, 
USA, 2017

02:20 Moc Magii
04:30 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Detektywi w akcji 
07:05 Jeźdźcy smoków
07:35 Turbo Fast
08:00 Tom i Jerry Show
08:55 Jeźdźcy smoków
09:55 Turbo Fast
10:55 Policjantki i Policjanci 
 Konsekwencje ostatnich 

przykrych wydarzeń 
dotknęły komendę 
miejską. Zapała opiekuje 
się Emilką, która w ciężkim 
stanie trafi ła do szpitala. 
Odczuwalne są braki 
kadrowe na stanowisku 
funkcjonariusza prawa. 
Komenda musi zasilić 
swoje szeregi i przyjąć 
nowych adeptów. 

13:55 STOP Drogówka
14:55 Randka z przezna-

czeniem - komedia
17:00 Transakcje za milion 

dolarów: Los Angeles
18:00 Żona dla milionera
19:00 Galileo

20:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

 Juliusz doświadcza 
porannego spięcia 
z nową funkcjonariuszką 
komendy. Policjantowi nie 
podoba się luźne podejście 
Zatońskiej do zasad panu-
jących podczas służby.  

22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

00:05 Klątwa Jessabelle
 Po tragicznym wypadku 

samochodowym 
Jessabelle wraca do rodz-
innego domu w odludnej 
Luizjanie. 

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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL TVP SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT KOMEDIA FILM PRZYGODOWY THRILLER SF

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

niedziela 22 lipca

05:30 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:35 DiscoPoland 
09:10 Ziarno - Green Velo
09:40 Weterynarze z sercem
10:10 Słodkie życie - Eurof-

riends - sitcom
10:45 Janosik - Zbójnickie 

prawa - serial TVP
11:35 Sekrety mnichów 
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
13:05 BBC w Jedynce 

- Szpiedzy wśród zwierząt
14:10 Sonda 2
14:35 Program rozrywkowy

15:15 Wojenne dziewczyny 
- serial TVP

16:05 Dziewczyny
ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Skoki Narciarskie 

- Letnia Grand Prix
- Wisła - konkurs

19:30 Wiadomości
20:10 Pensjonat nad 

rozlewiskiem - serial TVP
22:05 Zakochana Jedynka 

- Na kłopoty - Rosa 
- komedia romantyczna

23:50 Nieulotne 
- fi lm obyczajowy

01:30 Pan i pani Kiler 
- komedia sensacyjna

03:20 Fargo - dramat
05:00 Zakończenie dnia

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe

- O dzielnym medyku... 
- serial TVP

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

- 300 milionów lat 
- Ziemia człowieka 

11:55 Gwiazdy w południe 
- Rio Lobo - western

14:00 Familiada - teleturniej
14:30 Koło fortuny 
15:15 Kocham Cię, Polsko! 

 zabawa quizowa
16:50 Bake off  - Ale przepis
17:10 Na dobre i na złe 

- serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion 
19:30 Rodzinka.pl - serial
20:05 Lato, muzyka, zabawa

22:05 The Good Doctor 
- serial obyczajowy
Dr Shaun Murphy 
jest młodym chirurgiem, 
u którego zdiagnozowano 
autyzm. Nie przeszkadza 
mu to jednak być wybit-
nym specjalistą w swojej 
dziedzinie. Doktor
Murphy dołącza do 
zespołu lekarzy chirurgów 
prestiżowego szpitala 
w Kalifornii.

23:50 Kino bez granic 
- Trishna. Pragnienie 
miłości  
- dramat

01:50 Indianin w Paryżu 
- komedia, prod. Francja

03:30 Kryminalne
zagadki Las Vegas 
- serial sensacyjny

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
12:40 36,6 
13:45 Babe: Świnka w mieście 

- fi lm rodzinny, Australia, 
USA, 1998, reż. George 
Miller, wyk. James Crom-
well, Magda Szubanski, 
Mary Stein

15:50 Ochroniarz amator - 
fi lm komedia, USA, 2008, 
reż. Steven Brill, wyk. 
Owen Wilson

18:00 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy

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

20:00 Władca pierścieni: 
Dwie wieże 
- fi lm przygodowy,
Nowa Zelandia/USA/
Niemcy, 2002, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Viggo 
Mortensen, Liv Tyler, Sean 
Astin, John Rhys-Davies, 
Bernard Hill, Christopher 
Lee, Billy Boyd

23:45 U-571
 - fi lm wojenny, 
Francja, USA, 2000, 
reż. Jonathan Mostow, 
wyk. Matthew McCo-
naughey

02:10 Sekrety lekarzy 
- reality show

03:15 Uwaga!
- magazyn

03:35 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:30 Jeźdźcy smoków
08:05 Kot w butach
08:25 Mrówka Z
 Życie to nie bajka. Ta 

odwieczna prawda jest 
doskonale znana - jed-
nemu z milionowej rzeszy 
mrówczych robotników. 
Ma wielkie marzenia, ale 
jego szansa na poślubienie 
pięknej księżniczki Bali 
jest bliska zeru. 

