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Jedni piszą petycję, 
aby montować, inni, 

aby zdemontować. 
Różnie to bywa. 16° 16°
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burmistrz Żar Danuta Madej

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

ŻAGAŃ 
Mieszkańcy 
miasta podczas 
uroczystego 
apelu 
uhonorowali 
uczestników 
walk w II wojnie 
światowej.

W 74.rocznicę zakończenia 
II wojny światowej na pla-
cu gen. Maczka przy po-
mniku 1 Dywizji Pancer-
nej i 1 Drezdeńskiego Kor-
pusu Pancernego spotkali 
się mieszkańcy, młodzież, 
kombatanci, samorządow-
cy i przedstawiciele wojska.

Doniosła rocznica by-
ła okazją do uhonorowa-

nia Odznaką Jubileuszową 
„Polska Niepodległa -1918-
2018” uczestników walk 
z II wojny światowej. Od-
znaki z rąk Burmistrza Mia-
sta Andrzeja Katarzyńca 
otrzymali: por. Piotr Guber-
nator, mjr Eugeniusz Jawor-
ski, por. Edward Zawadz-
ki i  pośmiertnie por. Woj-
ciech Zelik. Oprawę uro-
czystości zapewniła orkie-
stra wojskowa oraz kompa-
nia honorowa z 11. batalio-
nu dowodzenia, która odda-
ła salwę honorową. Pod po-
mnikiem 1 Polskiej Dywi-
zji Pancernej oraz 1 Korpu-
su Pancernego złożono wią-
zanki kwiatów. 

Jan Mazur

Minęły już 74 lata

Nieliczni żyjący, którzy walczyli podczas II wojny światowej, zostali odznaczeni fot.Jan Mazur
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Jedni piszą petycję, 
aby montować, inni, 

aby zdemontować. 
Różnie to bywa.
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Mieszkańcy mówią, 
burmistrz słucha
ŻARY  O codziennych 
problemach, propozycjach 
i pomysłach zgłaszanych 
przez mieszkańców  
w rozmowie z Andrzejem 
Buczyńskim opowiada 
burmistrz Żar Danuta 
Madej.

Bywa pani w wielu miejscach, 
uczestniczy w różnych 
wydarzeniach, spotyka pani 
mieszkańców na co dzień. O czym  
z panią rozmawiają?
- Słyszę o wielu sprawach przy różnych oka-
zjach. Jeśli jestem na jakiejś imprezie, czy 
koncercie, to zawsze wokół mnie są ludzie. 
Najczęściej nie rozmawiają ze mną o kon-
cercie. Są to rozmowy dotyczące różnych 
spraw miasta. Mieszkańcy wykorzystują 
każdy moment, aby opowiedzieć mi o pro-
blemach, które dostrzegają. 

Czyli nie tylko podczas oficjalnych 
spotkań?
- Oprócz imprez kulturalnych, czy sporto-
wych, dzieje się to podczas mojego prywat-
nego życia, kiedy idę chociażby na rynek, 
na zakupy. Rzadko się zdarza, aby ktoś do 
mnie nie podszedł i nie rozmawiał na temat 
miejskich problemów. Wskazują na spra-
wy w ich otoczeniu, które burmistrz wraz 
ze swoimi współpracownikami powinni za-
łatwić. Chętnie korzystam też z różnego ro-
dzaju możliwości, które proponują miesz-
kańcy, na przykład walnych zebrań na te-
renie ogrodów działkowych. To dobre oka-
zje nie tylko, aby wysłuchać spraw, które 
nurtują te środowiska, ale także na prze-
prowadzenie konsultacji społecznych do-
tyczących miejskich przedsięwzięć. Wyda-
je mi się, że odwiedziłam wszystkie, a przy-
najmniej większość środowisk i instytucji  
w Żarach.

Jest też urząd.
- Oczywiście, mieszkańcy przychodzą też 
ze swoimi problemami do ratusza. Na po-
czątku poprzedniej kadencji były to tylko 
poniedziałki, ale od paru lat ze względu na 
dużą liczbę osób, które chcą spotkać się ze 
mną przyjmuję także w środy. Kiedyś też lu-
dzie czekali w kolejkach przed gabinetem 
burmistrza, ale wprowadziliśmy nowe za-
sady. Obecnie zapisują się na konkretną 
godzinę, aby niepotrzebnie nie tracić cza-
su. Pamiętam, jak kiedyś jeden z mieszkań-
ców, którego zdenerwowało długie oczeki-
wanie, powiedział, że nie będzie tu siedział 
w kolejce, jak do pierwszego sekretarza  
KC PZPR. Każdą sprawę staram się załatwić 
od początku do końca przy udziale meryto-
rycznych urzędników. W ten sposób miesz-
kańcy wychodząc z mojego gabinetu wie-
dzą co dalej mają robić.

