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

JUŻ OTWARTE! ZAPRASZAMY!

REKLAMA

Teraz przyjdzie nam przez 
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Lech Jurkowski
burmistrz Lubska

ŻARY Prokurator 
Rejonowy w Żarach 
skierował do sądu 
akt oskarżenia 
przeciwko trzem 
mężczyznom 
w związku 
z makabrycznym 
wypadkiem, który 
miał miejsce 
w ubiegłym roku, 
w fi rmie Swiss Krono.
Przypomnijmy. Do makabrycz-
nego wypadku doszło przed pół-
nocą z soboty na niedzielę 8 paź-
dziernika ubiegłego roku. Ofi arą 
wypadku był Marek G, mężczy-
zna w wieku 57 lat, mieszkaniec 
jednej z podżarskich miejscowo-
ści, który w Swiss Krono pra-
cował jako ochroniarz. Prawdo-
podobnie podczas patrolu męż-
czyzna pośliznął się, upadł na 
tory i stracił przytomność. 
W tym czasie na bocznicy 
kolejowej trwały prace manew-
rowe, przetaczane były cyster-
ny. Leżącego na torach rozjecha-
ła lokomotywa.

Trzech oskarżonych
Prokurator oskarża trzech męż-
czyzn w wieku 58 i 47 i 46 lat. 
Pierwszemu z oskarżonych pro-
kurator zarzucił, że kierując lo-
komotywą spalinową na terenie 

bocznicy kolejowej fi rmy Swiss 
Krono, w trakcie wykonywanych 
manewrów, nieumyślnie naru-
szył zasady bezpieczeństwa w ru-
chu lądowym. Naruszył przepi-
sy „świadectwa bezpieczeństwa” 
dla bocznicy kolejowej i wyda-
nych na jej podstawie w przepi-

sach instrukcji. W jaki sposób? 
Wykonał jazdę kierowaną przez 
siebie lokomotywą bez sygnału 
nocnego, którego powinien użyć 
na podstawie „Instrukcji o sygna-
lizacji” i kontynuował jazdę, nie 
mając wystarczającej możliwości 
dostrzeżenia leżącego na torach 

mężczyzny. Drugiemu z oskar-
żonych postawiony został zarzut, 
że nie zapewnił bezpiecznej jaz-
dy lokomotywie kierowanej przez 
współoskarżonego, nie dokonując 
sprawdzenia, czy nie ma żadnych 
przeszkód i zagrożeń dla ludzi. 
Nie podał też sygnałów świetl-

nych, dotyczących wykonywa-
nych manewrów, z uwagi na brak 
latarki. W związku z tym nie po-
dał sygnału „STÓJ” w sytuacji 
zagrożenia. W ten sposób dopro-
wadził do najechania na leżącego 
na torach mężczyzny. 

Trzeciemu z oskarżonych 
prokurator zarzucił, że nie upew-
nił się czy nie ma jakichkolwiek 
przeszkód do uruchomienia tabo-
ru i w czasie wykonywanych ma-
newrów, wykonał czynność wpi-
sywania danych z wagonów do 
terminala. W wyniku tego, w tym 
czasie kierujący lokomotywą 
współoskarżony rozpoczął jazdę 
i najechał na leżącego na torach 
mężczyznę. 

Poważne kary
Oskarżonym grożą poważne ka-
ry. Zgodnie z przepisami kodeksu 
karnego te, kto narusza, chociaż-
by nieumyślnie, zasady bezpie-
czeństwa w ruchu lądowym, wod-
nym lub powietrznym, powoduje 
nieumyślnie wypadek, w którym 
inna osoba odniosła obrażenia 
ciała, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. Jeżeli jednak 
następstwem wypadku jest śmierć 
innej osoby albo ciężki uszczer-
bek na jej zdrowiu, sprawca pod-
lega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8. 

Paweł Skrzypczyński

Oskarżeni o spowodowanie 
śmierci ochroniarza

W żarskiej fabryce, na przestrzeni kilkunastu lat, doszło już do kilku śmiertelnych wypadków fot.ARMG

zacisnąć pasa i nie wchodzić 
w kolejne inwestycje.
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O planie naprawczym 
i ograniczeniach 
w wydatkach 
z burmistrzem Lubska 
Lechem Jurkowskim 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Kłopotów finansowych gminy ciąg 
dalszy?
- Jest trudno, jest ciężko, ale nie poddaje-
my się i idziemy do przodu. W mojej oce-
nie sytuacja jest stabilna.  Nieudzielenie 
mi przez radnych absolutorium spowo-
dowało, że nie otrzymaliśmy dwumilio-
nowego kredytu obrotowego, a bez nie-
go mamy dzisiaj przeterminowane płat-
ności. Nie udzielono nam również kre-
dytu na spłatę wcześniejszych zobowią-
zań. Spłacamy wszystko  z dochodów 
własnych. Mamy już w tym roku wyko-
nanie sprzedaży majątku, w tym dzia-
łek, na poziomie ponad dwóch milionów, 
gdzie w tamtym roku ze sprzedaży mie-
nia mieliśmy milion trzysta tysięcy. Ko-
lejne sprzedaże idą i tu jesteśmy dobrej 
myśli. Inwestycje idą pełną parą. Te któ-
re są z dofinansowaniem. Przykładem 
jest ulica Przemysłowa i Sybiraków. War-
tość tego projektu przekracza cztery mi-
liony. W tym roku będzie jeszcze nowy sa-
mochód wartości ponad miliona złotych 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gó-
rzynie, na który pozyskaliśmy dofinanso-

wanie 85 procent. Wcześniej zakupiliśmy  
z dofinansowaniem 85-procentowym no-
wy wóz dla OSP Stara Woda.

Budżetem Lubska zajęła się 
zielonogórska Regionalna Izba 
Obrachunkowa.
- W poniedziałek byliśmy z panią skarb-
nik w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
Nasza sytuacja jest taka, jaka jest. Wyni-
ki finansowe i brak kredytu spowodowa-
ły kłopoty z płynnością finansową. Jest 
ciężko. Usłyszeliśmy od kolegium RIO, że 
podjęli uchwałę w naszej sprawie i będą 
wzywać naszą gminę do podjęcia progra-
mu naprawczego. Fajnie się kiedyś w Lub-
sku brało kredyty. Nie twierdzę, że budo-
wa kanalizacji nie była potrzebna, ale  
zawsze powtarzam, że nie trzeba było 
tworzyć aglomeracji i rozszerzać budowy 
kanalizacji o małe wsie. Budowa tak du-
żej sieci była bardzo kosztowna, w rezul-
tacie nieopłacalna  i będzie generowała 
duże koszty i wysoką cenę za ścieki dla 
wszystkich przez  wiele lat. Były brane 
kredyty na spłatę poprzednich kredytów, 
aż się to wszystko skumulowało.

Wskaźnik zadłużenia został 
przekroczony.
- Kontrola, która miała miejsce od stycz-
nia do kwietnia, wykazała że od 2013 ro-
ku były robione wyłączenia budżetowe, 
które teraz zostały przez RIO zakwestio-
nowane. Wskaźnik 243 już nie wychodzi. 

Stąd wezwanie RIO do wdrożenia progra-
mu naprawczego. Na szczęście to dobry 
moment, bo środki unijne już się kończą 
i udało nam się jeszcze z nich dużo sko-
rzystać. Teraz przyjdzie nam przez przy-
najmniej 2-3 lata zacisnąć pasa i nie 
wchodzić w kolejne inwestycje. W pew-
nym stopniu ograniczy nam to możliwo-
ści. Jestem jednak dobrej myśli, bo z ro-
ku na rok dochody gminy się zwiększają. 
Udało nam się w ostatnich trzech latach 
zmniejszyć zadłużenie gminy. Wprawdzie 
pół miliona rocznie to nie jest dużo, ale 
co chwile dochodzą nam nowe zadania. 
Pomimo tego, że udało się dużo zrobić, 
to nie zwiększaliśmy zadłużenia. Wzrost 
długu o 4 miliony w 2015 roku podykto-
wany był jeszcze tym, że trzeba było za-
kończyć budowę kanalizacji. Udało się 
ograniczyć deficyt tylko do 4 milionów,  
a nie 11, jak wcześniej zakładano w bu-
dżecie zaprojektowanym jeszcze przez 
mojego poprzednika.

Nie pozostało nic innego, jak spłacać 
długi.
- W tym kierunku będziemy iść. Będziemy 
robić co się da z bieżących spraw, nato-
miast na większe inwestycje nie ma co li-
czyć. Ulicy Przemysłowej z własnego bu-
dżetu na pewno byśmy nie zrobili.

Co jeszcze niesie za sobą program 
naprawczy?
- Będziemy musieli bardzo ograniczyć 

środki dla stowarzyszeń. Na czas pro-
gramu trzeba będzie zawiesić fundusz 
sołecki i to na pewno nie jest dobra in-
formacja dla sołectw. Przez ostatnie kil-
ka lat wsie bardzo dobrze wykorzystywa-
ły te środki. Oprócz zakupu wyposażenia 
na przykład do świetlic, organizowano  
z tych środków wiele imprez. Tym bar-
dziej, że dwie kolejne świetlice nieba-
wem będą do dyspozycji mieszkańców. 
Na sesji radny Żyburt stwierdził, że on nie 
wiedział, że jest taka zła sytuacja gminy 
i już kilka lat temu trzeba było program 
naprawczy wprowadzać. Absolutnie się  
z tym nie zgadzam, bo przez ostatnie trzy 
lata wykorzystaliśmy środki unijne, cho-
ciażby na żłobek, świetlice, pięć dróg na 
wsiach, nowe oświetlenie LED, place za-
baw czy wspomniane już dwa wozy bo-
jowe dla OSP. Dopiero w mojej kadencji  
pojawił się też budżet obywatelski, 
mieszkańcy mogli wypowiedzieć się, 
czego oczekują i jakie mają potrzeby. To 
też niestety zostanie zawieszone przez 
program naprawczy.

A zatem teraz 3 lata inwestycyjnych 
wyrzeczeń?
- Jest cień nadziei, że w przypadku polep-
szenia się sytuacji finansowej, program 
zostanie przerwany. Cały czas trwają roz-
mowy z potencjalnymi chętnymi na stre-
fę przemysłową, więc gdyby nastąpiła ja-
kaś większa sprzedaż za kilka milionów, 
to by pozwoliło spłacić cześć kredytów  

Naprawianie Lubska

fot. Andrzej Buczyński
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i gmina mieściłaby się w granicach 
wskaźnika zadłużenia.

Kiedy mógłby ruszyć program 
naprawczy?
- Po otrzymaniu pisemnej uchwały z RIO 
mamy 45 dni na opracowanie programu 
oszczędnościowego. Musimy się nad tym 
pochylić i zmienić budżet oraz przede 
wszystkim wieloletnią prognozę finan-
sową która to właśnie nie spełnia wskaź-
ników.  Są gminy, które mają nawet 400 
procent zadłużenia. U nas na szczęście 
nie jest tak tragicznie. Nasze długi to 
około 65 milionów złotych przy budże-
cie przekraczającym 80 milionów. Bu-
dżet na szczęście wzrasta, wpływy są co-
raz większe. Jeśli ta tendencja się utrzy-
ma, to zadłużenie procentowe maleje  
i z roku na rok obciążenie z tytułu spłat 
powinno być coraz mniejszym proble-
mem dla gminy. Na pewno mamy dziś 
bardziej stabilną sytuację, niż 4 lata te-
mu. Niezakończona kanalizacja gdzie 
zwrot dotacji mógł sięgać nawet 34 milio-
nów złotych, groźba podwójnych płatno-
ści ok 5,5 miliona zł.- główny wykonawca 
upadł i gmina musiałaby zapłacić jeszcze 
raz podwykonawcom, kara za strefę 2,5 
miliona zł, kara 2 milionów zł. za brak ba-
dań ścieków za 2010 i 2011 r. To w sumie 
wiele milionów które udało się uratować. 
Teraz to wszystko mamy zamknięte i roz-
liczone. Kary zostały zdjęte. Odcięliśmy 
się już od tego wszystkiego grubą kreską. 
Znamy stan zadłużenia i wiemy, że dług 
nie może nam nagle wzrosnąć. 

Prowadzone były już działania 
nad wydłużeniem czasu spłat 
zadłużenia.
- Bez tego gmina od 2019 roku musiała-
by spłacać rocznie nawet 9-11 milionów, 
a takich wydatków nie dałoby się udźwi-
gnąć. Wszystko przez to, że spłaty kredy-
tów z poprzednich dwóch kadencji odkła-
dane były na późniejsze lata i stąd teraz 
taka kumulacja. Ratunkiem byłby kredyt 
na spłatę kredytu. Trzeba jednak w końcu 
powiedzieć dość. Wejdziemy w program 
naprawczy, złapiemy oddech i oddłużymy 
się trochę.

Czy skutków programu 
naprawczego ktoś powinien się 
obawiać?
- Są takie obawy wśród pracowników, że 
będą jakieś redukcje etatów. O to byłbym 
spokojny. Na pewno program uniemożli-
wi jakiekolwiek podwyżki. Rozmawiałem 
z kilkoma gminami i powiatami, gdzie ta-
ki program już wcześniej wprowadzono,  
i wszyscy są zadowoleni. To w pewien 
sposób uporządkowuje finanse. Są oczy-
wiście pewne przymuszenia i ogranicze-
nia, a tego nikt nie lubi. Ale w przypad-
ku naszej rady, to nawet dobrze. Podczas 
trzech sesji prosiłem radnych o zmianę 
w budżecie, ponieważ wzywano już nas 
do oszczędności już kilka miesięcy wcze-
śniej. Przekazywanie 300 tysięcy tytułem 
pomocy starostwu w remoncie drogi po-
wiatowej w Górzynie nie jest naszym za-
daniem obligatoryjnym, a starostwo nie-
jako to na nas wymuszało. Radni podjęli 
uchwałę, żeby jednak te pieniądze prze-
kazać, chociaż RIO stwierdziło, że takich 
wydatków nie powinniśmy ponosić. Mo-
glibyśmy to zrobić, gdyby było nas na to 
stać. Radni nie chcieli tego zrozumieć. 

Słyszeliśmy tylko - co sobie pan starosta  
o nich pomyśli, bo oni obiecali. Projekt 
musi być przecież i tak wykonany zgod-
nie z zamówieniem, więc nie ma obaw, 
że nie zostanie zakończony czy ograni-
czony. Wprowadzenie programu napraw-
czego uniemożliwi takie obiecywanie  
i określi jasne zasady - co można, a cze-
go nie. Niektórzy radni mają bardzo wybu-
jałą fantazję i myślą, że jak przyjdą i po-
wiedzą, że coś chcą, to powinno się to od 
razu zrobić. Ciężko też czasem odmówić 
mieszkańcom, którzy proszą np. o załata-
nie bardzo dziurawej drogi która nie była 
robiona przez 30 lat . Wiemy, że są potrze-
by ale nie da się wszystkiego zrobić w rok  
i z drugiej strony wydając i robiąc napra-
wy nie da się oszczędzać. Nadrzędną rze-
czą będzie teraz  spłata zadłużenia gminy.

Przy programie naprawczym uda 
się uzyskać kredyt na bieżące 
płatności?
- Program daje nam dodatkowe możli-
wości złożenia wniosku o udzielenie po-
życzki z budżetu państwa, z oprocento-
waniem na poziomie 3 procent, z dłuż-
szym terminem spłat, co jest korzystne 
dla gminy. Przy naszym zadłużeniu banki 
w ogóle się nie zgłaszały, albo był jeden, 
za to z wyższymi odsetkami. Jeszcze nie 
wiemy, o jaką kwotę będziemy się starać, 
ale to nie musi być pożyczka na pokrycie 
całego naszego zadłużenia. 

Bywają jakieś niespodziewane 
wydatki?
- Dostaliśmy subwencję oświatową  
o 600 tysięcy mniejszą, niż w roku ubie-
głym. Te pieniądze musimy znaleźć we 
własnym budżecie. Milion sto tysięcy bę-
dą nas kosztowały podwyżki dla nauczy-
cieli. To też z własnego budżetu. Usta-
wa, która weszła na początku lipca a obo-
wiązuje wstecznie od 1 stycznia 2018 
odnośnie OZE to kolejny strzał w samo-
rząd. W przypadku naszej gminy powodu-
je zmniejszenie naszych dochodów w tym 
roku i kolejnych latach  o kolejne 550 ty-
sięcy. Jest rok wyborczy i znając realia, na 
pewno dostaniemy za mało pieniędzy na 
przeprowadzenie wyborów. Znowu trze-
ba będzie dołożyć. Wprowadzenie wymo-
gu transmisji obrad rady miejskiej i syste-
mu do liczenia głosów, to kolejne 70-80 
tysięcy. Co chwilę podrzuca się nam ko-
lejne zadania. Wpłynęło ponad sto wnio-
sków o szacowanie strat z tytułu suszy  
i szkód łowieckich. Gmina musi ponieść 
koszty, jeżdżą nasi pracownicy i też jest 
to zadanie które nam zostało narzucone.

Czyli państwo nie ułatwia życia 
samorządom?
- Powinniśmy dostawać około miliona 
miesięcznie z tytułu udziału w podatku. 
Dostajemy 700-800 tysięcy. Przez pół ro-
ku to oznacza mniejsze wpływy o po-
nad milion dwieście tysięcy. Podejrzewa-
my, że w następnych miesiącach będzie 
to wyrównywane i dzięki temu będziemy 
mogli zejść z obecnego zadłużenia. Znów 
przypomnę że gdybyśmy na początku  
roku jak w latach ubiegłych otrzyma-
li kredyt obrotowy, tego problemu by nie 
było. Za to „podziękowania” należą się  
naszym radnym z klubu , którzy  przy po-
zytywnej opinii RIO, pozytywnej opinii 
Komisji rewizyjnej, przy wykonaniu bu-
dżetu na poziomie ok 98% nie udzielają  

absolutorium, to znaczy że mówią „nie” 
burmistrzowi, skarbnikowi, ale tak na-
prawdę wszystkim pracownikom urzędu 
i podległych jednostek. Traktują absolu-
torium jak jakąś karę dla mnie, czy pró-
bę upokorzenia mnie. Ale czy o to chodzi?