10:15 Gwiezdne wojny: 
Część III - Zemsta 
Sithów

 Po trzech latach nieus-
tannych walk nadchodzi 
koniec Wojen Klonów. 

13:05 Życie Pi
  - dramat przygodowy

Wszystko zaczyna się 
i kończy w Montrealu, 
gdzie pisarz natrafi ł na 
historię Piscine’a.

15:50 W rytmie serca
- serial obyczajowy

 Adam operuje Bogdana... 
Tymczasem Maria ma 
wypadek - na dzień przed 
swoim ślubem. Gdy 
Biernacka jedzie autem, 
drogę zajeżdżają jej 
motocykliści. 

17:50 Nasz Nowy Dom
- magazyn

18:50 Wydarzenia
19:30 Słoneczna Stacja
20:05 X Płocka Noc

Kabaretowa
- program rozrywkowy

23:05 Nic nie widziałem, 
nic nie słyszałem

  - komedia 
01:15 Furia
 - thriller 
03:50 Tajemnice losu

08:00 Serialowa nostalgia 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

09:05 Klejnot niezwykłej 
urody. Życie i muzyka 
Iannisa Xenakisa 
- fi lm dokumentalny

10:15 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

10:45 Duma i uprzedzenie 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1995

11:55 Żeniac - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1983,
reż. Janusz Kidawa

13:20 Wszyscy mają się 
dobrze - dramat, prod. 
Włochy, Francja, 1990, reż. 
Giuseppe Tornatore

15:40 Chuligan Literacki 
16:15 Młodzi polscy instru-

mentaliści - Meccorre 
String Quartet - koncert

17:05 Pomniki historii 
17:15 Niedziela z... Bohda-

nem Łazuką

20:00 Panorama kina 
polskiego - Królewicz 
Olch - dramat, prod. 
Polska, 2016, reż. Kuba 
Czekaj, wyk. Agnieszka 
Podsiadlik, Stanisław 
Cywka, Sebastian Łach

21:50 Scena Alternatywna 
w Opolu - Maciek 
Sienkiewicz - koncert

22:20 Trzeci punkt widzenia 
22:50 Nocny dokument - Piano 

- fi lm dokumentalny,
reż. Vita Maria Drygas

23:50 T. LOVE za kratami 
01:00 Kino nocne 

- Zerwany 
- dramat, prod. Polska

02:50 Tak bardzo chciałbym 
zostać kumplem 
twym... - dokumentalny

03:50 Huba - dramat

06:00 Skorpion - fabularny
06:55 Flash 
07:45 Przygody Merlina

- serial przygodowy 
08:40 Hotel Zacisze 
10:05 Wojciech Cejrowski. 

Boso - Etiopia 
11:10 Garbi: szybki

jak błyskawica 
- fi lm przygodowy

13:00 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Błękitny ognik 
- fi lm przygodowy

14:25 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm: 
Szczęście Hansa 

15:35 Klejnot Nilu
- fi lm przygodowy 
Joan i Jack przeżywają 
kryzys w związku. Podczas 
gdy pisarka przyjmuje 
zaproszenie 
od szejka, jej partner spo-
tyka dawnego znajomego, 
Ralpha.

17:45 Mamma Mia!
- komedia
Młoda Sophie 
chciałaby zaprosić 
na swój ślub ojca, 
którego nigdy nie 
poznała. Na podstawie 
pamiętnika matki wyłania 
trzech potencjalnych 
kandydatów.

20:00 Osaczeni 
22:20 Mocne uderzenie 

Nauczyciel biologii chcąc 
wspomóc upadające lice-
um, postanawia dorobić 
jako zawodnik.

00:00 Uwikłana 
00:55 Biesiada na cztery

pory roku - serial
02:35 Taki jest świat 
03:15 Biesiada na cztery 

pory roku - serial

05:30 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:40 Mango 
- telezakupy

08:45 Magda M. 
- serial obyczajowy, Polska

10:50 Columbo - serial, USA
14:05 Przygoda z pandą 

- fi lm przygodowy, 
USA, 1995, reż. Christo-
pher Cain, wyk. Stephen 
Lang, Ryan Slater, Yi Ding, 
Wang Fei

15:55 Hop - fi lm komedia, 
USA, 2011, reż. Tim Hill, 
wyk. James Marsden, 
Russell Brand, Kaley 
Cuoco, Hank Azaria

18:00 Lizzie McGuire 
- fi lm komedia, USA, 2003, 
reż. Jim Fall, wyk. Hilary 
Duff , Adam Lamberg, Hal-
lie Todd, Robert Carradine, 
Jake Thomas

20:00 Inwazja - fi lm S-F, USA, 
Australia, 2007

22:10 Apollo 13 
- fi lm przygodowy, USA, 
1995, reż. Ron Howard, 
wyk. Tom Hanks, Bill 
Paxton, Kevin Bacon, 
Gary Sinise, Ed Harris, 
Kathleen Quinlan
Podczas rutynowego lotu 
w kosmos na pokładzie 
statku Apollo 13 następuje 
wybuch

01:00 Lucyfer 
- serial, USA
Nieszczęśliwy i znudzony 
swoim bytem Lucyfer 
Morningstar porzuca 
funkcję Władcy Piekieł, 
po czym udaje się do Los 
Angeles, gdzie zostaje 
właścicielem luksusowego 
klubu nocnego.