Ale mieszkaniec, który chciałby 
remontu chodnika na swojej ulicy, 
raczej nie będzie się fatygował 
specjalnie do ratusza.
- Takie sprawy z reguły są mi sygnalizowa-
ne przez osoby zatrzymujące mnie na ulicy 
w czasie systematycznych przeglądów re-
alizowanych inwestycji. Po powrocie do ra-
tusza analizuję daną sprawę z urzędnika-
mi i jeśli jest taka potrzeba i możliwości, to 
wprowadzamy te propozycje do harmono-
gramu bieżących remontów. 

Nie wszystko jednak trzeba zgłaszać 
od razu pani burmistrz.
- Często przypominam mieszkańcom, że  
z takimi sprawami mogą się zwracać do 
radnych miejskich ze swoich okręgów wy-
borczych. Zestaw chodników przeznaczo-
nych do remontu na następny rok budżeto-
wy, ale przecież nie tylko, również zależy od 
radnych. 

O czym ludzie gadają?
- O wszystkim. Na zebraniu Rodzinne-
go Ogrodu Działkowego “Flora” w pobliżu 
osiedla Męczenników już dawno słyszałam 
o potrzebie przejścia dla pieszych przez ob-
wodnicę, ale tam nie ma takiej możliwości 
ze względu na przepisy, ani przy rondzie, 
ani w okolicy ul. Lubelskiej. Ponieważ bę-
dziemy robić kładkę nad obwodnicą przy 
strefie przemysłowej, działkowcy pomyśle-
li, że trzeba taką zrobić przy ich ogrodach. 
Gdy się okazało, że nie ma tam miejsca na 
takie rozwiązanie, dostałam propozycję, 

żebyśmy wybudowali tunel pod obwodni-
cą. Ludzie nie zawsze zdają sobie sprawę, 
z jakimi kosztami łączą się takie inwesty-
cje. Dałam przykład kładki, jako tańszego 
rozwiązania, za 4 miliony złotych. I tak padł 
pomysł tunelu. Ale może kiedyś, gdy miasto 
będzie bogate i nie będzie już na co wyda-
wać pieniędzy, taki tunel przy działkach po-
wstanie. 

A sprawy bardziej realne do 
załatwienia?
- Bardzo często działkowcy wskazują nam 
lokalizacje dzikich wysypisk. Natura i czy-
stość środowiska są dla nich kwestiami bar-
dzo ważnymi. I w miarę naszych możliwości 
takie wysypiska są sukcesywnie likwidowa-
ne. Działkowców bulwersuje to, że niektórzy 
mieszkańcy zwyczajnie śmiecą na ulicach. 
Wyrzucają papierki, zamiast przenieść je  
w torbie lub w kieszeni do najbliższego ko-
sza na śmieci. Zbulwersowani są także za-
chowaniem niektórych właścicieli psów, 
którzy nie sprzątają po swoich zwierzakach. 
Domagają się wręcz sprawdzenia, czy wszy-
scy płacą za nie podatki. Wprawdzie zwraca-
ją uwagę właścicielom psów, ale z reguły są 
przez nich źle traktowani. I to wszystko do-
prowadziło do kwestii monitoringu.

Ludzie chcą kamer na ulicach?
- Tak. Będziemy sukcesywnie poszerzać  
i doskonalić system monitoringu w Żarach. 
Podjęliśmy już działania, aby utworzyć  
w naszym mieście nowoczesne centrum 
monitoringu. Niektórzy mieszkańcy opo-