Radni przeszkadzają?
- Banki przede wszystkim sprawdzają sy-
tuację finansową gminy, ale jak usłysza-
łem od dyrektorów banków, udzielenie 
absolutorium przez radnych jest też moc-

no brane pod uwagę. Jeżeli nie ma poro-
zumienia między burmistrzem a radnymi, 
to gmina traci wiarygodność. Radni po-
dejmują uchwały a burmistrz je wykonu-
je. Potrzebna jest więc zgoda która  budu-
je a dobro gminy musi być celem najwyż-
szym, do którego powinniśmy dążyć po-
nad podziałami. Niejednokrotnie wykazy-
wałem, że klub radnych Dla Dobra Gmi-
ny Lubsko - dawne FS - postawą i swoimi 
głosowaniami działał przeciwko miesz-
kańcom, przeciwko dobru gminy.

fot. Andrzej Buczyński
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REGION Justyna Wróbel-
Gądek, rzecznik prasowy 
105 Kresowego Szpitala 
Wojskowego w Żarach 
pretenduje do prestiżowego 
grona kobiet, które zajmują 
wysokie stanowiska 
w strukturach polskiej 
armii.

Justyna Wróbel-Gądek, w zeszłym roku, ja-
ko jedna z 20. osób w kraju, została zakwa-
lifikowana przez Departament Wojskowej 
Służby Zdrowia na prestiżowe studia po-
dyplomowe pt. „Zarządzanie i kierowanie  
zakładem leczniczym resortu obrony naro-
dowej”. Tak jak Akademia Sztuki Wojen-
nej (dawniej Akademia Sztabu General-
nego) jest „kuźnią” generałów, tak studia  
realizowane przez Wojskowy Instytut Me-
dyczny w Warszawie są przepustką do  
zajmowania kierowniczych stanowisk 
w wojskowych zakładach leczniczych. 
W czerwcu br. podczas uroczystego zakoń-
czenia nauki Justyna Wróbel-Gądek ode-
brała z rąk dyrektor Departamentu Wojsko-
wej Służby Zdrowia dr. Aurelii Ostrowskiej 
i dyrektora WIM gen. dyw. prof. Grzegorza 
Gieleraka świadectwo ukończenia studiów 
z wynikiem bardzo dobrym. 

Jak ważne znaczenie ma znalezienie 
się w elitarnym gronie absolwentów, mogą 
świadczyć słowa gen. Gieleraka: „...jestem 
o tym głęboko przekonany, że studia pody-
plomowe, których absolwentami stajecie się 
Państwo dziś, będą ważnym elementem wa-
szej dalszej kariery w strukturach wojskowej 
służby zdrowia”. 

Pani Justynie serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszego, tak dynamicznego roz-
woju zawodowego. PAS

Wojskowa służba 
w kobiecych rękach

Mgr Justyna Wróbel - Gądek i Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Aurelia Ostrowska fot. www.wim.mil.pl

Mgr Justyna Wróbel-Gądek odbiera gratulacje z rąk gen. dyw. prof. Grzegorza Gieleraka, dyrektora WIM
fot.www.wim.mil.pl

Kobiety w polskiej armii
Od wielu lat w polskiej armii stop-
niowo zachodzą zmiany zmierzają-
ce do zwiększenia udziału kobiet 
w tych strukturach, wcześniej tak 
hermetycznych, zarezerwowanych 
tylko dla mężczyzn. W listopadzie 
2016 r. pierwsza kobieta w histo-
rii Wojska Polskiego objęła dowo-
dzenie polskim okrętem wojennym 
ORP „Lublin”, w roku 2018 po raz 
pierwszy funkcję dowódcy bata-
lionu WP objęła przedstawicielka 
płci pięknej i to tak elitarnej jed-
nostki, jaką jest 22. Karpacki Bata-
lion Piechoty Górskiej. 

Najbardziej jednak spekta-
kularna zmiana nastąpiła w lutym 
2018 r., gdy zastępując gen. Stani-
sława Żmudę, dyrektorem Depar-

tamentu Wojskowej Służby Zdro-
wia, została dr Aurelia Ostrowska. 

Ostatnia nominacja na sta-
nowisko Zastępcy Dyrektor Depar-
tamentu Wojskowej Służby Zdro-
wia także kobiety - Anny Wierzo-
wieckiej, jednoznacznie wskazuje, 
że równouprawnienie w armii staje 
się rzeczywistością. 

Przykłady te wskazują na 
ogromne zmiany, jakie zaszły 
w Ministerstwie Obrony Narodo-
wej, dzięki którym kobiety mogą 
obejmować ważne, a nawet kie-
rownicze stanowiska w polskiej ar-
mii. 

Panie zaczynają odgrywać 
coraz istotniejszą rolę w resorcie 
obrony narodowej, a lubuskie nie 
pozostaje w tej dziedzinie w tyle.
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Prace na ulicy 
Wieniawskiego 
są coraz bardziej 
zaawansowane, 
a już teraz urzędnicy 
miejscy myślą 
o kolejnym remoncie 
na osiedlu muzyków - 
następna w kolejce 
będzie ulica 
Szymanowskiego.
- Podpisaliśmy umowę na wyko-
nanie dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem dokumentu 
formalno-prawnego umożliwia-
jącego wykonanie przebudowy 
ulicy Szymanowskiego od ulicy 
Wieniawskiego do Czerwonego 
Krzyża, łącznie z odcinkiem uli-
cy Krótkiej od Szymanowskie-
go do Chopina - mówi Rafał Fu-
larski, naczelnik wydziału infra-
struktury technicznej w żarskim 
ratuszu. - Wstępna koncepcja 
przedstawiona przez projektanta 
wykazała konieczność wydzie-
lenia działek przy drodze, aby 
spełnić wymogi stawiane dro-
gom publicznym.

Koncepcja jest analizowa-
na. Aby droga miała wymaganą 
szerokość, trzeba będzie wydzie-
lić dziesięć działek, które do niej 
przylegają i przejęcia ich w for-
mie wykupu na własność mia-
sta. Szymanowskiego nadal po-

zostanie ulicą jednokierunkową, 
ale praktycznie na całej długo-
ści pojawią się miejsca parkingo-
we, które są tam niemalże na wa-
gę złota. 

- Mając na uwadze wiel-
kość tego skupiska mieszkań-
ców, chcielibyśmy zrobić jak 
najwięcej miejsc parkingowych - 
mówi Rafał Fularski. 

Szerokość pasa drogowego 
ma wynieść od 3,5 do 5 metrów. 
Oprócz parkingów będą oczy-
wiście chodniki po obu stronach 
ulicy, ale na ścieżkę rowerową 
miejsca już nie wystarczy. Na 
szczęście dla rowerzystów, ruch 
na tej ulicy jest w miarę spokoj-
ny i mogą się czuć tam stosunko-
wo bezpiecznie. Zgodnie z wnio-
skami mieszkańców, zaprojekto-
wano więcej przejść dla pieszych 
- ma być ich aż osiem.

Dokumentacja ma być go-
towa w tym roku. Nie wiadomo 
jeszcze, ile czasu potrwają pro-
cedury związane z wydzieleniem 
działek pod projektowaną drogę, 
ale urzędnicy mają nadzieję, że 
nie przeciągnie się to za bardzo. 
Tak czy inaczej, realizacja tej in-
westycji planowana będzie w ko-
lejnych budżetach na lata następ-
ne. Dziś jeszcze za wcześnie, 
aby mówić o przyszłym roku. 
Najpierw muszą być załatwio-
ne wszystkie formalności. Go-
towa dokumentacja będzie waż-

na przez trzy lata i w tym okresie 
prace powinny się zacząć.

Po remoncie ulicy Wie-
niawskiego będzie to kolej-
ny etap modernizacji głównych 
dróg na tym osiedlu. Na swoją 
kolej czekać będzie także ulica 
Paderewskiego.

Koparki na Wieniawskiego
Teren robót rozpoczętych przy 
ogrodach działkowych przesuwa 
się coraz bardziej w kierunku uli-
cy Moniuszki. W godzinach pra-
cy ustawiona jest tymczasowa 
sygnalizacja świetlna i ruch po-
jazdów odbywa się naprzemien-
nie. Utrudnień w trakcie remon-
tu nie da się uniknąć, dlatego też 
w miarę możliwości lepiej omi-
jać ten odcinek. 

Na trudności napotkał też 
wykonawca. Niejednokrotnie 
podczas przebudowy dróg oka-
zuje się, że dokumentacja nie jest 
zgodna z tym, co rzeczywiście 
znajduje się pod ziemią. Można 
natknąć się na rurę, która biegnie 
nie w tym miejscu, które jest za-
znaczone na planie, albo wkopa-
na jest na innej głębokości. Moż-
na natknąć się na elementy, któ-
re w ogóle nie są zinwentaryzo-
wane. Takie niespodzianki wy-
magają dodatkowych prac, a co 
za tym idzie - wydłuża się czas 
trwania całej inwestycji. 

- Firma wystąpiła o prze-

dłużenie terminu realizacji tego 
zadania i analizujemy ten wnio-
sek - mówi naczelnik Fularski. - 
Jeśli kładziemy nową nawierzch-
nię i nowe chodniki, koniecz-
ne jest uporządkowanie tego, co 
jest pod ziemią. Dziś jeszcze za 
wcześnie, aby mówić o końco-
wych terminach. Teraz skupiamy 

się na tym, aby prace przebiega-
ły sprawnie, Trwały jak najkrócej 
i stwarzały jak najmniej uciążli-
wości dla mieszkańców - dodaje.

Wstępnie zakończenie prac 
na ulicy Wieniawskiego zaplano-
wane było na 24 września.

Andrzej Buczyński

ŻARY Remont trwa, kolejny jest planowany

Na osiedlowych 
drogach

Jest już wstępna koncepcja [przebudowy ulicy Szymanowskiego
 fot. Andrzej Buczyński

Efekty prac na Wieniawskiego są coraz bardziej  widoczne  fot. Andrzej Buczyński W trakcie robót trzeba się liczyć z utrudnieniami  fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Dwaj 
mężczyźni, którzy 
napadli na kantor 
w Żarach nie cieszyli 
się długo wolnością. 
Najbliższe miesiące 
spędzą za kratkami. 
Grozi im od 3 do  
12 lat pozbawienia 
wolności.

Do kantoru przy ulicy Serb-
skiej obsługiwanego całodobowo 
przez pracownicę punktu wbie-
gło dwóch zamaskowanych na-
pastników. Od razu przystąpili do 
próby sforsowania szyby dzielą-
cej kasjerkę od klientów, wyko-

rzystując do tego celu młoty wy-
burzeniowe. Po kilkudziesięciu 
uderzeniach nie udało im się co 
prawda całkowicie rozbić szyby,  
jednak przez powstałą prze-
strzeń zabierają znaczną kwo-
tę pieniędzy. Napastnicy bezpo-
średnio po rozboju uciekli w nie-
znanym kierunku. Policję o na-
padzie poinformował pracow-
nik ochrony, który zareagował 
na uruchomiony przez kobietę 
alarm. Momentalnie ruszyły za-
krojone na szeroką skalę działa-
nia Policji. Funkcjonariusze wy-
konali szereg czynności proceso-
wych i operacyjnych. Istotnym 
było dokładne zabezpieczenie jak 
największej liczby śladów pozo-

stawionych na miejscu zdarzenia 
przez napastników. Do wspar-
cia działań żarskich policjan-
tów włączyli się również funk-
cjonariusze z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gorzowie Wl-
kp. Powstała grupa miała za za-
danie rozwikłanie zagadki zwią-
zanej z ustaleniem osób za to 
odpowiedzialnych. Intensyw-
ne czynności śledczych poparte  
bardzo zaawansowaną pracą ope-
racyjną w połączeniu z analizą 
materiałów powstałych w jej wy-
niku, pozwoliły na wstępne ty-
powania osób mogących mieć 
związek ze sprawą. Wszystko 

wskazywało na to, że za napadem  
może stać dwóch obywateli Ukra-
iny w wieku 41 i 43 lat. Kwestią 
czasu pozostawało zatem ich fi-
zyczne zatrzymanie. 

Informacja trafiła do służb 
mundurowych w całym kraju. 
Na efekty policyjnych wskazań 
i współpracy służb nie trzeba by-
ło długo czekać. Niespełna do-
bę po napadzie funkcjonariusze 
Nadbużańskiego Oddziału Stra-
ży Granicznej w Dorohusku sku-
tecznie zatrzymali dwóch oby-
wateli Ukrainy, którzy próbowali 
nielegalnie przekroczyć granicę 
z ominięciem przejścia granicz-

nego. Po sprawdzeniu okazało 
się, że zatrzymanymi są wytypo-
wani przez lubuskich policjan-
tów mężczyźni odpowiedzialni 
za napad w Żarach.

Już na terenie Żar z napast-
nikami zostały przeprowadzo-
ne czynności procesowe. Obaj 
usłyszeli zarzut związany z roz-
bojem z użyciem niebezpieczne-
go narzędzia. Grozi im kara od 3 
do 12 lat pobawienia wolności. 
Sąd oceniając materiał dowo-
dowy zgromadzony przez śled-
czych zdecydował, że mężczyź-
ni najbliższe trzy miesiące spę-
dzą w areszcie. PAS

Napadli na kantor, 
zostali schwytani

Nawet młotami nie udało się całkowicie rozbić szyby fot.monitoring w kantorze

Bandyci szybko wpadli w ręce polskich funkcjonariuszy fot.sierż. sztab. Grze-
gorz Jaroszewicz

REGION Do 
Polskiego 
Związku 
Głuchych 
zgłaszają się 
świadkowie 
nielegalnych 
zbiórek 
pieniędzy. 
Policja apeluje 
o czujność 
i ostrożność.
Oszuści podający się m.in. 

za wolontariuszy Stowarzy-
szenia Regionalnego Głu-
choniemych Dzieci i Inwa-
lidów w Europie wyposa-
żeni w listy opatrzone m.in. 
znakiem inwalidy, logiem 
UE nielegalnie zbierają pie-
niądze. Policjanci w całym 
kraju apelują o zachowanie 
ostrożności i czujności, a w 
sytuacji podejrzeń co do le-
galności zbiórki pieniędzy, 
o zgłaszanie takich przy-
padków w najbliższej jed-
nostce Policji lub pod nu-

merem 997 lub 112.
Publiczne zbiórki pie-

niędzy są popularną meto-
dą gromadzenia funduszy 
przez różnego rodzaju orga-
nizacje pozarządowe, któ-
re przeznaczają je na reali-
zację swoich statutowych 
działań. Uprawnionym do 
prowadzenia zbiórki pu-
blicznej mogą być organi-
zacje pozarządowe i pod-
mioty w rozumieniu usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie. 
Są to m.in. stowarzysze-
nia, organizacje posiadają-
ce osobowość prawną (np. 
fundacje) oraz komitety po-
woływane w celu przepro-
wadzenia zbiórki publicz-
nej zgodnie z postanowie-
niami ustawy z dnia 14 mar-
ca 2014 r. o zasadach pro-
wadzenia zbiórek publicz-
nych.

Zbiórka publicz-
na może zostać przepro-
wadzona po jej uprzednim 

zgłoszeniu przez organiza-
tora zbiórki i zamieszcze-
niu informacji o zgłosze-
niu przez ministra właści-
wego do spraw administra-
cji publicznej na ogólnopol-
skim elektronicznym porta-
lu zbiórek publicznych (art. 
5 ust. 1 cyt. ustawy o zasa-
dach prowadzenia zbiórek 
publicznych). 

Informacje o zgłosze-
niu zbiórki publicznej publi-
kowane są na Portalu Zbió-
rek Publicznych MSWiA na 

stronie internetowej zbior-
ki.gov.pl

Jednym z warunków 
jakie musi spełnić organi-
zator zbiórki publicznej jest 
zapewnienie osobom pro-
wadzącym zbiórkę identy-
fikatorów zawierających: 
imię i nazwisko osoby prze-
prowadzającej zbiórkę pu-
bliczną oraz w szczegól-
ności informacje o nazwie, 
celu zbiórki publicznej i jej 
organizatorze oraz numerze 
zbiórki publicznej. PAS

Uwaga, oszuści! Apel Policji
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POWIAT ŻARSKI 
Funkcjonariusze 
Straży Granicznej 
z placówki 
w Tuplicach, 
w autokarze relacji 
Berlin-Wrocław 
przeprowadzili 
kontrolę 
dokumentów 
55-letniej obywatelki 
Ukrainy. Podejrzenia 
funkcjonariuszy 
wzbudził wygląd 
odbitek stempli 
polskiej kontroli 
granicznej 
zamieszczonych 
w paszporcie 
cudzoziemki.
Szczegółowe badania potwierdzi-
ły podejrzenia funkcjonariuszy, 

okazało się bowiem, iż w auten-
tycznym paszporcie kobiety znaj-

dowało się 11 fałszywych odbi-
tek stempli. Podrobione stemple 

miały potwierdzić nieprawdę, co 
do długości terminu pobytu Ukra-

inki na terytorium poszczegól-
nych państw Schengen, po któ-
rych swobodnie podróżowała. Jak 
ustalili funkcjonariusze kobie-
ta przeterminowała dopuszczalny 
czas pobytu o 235 dni. Ukrainka 
została zatrzymana. Komendant 
Placówki SG w Tuplicach wsz-
czął postępowanie administra-
cyjne w sprawie unieważnienia 
wizy, zobowiązania cudzoziem-
ki do powrotu oraz postępowanie 
karne za posługiwanie się podro-
bionymi dokumentami. Ukrainka 
przyznała się do zarzucanego jej 
czynu i dobrowolnie poddała się  
karze w wymiarze 8 miesięcy 
pozbawienia wolności w zawie-
szeniu na 1 rok próby. Po prze-
prowadzeniu postępowań admi-
nistracyjnych kobieta otrzymała  
decyzję zobowiązującą ją do 
opuszczenia Polski oraz roczny 
zakaz ponownego wjazdu na tery-
torium całej strefy Schengen. PAS

Fałszywe stemple

Stemple w paszporcie zostały sfałszowane fot.Nadodrzański Oddział SG

ŻARY Strażacy gasili 
palące się samochody 
na składowisku części 
przy obwodnicy 
miejskiej.
Po tym, jak w poniedziałek (23 lipca) 

o godz. 04:21 zaalarmowana została 
komenda Państwowej Straży Pożar-
nej, że palą się samochody na składo-
wisku części przy miejskiej obwodni-
cy, na miejsce natychmiast pojechały 
dwa zastępy strażaków Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej. Na miejscu sta-

wili się także ochotnicy z OSP Ku-
nice. Okazało się, że paliły się czte-
ry samochody osobowe. Strażacy ga-
sili ogień i zabezpieczali teren, żeby 
płomienie nie rozprzestrzeniły się na 
kolejne samochody. Cała interwencja 
trwała blisko dwie godziny. PAS

Płonące auta

Przy obwodnicy stoi sporo wraków starych samochodów. Spaliły się tylko cztery fot.KPSP Żary

ŻAGAŃ 
Mieszkanka 
Żagania 
znalazła przy 
bankomacie 
spora sumę 
pieniędzy. Ani 
przez chwilę 
nie wahała się, 
co ma z nimi 
zrobić.
Mieszkanka Żagania 
przechodząc obok jed-
nego z bankomatów 
w centrum miasta usły-
szała znajomy dźwięk, 
podobny do odgłosu  
wypłacanych przez ban-
komat pieniędzy. Spoj-
rzała na bankomat i oka-
zało się, że właśnie wy-
płacił on pieniądze 
w kwocie 1000 złotych. 
Rozejrzała się z nadzie-
ją, że w pobliżu znaj-
duje się właściciel pie-
niędzy. Niestety okazało 
się, że nikogo obok niej 
nie ma, nikt nie wraca po 
zapomniane pieniądze. 