02:00 Moc Magii

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

07:05 Jeźdźcy smoków
07:35 Turbo Fast
08:00 Tom i Jerry Show
08:55 Współczesna historia 

Kopciuszka
 Elle śpiewa i tworzy 

własne piosenki, marząc 
o karierze muzycznej
z prawdziwego zdarzenia. 
Wszystko zmienia się, 
gdy w wypadku 
giną jej rodzice. 

11:00 Galileo
13:00 Przeznaczenie 

Wikinga
 Erik, wyrusza na nie-

bezpieczną misję, której 
celem jest oswobodzenie 
porwanej księżniczki i 
uratowanie świata przed 
mocami ciemności.

14:50 Mecenas Lena Barska
- serial obyczajowy

17:00 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. P

19:00 Galileo
20:00 Pociąg strachu
22:00 Podejrzany
00:20 STOP Drogówka

- magazyn
01:20 Zagadkowe zgony
01:50 Anthony Bourdain
02:50 Graffi  ti
03:00 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:55 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem 
- serial kostiumowy

07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm!- magazyn
08:35 Natura w Jedynce 

- 24 godziny na arenie 
walki wielkich kotów

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 BBC w Jedynce 

- Szpiedzy wśród zwierząt
13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:40 Komisariat - serial TVP

16:00 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
20:27 Tour de Pologne
20:30 Leśniczówka
21:05 Rolnik szuka żony 
22:05 Tajemnica jeziora 
23:05 Bez tożsamości - serial
23:55 Amerykański 

korespondent 
- fi lm dokumentalny

01:00 Na kłopoty - Rosa 
- komedia romantyczna

02:40 Nieulotne 
- fi lm obyczajowy

05:25 Koło fortuny
- teleturniej

06:00 Na dobre i na złe 
- serial TVP

06:55 Coś dla Ciebie
07:20 Makłowicz w podróży 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra6
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
13:50 Zmiennicy - Ostatni kurs 
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

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:45 E = MC2 
- komedia, 
prod. Polska, 2002, 
reż. Olaf Lubaszenko

22:30 Ofi cer - serial TVP
23:30 Ofi cerowie - Stinger

 - serial kryminalny TVP
00:30 Trishna. 

Pragnienie miłości 
- dramat
prod. Wielka Brytania, 
2011, reż. Michael Winter-
bottom, wyk. Freida Pinto, 
Riz Ahmed, Roshan Seth, 
Kalki Koechlin, 
Mita Vasisht

02:25 Zakończenie

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango 

- telezakupy
07:00 MasterChef Junior
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
09:30 Szkoła 
10:30 Ukryta prawda 

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

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

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

- magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

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

- reality show
23:35 Władza absolutna

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1997, 
reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, 
Gene Hackman, Ed 
Harris, Laura Linney,
 Judy Davis, Scott Glenn, 
E.G. Marshall, Dennis 
Haysbert

02:10 Co za tydzień 
- magazyn

02:50 Czysty Geniusz 
- serial, USA

03:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
prod. Polska

 Detektywi otrzymują 
nieoczekiwany telefon 
od Barbary i Romana 
Pawłowskich, rodziców 
nastoletniego Michała. 

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

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

20:10 MEGA HIT - Furia
 - thriller
 Thomas Craven od lat 

pracuje jako detektyw 
w wydziale zabójstw 
bostońskiej policji. Jest 
samotnym wdowcem. 
Jedyną bliską mu osobą 
jest ukochana, 24-letnia 
jedyna córka Emma, 
pracująca w jednej 
z wielkich korporacji. 

22:40 Sezon na zabijanie
00:40 Wolverine
03:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Białoruski klimat
- cykl reportaży

08:30 Stwór - fi lm krótkome-
trażowy

09:05 Bo oszalałem 
dla niej - komediodra-
mat, prod. Polska, 1980, 
reż. Sylwester Chęciński, 
wyk. Zdzisław Wardejn, 
Gabriela Kownacka, 
Ignacy Gogolewski, Witold 
Pyrkosz, Witold Skaruch, 
Wiesław Drzewicz

11:00 Sława i chwała 
- serial TVP

13:15 Studio Kultura 
13:35 Mała Moskwa 

- dramat, prod. Polska, 
2008, reż. Waldemar 
Krzystek, wyk. Lesław 
Żurek, Svetlana Khodchen-
kova, Dimitrij Uljanov, 
Elena Leszczyńska, 
Andrzej Grabowski, Artem 
Tkachenko, Jurij Itskov

15:40 Taśmy Kultury 

16:45 O północy w Paryżu 
- komediodramat, 
prod. USA, Hiszpania, 
Francja, 2011, reż. Woody 
Allen

18:30 Gruby - serial TVP, 
prod. Polska, 1972, reż. 
Wojciech Fiwek, wyk. 
Mariusz Kozłowski

19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Mistrzowie polskiego 

kina - Piłkarski poker 
- komedia sensacyjna

21:55 Więcej niż fi kcja 
- Dzieci hipisów 

23:05 Którędy po sztukę 
23:10 Videofan - Portrety: 

Łukasz Jastrubczak
23:30 Dziennik fi lozofa 
23:40 Witamy w latach 

80 - tych
00:45 Informacje kulturalne

07:05 Dziesięć przykazań 
- fabularny
Opowieść o braciach: 
Mojżeszu i Ramzesie 
- zjednoczonych przez 
miłość, rozdzielonych 
przez przeznaczenie.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz
i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles
- fabularny
Agenci biura NCIS w 
Los Angeles działają 
pod przykrywką, by ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy.