wiadają o rodzinach żyjących w Anglii. Tam 
nikt nie odważy się śmiecić na ulicy, bo za-
raz pojawiają się odpowiednie służby i trze-
ba płacić wysokie kary. Niektórzy wpraw-
dzie są przeciwni kamerom ze względu na 
własne poczucie ograniczenia wolności, 
ale działkowcy w większości chcą monito-
ringu, który daje większe poczucie bezpie-
czeństwa, a i powinien ukrócić działania 
tych, którzy nie szanują swojego otoczenia. 
Takie sygnały dostaję nie tylko od dział-
kowców, wielu innych mieszkańców zwra-
ca na to uwagę. Gdy Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej przeprowadzony zostanie 
ze swej obecnej siedziby na ulicę Parkową, 
w jego miejsce planujemy przenieść Straż 
Miejską. Tam także będą dobre warunki na 
stworzenie i rozwinięcie nowego centrum 
monitoringu. Przykładem na to, że ludzie 
chcą kamer, jest chociażby wywalczony  
w budżecie obywatelskim projekt monito-
ringu na osiedlu Zawiszy. Jest on obecnie 
finalizowany.

Jakie jeszcze pomysły wypływają 
od mieszkańców?
- Podczas jednego z moich cotygodniowych 
obchodów inwestycji realizowanych w mie-
ście pojawiła się sugestia, abyśmy w koń-
cu zajęli się tematem murali, czyli dekora-
cyjnego i artystycznego malowania ścian 
budynków. Miało to miejsce akurat przy  
odnowionej elewacji jednej z kamienic, 
która otrzymała dotację na ten cel z budże-
tu miasta. Murale to bardzo ciekawy spo-
sób na upiększanie różnych zakątków mia-
sta, na przykład w konfiguracji 3D. Oglą-
dałam takie między innymi w Nowej Soli  
i Zielonej Górze. Bardzo często są one 
związane z historią miasta, albo miejsc,  
w których się znajdują. Poczyniliśmy wstęp-
ne kroki i myślę, że już w tym roku pierwszy, 
nieduży mural może pojawić się w Żarach.  
To naprawdę dobry pomysł i mamy zamiar 
w przyszłorocznych budżetach przezna-
czać pewne kwoty na ten cel.

Z pewnością mówi się też o drogach.
- Co ciekawe, wiele osób zwraca uwagę na 
nowo przebudowane drogi. W związku z 
poprawą jakości przejazdu, kierowcy roz-
wijają na tych ulicach nadmierną prędkość. 
Część mieszkańców chce montażu progów 
zwalniających dla poprawy bezpieczeń-
stwa. Ale za chwilę inni mówią, że trzeba 
je zdemontować, bo hałasują przejeżdżają-
ce przez nie samochody. Jedni piszą pety-
cję, aby montować, inni, aby zdemontować. 
Różnie to bywa. Staramy się jakoś te sprawy 
pogodzić. Często także wraca sprawa ronda 
na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Piastow-
ską w kierunku Grabika.

Są jakieś sprawy dotyczące 
handlowców?
- Najczęściej dotyczą targowiska przy  

fot. ARMG
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ul Lotników. Kilka lat temu przygotowa-
liśmy projekt modernizacji tego terenu  
i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
W trakcie trwania konkursu nastąpiła zmia-
na jego regulaminu, która nie była dla mia-
sta korzystna. Musielibyśmy zapewnić rol-
nikom miejsce na targowisku do końca 
dnia. Dziś jeśli rolnik nie zajmie miejsca ra-
no, do określonej godziny, to każdy może 
tam się wystawić ze swoim towarem. W tym 
momencie odstąpiliśmy od tego konkursu  
i czekamy na następny. Jeśli to się nie uda, 
wykonamy modernizację z własnych środ-
ków, etapami. Ludzie handlujący ze sto-
łów martwili się, czy aby nie znikną one 
po remoncie. Nie przeszkadza im, że kapie 
na głowę, ale stoły muszą być. Niektórzy 
chcieliby zamknięcia wjazdu od strony uli-
cy Lotników, ale przecież to niemożliwe ze 
względu na samochody dostawcze, a także 
na mieszkańców, którzy chcieliby kupić np. 
duży worek ziemniaków.