Postanowiła udać się 
do placówki bankowej, 
aby oddać pieniądze. 
W banku dowiedzia-
ła się, że ze znalezioną 
kwotą musi udać się na 
Policję. Po chwili roz-
mawiała już z policjan-
tem żagańskiej jednost-
ki. W tym samym czasie 
właścicielka pieniędzy 
zorientowała się, że ich 
nie ma. Wróciła do ban-
komatu, gdzie również 
ich już nie było. W ban-
ku, otrzymała informa-
cję, że chwilę wcześniej 
w placówce była kobie-
ta, która znalazła okre-
śloną kwotę i chciała ją 
oddać, jednak udała się 
z pieniędzmi do komen-
dy Policji. Kiedy poli-
cjant rozmawiał ze zna-
lazczynią, poszkodowa-
na zjawiła się w budyn-
ku komendy. W taki spo-
sób kobiety spotkały się, 
a poszkodowana okazała 
niezmierną wdzięczność 
wobec uczciwej kobiety. 
Brawo! PAS

Uczciwa 
kobieta
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Już w najbliższą 
sobotę w cyklicznym 
programie „Dzień 
dobry TVN” wystąpi 
Arkadiusz „Szajba” 
Pawlukowicz, 
konstruktor 
motocykli 
mieszkający obecnie 
w Jeziorach Dolnych, 
w gminie Brody.
Powodem całego zamieszania 
jest najnowsze dzieło „Szajby”, 
które zostanie pokazane na mi-
strzostwach świata w budowaniu 
motocykli w Niemczech.

Rozmowę z Arkadiuszem 
Pawlukowiczem, o jego motocy-
klowej pasji, opublikowaliśmy  
w poprzednim numerze „Mojej 
Gazety”. Teraz tego utalentowa-
nego konstruktora będzie można 
zobaczyć na żywo w TVN. Ma-

teriały do tego programu kręco-
ne były między innymi w Lub-
sku, gdzie Arkadiusz Pawluko-
wicz mieszkał wcześniej, a także  
w jego, dopiero co wybudowa-
nym, garażu w Jeziorach Dolnych.

Na zaproszenie „Szajby” 
nad lubski zalew przyjechała 
grupa motocyklistów, których 
również będzie można zobaczyć 
w telewizji. O pasji „Szajby” 
przed kamerą TVN opowiada-
li jego znajomi. Między innymi 
„Kaszpir”, konstruktor ekstre-
malnych motocykli trójkołowych 
z Gniezna, który specjalnie na tę 
okazję przyjechał swoim pojaz-
dem napędzanym 300-konnym 
silnikiem V8 o pojemności 4,2 
litra, pochodzącym z Audi A8.

Nakręcony materiał poka-
zany będzie również na motory-
zacyjnym kanale TVN Turbo.

Andrzej Buczyński

Szajba w telewizji
LUBSKO We wtorek nad zalewem Karaś pojawiła się ekipa telewizji TVN

Arkadiusz „Szajba” Pawlukowicz z córką, która też pokochała motocykle fot. Andrzej Buczyński

Kaszpir opowiada o szajbie Szajby fot. Andrzej Buczyński Gdzie pojawiają się motocykle, tam są też przyszli motocykliści fot. Andrzej Buczyński

Takie sceny właśnie sceny, nakręcone między innymi nad lubskim zalewem, będzie można zobaczyć w TVN fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Zarówno 
kompleks 
rekreacyjny przy 
ulicy  Źródlanej, jak 
i pływalnia Wodnik, 
cieszą się sporą 
popularnością.
W tym roku przy ulicy Źródla-
nej pojawiła się kolejna atrakcja 
- boisko wielofunkcyjne przede 
wszystkim do piłki nożnej i ko-
szykówki. Wcześniej pojawi-
ła się tam wiata grillowa, plaża, 
dwa place zabaw.

- Wszystko to zostało wy-
konane, aby ten obiekt baseno-
wo-rekreacyjny był jeszcze bar-
dziej atrakcyjny - mówi wicebu-
rmistrz Żar Olaf Napiórkowski. 
- Można tam spędzić cały dzień 
dobrze się bawiąc i myślę, że 
spełnia swoją rolę.

Sezon przy ulicy Źródlanej 
rozpoczął się w połowie czerw-
ca, a do 22 lipca sprzedanych zo-
stało ponad 17 tysięcy biletów. 
Nie wlicza się w to pierwszego 
dnia, kiedy to wstęp na basen był 
darmowy.

- Przychody z biletów się-
gają 100 tysięcy złotych - mówi 
Olaf Napiórkowski. - Liczymy 
się z tym, że ciężko będzie wyjść 
na zero, ale taka jest specyfika 
tego obiektu, który ma służyć 
głównie właściwemu spędzaniu 
wakacji przez dzieci. Cieszy nas 
frekwencja i to, że obiekt działa 
praktycznie bezawaryjnie, cho-
ciaż zdarzają się drobne incyden-
ty, akty wandalizmu to byłoby za 

dużo powiedziane, ale doświad-
czona kadra ratowników dobrze 
sobie z tym radzi - dodaje wice-
burmistrz.

Dziś trudno prognozować, 
czy przychody z biletów sięgną 
w tym sezonie na przykład 300 
tysięcy złotych. Tak napraw-
dę wszystko uzależnione jest od 
pogody. Dla przykładu - 16 lip-
ca było ponad 1000 osób, 17 lip-
ca - 30 osób, 18 lipca - 2 oso-
by, 21 lipca - 1400 osób, 22 lip-
ca - prawie 1900. Szacuje się, że 
roczny koszt utrzymania kom-
pleksu sięga pół miliona zło-
tych. Wynika to z tego, że musi 
być utrzymywany w należytym 
stanie technicznym nie tylko la-
tem, ale przez cały rok. Teren jest 
też wykorzystywany jesienią czy 
wiosną - głównie wiata grillowa  
i place zabaw. Podczas ferii zi-
mowych można tam organizo-

wać kuligi, jednak problemem 
może być po prostu brak śnie-
gu, tak jak to było ostatniej zimy. 
Jednak tegoroczne wakacje na 
razie zapowiadają się pogodnie.

- Dwa ostatnie lata nie były 
najciekawsze jeśli chodzi o po-
godę i mam nadzieję, że ten rok 
będzie lepszy - mówi Olaf Na-
piórkowski. - Liczymy na rekor-
dy frekwencji.

Jeśli pogoda dopisze, ba-
sen będzie czynny nawet do koń-
ca września. Natomiast w przy-
szłym roku prawdopodobnie 
będzie otwarty nie w połowie 
czerwca, ale nieco wcześniej. 
Warto też pamiętać odwiedza-
jąc basen, że sąsiaduje on z Zie-
lonym Lasem, który zaprasza 
wręcz na spacery i do uprawia-
nia różnych form aktywności fi-
zycznej. Tuż przy wejściu do la-
su znajduje się ścieżka edukacyj-

na “Zielony zakątek” z interak-
tywnymi tablicami, które łączą 
funkcje zabawy i nauki o lesie.

Niekoniecznie 
samochodem
Problemem dla niektórych od-
wiedzających basen jest mała 
liczba miejsc parkingowych przy 
samym obiekcie. Więcej zwy-
czajnie tam się nie zmieści. Ale 
zupełnie niedaleko, niecałe 200 
metrów dalej “na górce” przy uli-
cy Leśnej jest spory utwardzony 
teren, który powinien pomieścić 
wszystkich zmotoryzowanych. 
Nie zawsze można zaparkować 
przy samym wejściu. To strefa, 
na której nie można parkować 
poza miejscami wyznaczonymi, 
na przykład na trawie.

- Niektórzy pomimo zaka-
zu potrafią zaparkować na mini 
rondzie, co z kolei przeszkadza 
zawracającym tam autobusom - 
mówi Olaf Napiórkowski. - Pa-
trole policji i straży miejskiej bę-
dą wystawiały mandaty.

Na basen można też przyje-
chać autobusem, albo rowerem, 
który można zostawić w bezpiecz-
nym, monitorowanym miejscu. 

Na Wodniku cały rok
Kryta pływalnia przy ulicy Te-
lemanna działa praktycznie na 
okrągło i korzystających z te-
go obiektu nie brakuje, nawet 
jak jest piękna letnia pogoda. 27 
sierpnia  rozpocznie się wpraw-
dzie przerwa techniczna, która 
potrwa do połowy września, ale 
w tym czasie czynny będzie ba-
sen przy Źródlanej.

- Wodnik jest już prawie 
pełnoletni, ale cieszy się olbrzy-
mim zainteresowaniem, szcze-
gólnie po zmianach, jakich do-
konaliśmy na początku kaden-
cji - mówi wiceburmistrz. - Mam 

na myśli dodatkowe atrakcje,  
a także system upraszczający ko-
rzystanie z tego basenu - mamy 
tylko jedną cenę i możemy ko-
rzystać ze wszystkiego, łącznie  
z saunami, solarium, czy siłownią.
Są zniżki dla grup zorganizowa-
nych, klubów sportowych i wiele 
innych, które przyciągają miesz-
kańców nie tylko Żar. 

Dziennie na Wodniku 
sprzedaje się średnio 400-500 bi-
letów i raczej ta liczba nie spada 
poniżej 300. Dzięki temu przy-
chody z tego basenu sięgają mi-
liona złotych rocznie.

- Basen ten praktycznie 
sam się finansuje, co jest pew-
nym ewenementem przy tego 
typu obiektach - mówi wicebu-
rmistrz Napiórkowski. - Wie-
le gmin, które mają podobne 
baseny, musi do nich dopłacać  
olbrzymie pieniądze i jeszcze 
kilka lat temu Żary dopłacały do 
Wodnika kwoty rzędu pół milio-
na rocznie.

Cały czas myśli się o kolej-
nych atrakcjach oraz bieżących 
remontach. Urzędnicy przygoto-
wali również wniosek o dofinan-
sowanie termomodernizacji kry-
tej pływalni. 

Andrzej Buczyński

AKTUALNOŚCI

Sezon w pełni, nie tylko 
w promieniach słońca

Cieszy-
my się, że 

mieszkańcy 
korzystają  
z żarskich  
basenów, a co 
za tym idzie, 
poprawiają 
swoje zdrowie 
- mówi wice-
burmistrz Olaf 
Napiórkowski.

Wodne atrakcje przyciągają fot. Andrzej Buczyński

Na Wodniku można nie tylko pływać fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Wielkimi 
krokami zbliża 
się doroczne 
święto sztuki. Na 
ulicach miasta 
zagoszczą 
aktorzy teatrów 
ulicznych, 
muzycy 
i plastycy.

Doroczną imprezę trady-
cyjnie rozpocznie kilku-
dniowy plener malarski 
oraz warsztaty dla młodzie-
ży. W tym roku warszta-
ty filmowe poprowadzi re-
żyser Wiesław Saniewski, 
warsztaty taneczne instruk-
tor Żarskiego Domu Kultu-
ry Bożena Wróbel, a warsz-
taty teatralne prof. Leszek 
Mądzik, dyrektor artystycz-
ny Sceny Plastycznej KUL 
z Lublina.

W Rynku i na depta-
ku będzie można obejrzeć 
spektakle Kijowskiego Te-
atru Ulicznego „Highli-
ghts”, warszawskiej, aktor-
skiej grupy teatralno-kaba-
retowej Obustronni Ludzie, 
warszawsko-gdańskiego te-
atru „Katarynka”, łódzkie-
go teatru „Puppetterra”, 
aktorek Teatru im. Adama 
Mickiewicza w Częstocho-
wie, krakowskiego „Cok-

tail” czy zielonogórskiego 
Teatru Rozrywki. 

Rewelacyjnie zapo-
wiada się kilkugodzinny 
występ francuskiego klau-
na z zespołu Les ELéments 
DISPOnibles. Po mieście 
krążyć będzie niemy klaun, 
spotykając różnych miesz-
kańców. Za nim podążać 
będzie fotograf, który sfo-
tografuje wszystkie spotka-
nia. 

Miłośników dobrej 
muzyki czeka gratka, bo ra-
mach kilkudniowego festi-
walu wystąpi także jeden 
z najciekawszych zespołów 
polskiej sceny folkowej: 
„Muzykanci”. Grupa ma za 
sobą występy w wielu kra-
jach Europy, muzycy mają 
też za sobą liczne nagrania 
dla Polskiego Radia, Tele-
wizji Polskiej i innych eu-
ropejskich nadawców.

- Zapraszam serdecz-
nie nie tylko mieszkań-
ców Żar. Jest okazja zoba-
czyć na żywo wielu arty-
stów, którzy występują na 
ulicach europejskich miast 
i różnych festiwalach w ca-
łej Europie - zachęca Ro-
man Krzywotulski, dyrek-
tor Żarskiego Domu Kul-
tury.

Paweł Skrzypczyński

ŻARY 27 Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką

Francuski klaun z zespołu Les ELéments DISPOnibles przez kilka godzin będzie krążyć po uli-
cach i wchodzić w różnorakie relacje z mieszkańcami fot.Jef Rabillon

„Korowód tańca” to bardzo żywiołowy i kolorowy spektakl uliczny zawierający sceny komediowe i taneczne fot.ŻDK Żary

Grupa „Muzykanci” inspiruje się muzyką łemkowską, węgierską, bałkańską, cygańską i ży-
dowską, ma w repertuarze pieśni tradycyjne z niemal wszystkich zakątków Polski fot.ŻDK Żary

Artyści wyjdą na ulice
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Prof. Leszek Mądzik, założyciel Sceny Plastycznej KUL, uczest-
nik kilkudziesięciu festiwali teatralnych na pięciu kontynen-
tach, laureat wielu z nich, poprowadzi warsztaty teatralne  
z młodzieżą, które zakończą się spektaklem fot.Krzysztof Dubiel

W trakcie warsztatów prowadzonych przez Bożenę Wróbel 
uczestnicy poznają techniki tańca współczesnego, techniki 
teatralne i różne działania twórcze. Zwieńczeniem warszta-
tów będzie pokaz spektaklu „ulica T” fot.ŻDK Żary

Program 
Ż`ART - 27. Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką  
6-12.08.2018

PLENER I WARSZTATY ARTYSTYCZNE
6-11.08.2018 r. – Międzynarodowy Plener Malarstwa
6-7.08.2018 r. - godz. 10.00 – 15.00 – ŻDK, ul. Wrocławska 7 Warsztaty filmowe dla młodzieży kier. reżyse-
ra Wiesława Saniewskiego
8-12.08.2018 r. godz. 16.00-19.00 - sala widowiskowa „Luna” ŻDK Warsztaty Teatrów Tańca ŻDK dla dzieci 
i młodzieży pod kier. Bożeny Wróbel 
7-10.08.2018 r. – godz. 10.00 – 15.00 - sala widowiskowa „Luna” ŻDK Warsztaty teatralne dla młodzieży pod 
kier. Leszka Mądzika

SPEKTAKLE I AKCJE ARTYSTYCZNE
10.08.2018 r. - piątek
Rynek Miasta, deptak
godz. 11.00-15.00 – Klown Konzept – Francja
godz. 11.00 –”Piosenki z plecaka” z Asią i Klaunikiem Mikusiem-Pikusiem– Poznań
godz. 12.15 – „Zaklinacze węży” – Wrocław
godz. 16.00 – 19.00 – SWA, deptak - „Ściana sztuki 4” – akcja plastyczna dla wszystkich pod kier. J. Zauściń-
skiego
godz. 19:00 – „Wrocławska 7” – koncert zespołu ŻDK
godz. 20.00 – „Cyber – korpo - Polak”- Obustronni Ludzie (aktorska grupa teatralno – kabaretowa) – Warsza-
wa 
Park przy Al. Jana Pawła II
godz. 21.30 – „Zwój” - widowisko plenerowe w reż. Leszka Mądzika (Lublin) w wykonaniu młodzieży z Teatru 
Drewniana Kurtyna ŻDK

11.08.2018 r. – sobota
Rynek Miasta, deptak
godz. 10.00-14.00 – Klown Konzept – Francja
godz. 11.00 – „Kominiarczyk” – Teatr Coktail - Kraków
godz. 12.30 – „Żeglarze siedmiu mórz” – Teatr Rozrywki Trójkąt – Zielona Góra
godz. 14:00 – SWA ŻDK, ul. Rynek 17
Podsumowanie Międzynarodowego Pleneru Malarstwa 
godz.16.00 – „(OD)łączeni”- performance inspirowany twórczością Stefana Kaegi – pod kier. Alicji Wróbel
godz. 17:00 – koncerty zespołów rockowych ŻDK:
- „Ostatni piątek miesiąca”; „Przedwiośnie”; „Hangover” 
godz. 21.00 – „Korowód tańca” – Kijowski Teatr Uliczny Highlights – Ukraina 
godz. 22:00 - „Pozostał tylko ŻAR...” – pokaz ognia Sarovia Art

12.08.2018 r. - niedziela
Rynek Miasta, deptak
godz. 15.00 – „Morskie opowieści” – Teatr „Katarynka” – Warszawa, Gdańsk
godz. 16.00 – Powarsztatowy spektakl Teatrów Tańca ŻDK
godz. 17.00 – MUZYKANCI - Plenerowa potańcówka z Jackiem Hałasem
godz. 20.00 – „Scenariusz dla trzech aktorek” – Aktorki Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 
godz. 22.00 – „Jaki taki” – Teatr Puppetterra – Łódź
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ŻARY 300 lat 
temu król Polski 
August II Mocny 
odwiedził 
Żary. Miał 
okazję obejrzeć 
niedokończoną 
wówczas 
budowę pałacu 
Promnitzów. 
Wizyta była na 
tyle owocna, 
że rok później 
wspomógł 
finansowo 
żarskiego 
hrabiego.
Wspomnienie tego wy-
darzenia było głównym 
punktem dnia z muzyką  
i tamtą epoką na dzie-
dzińcu żarskiego pała-
cu. Wszystko to w ramach 
projektu „Telemann na po-
graniczu”. 