14:55 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Pod ścianą 
22:00 Street Fighter: 

Legenda Chun-Li 
- fi lm akcji

00:00 Magnum, P.I.
02:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

02:50 Biesiada na cztery
pory roku 
- serial obyczajowy
prod. Polska

03:55 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:45 Kontrakt na miłość

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 obycza-
jowy, 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 Wyjdź za mnie
- miniserial komedia, 
USA, reż. James Hayman, 
wyk. Lucy Liu, Steven Pas-
quale, Bobby Cannavale, 
Enrique Murciano, Danielle 
Nicolet

21:50 Uprowadzona 
- serial, Francja, USA

22:50 Sygnał 
- fi lm S-F, USA, 2014, 
reż. William Eubank, 
wyk. Brenton Thwaites, 
Laurence Fishburne, 
Olivia Cooke, Beau 
Knapp

00:55 Tajemnice Laury 
- serial, USA

01:55 Moc Magii
04:05 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 
prod. Polska

 Do Septagonu zgłasza 
się dziennikarka Alicja. 
Ona i jej mąż Adam są 
niedawno po ślubie, 
pobrali się kiedy Adam 
był w areszcie śledczym, 
gdzie czeka na proces. 

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

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

 Bruno Sawicki i Ola 
Latoszek dostają sprawę 
morderstwa drobnego 
dilera narkotykowego, 
który został uduszony 
w trakcie seksu. 
Policjanci sprawdzają 
sieć powiązań ofi ary. 

21:05 Śmierć na 1000
sposobów

22:00 Galileo
00:00 Zły glina
 - dramat kyminalny
02:05 TAK czy NIE
03:05 Graffi  ti
03:25 SuperLudzie
04:25 Magazyn Atleci 2018
04:55 Trans World Sport
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05:20 Telezakupy
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:55 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial
07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! - magazyn
08:35 Natura w Jedynce

 - 24 godziny na arenie 
walki wielkich kotów

09:00 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
15:15 Alarm! - magazyn
15:40 Leśniczówka

16:00 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem 
- serial kostiumowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:27 Tour de Pologne
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 - Broń odwetu 

- serial, prod. Białoruś

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Na dobre i na złe 
- serial TVP

07:00 Jednota Wileńska 
- reportaż

07:20 Makłowicz 
w podróży - Madera 
- magazyn kulinarny

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 

- teleturniej
13:05 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015

13:45 Zmiennicy 
- Dziewczyna do bicia 
- serial TVP

14:50 Bake off  - Ale ciacho! 

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

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 Wszystko przed nami 

- telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:45 Rocky 5 

- fi lm fabularny,
prod. USA, 1990

22:35 E = MC2 - komedia, 
prod. Polska, 2002

00:25 Instynkt - “Oster”
01:20 Miasto skarbów 

- Coś się kończy - serial

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 

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

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy
21:35 Krwawy sport 

- fi lm sensacyjny, USA, 
1988, reż. Newt Arnold, 
wyk. Jean-Claude Van 
Damme, Donald Gibb, 
Leah Ayres, Norman 
Burton, Forest Whitaker, 
Bolo Yeung

23:25 Kuba Wojewódzki 
- talk show

00:30 Lista klientów 
- serial, USA

01:30 Mroczne zagadki 
Los Angeles 
- serial, USA

02:30 Uwaga!
- magazyn

02:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
 Klient Malanowskiego 

został zamordowany we 
własnym domu. Dariusz 
Suchta i Hanna Majewska 
zgłosili się do detekt-
ywów, żeby sprawdzili 
chłopaka ich córki. 

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
16:15 Interwencja - magazyn
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

20:10 Wolverine
  - fi lm akcji/sci-fi 
 Wolverine po śmierci

Jean jest pogrążony 
w rozpaczy. Zaszywa się
w górach Alaski, by 
cierpieć z dala od ludzi. 
Pewnego dnia odnajduje 
go Yukio . Dziewczyna jest 
posłanką umierającego 
pana Yashidy, któremu 
Logan uratował życie 
podczas II Wojny 
Światowej. 