Żary są miastem przemysłowym.  
Z czym zwracają się przedsiębiorcy? 
- Na terenie strefy przemysłowej wybudo-
wano drogi, ale nikt nie zrobił oświetlenia. 
Na to zwracają uwagę właściciele firm, z 
którymi rozmawiam. Podstawowa prośba 
dotyczyła oświetlania chociaż przystan-
ków autobusowych, aby ludzie nie czekali 
w ciemności i to zrobiliśmy. Newralgiczną 
sprawą jest tylko jeden wyjazd ze strefy. 
Mamy wprawdzie dodatkowy, drugi wjazd 
z drogi krajowej od strony Zielonej Góry, 
ale tam nie ma wyjazdu. Podjęliśmy kroki, 
aby zrobić dodatkową drogę wewnętrzną  

z wyjazdem na Zielonogórską. Jest też 
propozycja zrobienia małego, nawet pro-
wizorycznego ronda przy obecnym wjeź-
dzie na strefę. Dziś większa liczba firm 
działa przy drodze, która jest podporząd-
kowana. Kiedyś było inaczej. 

Największą ostatnio atrakcją w 
mieście jest tężnia solankowa. 
Podoba się mieszkańcom.
- Jest bardzo popularna i od razu wie-
le osób, szczególnie seniorów, mówiło 
mi, że podobna powinna pojawić się na 
osiedlu muzyków, a także w innych czę-
ściach miasta. Przy dobrej pogodzie bra-
kuje miejsc na ławkach obok tężni przy  
ul. Częstochowskiej. Jest projekt złożony 
do obecnego budżetu obywatelskiego i 
całkiem możliwe, że dzięki głosom miesz-
kańców w ten sposób powstanie kolejna. 

Ogólnie rzecz biorąc, Żary są 
ładnym miastem. Coraz bardziej. 
Ale tu też pewnie można coś 
poprawić. 
- Mieszkańcy nie dają mi spokoju, chcą 
więcej kwiatów. Są oczywiście radykal-
ni przeciwnicy, którzy mówią, że wydaje-
my niepotrzebnie na to pieniądze, ale zde-
cydowana większość, to zwolennicy kwia-
tów w mieście. Dają mi przykłady wielkich 
ukwieconych rond w innych miastach. 
Dlaczego tam tulipany kwitną na wiosnę,  
a u nas nie. Jeden z radnych zapropono-
wał, żeby na pasie zieleni na Al. Jana Paw-
ła II zacząć sadzić bratki, bo to będzie pięk-
nie wyglądać. Trzeba przyznać, że ukwie-
cone ulice miasta wszystkim się podobają.

Pewne obszary miasta czekają na 
inwestycje.
- Najczęściej na ulicy Bohaterów Getta py-
tają, kiedy będzie przebudowa tej drogi. To 
samo na Kujawskiej i Staszica. Na wszystko 
przyjdzie czas. Mamy je w najbliższym pla-
nie do realizacji.

Niektóre sprawy są sezonowe, ale o 
zamku mówi się od zawsze. 
- W sprawie przejęcia zamku rozpoczę-
liśmy od debaty z mieszkańcami. Póź-
niej przeprowadziliśmy badania ankieto-
we. Każdy mógł się wypowiedzieć osobi-
ście, telefonicznie, czy też mejlowo. Kon-
sultacje były powszechne. Znaczna część 
mieszkańców jest za przejęciem tego 
obiektu, chociaż - chciałabym to podkre-
ślić - wielu osobom wydaje się, że moż-
na go odremontować w ciągu 3-5 lat. To 
w żaden sposób nie jest możliwe. Ludzie 
się dziwią, że potrzeba na to kilkunastu 
lat. Ale takie są uwarunkowania nie tyl-
ko finansowe, ale też projektowe i kon-
serwatorskie. Taka jest rzeczywistość  
w przypadku tego typu zabytków. Ale 
długi okres jest też korzystny ze wzglę-
du na możliwość pozyskania środków ze-
wnętrznych na ten cel. Projekty remonto-
we muszą być podzielone na wiele eta-
pów. To nie jest takie proste, jak budowa 
nowego domu. 

W mieście działa wiele klubów 
sportowych. Kibice też mają 
problemy?
- Zawsze, gdy jestem na meczach Promie-
nia, kibice mówią o złym stanie trybun na 

stadionie. W tym roku przygotowujemy 
projekt modernizacji. Będzie to poważna 
inwestycja, ale po jej zakończeniu będzie 
można oglądać mecze w dobrych warun-
kach. A poza stadionami, widownia Luny 
domaga się wymiany niewygodnych krze-
seł.