Oprócz koncertów 

zaprezentowane były cza-
sy, w których żył i kompo-
nował Georg Philipp Tele-
mann. Na scenie pokaza-
no modę oraz tańce dwor-
skie. Również mieszkańcy 
Żar przebierali się w stroje 
z tamtej epoki.

- Hrabio, będę mi-
le wspominał twoją gości-
nę w pięknych Żarach, mi-
mo że tutaj piekielny bała-
gan budowlany. Ale twoje 
serce i oddanie sprawia, że 
w Warszawie znajdę trochę 
dukatów i dam na dokoń-
czenie oraz wyposażenie 
twojego pałacu - powie-
dział król August do Erd-
manna Promnitza, zanim 
wsiadł do powozu, co wy-
wołało entuzjazm zgroma-
dzonego na dziedzińcu tłu-
mu mieszkańców. 

Wszyscy zastanawia-
ją się, czy król rzeczywi-
ście wróci za rok.

Andrzej Buczyński

Tłumy wiwatowały
na cześć króla

Dworskie życie i rozrywki fot. Andrzej Buczyński

Wiele ciekawych postaci przewinęło się tego dnia przez dziedziniec żarskiego pałacu
 fot. Andrzej Buczyński

Małe księżniczki próbowały malowania na drewnie fot. Andrzej Buczyński Królewska wizyta wzbudziła ogromne zainteresowanie mieszczan fot. Andrzej Buczyński
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Orszak królewski zajechał pod zamek fot. Andrzej Buczyński

August II Mocny łaskawie pozował do zdjęć fot. Andrzej Buczyński

Niektórzy mieszkańcy miasta ubrali się odświętnie fot. Andrzej Buczyński

Wiwat król  fot. Andrzej Buczyński
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Inspekcja Handlowa 
wzięła pod lupę 
jedzenie dla 
sportowców, małych 
dzieci i osób na 
diecie. Kontrolerzy 
mieli zastrzeżenia 
jedynie do 9,4 
proc. zbadanych 
produktów. 
Nieprawidłowości 
najczęściej dotyczyły 
oznakowania.

W trzecim kwartale 2017 r. In-
spekcja Handlowa sprawdza-
ła żywność, której oznakowanie 
sugerowało przeznaczenie dla 
określonych grup konsumentów. 
Przepisy określają pewne komu-
nikaty, którymi producenci mogą 
podkreślać szczególne właściwo-
ści swoich wyrobów, na przykład 
kiedy produkt można nazwać 
bezglutenowym, niskokalorycz-
nym - light, dla małych dzieci al-
bo suplementem diety. Nie wol-
no jednak twierdzić, że żywność 
pomaga w leczeniu albo że zapo-
biega chorobom.

Inspektorzy skontrolowa-
li 82 sklepy i 3 hurtownie z ca-
łego kraju. Sprawdzili 817 partii 
żywności. Ponad połowę z nich - 
427 stanowiły produkty dla ma-
łych dzieci, pozostałe były prze-
znaczone m.in. dla osób na diecie 
bezglutenowej - 191, dla spor-
towców - 68, dla diabetyków - 
45, dla odchudzających się - 21. 
Inspekcja nie badała preparatów 
dla niemowląt, ani żywności spe-
cjalnego przeznaczenia medycz-
nego.

Były zastrzeżenia
Nieprawidłowości wystąpiły w 
27 kontrolowanych placówkach 
- 31,8 procent. Inspekcja Han-
dlowa zakwestionowała 77 partii 
produktów - 9,4 procent. Najwię-
cej zastrzeżeń wzbudziło ozna-
kowanie. Przykłady złego ozna-

kowania: niezgodne z prawem 
oświadczenia, np. „niskokalo-
ryczny” przy produkcie o war-
tości energetycznej 367 kcal na 
100 g, podczas gdy takie sformu-
łowanie jest dopuszczalne, gdy 
produkt ma nie więcej niż 40 kcal 
na 100 g; sprzeczne informacje 
na opakowaniu, np. „środek spo-
żywczy specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego dla niemowląt 
i małych dzieci” oraz „po 12 mie-
siącu”, a „niemowlęta” to dzieci, 
które nie skończyły jeszcze ro-
ku, zaś „małe dzieci”, to dzieci  
w wieku od 1 do 3 lat.

Stwierdzono nieprawidło-
we nazwy produktów. Przykła-
dem może być określenie „na-
turalny” przy chlebach bezglu-
tenowych, w których były sub-
stancje zagęszczające, konser-
wanty lub barwniki, albo „moc-

no owocowy” kisiel, który za-
wierał tylko 0,1 proc. proszku 
truskawkowego. Inspektorzy za-
uważyli niewłaściwe informo-
wanie o alergenach, np. używa-
nie formułki „może zawierać śla-
dowe ilości…”, która jest niejed-
noznaczna, bo przepisy nie defi-
niują, co to znaczy śladowe ilo-
ści. Jeśli danego alergenu jest du-
żo, powinien się znaleźć w wyka-
zie składników. Jeśli prawdopo-
dobne jest zanieczyszczenie, pro-
ducent nie musi o nim informo-
wać, albo może użyć wyrażenia: 
„możliwa obecność…”, „może 
zawierać…” lub podobnego bez 
określenia „śladowe ilości”.

Badania w laboratorium
80 partii produktów trafiło do la-
boratorium, gdzie kontrolerzy po-
równali ich skład z informacjami 

na opakowaniach. Zakwestiono-
wali jedynie 4 partie, czyli 5 pro-
cent zbadanych produktów. Przy-
kładowo w gorzkiej czekoladzie 
wykryli zawyżoną w stosunku 
do deklarowanej w wartości od-
żywczej zawartość cukru, a tak-
że stwierdzili sacharozę i lakto-
zę, o których producent nawet nie 
wspomniał. Okazało się także, że 
w produktach dla niemowląt i ma-
łych dzieci było kilka razy więcej 
witaminy C, niż wynikało z infor-
macji na opakowaniach. 

Inspektorzy kazali tak-
że wycofać ze sklepów 10 partii 
przeterminowanych produktów. 
O nieprawidłowościach zawia-
domili wojewódzkie inspektora-
ty jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych oraz organy 
nadzoru sanitarnego. 

ATB (źródło: UOKiK)

ROZMAITOŚCI

REGION Dokładnie czytaj informacje na opakowaniu

Specjalna żywność 
pod kontrolą

Warto pamiętać:
- zdrowa osoba nie musi jeść „specjalnej” żywności, ani stoso-
wać jej, jako zamiennika zróżnicowanej diety,
- dokładnie czytaj informacje na opakowaniu takie jak nazwa, 
wykaz składników, wartość odżywcza, by upewnić się, że wy-
rób odpowiada twoim potrzebom,
- na opakowaniach z jedzeniem dla maluchów szukaj wieku, od 
którego dziecko może je spożywać,
- produkty dla osób chorych rozpoznasz po nazwie „Żywność 
specjalnego przeznaczenia medycznego” oraz stwierdzeniu 
„do postępowania dietetycznego…”, gdzie w miejsce kropek zo-
stanie wpisana nazwa choroby, zaburzenia lub schorzenia.

Inspekcja Handlowa sprawdza, czy producenci rzetelnie informują o swoich produktach fot. ARMG



Moja Gazeta       27 lipca 2018 19SPORT

ŻARY Już 11 sierpnia po 
raz pierwszy w mieście 
odbędą się Amatorskie 
Mistrzostwa Żar  
w układaniu kostki 
Rubika na czas.
Zawody zostaną rozegrane podczas 
uroczystego otwarcia parku przy uli-
cy Paderewskiego.

- Syn zaczął układać kostkę ja-
kiś czas temu, później zaczął to ro-
bić już na czas i kiedyś zapytał, czy są 
w Żarach lub okolicach osoby, które 
również się w to bawią - mówi Grze-
gorz Chmielewski. - Zawody mogłyby 
być dobrą okazją do spotkania, inte-
gracji i wymiany doświadczeń.

Kostka została wynaleziona 
przez Węgra Erno… Rubika w 1974 ro-
ku. W Polsce pojawiła się też dawno, 
bo na początku lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Wówczas układa-
li ją prawie wszyscy. Okazuje się, że 
moda kostki nie minęła bezpowrotnie 
i nadal wiele osób bawi się w jej ukła-
danie. Są organizowane różnego ro-
dzaju zawody, jednak w naszym wo-
jewództwie takowe się nie odbywają.

- Pomyślałem, że akurat otwar-
cie parku na osiedlu, będzie bar-
dzo dobrą okazją, aby takie zawody  
zorganizować w naszym mieście  
i przekonamy się, ile osób bawi się  
w układanie kostki - dodaje Grzegorz 
Chmielewski

REGULAMIN
Cel turnieju:
• popularyzacja speedcubingu jako 
dyscypliny sportowej,
• popularyzacja czynnego wypoczynku.
Organizatorzy: Grzegorz Chmielewski, 
Piotr Chmielewski, Bartosz Fabiańczyk.
Miejsce: Park przy ul. Czerwonego 
Krzyża
Harmonogram:
14:30-15:00 - rejestracja zawodników,
15:00-18:00 - zawody
18:00 - ogłoszenie wyników, dekoracja 
zawodników

Uczestnictwo:
W zawodach mogą brać udział dzieci, 
młodzież oraz dorośli.
Zawody przeprowadzone zgodnie  
z regulaminem WCA (http://www.spe-
edcubing.pl/content/polskie-tluma-
czenie.pdf)
Konkurencja polega na ułożeniu kostki 
Rubika 3x3 na czas.
Pomiar czasu przy pomocy timera.…
Wynik końcowy stanowi średnia cza-
sów z 5 ułożeń.
W zależności od liczby uczestników zo-
stanie ustalony limit czasu jednego 
ułożenia.
W przypadku kiedy Zawodnik nie posia-
da własnej kostki Organizator zapew-
nia Uczestnikowi kostkę na czas wyko-
nania ułożenia (MFG Thunderclap V2).
Limit uczestników: 15
Dla najlepszych puchary i nagrody rze-
czowe! ……
Organizator zastrzega możliwość wpro-
wadzania zmian w regulaminie.
Organizator nie ponosi odpowiedzial-
ności za zaistniałe nieszczęśliwe wy-
padki oraz za rzeczy zagubione podczas 
trwania turnieju.
Udział w zawodach jest bezpłatny.
Zawodnicy niepełnoletni muszą posia-
dać pisemną zgodę na udział w turnieju 
rodzica bądź opiekuna prawnego.
Zawodnicy pełnoletni biorą udział  
w turnieju na własną odpowiedzialność.
Każdy zawodnik biorący udział w tur-
nieju wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych wyłącznie 
do celów związanych z realizacją tur-
nieju przez organizatora.
Każdy uczestnik biorący udział w tur-
nieju jest świadomy, że w trakcie tur-
nieju mogą być przeprowadzone na-
grania filmowe, zdjęcia, wywiady  
z uczestnikami turnieju i wyraża zgodę 
na publikację swego wizerunku w rela-
cjach z przebiegu turnieju, zamieszczo-
nych w mediach i materiałach promo-
cyjnych organizatora.
Zgłoszenia do zawodów i szczegółowe 
informacje: grzegorz.chmielewski@ad-
res.pl ATB

Będą mistrzostwa 
z kostką Rubika

Radny miejski Grzegorz Chmielewski wraz z synem Piotrem zachęcają do spróbowania 
swoich sił w tej niecodziennej dyscyplinie sportowej fot. Andrzej Buczyński

Pobiegali 
w górach
ŻARY Kolejne starty 
lokalnych biegaczy. Tym 
razem podczas Izerskiego 
Weekendu Biegowego.

Krzysztof Cieślak z Żar ukończył dystans 
półmaratonu z czasem 1:24:46, co dało mu 
12 miejsce w klasyfikacji generalnej oraz  
1 w kategorii wiekowej M50.

W imprezie wystartowali też mię-
dzy innymi: Marcin Grześkowiak - 
1:43:15, Stanisław Welke - 1:43:26, 
Edward Kosałka - 2:06:07, Aleksan-
dra Glóra - 2:12:24, Rafał Kunicki - 
2:19:11, Piotr Lenda - 2:35:14, Sylwe-
ster Buczyński i Marek Buczyński, któ-
rzy ukończyli bieg z identycznym cza-
sem 2:50:14. ATB

Krzysztof Cieślak uzyskał bardzo dobry rezultat fot. Stanisław Buczyński

Pochodzący z Jasienia bracia Sylwester i Marek Buczyńscy fot. Stanisław Buczyński
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Koleżeński maraton
ŻARY Impreza 
zorganizowana 
już po raz czwarty. 
Nieoficjalna, 
koleżeńska, ale 
ma stałe grono 
sympatyków.
Pomysłodawcą całego przedsię-
wzięcia, którego głównym założe-
niem od samego początku jest in-
tegracja środowiska biegaczy oraz 
dobra zabawa, jest pochodzący z 
Żar, a mieszkający obecnie w Po-
znaniu Krzysztof Czerski. Swój 
pięćdziesiąty maraton w życiu 
chciał przebiec właśnie w Żarach  
i tak narodził się Koleżeński Cross 
Maraton Zielony Las.

W czwartej edycji tej nieco-
dziennej imprezy biegowej wzię-
ło udział prawie siedemdziesiąt 
osób. Dla porównania - w pierw-
szej pobiegło 30 osób. Wytyczo-
na w Zielonym Lesie trasa mia-
ła w tym roku około 10,9 kilo-

metra. Aby zostać sklasyfikowa-
nym, należało przebiec minimum 
dwa okrążenia, czyli w przy-
bliżeniu dystans półmaratonu.  
Dalej już była dowolność. Trzy 
kółka czy cztery, to już decy-
zja każdego z uczestników. Naj-
wytrwalsi zrobili maksymalną  
trasę, która przekraczała standar-
dowy maratoński dystans. Trze-
ba też podkreślić, że zróżnicowa-
ny teren wymagał więcej wysiłku, 
a upalna wręcz pogoda na pewno 
nie była sprzymierzeńcem.

- Żarskie środowisko bie-
gowe jest fantastyczne. Dla po-
równania, w Poznaniu absolutnie 
nie ma takiej integracji, jaka jest  
w Żarach. Nie ukrywam, że trosz-
kę zazdroszczę tego, jak społe-
czeństwo żarskie garnie się do 
biegania i pomagania przy organi-
zacji imprez biegowych - powie-
dział Krzysztof „Czarek” Czerski.

Andrzej Buczyński Tak zaczęła się czwarta edycja koleżeńskiego maratonu fot. Andrzej Buczyński

Okrążenie, nawodnienie, złapanie oddechu, nawrotka, od początku fot. Andrzej Buczyński Krzysztof Czerski w płomiennej przemowie motywującej fot. Andrzej Buczyński

Fragment biegu po asfalcie, a potem już będzie las fot. Andrzej Buczyński
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Cały dystans ukończyli:
Klasyfikacja Open Kobiet:
1. Agnieszka Górska - 4:29:02
2. Ewelina Nawrocka - 5:12:50
3. Diana Reguła - 5:19:26
Klasyfikacja Open Mężczyzn:
1. Bartosz Grzegorczyk - 3:25:14
2. Artur Przybysz - 3:32:11
3. Stanisław Kuźmiak - 4:01:37
4. Mariusz Ficygowski - 4:17:14
5. Piotr Zabilski - 4:28:46
6. Łukasz Kowczyk - 4:34:10
7. Mariusz Stężycki - 4:40:30
8. Marek Włudarski - 4:45:46
9. Paweł Kozieł - 4:47:06
10. Roman Oskierko - 4:51:36
11. Radosław Skręta - 5:00:30
12. Maciej Włudarski - 5:12:50
13. Paweł Nowakowski - 5:18:26
14. Mateusz Morawski - 5:24:23

Agnieszka Górska tryumfatorką kategorii Open kobiet fot. Andrzej BuczyńskiBiegały panie fot. Andrzej BuczyńskiBiegali panowie fot. Andrzej Buczyński

Pamiątkowy medal tegorocznej edycji koleżeńskiego maratonu
fot. ARMG

Tuż przed startem, wszyscy w dobrych nastrojach. Ponad 20, 30, albo 40 kilometrów nikogo chyba nie przeraża fot. Andrzej Buczyński
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BESKID BOŻNÓW - CZARNI PRZYBYMIERZ
BUDOWLANI II LUBSKO - STAL JASIEŃ

CARINA II GUBIN - RELAX GRABICE
ENERGETYK DYCHÓW - BŁĘKITNI ZABŁOCIE

GARBARNIA LESZNO GÓRNE - KWISA TRZEBÓW
KS LIPNA - NYSA PRZEWÓZ

KS RADOSZYN - KLON BABIMOST
ŁKS ŁĘKNICA - BUDOWLANI GOZDNICA

LZS ZJEDNOCZENI BRODY - LZS KADO GÓRZYN

PIAST LUBANICE - WKS ŁAZ
PIAST PARKOVIA TRZEBIECHÓW - DRZONKOWIANKA RACULA

POGOŃ WSCHOWA - ORZEŁ SZLICHTYNGOWA
SOKÓŁ KALSK - MEWA CIGACICE

SPARTA GRABIK - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE
SPARTA MIODNICA - FADOM NOWOGRÓD

START ZIEL- BRUK PŁOTY - PODKOLEGIUM SĘDZIÓW ZG
TRAMP-KARP OSIECZNICA - CZARNI CZARNOWO

VICTORIA SZCZANIEC - MEDYK I CIBÓRZ ATB

Pierwsza runda Pucharu Polski
PIŁKA NOŻNA 
15 sierpnia o godzinie 15.00 
rozegranych zostanie  
18 meczy pierwszej rundy 
Pucharu Polski dla Okręgu 
Południe. Łącznie na 
boiskach spotka się  
36 drużyn z klas B i A. 