22:55 Zrodzony w ogniu
 - thriller 
01:25 Dorwać byłą

- komedia
04:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Wydarzenie aktualne
08:30 Informacje kulturalne 
08:50 Rybak na dnie morza 

- fi lm animowany
09:15 O północy w Paryżu 

- komediodramat
11:00 Sława i chwała - serial
13:10 Studio Kultura
13:30 Kochankowie Roku 

Tygrysa - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, Chiny, 
2005, reż. Jacek Bromski

15:30 Taśmy Kultury
16:25 Którędy po sztukę 

- Janek Simon - magazyn
16:35 Handlarz cudów 

- dramat, prod. Polska, 
Szwecja, 2009

18:30 Gruby - serial TVP
19:40 Studio Kultura 
20:00 Lekkie obyczaje 

- Mona Lisa 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, 1986, reż. Neil 
Jordan

21:55 Dziennik fi lozofa 

22:15 NIE-ZŁE-FIL-MY 
- Oko cyklonu 
- dramat
prod. Polska, 1989, 
reż. Henry Kostrubiec, 
wyk. Tadeusz Huk, 
Leszek Piskorz, Leopold 
R. Nowak, Małgorzata 
Krzysica, Leon 
Niemczyk

00:05 Mapa polskiego doku-
mentu - Dziennik 
z podróży - fi lm

01:10 Legendy Rocka 
- Beach Boys 

01:35 Krakowskie 
impresje Stanisława 
Markowskiego

01:50 Drzewa 
- horror

05:25 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

08:05 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny
Każdy kolejny odcinek 
to odrębna tematyka. W 
każdym z nich nie brakuje 
“zabójczej prędkości”, 
efektów specjalnych, 
napięcia, niebezpiecznych 
pościgów i komizmu, 
przedstawianego przez 
bohaterów. Chcą, aby 
zawsze na pierwszym mie-
jscu stała sprawiedliwość. 

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

14:55 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Hudson Hawk
Najsłynniejszy włamywacz 
świata postanawia 
zmienić zawód. Zbieg 
okoliczności krzyżuje mu 
jednak plany.

22:00 Osaczeni 
- fi lm sensacyjny
Agentka fi rmy 
ubezpieczeniowej 
chce dopaść słynnego 
złodzieja dzieł sztuki.
Jej plany komplikuje 
miłość.

00:10 Magnum, P.I.
02:15 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

04:45 Kontrakt na miłość

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
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 
obyczajowy, USA

19:00 Ukryta prawda

20:00 Eksplozja 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1994, 
reż. Stephen Hopkins, 
wyk. Jeff  Bridges, Tommy 
Lee Jones, Lloyd Bridges, 
Forest Whitaker, 
Suzy Amis

22:30 Brudny Harry 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1971, reż. Don 
Siegel, wyk. Clint 
Eastwood, Harry Guardino, 
Reni Santoni, John 
Vernon, Andy Robinson, 
John Larch

00:45 Masters of Sex
- serial, USA

01:55 Moc Magii
04:05 Druga strona 

medalu 
- talk show

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 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy
 Krzysztof Zapała wraca 

do pracy na komendzie. 
Przynosi dobre wieści 
o stanie zdrowia Emilki. 
Policjantka doszła już 
do siebie i w najbliższym 
czasie będzie mogła 
wyjść ze szpitala. 

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Pociąg strachu
 Dochodzi do zbrojnego 

napadu na pociąg, którym 
przewożone są brylanty. 
Napastnicy zabierają 
cenny łup i uciekają, 
ale w Meksyku zostają 
schwytani. Tam mają być 
przetransportowani do 
więzienia koleją. 

23:00 Śmiertelny pięciobój
  Brogar zdobywa 

złoty medal olimpijski 
w pięcioboju i postanawia 
uciec z NRD do Ameryki. 
W Stanach znajduje 
go jego były trener.

01:05 STOP Drogówka
- magazyn

02:05 TAK czy NIE
03:05 Graffi  ti
03:25 Magazyn Atleci 2018
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06:55 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem - serial

07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! - magazyn
08:35 Natura w Jedynce 
09:00 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 
13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:35 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!- magazyn
15:40 Leśniczówka
16:00 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial
16:50 Fundusze Europejskie 
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 

17:55 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP

18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Sport - zapowiedź
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:13 Alarm! - magazyn
20:25 Sport
20:27 Tour de Pologne 

- kronika - felieton
20:30 Leśniczówka
21:05 Korzenie - serial
22:05 Tajemnica jeziora

- serial, prod. Francja
23:00 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna - serial
23:50 GoodBye America - fi lm
00:50 Girl Guide 

- komedia sensacyjna
02:35 Szczęśliwy człowiek 

- fi lm obyczajowy

05:20 Koło fortuny 
06:00 Na dobre i na złe

- serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Makłowicz w podróży 

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

Extra8
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:00 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
13:50 Zmiennicy - Typowa 

logika damsko - męska 
14:55 Bake off  - Ale ciacho! 
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

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:45 Kino relaks 
- Tata do pary 2 
- komedia, prod. Niemcy, 
2013, reż. Til Schweiger, 
Torsten Kunstler, wyk. 
Til Schweiger, Torsten 
Kunstler

22:55 Rocky 5 - fi lm fabularny, 
prod. USA, 1990, reż. John 
G. Avildsen

00:50 Kovak Box - thriller, 
prod. Hiszpania, Wielka 
Brytania, 2006, reż. Daniel 
Monzon, wyk. Timothy 
Hutton, Lucia Jimenez, 
David Kelly