Trwa wielka modernizacja drugiej 
części parku przy Al. Jana Pawła II.
- Tu też ciekawostka. Wielu mieszkań-
ców pyta, czy po zakończeniu prac będzie 
możliwość jazdy na sankach z jedynej 
górki w centrum miasta. Niektórzy mó-
wią wręcz o armatkach śnieżnych. Oczy-
wiście, na sankach będzie można jeździć, 
to się nie zmieni. 

Są jakieś sprawy dziwne?
- Jeden z mieszkańców zaproponował, 
aby urząd zorganizował dla wszystkich 
spotkanie z bioenergoterapeutą. Z kon-
kretnym, podanym z imienia i nazwiska. 
Takie sprawy również są.

Dziś, oprócz tradycyjnych 
pogadanek, funkcjonują też 
elektroniczne formy komunikacji.
- Są informacje i pytania przekazywane 
do mnie przez mieszkańców poprzez fa-
cebooka. Codziennie przeznaczam godzi-
nę na czytanie i odpowiadanie na wiado-
mości. Te najczęściej dotyczą spraw drob-
nych - złamane drzewo, jakiś krzew nie zo-
stał podlany, zaśmiecony teren. Tego typu 
spraw jest sporo. Zapraszam także do kon-
taktów poprzez e-mail. Z tej formy miesz-
kańcy również korzystają.
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KRAJ  
W Narodowy 
Dzień 
Zwycięstwa 
mjr. w st. 
spocz. Marian 
Słowiński, 
najstarszy 
żyjący żołnierz 
1.Polskiej Dywizji 
Pancernej 
świętował 
jubileusz swoich 
setnych urodzin.
W Katedrze Polowej WP 
odbyła się Msza św. w in-
tencji żołnierzy 1.Dywi-
zji Pancernej gen. Macz-
ka. Eucharystii przewodni-
czył Biskup Polowy Woj-
ska Polskiego gen. bryg. dr 
Józef Guzdek, wśród kon-
celebransów znalazł się ks. 
Sławomir Klim Honorowy 
Kapelan Federacji Organi-
zacji Polskich Pancernia-
ków (FOPP). W ceremonii 
obok zacnego jubilata i Je-
go małżonki Zofii uczestni-
czyli m.in.: minister Jan J. 
Kasprzyk , min. Anna Ma-
ria Anders, gen. broni Jaro-
sław Mika Dowódca Gene-
ralny RSZ oraz ambasadoro-
wie Królestwa Niderlandów, 
Królestwa Belgii oraz Kana-
dy w Polsce. Do Katedry Po-
lowej WP przybyli również 
burmistrz brabanckiej Bre-
dy Paul Depla, kombatanci, 
przedstawiciele stowarzy-

szeń zrzeszonych w FOPP 
oraz żołnierze polscy repre-
zentujący m.in. 11 Dywizję 
Kawalerii Pancernej, która 
kontynuuje od ćwierćwiecza 
tradycje oddziałów 1 PD-
Panc , wraz z repliką sztan-
daru macierzystego pułku 
mjr. M. Słowińskiego. Sta-
wili się także samorządowcy 
z miast pielęgnujących tra-
dycje 1 PDPanc m.in. z lu-
buskiego miasta Żary oraz 
żołnierze armii holender-
skiej i kanadyjskiej. 

- Jest Pan jednym 
z ostatnich żyjących uczest-
ników wojny obronnej 1939 
roku. Przeszedł Pan wspa-
niały szlak bojowy walcząc 
o wolność Francji, Belgii 
i Holandii. Przeszedł Pan tę 
drogę, jaką przeszedł naród 
polski, od 1 września 1939 
roku aż po 8 maja 1945. 200 
lat Panie Majorze! - powie-
dział w okolicznościowym 
wystąpieniu min. Jan .J. Ka-
sprzyk i wręczył mjr. Maria-
nowi Słowińskiemu replikę 
przedwojennej szabli oficer-
skiej. 

W swoim przemówie-
niu okolicznościowym gen. 
broni Jarosław Mika pod-
kreślił zasługi majora Sło-
wińskiego oraz złożył ży-
czenia. 