Unia na sparingach
PIŁKA NOŻNA 
Piłkarze Unii trenują 
przed nadchodzącą 
rundą jesienną.

Unia Kunice pozostała w klasie 
okręgowej dzięki wycofaniu się 
z rozgrywek Amatora Bobrowni-
ki. Swój pierwszy mecz ligowy 
na wyjeździe rozegra 11 sierpnia  
z Piastem Czerwieńsk

W ostatnim meczu sparin-
gowym kuniczanie podejmowali 
u siebie A-klasową Granicę Żarki 
Wielkie. Gospodarze stracili jedną 
bramkę, ale za to strzelili aż sześć.

Na listę strzelców Unii wpi-
sali się: Krystian Goc, Sebastian 
Goc, Piotr Kuś, Paweł Karbowski, 
Jacek Rutkowski i Michał Golde-
wicz. 

W sobotę przed piłkarzami 
Unii wyjazdowe spotkanie do Nie-
miec, gdzie rozegrają mecz z dru-
żyną SV Ruhlsdorf 1893 e.V.  ATB Piłkarze Unii wychodzli na boisko w dobrych nastrojach fot. Andrzej Buczyński

Kibice przyglądają się swojej drużynie fot. Andrzej BuczyńskiNiedługo się okaże, jaką Unię zobaczymy w kolejnym sezonie fot. Andrzej 
Buczyński
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SPRZEDAM

 u Sprzedam - PEUGEOT 308 
1598cm3 ,benzyna ,rok produkcji 
2010 ,bezwypadkowy ,kupiony w 
polskim salonie ,stan bardzo dobry. 
Cena do negocjacji - 17000 zł Tel. 
603420045

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

 u Seat leon 2001. 1.9 tdi. Sprze-
dam 8500 zł Tel. 664 498 942

 u Pilnie sprzedam działkę ogrod-
niczą na ul.pokoju rod kolejarz na 
działce jest altanka, wc, drzewa, 
krzewy owocowe, winorośle. Tel. 
601 776 483

 u Sprzedam umywalkę, Torebka 
Louis vitton, słuchawki dr. Beats drei 
monster, ościeżnice i tunel biały fir-
my Porta oryginalnie zapakowany 
, kserokopiarka- 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 wy-
ciąganą wlewką zlewozmywakową. 
Tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam umywalkę Torebka 
Louis Vitton, słuchawki dr Beats drei 
monster. Ościeżnice i tunel biały fir-
my  Porta oryginalnie zapakowany, 
nowe kserokopiarka. Tel. 53 052 10 
33

 u Sprzedam nową baterię z wycią-
ganą wylewką zlewozmywakową. 
Tel. 53 052 10 33

 u Regał, szafka na buty, uchwyt 
ścienny na telewizor 40-55 cali.

 u Sprzedam lodówkę turystyczną, 
namiot plażowy nowy. Grzejnik ła-
zienkowy nowy, umywalka nowa i 
używana z baterią lub bez baterii. 
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 uni-
katowe. 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 

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

MOTORYZACJA

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

 u Sprzedam - PEUGEOT 308 
1598cm3 ,benzyna ,rok produkcji 
2010 ,bezwypadkowy ,kupiony 
w polskim salonie ,stan bardzo 
dobry. Cena do negocjacji - 17000 
zł   Tel. 603420045

 u Sprzedam - PEUGEOT 308 
1598cm3 ,benzyna ,rok produkcji 
2010 ,bezwypadkowy ,kupiony 
w polskim salonie ,stan bardzo 
dobry. Cena do negocjacji - 17000 
zł   Tel. 603420045

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

 u Zdecydowanie sprzedam 
Opel Zafira 2003r diesel 2.0 DTI 
lub zamienię na Opla Meriwa B 
rok pr.2011 lub 2012 w benzy-
nie pojemności 1.4 cm3 z do-
płatą.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 Kup auto na polskich tabli-
cach w cenie do 3000 zł. Tel. 724 
040 418

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

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

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

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

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 
domu klienta. Tel. 694 632 348

 u Serwis naprawa pralek AGD 
zmywarek, elektronarzędzi. Wy-
pożyczalnia sprzętu ogrodowe-
go i budowlanego. Szybko tanio 
i solidnie. 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 Remonty mieszkań. Tel. 519 
491 636

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

 u Gładź, malowanie, tapeto-
wanie itp. wykonam, okolice 
Żagania. Tel. 727 247 315

 u Zdun - wykonam prace 
zduńskie,piece, kuchnie kaflo-
we i przystawki. tel. 530 908 
452 Tel. 68 451 17 70

 u Hydraulik, montaż central-
nego ogrzewania, kotłownie, 
instalacje wodne, gazowe, ka-
nalizacyjne, miedź, plastik, pp 
Tel. 609 755 357

 u Ogrody przytnę, drzewka 
owocowe, uformuję krzewy 
ozdobne, wytnę zbędne drze-
wa, usunę wywroty. Tel. 794 
477 922

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

 u Anteny satelitarne i tele-
wizji naziemnej dvbt, montaż 
, ustawienie, naprawa. Tel. 606 
403 027

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

 u Naprawy instalacji elek-
trycznych, montaż, moderniza-
cja, podłączenie nowych urzą-
dzeń ,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 propozy-
cje. 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 propozy-
cje. Tel. 57 669 29 71

 u Budowlaniec Szuka pracy. 
Tel. 889 684 622

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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Pieczone warzywa
Składniki:
• mały kalafior lub pół dużego
• … mała cukinia
• … jedna, dwie czerwone papryki
• … ew. kilka różyczek brokuła
• … kilka pieczarek ( ok. 200 g)
• … 4 łyżki oliwy
• … skórka otarta z połowy cytryny
• … ząbek lub dwa czosnku
• … sól (ok. łyżeczki)
• … 1/2 łyżeczki najlepiej – wędzonej, ostrej lub 

słodkiej papryki
• … dwie łyżki soku z cytryny
• … łyżeczka masła
• … ew. dwie łyżki prażonego słonecznika, sezamu 

lub pestek dyni do posypania,
• można dać na całość łyżkę pokruszonego sera 

feta lub startego parmezanu
• … pęczek natki pietruszki

Wykonanie
Dużą blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia. 
Warzywa pokroić, kalafior na plastry lub nieduże 
różyczki, brokuł na różyczki, paprykę pozbawić 
środka i ciąć w paski, pieczarki na pół lub ćwiart-
ki, cukinię w grube plastry. Oliwę wymieszać  
z rozgniecionym czosnkiem, solą papryką i skór-
ką otartą z cytryny. Mieszanką możliwie równo 
polać ułożone na blasze warzywa bez cukinii. 
Wstawić do piekarnika, na drugą półkę od dołu 
i piec ok. 15 minut, dodać lekko oprószoną solą 
cukinię i piec jeszcze 15 minut w temperaturze 
180 st. C. Warzywa powinny zmięknąć, ale zacho-
wać jędrność.
Wyjąć z piekarnika, przełożyć do miski, położyć 
na wierzchu wiórki masła, skropić sokiem cytry-
ny, posypać natką pietruszki i delikatnie prze-
mieszać. Posypać na wierzchu podprażonymi na 
suchej patelni ziarnami ew. pokruszonym serem 
feta lub startym parmezanem.

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

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

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

 u Tarot- terapia duszy profe-
sjonalne porady Miłość ,Zdro-
wie,finanse 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, bioenergote-
rapia, kartomancja. Tel. 57 607 
83 03

 u Marta umów się ze mną 6 Tel. 
724 997 372

NIERUCHOMOŚCI

 u Zamienię mieszkanie so-
cjalne na komunalne takie sa-
mo lub większe. Może być do 
małego remontu, 2 pokojowe 
z aneksem kuchennym z ła-
zienkami o powierzchni 35m2, 
ogrzewanie piec kaflowy. Tel. 
723 903 732

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

 u Kupię lub zamienię swoje 
super mieszkanie na 2-3 po-
kojowe w bloku na osiedlu w 
Tuplicach. tel.512308726 Tel. 
510 004 048

 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 - 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 Żary - polecamy na sprze-
daż 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 Żary - lokal usługowy na 
parterze w kamienicy o pow. 
40 m2 w cenie 100 tys. Partner 
Nieruchomości. Tel. 53 330 89 99

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

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

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

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

 u Żary-centrum, lokal 110m2 
do wynajęcia, Partner 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 budowlana 
30ar, 45 tys. PLN, Partner Nieru-
chomości Żary. Tel. 887-758-384

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

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

ROLNICTWO

 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

 u Sprzedam maszyny rolnicze.
Likwidacja gospodarstwa.  Tel. 
726307909 

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

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

Przyczepa samozbiera-
jąca, rok 2001, 

Tel. 699-932-056

fot. ARMG

REKLAMA

Pieczone placki 
ziemniaczane 
w formie na 
muffinki
Składniki:
• ok. 300 g ziemniaków startych na gru-

bych oczkach tarki
• … mała cebula
• … jajko
• … 1 łyżka roztopionego masła
• … szczypta soli, czarnego pieprzu, odro-

bina chilli
• … ew. łyżka siekanej pietruszki, szczy-

piorku, bazylii, oregano lub innych
• ulubionych ziół

Wykonanie
Ze podanych składników przygotujemy 12 
szt. placków. Formy na muffinki wysmaro-
wać masłem lub olejem, jeśli są metalowe, 
posypać tartą bułką. Silikonowych posypy-
wać nie trzeba. Piekarnik ustawić na 200 
stopni.
Ziemniaki zetrzeć na dużych oczkach tarki. 
Cebulę – na mniejszych, choć duże też będą 
dobre.
Wymieszać wszystko z jajkiem, rozpuszczo-
nym masłem i przyprawami. Masą ziemnia-
czaną wykleić dół i boki dołków foremek. 
Wstawić do nagrzanego piekarnika (funkcja 
góra/dół), na środkową półkę i piec ok. 25 
minut na złoty kolor.
Placki podawać z farszem z podsmażonych 
plastrów wędzonego boczku, kilku piecza-
rek, cebuli i papryki. Można również je po-
dać z gulaszem węgierskim lub tradycyjnie 
ze śmietaną.
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• Księgowa Żary 1
• Specjalista do spraw administracyjno-go-

spodarczych Lubsko 1
• Młodszy asystent Żary 1
• Pracownik biurowy Żary 1
• Strażnik w Parku Krajobrazowym „Łuk 

Mużakowa” Łęknica 1
• Nauczyciel klasy dla dzieci z autyzmem 

Lubsko 1
• Nauczyciel techniki Lubsko 1
• Nauczyciel wychowania fizycznego 

Lubsko 1
• Nauczyciel muzyki Lubsko 1
• Nauczyciel świetlicy szkolnej Lubsko 1
• Nauczyciel – terapia metodą Tomatisa 

Lubsko 1
• Nauczyciel terapeuta integracji senso-

rycznej Lubsko 1
• Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Tuplice 2
• Nauczyciel wspomagający Tuplice 1
• Nauczyciel języka niemieckiego Wicina 1
• Nauczyciel języka angielskiego Wicina 1
• Nauczyciel matematyki (z informatyką) 

Wicina 1
• Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

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

etatu) 1
• Technik informatyk Żary 1

• Majster obwodu drogowego Lubsko 1
• 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
• Pomocnik rzeźnika-wędlliniarza Żary 3
• Sprzedawca w branży spożywczej Żary 3
• Kasjer/ Sprzedawca Lubsko 1
• Sprzatacz posesji Żary 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

• 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
• Elektryk /operator  (Żagań) 1
• Kasjer sprzedawca (Iłowa) 2
• Kelner/barman (Żagań) 2
• Kierowca C+E (Borowina) 1
• Kierowca C+E w transporcie między-

narodowym (Kraje UE) 1
• Kierowca kat. B (Żagań) 5
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Polska) 1
• Kierownik budowy (Borowina) 1
• Kierownik magazynu (Wiechlice) 1
• Kucharz (Iłowa) 1
• Kucharz (Żagań) 2
• Listonosz (Iłowa) 1
• Logistyk (Żagań) 1
•  Magazynier - kierowca (Szprotawa)
• Magazynier/kierowca (Żagań) 1
• Monter Instalacji Elektrycznych 

(Żagań/ Poznań) 4
• Monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych (woj. lubuskie) 2
• Monter Instalacji Sanitarnych (Ża-

gań/ Poznań) 5
• Monter sieci wodnych i kanalizacyj-

nych (Żagań) 3

• 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
• Nauczyciel (Żagań) 1
• Operator ładowarki (Żagań) 1
• Operator maszyn przędzalniczych 

(Żagań) 4
• Operator maszyn sortująco - kruszą-

cych (Gorzupia) 1
• Opiekuna świadczącego specjali-

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

• Pakowacz ręczny (Szprotawa) 20

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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Jack Ryan (Chris Pine) pracuje jako analityk 
fi nansowy na Wall Street. W rzeczywistości od 
dziesięciu lat jest agentem CIA, który działa 
pod przykrywką. Jego zwierzchnikiem jest 
Thomas Harper (Kevin Costner). Przypadkiem 
Ryan odkrywa, że jeden z najpotężniejszych 
rosyjskich oligarchów, Wiktor Czerewin (Ken-
neth Branagh), w porozumieniu z tamtejszym 
rządem przygotowuje się do brutalnego aktu 
terroryzmu. Ma on na celu ekonomiczny upadek 
USA. Ryan wyrusza na misję do Moskwy.

TVN fi lm sensacyjny, Rosja, USA, 2014

Jack Ryan: Teoria chaosu20:00

Piątek

TVP1

21:05

Sobota

Rok 1945. W Ameryce Południowej szukają 
schronienia najgroźniejsi zbrodniarze wo-
jenni. Przedostają się tam z pomocą Banku 
Watykańskiego i zrzeszającej byłych esesmanów 
organizacji Odessa. Patagonia, rok 1960. Eva 
(Natalia Oreiro) i jej mąż Enzo (Diego Peretti) 
wraz z trójką dzieci jadą objąć w spadku hotel 
nad jeziorem Nahuel Huapi. Po drodze poznają 
kulturalnego Niemca, który staje się pierwszym 
gościem pensjonatu. Nieznajomy zwraca szcze-
gólną uwagę na będącą w bliźniaczej ciąży Evę.

Richie Furst kształci się na Uniwersytecie 
Princeton. Podczas krachu giełdowego na Wall 
Street stracił cały majątek. Teraz zarabia na studia, 
pozyskując graczy w internetowych kasynach. 
Po jednym z incydentów dziekan stawia mu 
ultimatum: koniec z hazardem albo wyrzucenie 
z uczelni. Furst postanawia zagrać ostatni raz, 
wykorzystując wszystkie pieniądze przeznaczone 
na naukę jako elektroniczną walutę. Przegrywa. 
Podejrzewając oszustwo, udaje się do Kostaryki 
na spotkanie się z założycielem strony.

TVP2 dramat historyczny, Francja, Argentyna, 2013thriller, USA, 2013

Anioł śmierciŚlepy traf 23:50

Niedziela

Frank Barnes jest maszynistą. W ramach 
rutynowego zadania ma przetransportować 
z fabryki cynku 20 wagonów surowca. Pomaga 
mu w tym Will Colson, który pełni rolę kierownika 
pociągu. Pierwszy wspólny dzień nie zapowiada 
się dobrze. Frank nie ufa kompetencjom Willa i nie 
widzi w nim materiału na sumiennego pracown-
ika. Tymczasem na stacji Fuller Yard dwaj inni 
kolejarze popełniają serię bezmyślnych błędów, 
po których nagle odjeżdża bez maszynisty pociąg 
towarowy liczący 39 wagonów.

POLSAT thriller, USA, 2010

Niepowstrzymany20:05

Poniedziałek

Jed Eckert (Chris Hemsworth) powraca z wojska 
do Spokane w stanie Waszyngton, gdzie miesz-
kają jego młodszy brat Matt (Josh Peck) i ojciec 
(Brett Cullen). Niedługo cieszy się jednak ze 
spotkania z rodziną. Wkrótce miasteczko przeży-
wa inwazję północnokoreańskich spadochro-
niarzy. Wybuchła wojna. Obce wojska przejmują 
kontrolę nad znaczną częścią kraju. Mieszkańcy 
USA są internowani bądź poddawani komu-
nistycznej indoktrynacji. Ojca Jeda i Matta ginie 
z ręki okrutnego kapitana Cho. 

TVP2 fi lm wojenny, USA, 2012 

Czerwony świt20:45

Wtorek

40-letnia Susan Cooper pracuje w CIA jako 
analityk. Nigdy nie bierze udziału w misjach 
w terenie, lecz mimo to ma na swoim koncie 
liczne zasługi. Obdarzona superpamięcią 
kobieta jest bowiem partnerką, uszami i oczami 
agenta Bradleya Fine’a, który otrzymuje konk-
retne zadania do wykonania. Ich współpraca 
przebiega bez zarzutu do dnia, w którym 
mężczyzna popełnia poważny błąd i ginie z ręki 
Rayny, córki handlarza bronią, a Cooper nie 
może temu zapobiec.

POLSAT komedia, USA, 2015

Agentka20:40

Środa

Korpulentny, bardzo nieśmiały profesor chemii 
Sherman Klump (Eddie Murphy) postanawia 
się ustatkować i założyć rodzinę. Wybranką 
jego serca jest koleżanka z pracy Denise Gaines 
(Janet Jackson). Atmosferę przygotowań do 
ślubu zakłóca niespodziewany powrót alter 
ego naukowca - Buddy’ego Love - który planuje 
ukraść wynaleziony przez profesora eliksir przy-
wracający młodość. Sherman ukrywa miksturę 
w domu rodziców. Przez przypadek używa jej 
jego ojciec i odzyskuje młodość.