02:45 Glina - serial kryminalny
04:35 Zakończenie dnia

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 

- 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
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
20:55 Milionerzy

21:30 Błękitna fala 
- fi lm obyczajowy, 
USA, Niemcy, 2002,
 reż. John Stockwell, 
wyk. Kate Bosworth, 
Matthew Davis, Michelle 
Rodriguez, Sanoe Lake, 
Mika Boorem

23:40 Złe towarzystwo 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Czechy, 2002, 
reż. Joel Schumacher, 
wyk. Anthony Hopkins, 
Chris Rock, Peter 
Stormare, Gabriel 
Macht, Kerry Washington, 
John Slattery

02:00 MasterChef Junior 
- program kulinarny

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
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
 Utalentowana projek-

tantka wnętrz i ogrodów 
zostaje oblana trującymi 
pestycydami przez 
nieznanego sprawcę. 

17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

20:40 Dorwać byłą
  - komedia romantyczna
 Łowca nagród rusza 

w pościg za byłą żoną, 
która weszła w konfl ikt 
z prawem. Czy uda mu 
się wsadzić ją za kratki? 
Milo Boyd to były 
policjant, który został 
łowcą nagród. Mężczyzna 
ledwie wiąże koniec 
z końcem. 

23:00 Straż sąsiedzka
 - komedia 
 Kierownik supermarketu 

Evan Trautwig przeżywa 
szok, kiedy jeden ze 
strażników nocnych 
w jego sklepie zostaje 
zamordowany. 

01:25 Dziewczyna warta 
grzechu

08:00 Szlakiem Kolberga
- reportaż

08:30 Studio Kultura 
08:45 Magritte 

- impresja fi lmowa, 
prod. Polska, 1995

09:05 Handlarz cudów
- dramat, prod. Polska, 
Szwecja, 2009, 
reż. Jarosław Szoda, 
Bolesław Pawica, wyk. Bo-
rys Szyc, Sonia Mietielica

11:00 Sława i chwała
- serial TVP

13:20 Studio Kultura
13:35 Szczęśliwego 

Nowego Jorku 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 1997, reż. Janusz 
Zaorski, wyk. Bogusław 
Linda, Cezary Pazura, 
Zbigniew Zamachowski

15:15 Trzynaste piętro
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1966

15:35 Taśmy Kultury

16:35 Gry uliczne 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 1996, 
reż. Krzysztof Krauze, 
wyk. Redbad Klijnstra, 
Robert Gonera

18:30 Gruby - serial TVP
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu - Dybuk
20:05 Wieczór kinomana 

- Dybuk - fi lm fabularny, 
prod. Polska, 1937

21:55 Dziennik fi lozofa 
22:20 Pocztówki z wakacji 

- Dobry rok - fi lm 
obyczajowy

00:25 Portrety - Jaujard
01:30 Performance
02:30 Wieczór kinomana

- Dybuk - fi lm fabularny
04:20 Psychoterapia - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1984

07:05 Dziesięć przykazań
- fabularny

08:05 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny
Agenci biura NCIS 
w Los Angeles działają 
pod przykrywką, by ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy.

14:55 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Skorpion 
- fabularny
Ekscentryczny geniusz 
komputerowy, Walter 
O’Brien, oraz jego 
niezwykle uzdolnieni 
przyjaciele tworzą grupę 
stanowiącą ostatnią linię 
obrony przed zagroże-
niami współczesnego 
świata.

22:05 Spartakus: Krew 
i piach 

00:20 Wikingowie 
- fabularny

01:20 Na jedwabnym 
szlaku - serial 

02:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

02:55 Na jedwabnym 
szlaku - serial

03:35 Niesamowite!

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:20 Szpital - program 
obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

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

09:15 Magda M. - serial
10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

16:55 Magda M. - serial 
obyczajowy, Polska

18:00 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Mroczna prawda 
- fi lm sensacyjny 
Kanada, 2012, reż. Damian 
Lee, wyk. Andy Garcia, 
Forest Whitaker, Kim 
Coates, Eva Longoria, 
Deborah Unger

22:15 Olimp 
- serial, Wielka
Brytania, Kanada

23:20 Honey 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2003,
reż. Bille Woodruff , 
wyk. Jessica Alba, Mekhi 
Phifer, Romeo, David 
Moscow, Zachary Isaiah 
Williams, Joy Bryant

01:25 Moc Magii
03:35 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
prod. Polska

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

- serial obyczajowy 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

 Na parkingu pod motelem 
znalezione zostają zwłoki 
mężczyzny. 

21:00 W zamknięciu - fi lm akcji

22:45 Rekin zabójca
 Ace Hunter, zawodowy 

łowca rekinów, dostaje 
niecodzienne zadanie. 
Jego brat, Jake, stojący na 
czele grupy przestępczej 
zleca mu zabicie rekina o 
czarnych płetwach, który 
połknął cenny brylant 
podczas transakcji między 
gangami. Jednocześnie 
Jake każe swojej dziew-
czynie, Jasmine, mieć oko 
na Ace’a. Jasmine i Ace 
coraz bardziej się do siebie 
zbliżają.