- Proszę przyjąć ser-
deczne gratulacje i życzenia 
pomyślności z okazji setnej 
rocznicy Pańskich urodzin. 
Składam Panu wyrazy sza-

cunku i wdzięczności za żoł-
nierską służbę dla Ojczyzny. 
Wierny żołnierskiej przysię-
dze służył Pan w szeregach 
polskich formacji. Swoim 
męstwem, patriotyzmem, 
bogatym życiem przysłużył 
się Pan Ojczyźnie. Serdecz-
nie za to wszystko dziękuję. 
Życzę Panu dobrego zdro-
wia, sił i wszelkiej pomyśl-
ności - mówił gen. Mika. 

Adresy okolicznościo-
we do Jubilata skierowali 
Prezydent RP Andrzej Du-
da oraz Minister Obrony na-
rodowej Mariusz Błaszczak. 
Mjr Marian Słowiński został 
również odznaczony przez 
bp. Józefa Guzdka. Meda-
lem 100. lecia Ordynaria-
tu Wojskowego. Okoliczno-
ściowy medal upamiętnia-
jący powołanie Ordynaria-
tu WP otrzymał również ks. 
Sławomir Klim SChr. z Bre-
dy za zasługi w pielęgnowa-
niu pamięci o polskich wy-
zwolicielach miasta. 

Po ceremonii oficjal-
nej odbyła się recepcja, 
w trakcie której goście z za-
granicy i Polski fetowali 
wspaniały jubileusz polskie-
go pancerniaka i podkreślali 
Jego osobisty wkład w przy-
niesienie daru wolności dla 
wielu flandryjskich i nider-
landzkich miast na szlaku 
bojowym legendarnej pol-
skiej dywizji. 

 
Waldemar Kotula

Setne urodziny majora

POWIAT ŻARSKI  
W sali odpraw Komendy 
Powiatowej Policji 
w Żarach odbyło się 
uroczyste pożegnanie 
funkcjonariuszy, którzy 
zakończyli służbę i przeszli 
na emeryturę.

Za współpracę, wzorowo i profesjonalnie 
pełnioną służbę odchodzącym dziękowa-
li: podinsp. Armand Pisarczyk-Łyczywek, 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Żarach podinsp. Tomasz Białek, kadra 
kierownicza, policjanci oraz pracownicy cy-
wilni z Komendy Powiatowej Policji w Ża-
rach oraz Komisariatu Policji w Lubsku. 

Już na emeryturze
Kom. Dariusz Nowacki w służbie 28 lat. 
Rozpoczynał jako aplikant w Plutonie Pa-
trolowym, później związany był z Zespo-

łem Techniki Kryminalistycznej, następnie 
dyżurny w żarskiej komendzie. W 2008 
r. objął stanowiska kierownicze Zastępcy 
Naczelnika i Naczelnika Wydziału Sztab 
Policji w żarskiej komendzie.Odznaczo-
ny „Brązowym Medalem za Zasługi dla 
Obronności Kraju”, Brązową Odznaką 
„Zasłużony Policjant”, Brązowym Meda-
lem „Za Długoletnią Służbę”..

Podkom. Arkadiusz Lis w służbie 24 
lata. Rozpoczynał jako aplikant w Pluto-
nie Patrolowo-Interwencyjnym, następnie 
dzielnicowy, a od 2010 roku objął stano-
wisko kierownika Rewiru Dzielnicowych. 
Odznaczony „ Brązowym Medalem za 
Długoletnia Służbę”.

Nadkom. Artur Samsel w służbie 24 
lata. Rozpoczynał jako aplikant w Refera-
cie Dzielnicowych w Komisariacie Policji 
w Lubsku, później w Wydziale Kryminal-
nym. Od 2007 r. był Zastępcą Komendan-
ta Komisariatu Policji w Lubsku, od wrze-
śnia 2017 r. pełnił obowiązki Naczelni-

ka Wydziału Kryminalnego w żarskiej ko-
mendzie.

Asp. Szt. Mariusz Opałka w służbie 
28 lat. Rozpoczynał jako aplikant w Plu-
tonie Patrolowym, później pełnił służbę 
w żarskim Wydziale Prewencji. W 2006 
roku był kierownikiem Ogniwa Patrolowo-
-Interwencyjnego w Komisariacie Policji 
w Lubsku , a od 2007 r. dyżurnym.