TVN komedia, USA, 2000

Gruby i chudszy II: Rodzina Klumpów22:30

Czwartek

MAGAZYN SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM SF MELODRAMAT SERIAL FABULARNY SERIAL OBYCZAJOWY FILM AKCJI

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

piątek 27 lipca

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

Sułtanka Kösem - serial 
kostiumowy, prod. Turcja

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

- 24 godziny w Górach 
Skalistych

09:05 Ranczo - serial 
obyczajowy TVP

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 

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

nowela historyczna TVP
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:08 Pogoda dla żeglarzy
20:12 Alarm! - magazyn
20:25 Sport
20:30 Tour de Pologne
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:35 Big Music Quiz 
22:35 DiscoPoland 
23:10 Ambassada - komedia
01:00 Egzorcyzmy Dorothy 

Mills - thriller

05:20 Koło fortuny 
06:00 Na dobre i na złe - serial
06:55 Afryka od kuchni 

- Mount Elgon, Uganda
07:20 Makłowicz w podróży 

- Hiszpania - “Prowincja 
Sewilla” magazyn

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

Extra0
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:00 Coś dla Ciebie
14:25 Makłowicz w podróży 

- Hiszpania - “Prowincja 
Kordoba” 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
18:30 Bieg Powstania 

Warszawskiego - 
felieton

18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami 

- telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:10 Za ciosem - fi lm fabu-

larny, prod. USA, 1998
21:50 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - serial
23:35 Julie de Maupin - fi lm
01:25 Kontakt - serial 
02:30 XVII Mazurska Noc 

Kabaretowa. Mrągowo 
2015 - widowisko

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła 
10:30 Ukryta prawda 

- 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

20:00 Jack Ryan: 
Teoria chaosu 
- fi lm sensacyjny,
 USA, Rosja, 2014, 
reż. Kenneth Branagh, 
wyk. Chris Pine, Keira 
Knightley, Kevin Costner, 
Kenneth Branagh

22:10 Windykatorzy 
- fi lm S-F, USA, Kanada, 
2010, reż. Miguel Sapoch-
nik, wyk. Jude Law, Forest 
Whitaker, Alice Braga, Liev 
Schreiber

00:25 Błękitna fala 
- fi lm obyczajowy, USA, 
Niemcy, 2002, reż. John 
Stockwell, wyk. Kate 
Bosworth

02:35 Kuba Wojewódzki
- talk show

03:40 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
prod. Polska, 2013, 
reż. Jakubowski Szymon, 
wyk. Cieślak Bronisław, 
Krupski Marek

09:15 SuperPies
09:45 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediow

20:10 Gwiezdne wojny: 
Część IV 
- Nowa nadzieja

22:55 Umów się ze mną. 
Take me out

00:30 Droga bez powrotu 6: 
Hotel na uboczu
-  horror

 Szósta część sagi o klanie 
kanibali zamieszkujących 
lasy Zachodniej Wirginii. 
Były makler giełdowy 
Danny otrzymuje w spad-
ku położony na uboczu 
hotel. Przechodzący 
kryzys emocjonalny, 
chłopak udaje się do 
pensjonatu położonego
w Hobb Springs. 

03:05 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach

08:30 Studio Kultura 
- Rozmowy - Marcin 
Pieńkowski

09:05 Panna Nikt 
- dramat, prod. Polska, 
1996, reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Anna Wielgucka,  
Maria Mucha, Anna Powi-
erza, Stanisława Celińska, 
Małgorzata Potocka, 
Leszek Teleszyński

11:00 Tajemnica Enigmy 
- serial TVP

12:45 Studio Kultura 
- Rozmowy - Marcin 
Pieńkowski

13:05 46 Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki 
Współczesnej 
Warszawska Jesień 
2003 - Nowa Generacja 

14:05 Ikony muzyki - David 
Bowie - cykl dokumental-
ny, prod. Wielka Brytania

15:00 Pestka - melodramat, 
prod. Polska, 1995

16:40 Cudowne miejsce - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska

18:20 Żywa Kolekcja - Koji 
Kamoji - reportaż

18:45 Rozalka Olaboga 
- serial przygodowy TVP

19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Na wschód od 

Hollywood - Znieważona 
ziemia - dramat

22:00 Całe życie w kinie 
- fi lm dokumentalny

23:00 Dziennik fi lozofa 
23:15 46 Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki 
Współczesnej 
Warszawska 
Jesień 2003

00:15 Milczenie - fi lm 
02:00 Informacje kulturalne

04:50 Kontrakt na miłość 
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 

14:55 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań.

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Pocałunek smoka
Chiński policjant, Liu Jian, 
przybywa do Paryża, by 
prowadzić śledztwo wraz 
z tamtejszymi służbami. 
Kiedy zostaje wrobiony 
w morderstwo, pomaga 
mu przypadkowo poznana 
prostytutka, Jessica. 

21:55 Wilk wojny 
23:35 Spartakus: Krew 

i piach 
02:05 Biesiada na cztery

pory roku - serial
03:55 Menu na miarę 

- fabularny

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, 
prod. USA

19:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

20:00 Baśń z tysiąc 
drugiej nocy
- fi lm przygodowy, 
Niemcy, 2009, reż. Lars 
Bühel, wyk. Karl Alexander 
Seidel, Amrita Cheema

22:10 W doborowym 
towarzystwie 
- fi lm komedia, 
USA, 2004, reż. Paul 
Weitz, wyk. Topher Grace, 
Scarlett Johansson, Marg 
Helgenberger, David 
Paymer

00:30 Rush - serial, USA
01:30 Uprowadzona - serial
02:30 Moc Magii

06:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny

07:05 Kacper: Szkoła 
postrachu

08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

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

- serial obyczajowy
20:00 Dylan Dog: Detektyw 

mroku - USA, 2010, 
reż. Munroe Kevin, wyk. 
Briem Anita, Huntington 
Sam, Routh Brandon 

 Obdarzony nadnaturalną 
mocą prywatny detektyw 
Dylan Dog tropi potwory 
na bagnach Luizjany.

22:20 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

00:20 Kontrakt na zabijanie
- fi lm sensacyjny
 Były policjant Ray zabiera 
nastoletniego syna na 
biwak, który ma poprawić 
ich nienajlepsze ostatnio 
relacje. Na trasie ich 
wyprawy ma miejsce pró-
ba odbicia eskortowanego 
przez policję płatnego 
zabójcy, Cardena , który 
w przeszłości pracował 
na zlecenie rządu. 
W ucieczce pomagają 
mu byli komandosi. 

02:30 Zagadkowe zgony
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

04:00 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy
prod. Polska
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04:10 Klan - telenowela TVP
05:20 Jak to działa - Biopaliwa 

- magazyn
05:50 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

- Chojnice - magazyn
09:15 Studio Raban
09:45 Rodzinny ekspres 

- magazyn
10:15 Słodkie życie 

- Poszukiwany - sitcom
10:50 Janosik - W obcej skórze - 

serial TVP
11:40 Opole na bis - koncert
12:05 Leśniczówka
13:50 Teo - ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn
14:20 Fundusze Europejskie 

14:40 Komisariat 
- Matka i syn - serial TVP

15:15 Wojenne dziewczyny 
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 

- serial obyczajowy TVP
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 The Wall. Wygraj 

marzenia 
- teleturniej

18:55 Opole na bis - koncert
19:20 Sport - zapowiedź
19:30 Wiadomości
20:07 Tour de Pologne
20:10 Komisarz Alex - serial
21:05 Hit na sobotę - Ślepy 

traf - fi lm sensacyjny
22:45 Dług - dramat
00:40 Piłka nożna - Interna-

tional Champions Cup 
03:05 Ambassada - komedia
04:55 Zakończenie dnia

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

- serial TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Pogoda Flesz
11:35 Makłowicz w podróży 

- Bośnia i Hercegowina 
12:10 Gwiazdy w południe 

- Wspaniała Gilly - fi lm 
obyczajowy, prod. USA, 
2016, reż. Stephen Herek

14:00 Familiada 
- teleturniej

14:30 Koło fortuny 
- program rozrywkowy

16:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

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 

- teleturniej
19:55 Kocham Cię, Polsko! 

21:35 La La Poland 
- program rozrywkowy

22:30 XXII Festiwal Kabaretu 
w Koszalinie 2016 
- Park Rozrywki 
- program rozrywkowy

00:30 Twardziele 
- komedia, prod. USA, 
1986, reż. Jeff  Kanew, 
wyk. Kirk Douglas, Burt 
Lancaster, Charles Durn

02:25 Za ciosem
- fi lm fabularny,
prod. USA, 1998, 
reż. Tsui Tsui, wyk. Jean-
Claude Van Damme, Rob 
Schneider, Paul Sorvino, 
Lela Rochon

04:05 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial sensa-
cyjny, prod. Kanada, USA

04:50 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu 

świata
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

- magazyn
11:00 Na Wspólnej  

- serial obyczajowy, Polska
12:50 Ugotowani - magazyn 

kulinarno-rozrywkowy
13:55 Mistrzowskie 

cięcie - program 
rozrywkowy

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Zamiana ciał 

- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. David Dobkin

22:20 Nadchodzi Polly 
- fi lm komedia, USA, 
2004, reż. John Hamburg, 
wyk. Ben StillerJennifer 
Aniston, Philip Seymour 
Hoff man, Debra Messing, 
Alec Baldwin, Hank Azaria, 
Bryan Brown

00:20 Jack Ryan: Teoria 
chaosu 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Rosja, 2014, reż. 
Kenneth Branagh, wyk. 
Chris Pine, Keira Knightley, 
Kevin Costner, Kenneth 
Branagh

02:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

03:30 Uwaga! 
- magazyn

03:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:30 Mrówka Z 
- fi lm animowany, 
wyk. Darnell Eric 

 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. 

09:15 MY3
10:20 Ewa gotuje
10:50 Nie lubię poniedziałku
 Rzecz dzieje się 

pewnego poniedziałku w 
Warszawie. Włoski prze-
mysłowiec przyjeżdża do 
stolicy Polski w sprawach 
handlowych, lecz dyrektor 
centrali, który miał go 
podejmować, tkwi uwięzi-
ony w windzie biurowca. 

13:05 Wszystko się wali 
- komedia 

 Peter, rozwiedziony 
prawnik, umawia 
się przez Internet
z piękną i inteligentną 
prawniczką. 

15:30 Kabaretowa 
Ekstraklasa

15:50 Joker
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy

20:05 XXIV Festiwal 
kabaretów 
w Koszalinie

23:40 Watchmen Strażnicy
03:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

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

09:05 Gwiazdy tamtych lat 
- Kazimierz Grześkowiak 
- fi lm dokumentalny

09:45 Obywatel poeta 
- Zbigniew Herbert 
- fi lm dokumentalny

11:20 Znieważona ziemia 
- dramat, prod. Niemcy, 
Francja, 2011, reż. Michale 
Boganim, wyk. Olga 
Kurylenko

13:15 Parę osób, mały czas 
- dramat, prod. Polska

15:15 Skutki noszenia kape-
lusza w maju 
- fi lm obyczajowy

16:50 Wydarzenie aktualne
17:15 Jules i Jim - fi lm fabu-

larny, prod. Francja, 1962
19:05 Elektrosonda - koncert
20:00 Bilet do kina - Rocky 

- dramat, prod. USA, 1976
22:10 Herbert - widowisko

23:15 Mocne Kino 
- Plac Zbawiciela 
- dramat
prod. Polska, 2006,
reż. Joanna Kos-Krauze, 
Krzysztof Krauze, 
wyk. Jowita Budnik, 
Arkadiusz Janiczek, Ewa 
Wencel, Jerzy Gudejko, 
Beata Tyszkiewicz, Beata 
Fudalej

01:20 Bilet do kina 
- Rocky - dramat, 
prod. USA, 1976
Historia Rocky’ego 
Balboa, boksera-amatora, 
któremu nadarza się 
okazja stoczenia walki o 
tytuł mistrza świata wagi 
ciężkiej.

03:30 Bye Bye Dublini
05:40 Zakończenie dnia

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!
06:00 Skorpion

- fabularny
07:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
07:50 Szalone fabryki 

polskiej muzyki!
09:45 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

13:55 Garbi: szybki 
jak błyskawica 
Garbi- samochód Volks-
vagen Beetle, o wielkim 
sercu i zwariowanym 
usposobieniu powraca by 
się ścigać. Ze złomowiska 
ratuje go były rajdowiec 
Hank Cooper. Tym razem 
Garbi będzie musiał się 
zmierzyć z twardym 
przeciwnikiem.

15:45 Klejnot Nilu 
17:50 Skorpion - fabularny

20:00 Ślepa furia 
- fi lm akcji
Niewidomy weteran 
wojny wietnamskiej 
wraca do USA, by odnaleźć 
dawnego towarzysza 
broni.

21:30 Pod ścianą
- fi lm sensacyjny 

23:45 Gorączka
- fi lm sensacyjny 
Zawodowy przestępca 
Neil McCauley organizuje 
zbrojny napad na opancer-
zoną furgonetkę. Śledztwo 
w tej sprawie prowadzi 
Vincent Hanna.

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

04:05 Menu na miarę 
- fabularny

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 Lizzie McGuire - fi lm 

komedia, USA, 2003, reż. 
Jim Fall, wyk. Hilary Duff , 
Adam Lamberg, Hallie 
Todd, Robert Carradine, 
Jake Thomas

14:45 Baśń z tysiąc 
drugiej nocy 
- fi lm przygodowy, 
Niemcy, 2009, 
reż. Lars Bühel, wyk. Karl 
Alexander Seidel, Amrita 
Cheema, Moritz Bleibtreu, 
Steve-Marvin Dwumah, 
Anke Engelke

16:55 Hop - fi lm komedia, 
USA, 2011, reż. Tim Hill, 
wyk. James Marsden, 
Russell Brand

19:00 Ptaszek na uwięzi 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1990, reż. John 
Badham, wyk. Mel 
Gibson, Goldie Hawn, 
David Carradine, Bill Duke, 
Stephen Tobolowsky, Joan 
Severance

21:20 Bill - fi lm komedia, 
USA, 2007, reż. Bernie 
Goldmann, Melisa Wal-
lack, wyk. Aaron Eckhart, 
Jessica Alba, Elizabeth 
Banks, Logan Lerman

23:30 Jackass: Bezwstydny 
dziadek 0,5 
- fi lm komedia, USA, 
2014, reż. Jeff  Tremaine, 
wyk. Johnny Knoxville, 
Catherine Keener 

01:15 Moc Magii 
03:25 Druga strona medalu

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
10:15 Dzielna Mysz 

Greenfi nger
10:35 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
13:35 STOP Drogówka
14:45 Układ prawie idealny 
 Abbie, zmęczona kolejny-

mi nieudanymi relacjami, 
zachodzi w ciążę ze swoim 
najlepszym przyjacielem, 
Robertem. Wspólne 
wychowywanie dziecka 
w związku opartym 
wyłącznie na przyjaźni 
- a nie tak kapryśnych 
uczuciach jak miłość czy 
namiętność - wydaje się 
idealnym rozwiązaniem.

17:00 Transakcje za milion 
dolarów: Los Angeles

18:00 Żona dla milionera 
Podobno od randki z mil-
ionerem lepszy jest tylko 
ślub z milionerem, ale myli 
się ten, kto sądzi, że swat-
anie bogatych i sławnych 
to rzecz dziecinnie prosta. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

00:00 Martwa dziewczyna 
- horror

 Dwóch nastolatków 
buszuje po opuszczonym 
od wielu lat szpitalu 
psychiatrycznym.

02:00 Anthony Bourdain
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
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05:10 Galeria - serial 
05:30 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

- talk - show 
prof. Jana Miodka

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia

08:00 Tydzień
08:40 DiscoPoland
09:15 Ziarno 
09:45 Weterynarze z sercem
10:15 Słodkie życie - sitcom
10:45 Janosik - 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 2
14:10 Sonda 2 - program 

popularnonaukowy
14:35 Program rozrywkowy

15:15 Wojenne dziewczyny 
- serial TVP

16:05 Dziewczyny 
ze Lwowa

17:00 Teleexpress
17:30 Big Music Quiz 
18:35 Jaka to melodia? 
19:20 Sport - zapowiedź
19:30 Wiadomości
20:05 Tour de Pologne 

- kronika - felieton
20:10 Pensjonat nad 

rozlewiskiem - serial TVP
22:05 Zakochana Jedynka 

- Rosa: Chmury nad 
Kapsztadem - komedia

23:45 Dzieci Ireny Sendle-
rowej - fi lm biografi czny

01:35 Ślepy traf - fi lm sensacy-
jny, prod. USA, 2013

03:10 Dług - dramat
05:00 Zakończenie dnia

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Nie przerywaj Bogu!

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
10:45 czołówka - Rodzinne 

oglądanie
10:45 Rodzinne oglądanie 

- Podwodna planeta 
- Morskie olbrzymy 
- serial dokumentalny

11:40 Gwiazdy w południe 
- Złoto Mackenny 
- western, prod. USA, 
1969, reż. J. Lee Thomp-
son, wyk. Gregory Peck, 
Omar Sharif, Telly Savalas, 
Lee J. Cobb

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
18:25 Bieg Powstania 

Warszawskiego
 - felieton

18:35 Postaw na milion
19:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:05 Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna Trakoncert
22:05 The Good Doctor 

- serial obyczajowy
23:50 Kino bez granic

- Anioł śmierci 
- dramat

01:35 Wspaniała Gilly 
- fi lm obyczajowy

03:20 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial

05:15 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
12:30 36,6 
13:30 Efekt Domina 
14:00 Richie milioner

 - fi lm komedia, USA,
1994, reż. Donald Petrie, 
wyk. Macaulay Culkin, 
John Larroquette

16:00 Piorun - fi lm komedia, 
USA, 2008, reż. Byron 
Howard, Chris Howard

18:00 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy

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

20:00 Władca pierścieni: 
Powrót króla 
- fi lm przygodowy, 
Nowa Zelandia, USA, 
Niemcy, 2003, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Viggo 
Mortensen, Sean Astin, 
Bernard Hill, John Noble

00:10 Windykatorzy 
- fi lm S-F, USA, 
Kanada, 2010, reż. Miguel 
Sapochnik, wyk. Jude Law, 
Forest Whitaker, Alice 
Braga, Liev Schreiber, 
Carice van Houten

02:30 Sekrety lekarzy 
- reality show

03:30 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:40 Jeźdźcy smoków
08:45 Atlantyda: 

Zaginiony ląd
10:50 Gwiezdne wojny: 

Część IV - Nowa nadzieja
13:30 Szalone wakacje na 

kółkach - komedia 
przygodowa 

 Rodzina Munro już cieszy 
się na myśl o długo ocze-
kiwanych, wymarzonych 
wakacjach na Hawajach. 