00:35 Anthony Bourdain
01:40 Interwencja

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

- program rozrywkowy
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06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:55 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial
07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! - magazyn
08:35 Natura w Jedynce
09:00 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:05 Komisarz Alex - serial
11:05 Dr Quinn - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce 
13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:40 Leśniczówka
16:00 Wspaniałe stulecie: 

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

17:55 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

18:50 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:13 Alarm!- magazyn
20:25 Sport
20:27 Tour de Pologne 

- kronika - felieton
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

05:20 Koło fortuny
- teleturniej

05:55 Na dobre i na złe 
- serial TVP

06:50 Podróże z historią
- cykl dokumentalny

07:20 Makłowicz w podróży 
- Hiszpania 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Cena miłości - serial
13:55 Zmiennicy - Safari 

- serial TVP
14:55 Postaw na milion 
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 Wszystko przed nami 

- telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:45 Kino relaks 

- Julie de Maupin 
- fi lm kostiumowy

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

23:35 Tata do pary 2 
- komedia, prod. Niemcy, 
2013, reż. Til Schweiger, 
Torsten Kunstler

01:50 Trup w każdej szafi e 
- komedia

03:45 Rawa Blues Festival 
2017

04:45 Zakończenie dnia

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 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:30 Legendy ringu 
- fi lm komedia, 
USA, 2013, reż. Peter 
Segal, wyk. Robert De 
Niro, Sylvester Stallone, 
Kevin Hart, Alan Arkin, 
Kim Basinger, LL Cool J, 
Mike Tyson

00:50 Krwawy sport 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1988, 
reż. Newt Arnold, 
wyk. Jean-Claude 
Van Damme, Donald 
Gibb, Leah Ayres, Norman 
Burton, Forest Whitaker, 
Bolo Yeung

02:50 Uwaga! - magazyn
03:15 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
 Do Malanowskiego 

zgłasza się młoda kobieta, 
która jest przekonana, że 
podczas jej nieobecności 
ktoś kręci się po jej miesz-
kaniu. W dodatku, tydzień 
wcześniej tajemniczy 
prześladowca zostawił 
na jej stole zakrwawione, 
zwierzęce oczy. Weronika 
jest przerażona. 

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
16:15 Interwencja - magazyn

16:40 Gliniarze
 Kobieta zgłasza zaginięcie 

swojego męża biznesme-
na. Wszystko wskazuje 
na porwanie, ale brak jest 
żądań okupu. W trakcie 
śledztwa wychodzą na 
jaw nowe fakty z życia 
zaginionego. 

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

- serial komediowy
20:10 Trener bardzo 

osobisty
 - komedia romantyczna
22:30 To Twoja wina
23:40 Jak się zakochać
02:10 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Dezerterzy - rozmowa
08:30 Informacje kulturalne 
08:45 Epizod - fi lm animowany
09:00 Gry uliczne - fi lm sensa-

cyjny, prod. Polska, 1996, 
reż. Krzysztof Krauze

11:00 Tajemnica Enigmy 
- serial TVP, prod. Polska

12:50 Studio Kultura
13:10 Złote koło - fi lm krymi-

nalny, prod. Polska, 1971, 
reż. Stanisław Wohl

14:55 Monidło - fi lm TVP
15:40 Taśmy Kultury 

- program dokumentalny
16:40 Panna Nikt - dramat, 

prod. Polska, 1996, 
reż. Andrzej Wajda

18:35 Gruby - serial TVP
19:05 Rozalka Olaboga 

- serial przygodowy
19:35 Studio Kultura
20:00 Noc w Klostertal
21:05 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Wstęp do fi lmu 
- Milczenie

21:10 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Milczenie 
- fi lm fabularny, 
prod. Szwecja, 1963, 
reż. Ingmar Bergman

22:55 Scena Klasyczna - Piotr 
Przedbroda - koncert

23:45 Dziennik fi lozofa
23:55 Kino nocne 

- Zamieszkajmy razem 
- komedia, prod. Francja, 
Niemcy

01:40 Taśmy Kultury - pasmo 
programów archiwalnych

02:00 Mini wykłady o maxi 
sprawach

02:25 Tischnera historia 
fi lozofi i po góralsku

02:45 Zabić Sekala 
- dramat

05:25 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

07:05 Dziesięć przykazań 
08:05 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, 
momentami ekscytujące, 
ale często i niebezpieczne. 
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina, 
pracownicy oraz klienci, 
którzy pojawiają się w 
lombardzie z powodu 
różnych życiowych 
zawirowań.

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

14:55 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Kochanie, 
poznaj moich kumpli 

22:00 Mały 
23:55 Conan Niszczyciel 
01:55 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

02:30 Biesiada na cztery
pory roku - serial 
obyczajowy
prod. Polska

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

03:50 Niesamowite!

05:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:20 Szpital - program 
obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

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

09:15 Magda M. - serial 
obyczajowy, Polska

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

16:55 Magda M. - serial
18:00 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda

20:00 Ogłaszam was 
Chuckiem i Larrym
- fi lm komedia, USA, 
2007, reż. Dennis Dugan, 
wyk. Adam Sandler, Kevin 
James, Jessica Biel, Dan 
Aykroyd, Ving Rhames, 
Steve Buscemi, Richard 
Chamberlain

22:25 Lucyfer 
- serial, USA

23:25 Rush - serial, USA
00:25 Inwazja 

- fi lm S-F, USA, 
Australia, 2007, 
reż. Oliver Hirschbiegel, 
wyk. Nicole Kidman, 
Daniel Craig, Jeremy 
Northam, Jackson Bond, 
Jeff rey Wright, Veronica 
Cartwright 

02:30 Moc Magii

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
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
21:00 Stalingrad
 Wiosną 1942 r. armia nie-

miecka posuwa się w głąb 
Związku Radzieckiego, 
zmierzając w kierunku 
Stalingradu. 

00:00 Far Cry 
- sensacyjny

 Jack Carver, były żołnierz 
sił specjalnych, żyje 
teraz z pracy przewoźnika. 
Pewnego dnia zjawia się 
u niego Valerie Cardinal, 
dziennikarka, którą ma 
zabrać swoją łodzią na 
pobliską wyspę, gdzie 
mieści się tajny ośrodek 
badawczy i gdzie 
przebywa jej wuj Max. 
Kurs kończy się atakiem 
oddziału najemników, 
a Valerie i Max zostają 
uwięzieni przez szefa 
ośrodka, Doktora Kriegera. 
Jackowi udaje się uciec.

02:00 Anthony Bourdain
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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20.07

21.07

22.07

23.07

24.07

25.07

26.07

Małgorzaty, Hieronima, Czesława
Międzynarodowy Dzień Szachów

Wiktora, Daniela

Magdaleny, Mileny, Leny
Europejski Dzień wsparcia dla Ofiar 
Przestępstw z Nienawiści

Brygidy, Apolinarii, Bogny
Dzień Włóczykija

Kingi, Krystyny, Krzesimira
Dzień Policjanta

Krzysztofa, Jakuba
Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Anny, Hanny, Mirosławy, Grażyny

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

ŻARY Słuchacze Uni-
wersytetu Trzeciego 
Wieku Żarskiego Do-
mu Kultury korzystają 
aktywnie z uroków la-
ta. Pogoda sprzyja wy-
cieczkom rowerowym, 
więc wystarczą jedynie 
chęci, a tych nie braku-
je. Życzymy pasjonują-
cych wycieczek, kondy-
cji i uśmiechu na twa-
rzach. PAS

Słuchacze UTW na rowerach

fot.nadesłane

ZIELONA GÓRA/OCHLA ŚWIĘTO MIODU
W niedzielę, 22 lipca w godz. 11:00 – 17:00 Mu-
zeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli za-
prasza na „Święto miodu”. Pokazane zostanie całe 
bogactwo kulturowe związane z pszczelarstwem. 
A więc miody, produkty z miodu, bartnictwo, wyrób 
świec i wiele innych. Dodatkową atrakcją będzie 
prezentacja kultury łemkowskiej w formie kon-
certów (Łemko Tower, Fajna Ferajna), warsztatów 
plastycznych i seminarium popularnonaukowego 
(„Antropolog w pasiece czyli o pszczelarstwie nie 
tylko dla pszczelarzy”- dr Magdalena Pokrzyńska, 
„Łemkowie na zachodzie” – Mirosław Pecuch, „Mio-
dosytnia w staropolskiej piwniczce”- Przemysław 
Karwowski). Podczas imprezy zostanie otwarta wy-
stawa pt. „Staropolska piwniczka” w chacie z Dłu-
giego prezentująca miodosytnictwo, nalewki lecz-
nicze oraz wódki gatunkowe. 
Tradycyjnie nie zabraknie jarmarku rękodzieła lu-
dowego i artystycznego, lokalnej kuchni i wyrobów 
spożywczych oraz pokazów maglowania, mielenia 
na żarnach, tkactwa i kowalstwa. Dla dzieci przewi-
dziano specjalną strefę zabawy i twórczości. 
Wstęp 8zł/os. Dzieci do 7 lat bezpłatnie

fot.nadesłane
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REKLAMA

KRZYŻÓWKA

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

INIEMAMMOCNI 2 (2D dubbing)
OD 20.07 DO 23.07 ORAZ 25.07 I 26.07 – GODZ. 16:00; 24.07 – GODZ. 
14:30
INIEMAMMOCNI 2 (3D dubbing)
OD 20.07 DO 23.07 ORAZ 25.07 I 26.07 – GODZ. 18:15; 24.07 – GODZ. 
16:45
CZEGO ŻYCZY SOBIE KOBIETA (2D napisy)
OD 20.07 DO 26.07 – GODZ. 20:30
DKF –OBIETNICA PORANKA
24.07 – GODZ. 19:00
Kasa czynna godzinę przed pierwszym seansem
Szanowni Państwo, w fi lmie „Iniemamocni 2” znajduje się kilka scen 
z dynamicznymi efektami świetlnymi, które mogą powodować dys-
komfort u widzów wrażliwych na światło i wpływać na osoby z epilep-
sją fotogenną.

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

REKLAMA
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