Asp. Szt. Marcin Szcześniak w służ-
bie 24 lata. Rozpoczynał jako aplikant 
w Plutonie Patrolowym, następnie po-
licjant Referatu Dzielnicowych, póź-
niej Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego 
w lubskim komisariacie. Od 2002 roku re-
ferent Ogniwa Dochodzeniowo-Śledcze-
go w Lubsku, od 2010 roku kierownik tego 
ogniwa. Od 2016 r. pełnił obowiązki Na-
czelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śled-
czego w żarskiej komendzie, od 2017 r. zo-
stał Naczelnikiem tego wydziału.

Asp. Szt. Paweł Pużak w służbie 23 
lata. Rozpoczynał jako aplikant Zespo-

łu ds. Przestępczości Gospodarczej w żar-
skiej komendzie, później policjant Ogniwa 
Patrolowo-Interwencyjnego. Od 2003 r. re-
ferent Zespołu Dyżurnych, następnie za-
stępca dyżurnego, a od 2006 r. pełnił służ-
bę na stanowisku dyżurnego w Komendzie 
Powiatowej Policji w Żarach.

Asp. Szt. Tadeusz Sułkowski 
w służbie 28 lat. Rozpoczynał jako poli-
cjant w Plutonie Patrolowym, następnie 
policjant w Posterunku Policji w Jasieniu 
oraz dzielnicowy w Lubsku. Od 2002 r. 
asystent Referatu Prewencji w lubskim ko-
misariacie, a od 2009 r. dyżurny w Zespole 
Dyżurnych Komisariatu Policji w Lubsku.

Asp. Szt. Robert Pietrzak w służbie 
23 lata. Rozpoczynał jako aplikant w ów-
czesnym Komisariacie Policji w Przewo-
zie, od 1998 r. jego służba związana była 
z Posterunkiem Policji w Łęknicy. Od 2013 
r. pełnił obowiązki kierownika, a w 2014 
r. został kierownikiem Posterunku Policji 
w Łęknicy. PAS

Na zasłużonej emeryturze

Major w st.spocz. Marian Słowiński 
urodził się 8 maja 1919 w Inowrocła-
wiu. W tym mieście skończył szkołę 
powszechną i wydziałową. W latach 
1934-37 uczęszczał do Szkoły Wojsko-
wej nr 1 w Koninie. Do początku wrze-
śnia 1939 służył w 8 kompanii szkol-
nej w 67 Pułku Piechoty w Brodni-
cy. W połowie września 1939 skiero-
wano go do Rzeszowa, na stanowisko 
instruktora w 167 Zapasowym Puł-
ku Piechoty. Stamtąd ewakuował się 
na Węgry. Do 4 kwietnia 1940 przeby-
wał w węgierskim obozie dla interno-
wanych w Érsekújvár, skąd uciekł do 
Francji. Dostał tam przydział do pol-
skiego wojska. Przeszedł szkolenie 
przeciwpancerne i pod francuskim do-
wództwem brał udział w walkach pod 
Verdun. Następnie przedostał się do 
Wielkiej Brytanii na pokładzie polskie-
go okrętu. Do 1944 stacjonował w Li-
verpoolu, Crawford i Dundee, służąc 
w 65 Batalionie Czołgowym, który zo-
stał włączony do 1 Pułku Pancerne-
go 1 Dywizji Pancernej generała Sta-
nisława Maczka. Wziął udział w lądo-
waniu w Normandii i w walkach pod 

Chambois-Falaise, wyzwalaniu Bel-
gii i Holandii (w tym Bredy). Szlak bo-
jowy zakończył pod Wilhelmshaven 
w Niemczech. Następnie do 1947 
przebywał w Hanowerze i w tym ro-
ku wrócił do Polski. Od 1959 pracował 
w Ambasadzie Kanadyjskiej w War-
szawie – najpierw jako kierowca, po-
tem jako kierownik działu administra-
cyjnego. W 1984 przeszedł na emery-
turę. Jest Kawalerem Orderu Odrodze-
nia Polski, Polonia Restituta, Kawale-
rem Legii Honorowej, Krzyża Walecz-
nych. Jest odznaczony również Meda-
lem „Pro Patria” oraz licznymi odzna-
czeniami kombatanckimi. Zacny jubi-
lat działa w wielu stowarzyszeniach 
kombatanckich, w tym w stołecznym 
Środowisku 1. Dywizji Pancernej do-
wodzonej w latach wojny przez gen. 
Stanisława Maczka. Był także jed-
nym z założycieli Federacji Organiza-
cji Polskich Pancerniaków, której jest 
najstarszym i ciągle aktywnym człon-
kiem. Od wielu lat uczestniczy w wie-
lu spotkaniach z młodzieżą i dzieli się 
wspaniałymi wspomnieniami wojen-
nymi.