15:50 W rytmie serca
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzeniaa
19:30 Słoneczna Stacja 3
20:05 XI Płocka Noc Kabare-

towa, Polska, 2017, reż. 
Harasimowicz Beata

22:55 Gambit, czyli jak ograć 
króla - USA, 2012, reż. 
Hoff man Michael, wyk. 
Alan Rickman, Courtenay 
Tom, Diaz Cameron

00:55 Niepowstrzymany
- thriller 

 Doświadczony kolejarz 
Frank Barnes wraz z 
nowym kolegą, Willem 
Colsonem, ma przetrans-
portować z fabryki cynku 
20 wagonów materiału. 
W tym samym czasie na 
stacji Fuller Yard dwaj 
inni kolejarze popełniają 
serię fatalnych błędów, po 
których ucieka im liczący 
39 wagonów pociąg AWVR 
777 przewożący niezwykle 
groźną substancję - płynny 
fenol. Maszyna znajduje 
się na kursie kolizyjnym.

03:05 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

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

09:05 Sasha Waltz - Portret 
10:10 Trzeci punkt widzenia 
10:40 Droga - Musisz 

to wypić do dna - serial
11:55 Chce się żyć 

- fi lm obyczajowy
13:55 Aby do niedzieli 

- fi lm fabularny
15:50 Chuligan Literacki 
16:30 Młodzi polscy instru-

mentaliści - Mateusz 
Kołakowski - koncert

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

twórczością Jonasza 
Kofty

18:05 Niedziela z... 
twórczością Jonasza 
Kofty - 35 lat minęło. 
Program Jonasza Kofty

19:05 Niedziela z... 
twórczością Jonasza 
Kofty - Psalm codzienny 

20:20 Panorama kina 
polskiego - Zwerbowa-
na miłość 
- dramat, prod. Polska, 
2009, reż. Tadeusz Król, 
wyk. Robert Więckiewicz

22:00 Scena Alternatywna 
w Opolu - Pink Freud 
- koncert

22:40 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

23:10 Nocny dokument 
- Pierwszy dzień - fi lm 
dokumentalny

23:40 Albo Inaczej 2 
- Enea Spring Break 
Festival 2018 
- koncert

00:40 Kino nocne
- Korespondent - dramat

02:25 Sasha Waltz - Portret 
- fi lm dokumentalny

04:40 Z archiwum
 policji 
- fabularny

05:05 Niesamowite!
06:00 Skorpion 

- fabularny
06:55 Flash 
07:45 Hotel Zacisze 
09:10 Co ludzie powiedzą? 

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

10:30 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Ziemia Święta 

11:40 K-911
13:35 Żelazny Jan 
15:25 Hudson Hawk
17:25 Bohater ostatniej 

akcji 

20:00 Momentum
- thriller
Para złodziei 
diamentów wplątuje się 
w brutalne morderstwo.

21:55 Gorączka 
- fi lm akcji

01:15 Uwikłana 
- fi lm sensacyjny
Samotna matka 
pracuje pod przykrywką 
dla FBI.

02:10 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

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

03:20 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

05:30 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:30 Mango - telezakupy
08:35 Magda M. - serial 

obyczajowy, Polska
10:40 Columbo - serial, USA
14:30 Wallace i Gromit: 

Klątwa królika - fi lm 
komedia, Wielka Brytania/
USA, 2005, reż. Nick Park, 
Steve Box, wyk. Peter Sal-
lis, Ralph Fiennes, Helena 
Bonham Carter, Peter Kay, 
Nicholas Smith

16:20 Beethoven II - fi lm 
rodzinny, USA, 1993, reż. 
Rod Daniel, wyk. Charles 
Grodin, Bonnie Hunt, 
Nicholle Tom, Christopher 
Castile, Sarah Rose Karr, 
Debi Mazar, Chris Penn

18:05 Zemsta futrzaków
- fi lm komedia, USA, 2010, 
reż. Roger Kumble, wyk. 
Brendan Fraser, Ricky 
Garcia, Eugene Cordero

20:00 Jądro Ziemi 
- fi lm katastrofi czny, 
USA, Wielka Brytania, 
2003, reż. Jon Amiel, 
wyk. Hilary Swank, Aaron 
Eckhart, Delroy Lindo, 
Stanley Tucci, D.J. Qualls, 
Richard Jenkins, Tcheky 
Karyo, Bruce Greenwood, 
Alfre Woodard

22:50 Krwawa jazda
 - fi lm horror, 
Wielka Brytania, Luksem-
burg, 2003, reż. Marcus 
Adams, wyk. Madeleine 
Stowe, Mischa Barton, 
Bijou Phillips, Jonathan 
Rhys Meyers

00:40 Lucyfer - serial, USA
01:45 Moc Magii 
03:55 Druga strona medalu 

- talk show

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 Akademia sztuk 

walki 
- fi lm akcji 
reż. Baumgarten Michael, 
wyk. Panettiere Jansen

 Don Robbie, nastolatek 
sprawiający problemy, 
zostaje wysłany przez 
nieradzącą sobie z nim 
babcię do wuja i ciotki na 
Florydę. 

11:00 Galileo
12:00 Policja zastępcza 

- komedia
 Nowojorscy detektywi 

Terry Hoitz i Allen Gamble 
prawdziwie się nienaw-
idzą. Jest jednak coś, co ich 
łączy. Obydwaj nie palą się 
do ścigania przestępców. 

14:25 Mecenas Lena Barska
- serial obyczajowy
prod. Polska

16:40 Niezwyciężony 
19:00 Galileo
20:05 Impas
 Nastoletnia Bird, 

odwiedzając grób swoich 
rodziców w rocznicę 
ich śmierci, staje się 
świadkiem ataku płatnego 
mordercy, Sade’a , na ucz-
estników odbywającego 
się nieopodal pogrzebu. 

21:55 3:10 do Yumy
00:30 STOP Drogówka

- magazyn
01:30 Zagadkowe zgony
02:00 Anthony Bourdain
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

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

Sułtanka Kösem - serial 
kostiumowy, prod. Turcja

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

- 24 godziny w Górach 
Skalistych

09:05 Ranczo - serial 
obyczajowy TVP

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 BBC w Jedynce 
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
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
17:55 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Tour de Pologne
20:30 Leśniczówka
21:05 Rolnik szuka żony 
22:05 Tajemnica jeziora

- serial, prod. Francja
23:05 Bez tożsamości - serial
23:50 A może tego nie 

wolno mówić? - fi lm
00:45 Powstanie 

Warszawskie
- dokument

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

- serial TVP
06:55 Coś dla Ciebie 
07:20 Makłowicz w podróży 

- Bośnia i Hercegowina 
- Sarajewo - magazyn

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości - serial
13:55 Zmiennicy - Praserial
14:55 Bake off  - Ale ciacho! 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Czarna Perła - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela 
prod. TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:45 Fuks - komedia 
sensacyjna, reż. Maciej 
Dutkiewicz, wyk. Agniesz-
ka Krukówna, Maciej Stuhr

22:20 Ofi cerowie 
- Druga strona lustra 
- serial kryminalny 
prod. TVP

00:15 Anioł śmierci 
- dramat
prod. Norwegia, 
Argentyna, Francja, 
2013, reż. Lucia Puenzo, 
wyk. Alex Brendemuhl, 
Natalia Oreiro, Diego 
Peretti, Guillermo Pfening

01:50 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 
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 
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:30 Projekt Lady 
22:30 Sekrety lekarzy 

- reality show
23:30 Kroll 

- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 1991, 
reż. Władysław 
Pasikowski, wyk. Olaf 
Lubaszenko, Bogusław 
Linda, Dariusz Kordek, 
Ewa Bukowska, Cezary 
Pazura, Agnieszka Różańs-
ka, Maciej Kozłowski

01:40 Co za tydzień 
- magazyn

02:15 Czysty Geniusz
- serial, USA

03:15 Uwaga! - magazyn
03:40 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
prod. Polska

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

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

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

- serial komediowy 

20:05 MEGA HIT 
- Niepowstrzymany 
- thriller 

 Doświadczony 
kolejarz Frank Barnes 
wraz z nowym kolegą, 
Willem Colsonem, 
ma przetransportować 
z fabryki cynku 20 
wagonów materiału. 

22:15 Lekcja przetrwania 
- thriller sensacyjny

 Miliarder Charles Morse 
towarzyszy młodszej 
żonie, modelce Mickey 
w podróży na Alaskę. 

00:55 X-Men: Przeszłość 
która nadejdzie 

 W niedalekiej przyszłości 
mutanci żyją w ciągłym 
zagrożeniu. 

03:50 Tajemnice losu

08:00 Białoruski klimat 
- cykl reportaży

08:35 Chciałbym się ogolić 
- fi lm TVP, reż. Andrzej 
Kondratiuk, wyk. Ignacy 
Gogolewski, Zdzisław 
Maklakiewicz, Adam 
Pawlikowski

09:10 Cudowne miejsce 
- fi lm obyczajowy, reż. Jan 
Jakub Kolski, wyk. Grażyna 
Błęcka-Kolska, Krzysztof 
Majchrzak, Adam Kamień, 
Mariusz Saniternik

11:00 Tajemnica Enigmy
- serial TVP

12:40 Studio Kultura 
- Rozmowy - Ks. Robert 
Skrzypczak

12:55 W domu - fi lm TVP, 
reż. Andrzej Barański, 
wyk. Zygmunt Zintel, Han-
na Biedrzyńska, Gilbert 
Nsangata, Alicja Sobieraj, 
Kazimierz Wichniarz, Ewa 
Zdzieszyńska

13:50 Stan posiadania
- dramat, reż. Krzysztof 
Zanussi

15:50 Taśmy Kultury 
16:50 Sztuczki - fi lm 

obyczajowy
18:35 Rozalka Olaboga 

- serial przygodowy
prod.  TVP

19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Mistrzowie polskiego 

kina - Pułkownik Kwiat-
kowski - komediodramat

22:20 Więcej niż fi kcja - 
Rujnowanie pamięci - fi lm

23:25 Którędy po sztukę 
23:30 Videofan - Portrety
23:50 Dziennik fi lozofa
00:10 Witamy w latach 

80-tych 
01:10 Informacje kulturalne 
01:25 Rzecz Polska

04:50 Kontrakt na miłość 
07:05 Dziesięć przykazań 

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

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

14:55 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Trefny wóz
- fi lm akcji
Michael Woods podróżuje 
do RPA, by spotkać się z 
byłą żoną. Nieświadomy 
niczego wypożycza trefny 
samochód.

21:35 Pocałunek smoka 
Chiński policjant, 
Liu Jian, przybywa 
do Paryża, by prowadzić 
śledztwo wraz z tamte-
jszymi służbami. 
Kiedy zostaje wrobiony 
w morderstwo, pomaga 
mu przypadkowo poznana 
prostytutka, Jessica.

23:35 Magnum, P.I.
01:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
02:25 Na jedwabnym szlaku 

- serial dokumentalny

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 Opętany 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2008, reż. Joel 
Bergvall, Simon Sandquist, 
wyk. Sarah Michelle Gellar, 
Lee Pace, Michael Landes, 
Tuva Novotny

21:45 Uprowadzona 
- serial, Francja, USA

22:45 Joshua 
- fi lm obyczajowy,
prod. USA, 2007, 
reż. George Ratliff , 
wyk. Sam Rockwell, Vera 
Farmiga,Celia Weston,
Dallas Roberts, Jacob 
Kogan

00:55 Moc Magii 
- program ezoteryczny

03:05 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

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

- serial obyczajowy 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo

00:00 Rekin zabójca
- fi lm sensacyjny
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 transak-
cji między gangami. Jed-
nocześnie Jake każe swojej 
dziewczynie, Jasmine, 
mieć oko na Ace’a. 

01:55 TAK czy NIE
03:00 Interwencja

- magazyn
03:25 SuperLudzie
04:25 Magazyn Atleci
04:55 Trans World Sport
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05:20 Telezakupy
06:00 Elif - serial, prod. Turcja, 

2014
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
09:05 Ranczo - serial
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 

- Nieznany Pantanal. 
Sekrety fi lmowców 

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

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

17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:27 Tour de Pologne 

- kronika - felieton
20:30 Leśniczówka 
21:05 Rolnik szuka żony 
22:05 Midnight Sun - serial
23:05 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna - serial
23:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
00:40 Gwardia - serial
02:00 Piłka nożna - Interna-

tional Champions Cup

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

- serial TVP
06:55 Program ekumeniczny
07:20 Makłowicz w podróży 

- Bośnia i Hercegowi-
na - Mostar - magazyn 
kulinarny

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra3
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny - teleturniej
13:05 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
13:55 Zmiennicy - serial TVP
14:55 Bake off  - Ale ciacho! 

- widowisko
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 Czerwony świt 

- fi lm akcji, prod. USA, 
2012, reż. Dan Bradley, 
wyk. Chris Hemsworth

22:25 Fuks - komedia 
sensacyjna, reż. Maciej 
Dutkiewicz

00:05 Tutanchamon - serial
01:45 Film fabularny
03:20 Zakończenie

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango 

- telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła 
10:30 Ukryta prawda 

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

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
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 Złe towarzystwo 

- fi lm sensacyjny, USA, 
Czechy, 2002, reż. Joel 
Schumacher, wyk. Antho-
ny Hopkins, Chris Rock, 
Peter Stormare, Gabriel 
Macht, Kerry Washington, 
John Slattery

23:55 Kuba Wojewódzki 
- talk show

00:55 Niewierni 
- serial, USA

02:15 Mroczne zagadki Los 
Angeles - serial, USA

03:15 Uwaga! 
- magazyn

03:40 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 

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

- serial komediowy
20:05 X-Men: Przeszłość która 

nadejdzie 

23:00 Lęk pierwotny 
- dramat kryminalny

 Dziewiętnastoletni 
Aaron Stampler zostaje 
oskarżony o zamordowa-
nie arcybiskupa. Jego 
obrony podejmuje się 
świetny i znany chica-
gowski adwokat Martin 
Vail. Sprawa wydaje 
się nie do wygrania,
a jednak... 

01:55 Agentka 
- komedia

 Susan Cooper pracuje jako 
analityk w CIA. Choć nie 
bierze udziału w misjach 
w terenie, jest cichą 
bohaterką biura. 

05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Wydarzenie aktualne
08:30 Informacje kulturalne 
08:50 Rzecz Polska 

- Crystal i Alexis
09:15 Sztuczki - fi lm 

obyczajowy, reż. Andrzej 
Jakimowski, wyk. Damian 
Ul, Ewelina Walendziak, 
Tomasz Sapryk

11:00 Tajemnica Enigmy
- serial TVP

12:35 Studio Kultura 
- Rozmowy 

12:55 Czy można się przysiąść 
- fi lm dokumentalny, 
reż. Tomasz Tryzna, 
wyk. Stanisław Tym

13:45 Ogłoszenie 
matrymonialne 
- fi lm obyczajowy, reż. 
Zbigniew Chmielewski, 
wyk. Tadeusz Borowski, 
Joanna Bolewska, Hanna 
Giza, Ilona Kuśmierska, 
Marta Lipińska, Teresa 
Lipowska, Anna Milewska

14:50 Kino objazdowe
- fi lm obyczajowy,
reż. Stanisław Jędryka, 
wyk. Andrzej Pieczyński, 
Dorota Kamińska, Kazimi-
erz Ostrowicz

16:00 Taśmy Kultury
16:50 Powstanie 

Warszawskie 
- dokument fabularyzowa-
ny, reż. Jan Komasa, wyk. 
Michał Żurawski 

18:35 Rozalka Olaboga 
- serial przygodowy TVP

19:40 Studio Kultura 
- Rozmowy - Wojciech 
Rajski

20:00 Lekkie obyczaje - Gloria 
- fi lm obyczajowy

22:00 Dziennik fi lozofa
22:15 NIE-ZŁE-FIL-MY 

- Człowiek z... - komedia

04:45 Kontrakt na miłość 
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
Opowiada o funkcjonari-
uszach policji pilnujących 
porządku na autostradach. 
Główną rolę w serialu 
gra Erdogan Atalay, który 
wciela się w postać ko-
misarza Semira Gerkhana. 
Komisarzowi towarzyszy 
zmieniający się przez serial 
partner, dzięki temu każdy 
sezon jest uniwersalny.

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

14:55 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

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

20:00 Hudson Hawk
22:00 Conan Niszczyciel 

- fi lm akcji
00:00 Magnum, P.I.
02:00 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

02:40 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy
prod. Polska

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny

06:20 Szpital - program 
obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

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

09:15 Magda M. - serial 
obyczajowy, Polska

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

16:50 Magda M. - serial
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Jackie Chan: 
Pierwsze uderzenie 
- fi lm sensacyjny, Hong 
Kong, USA, 1996, reż. 
Stanley Tong, wyk. Jackie 
Chan, Chen Chun Wu, 
Jackson Lou, Bill Tung, 
Jouri Petrov, Nonna 
Grishajeva

21:50 Egzekutor 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1976, reż. James 
Fargo, wyk. Clint 
Eastwood, Tyne Daly, 
Harry Guardino, Bradford 
Dillman, John Mitchum, 
John Crawford

23:55 Masters of Sex 
- serial, USA

01:15 Moc Magii 
03:25 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

07:05 Kacper: Szkoła 
postrachu

08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 
10:00 Na Patrolu
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
21:05 Suddenly 
 W Suddenly ma złożyć 

wizytę prezydent. Ellen, 
wdowa po zabitym na 
froncie żołnierzu, zgadza 
się udostępnić swój dom 
kilku funkcjonariuszom 
Secret Service.

22:55 Stacja szyfrująca
- thriller

 Emerson, agent CIA 
zajmujący się tajnymi 
operacjami dla rządu, 
podczas jednej z misji na-
biera wątpliwości i waha 
się z przeprowadzeniem 
jej zgodnie z planem. Jego 
oddanie służbie zostaje 
zakwestionowane i za 
karę Emerson ląduje na 
odludziu z zadaniem 
ochrony operatorki 
działającej tam stacji szy-
frującej, dwudziestoletniej 
Katherine.

00:55 STOP Drogówka
- magazyn

01:55 TAK czy NIE
03:00 Interwencja
03:25 Magazyn Atleci

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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SERIAL KOSTIUMOWY TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL KOMEDIOWY DRAMAT SERIAL FABULARNY FILM OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY

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

środa 1 sierpnia

05:30 Telezakupy
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 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 nieujarzmionego 
Nilu, prod. USA, 2015

09:05 Ranczo - serial
10:05 Komisarz Alex - serial
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1997
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Diabelne szczęście
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

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

16:50 Fundusze Europejskie
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:28 Tour de Pologne 

- kronika - felieton
20:35 Warszawiacy 

śpiewają (nie)zakazane 
piosenki - koncert

21:50 Tacy jak My - fi lm
22:50 Korzenie - serial
23:55 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna - serial
00:50 Królowa aniołów

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Na dobre i na złe 
- serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl 
- magazyn

07:20 Makłowicz w podróży. 
Bośnia i Hercegowina 
- Trebinje - magazyn 
kulinarny

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
13:50 Zmiennicy - Fartowny 

dzień - serial TVP
14:55 Bake off  - Ale ciacho! 

- widowisko
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 Kino relaks - Dziew-

czyna z Jersey - fi lm 
obyczajowy, prod. USA

22:35 Czerwony świt - fi lm 
akcji, prod. USA, 2012, reż. 
Dan Bradley

00:20 Film fabularny
02:15 Glina - serial kryminalny
04:05 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
08:20 Doradca smaku
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 
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 Tango i Cash 

- fi lm sensacyjny, USA, 
1989, reż. Andriej Kon-
czałowski, wyk. Sylvester 
Stallone, Kurt Russell, Jack 
Palance, 
Teri Hatcher

23:45 Noc oczyszczenia: 
Anarchia - fi lm sensacy-
jny, USA, Francja, 2014, 
reż. James DeMonaco, 
wyk. Frank Grillo, Carmen 
Ejogo, Zach Gilford, Kiele 
Sanchez 

01:55 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy 

02:55 Uwaga! - magazyn
03:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
09:45 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:35 Gliniarze
 W motelu zostaje zastrzel-

ony mężczyzna. Okazuje 
się, że motel jest miejscem 
schadzek kochanków. 
Policjanci podejrzewają, 
że w sprawę może być 
zamieszany prywatny 
detektyw.

17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia

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

20:40 Agentka 
- komedia

 Susan Cooper pracuje jako 
analityk w CIA. 
Choć nie bierze udziału 
w misjach w terenie, jest 
cichą bohaterką biura. 
Obdarzona superpamięcią, 
jest partnerką, uszami i 
oczami agenta terenowe-
go, Bradleya Fine’a. 

23:10 Klub Dzikich Kotek
- komedia

01:15 Podróż przedślubna 
03:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Szlakiem Kolberga 
- Mateusz Pospieszalski 

08:30 Studio Kultura - Roz-
mowy - Wojciech Rajski

08:50 Sauna - fi lm obyczajowy, 
reż. Filip Bajon,
wyk. Bogusław Linda, 
Gabriela Kownacka

10:30 Doradcy króla Hydropsa 
- fi lm animowany

11:00 Popielec - serial TVP
13:10 Studio Kultura - Roz-

mowy - Wojciech Rajski
13:25 Baczyński - dokument 

fabularyzowany,
14:45 Konstelacje - fi lm 

krótkometrażowy, 
reż. Aniela Gabryel

15:25 Taśmy Kultury
16:35 Hannah Arendt - fi lm 

biografi czny, prod. Niem-
cy, Francja, Luksemburg, 
Izrael, 2012

18:40 Ucieczka - wycieczka 
- serial TVP

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Miasto 44 
- dramat, reż. Jan Komasa, 
wyk. Józef Pawłowski, Zo-
fi a Wichłacz, Anna Próch-
niak, Antoni Królikowski, 
Tomasz Schuchardt

22:10 Dziennik fi lozofa 
- felieton

22:25 Pocztówki z wakacji
- Jasminum 
- fi lm obyczajowy,
reż. Jan Jakub Kolski, 
wyk. Grażyna Błęcka
-Kolska, Wiktoria Gą-
siorowska, Janusz Gajos

00:30 Portrety - Historia Zla-
tana - fi lm dokumentalny

02:10 Performance
02:40 Informacje kulturalne 
03:05 Miasto 44 

- dramat
05:15 Teledyski

04:40 Kontrakt na miłość 
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

14:55 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Skorpion 
- fabularny

22:10 Spartakus: Krew i piach 

00:15 Wikingowie
- fabularny
Młody wiking, Ragnar 
Lothbrok, pragnie, by 
wyprawy łupieżcze 
odbywały się nie tylko 
na wschód, ale także 
w kierunku przeciwnym.

01:10 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

02:35 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:15 Przypadki Cezarego P.
- serial komediowy
Znany aktor zmienia 
miejsce zamieszkania. 
W nowym domu poznaje 
sąsiadów, a szefowa 
agencji aktorskiej pomaga 
mu wrócić do świata show 
biznesu.

05:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:10 Szpital - program 
obyczajowy 

07:05 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

09:15 Magda M. - serial
10:15 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 

16:50 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

17:50 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Ramię za milion
dolarów 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2014, reż. Craig 
Gillespie, wyk. Jon Hamm, 
Aasif Mandvi, Lake Bell, 
Bill Paxton

22:35 Olimp - serial, Wielka 
Brytania, Kanada 

23:35 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 

02:00 Moc Magii 
04:10 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

07:05 Kacper: Szkoła 
postrachu

08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska, 2016

 Serial akcji Diablo i Serb 
zajmują się zleceniem 
zrozpaczonej kobiety, 
która jest przekonana, 
że jej mężowi grozi 
śmiertelne niebezpiec-
zeństwo. 

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

Kryminalny

21:00 Gotówka 
 Młode małżeństwo

z Chicago boryka się 
z problemami 
fi nansowymi. Pewnego 
dnia dosłownie z nieba 
spada im walizka pełna 
pieniędzy. Młodzi spłacają 
długi i wreszcie mogą 
sobie pozwolić na 
kilka wydatków, ale dobra 
passa kończy się, kiedy 
zjawia się u nich właściciel 
walizki. 

23:25 Obrońca 
01:05 Anthony Bourdain
02:05 Zagadkowe zgony
02:40 Interwencja
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL KOSTIUMOWY TELENOWELA PROGRAM KULINARNY KOMEDIA FILM TVP KOMEDIA KOMEDIA TELENOWELA

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

czwartek 2 sierpnia

05:30 Telezakupy
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 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 Alasce 
- Raj niedźwiedzia grizli

09:05 Ranczo - serial 
10:05 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

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

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

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:29 Tour de Pologne 

- kronika - felieton
20:30 Leśniczówka 
21:00 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:30 Ojciec Mateusz - serial
23:25 Ocaleni - reality show
00:20 Wojsko - polskie.pl  
00:50 Anno Domini - Biblii 

ciąg dalszy - serial

05:15 Koło fortuny
05:55 Na dobre i na złe
06:50 Podróże z historią
07:20 Makłowicz w podróży. 

Bośnia i Hercegowina. 
Nad Sutjeską i Driną

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra5
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości - serial
13:45 Zmiennicy - serial TVP
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

19:05 Wszystko przed nami
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:45 Kino relaks
- Córka d’Artagnana

23:00 Kontakt 
- serial kryminalny, 
prod. Francja, 2016

00:05 Dziewczyna
z Jersey 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2004, reż. 
Kevin Smith, wyk. Jennifer 
Lopez, Ben Affl  eck, Raquel 
Castro, Liv Tyler

01:55 Film fabularny
03:35 Mocny skład 

- Europejski Stadion 
Kultury Rzeszów 2017 
- koncert

04:20 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy

- program kryminalny 
08:20 Doradca smaku
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 kulinarny
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 Gruby i chudszy II: 
Rodzina Klumpów 
- fi lm komedia, USA, 
2000, reż. Peter Segal, 
wyk. Eddie Murphy, Janet 
Jackson, Larry Miller, John 
Ales, Richard Gant 

00:45 Tango i Cash 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1989, 
reż. Andriej Konczałowski, 
wyk. Sylvester Stallone, 
Kurt Russell, Jack Palance, 
Teri Hatcher, Michael
J. Pollard 

02:55 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
prod. Polska

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

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

reporterów
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według

Kiepskich 
- serial komediowy

20:00 Podróż przedślubna 
- komedia romantyczna

 Ben Holmes za dwa dni 
ma zostać mężem Bridget 
Cahill . Państwo Cahill nie 
są entuzjastycznie nas-
tawieni do małżeństwa 
córki. Podobnie jak jej 
były chłopak, Steve 

22:10 To Twoja wina
 Ewelina 43-letnia była 

miss, Gabriela Lentner, 
która nie umie pogodzić 
się ze starzeniem i brakiem 
pewności siebie, zamęcza 
męża, 47-letniego Jana, 
właściciela kantoru. 

23:10 Emsi na tropie
00:15 Magik z Nowego Jorku 
03:15 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Dezerterzy - Michał 
Turowski - rozmowa

08:35 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:55 Hannah Arendt 
- fi lm biografi czny, 
prod. Niemcy, Francja, 
Luksemburg, Izrael, 
2012, reż. Margarethe 
von Trotta, wyk. Barbara 
Sukowa, Axel Milberg, Ja-
net McTeer, Julia Jentsch, 
Ulrich Ulrich Noethen

11:00 Popielec - serial TVP
13:10 Studio Kultura 

- Rozmowy 
- Prof. Czesława Frejlich

13:30 Jest sprawa - komedia, 
reż. Olaf Lubaszenko, wyk. 
Joanna Kurowska, Leszek 
Malinowski, Krzysztof 
Kowalewski, Jarosław Gru-
da, Tomasz Sapryk, Michał 
Malinowski, Tadeusz Huk, 
Stefan Friedman, Bohdan 
Łazuka, Olaf Lubaszenko

15:10 Przyjęcie na dziesięć 
osób plus trzy 
- fi lm TVP, reż. Jerzy Gruza

16:15 Taśmy Kultury - Corso 
w Manieczkach - reportaż

16:45 Refreny - fi lm animowa-
ny, reż. Wioletta Sowa

17:10 Zawrócony 
- dramat,
reż. Kazimierz Kutz

18:40 Ucieczka - wycieczka
19:40 Studio Kultura - Roz-

mowy - Anna Gacek
20:00 Kryptonim Maks
21:15 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Prawdziwe 
męstwo - western, 
prod. USA, 1969

23:35 Scena Klasyczna
00:25 Dziennik fi lozofa 
00:35 Kino nocne - Chaos 

- fi lm obyczajowy

04:40 Kontrakt na miłość 
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 
rozwiązywać 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 Fujary na tropie 
- komedia kryminalna
Dwaj policjanci starają 
się odzyskać skradzioną 
kolekcjonerską kartę 
baseballową.

22:10 Posterunek w Reno 
23:55 Skorpion 

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

02:05 Biesiada na cztery pory 
roku - serial

03:05 Na jedwabnym szlaku
03:50 Taki jest świat

05:10 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:10 Szpital - program 
obyczajowy 

07:05 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

09:15 Magda M. - serial
obyczajowy, Polska 

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny - program 

sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
14:55 Szpital - program 

obyczajowy 
15:55 Zaklinaczka duchów

 - serial S-F, USA 
16:50 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
17:50 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda

20:00 Przypadkowy mąż
- fi lm komedia, USA, 
Irlandia, 2008, reż. Griffi  n 
Dunne, wyk. Uma Thur-
man, Jeff rey Dean Morgan, 
Colin Firth, Sam Shepard, 
Lindsay Sloane 

21:55 Lucyfer 
- serial, USA 

22:50 Rush 
- serial, USA 

23:50 Zaklęte piętro 
- fi lm horror, 
prod. USA, 2008,
 reż. Stephen Cragg, 
wyk. John Bishop, Kirk 
Bovill, Ryan Doom, Austin 
Highsmith 

01:35 Moc Magii 
03:45 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

07:05 Kacper: Szkoła 
postrachu

08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
 Policjanci zostali wezwani 

przez kobietę, do której 
mieszkania wtargnął 
pijak. Potężny mężczyzna 
napierał na drzwi i kiedy 
właścicielka mieszkania 
je otworzyła, została 
odepchnięta przez pijane-
go, który ruszył wprost do 
łóżka, gdzie natychmiast 
zasnął pijackim snem. 

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

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka

15:00 Esmeralda
- telenowela

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Policja zastępcza
- komedia

 Król komedii Will Ferrell 
i Mark Wahlberg jako 
niedobrana para gliniarzy, 
którzy stają przed szansą 
rozwiązania sprawy 
największej zbrodni 
ostatnich lat.

23:20 Kruk 4 
- horror

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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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REGION „CZTERY 
PORY ROKU” 
I MUZYKA ANTONIO 
VIVALDIEGO BĘDĄ 
GŁÓWNĄ ATRAKCJĄ 
VII EDYCJI CYKLU 
KONCERTOWEGO 
„PRZEDSIONEK RAJU”.
W ramach tegorocznej edycji 
odbędzie się 28 koncertów 
w 20 miejscowościach na Zie-
mi Lubuskiej, Dolnym Śląsku 
oraz w Wielkopolsce. W ra-
mach cyklu wystąpią: grająca 
na violi d`amore i skrzypcach 
Jesenka Balic Zunic (Dania), 
lutnista Michał Gondko (Pol-
ska/Szwajcaria), śpiewaczka 
Clara Brunet Vila (Hiszpania), 
grający na organetto Roger 
Helou (Argentyna) oraz zło-
żony z młodych polskich in-
strumentalistów zespół Green 
Kore pod kierunkiem klawesy-
nistki Joanny Boślak-Górniok. 
W repertuarze koncertów mu-
zyka średniowieczna i baro-
kowa, między innymi „Cztery 
pory roku” Antonio Vivaldie-
go.

Współorganizatorami 
cyklu są samorządy miejsco-
wości, w których odbywają 
się koncerty oraz gospodarze 
miejsc, w których występują 
artyści, głównie parafie. Part-
nerami i mecenasami cyklu 
są Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Lubuskiego oraz 
Lubuski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków.

Wstęp na wszystkie kon-
certy jest bezpłatny. 

Przedsionek Raju 2018
26 lipca – 12 sierpnia
Wybrane koncerty 

Sobota, 28 lipca
Koncert 1, godz. 18:00
Żary, Ratusz Miejski
Wykonawcy: Jesenka Balic 
Zunic – skrzypce; Green Kore
Program: Vivaldi. Cztery pory 
roku, ale nie tylko

Koncert 2, godz. 19:00
Biecz, Kościół pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej
Wykonawcy: Michał Gondko – 
lutnia
Program: Utwory lutniowe au-
torów rozmaitych

Czwartek, 2 sierpnia
Koncert, godz. 19:00
Brody, Oficyna pałacowa
Wykonawcy: Jesenka Balic 
Zunic – skrzypce; Green Kore

Program: Vivaldi. Cztery pory 
roku, ale nie tylko

Piątek, 3 sierpnia
Koncert 1, godz. 18:00
Brzeźnica, Kościół pw. św. 
Marii Magdaleny
Wykonawcy: Jesenka Balic 
Zunic – skrzypce; Green Kore
Program: Vivaldi. Cztery pory 
roku, ale nie tylko

Koncert 2, godz. 19:00
Żagań, Kościół pw. Nawiedze-
nia NMP
Wykonawcy: Clara Brunet Vila 

– śpiew; Roger Helou – orga-
netto
Program: Od świtu do zmierz-
chu gotyku

Niedziela, 5 sierpnia
Koncert, godz. 18:00
Żagań, Pałac Książęcy, Sala 
Kryształowa
Wykonawcy: Jesenka Balic 
Zunic – skrzypce; Green Kore
Program: Vivaldi. Cztery pory 
roku, ale nie tylko

Piątek, 10 sierpnia
Koncert, godz. 19:00

Brody, Kościół pw. Wszystkich 
Świętych
Wykonawcy: Clara Brunet Vila 
– śpiew; Roger Helou – orga-
netto
Program: Od świtu do zmierz-
chu gotyku

Niedziela, 12 sierpnia
Koncert, godz. 18:30
Żary, Ratusz Miejski
Wykonawcy: Clara Brunet Vila 
– śpiew; Roger Helou – orga-
netto
Program: Od świtu do zmierz-
chu gotyku

INFORMATOR

27.07

28.07

29.07

30.07

31.07

1.08

2.08

Natalii, Julii
Dzień Administratora

Wiktora, Tiny
Dzień Kultu Masy Mięśniowej

Marty, Olafa
Dzień Samotnych

Julity, Piotra
Międzynarodowy Dzień Przyjaźni

Ignacego, Heleny
Dzień Skarbowości

Alfonsa, Justyna
Narodowy Dzień Pamięci Powstania 
Warszawskiego

Piotra, Kuriny, Gustawa
Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie 
Romów

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

fot.ŻDK Żary

Przedsionek raju
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REKLAMA

KRZYŻÓWKA

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

INIEMAMMOCNI 2 (2D dubbing)
OD 27.07 DO 30.07 ORAZ 01.08 I 02.08 – GODZ. 16:00; 31.07 – GODZ. 15:00
41 DNI NADZIEI
OD 27.07 DO 30.07 ORAZ 01.08 I 02.08 – GODZ. 18:15; 31.07 – GODZ. 17:15
SICARIO 2. SOLDADO
OD 27.07 DO 30.07 ORAZ 01.08 I 02.08 – GODZ. 20:00; 31.07 – GODZ. 21:00
DKF –NA PLAŻY CHESIL
31.07 – GODZ. 19:00

Kasa czynna godzinę przed pierwszym seansem.
W fi lmie „Iniemamocni 2” znajduje się kilka scen z dynamicznymi 
efektami świetlnymi, które mogą powodować dyskomfort u widzów 
wrażliwych na światło i wpływać na osoby z epilepsją 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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