fot.nadesłane
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Diagnostyka na nowym
ŻARY W Szpitalu 
na Wyspie trwają 
przeprowadzki do 
nowego budynku. Już 
teraz laboratorium 
pracuje po 
przeniesieniu ze 
starego baraku.
- W następnej kolejności, w naj-
bliższy weekend, przeniesio-
na zostanie pracownia tomogra-
fi i komputerowej i USG - mówi 
prezes szpitala Jolanta Dankie-
wicz. - Od wtorku pacjenci będą 
mieli wykonywane badania już w 
nowych pracowniach i na nowym 
sprzęcie.

Niemalże jednocześnie 
przeniesione zostaną także pra-
cownie gastroskopii i kolonosko-
pii. To wszystko znajdzie się ra-
zem na parterze nowego skrzydła 
szpitalnego, które zostało dobu-
dowane do budynku mieszczące-
go dotychczas chirurgię, gineko-
logię i położnictwo oraz oddzia-
ły noworodkowy, dziecięcy, blok 
operacyjny i intensywnej terapii.

Do tej pory wszystkie od-
działy musiały dostarczać mate-

riał do badań laboratoryjnych do 
osobno stojącego budynku. Po 
tych zmianach większość oddzia-
łów będzie miała laboratorium 
i inne pracownie diagnostyczne 
pod ręką. Wystarczy zjechać win-
dą na parter.

- Trwa proces centraliza-
cji szpitala - mówi Jolanta Dan-
kiewicz. - Teraz większość od-
działów będzie miała diagnosty-
kę na miejscu. Zostanie nam jesz-
cze pracująca w osobnym budyn-
ku geriatria i interna.

Zgodnie z planami rozwo-

ju szpitala, również te dwa pozo-
stałe oddziały zostaną w najbliż-
szych latach przeniesione. Dla ta-
kich działań jest akceptacja Woje-
wody i organu właścicielskiego. 
Do obecnego, centralnego budyn-
ku szpitalnego dostawione zosta-
nie jeszcze jedno skrzydło. Wte-
dy też, poza interną i geriatrią, 
przeprowadzona zostanie reha-
bilitacja, dziś również pracująca 
w osobnym budynku. Szpital w 
jednym obiekcie to model wzor-
cowy ze względu na szybki do-
stęp do specjalistów wszystkich 

dziedzin jak i aparatury pracują-
cej dziś w różnych obiektach. Po-
nadto, przy ograniczonych zaso-
bach kadrowych, ergonomiczne 
rozwiązania pozwalają wykorzy-
stać czas pracy na zajęcia w od-
działach szpitalnych bez absor-
bowania go na transport materia-
łu do badania, czy pacjentów na 
konsultację.

Przeprowadzki to nie tylko 
zmiana lokalizacji. Laboratorium 
otrzymało nowe meble i część 
wyposażenia.

- Laboratorium już wcze-
śniej doposażaliśmy w nowe urzą-
dzenia, wiedząc, że wszystkiego 
na raz nie udźwigniemy fi nanso-
wo. Pozostał nam tylko jeden za-
kup, to analizator do pracowni se-
rologicznej, który na dniach poja-
wi się w laboratorium. Teraz au-
tomatycznie będziemy wykony-
wać badania na potrzeby przeta-
czania krwi u coraz to większej 
liczby pacjentów - mówi prezes 
Dankiewicz. - Całe wyposażenie 
jest zautomatyzowane i nowocze-
sne, a iększość badań na potrze-
by naszego szpitala wykonujemy 
tu na miejscu. Dodatkowo nasze 

laboratorium poszczycić się mo-
że certyfi katami jakości wydany-
mi m.in. przez Centralny Ośrodek 
Badań Jakości Diagnostyki La-
boratoryjnej w Łodzi czy Insty-
tut Hematologii i Transfuzjologii 
z Warszawy - czyli bardzo dobrą 
oceną wykonywanych tu badań.

Laboratorium dostępne jest 
nie tylko dla pacjentów szpita-
la. Świadczy usługi komercyj-
ne dla wszystkich chętnych i po-
trzebujących różnego rodzaju ba-
dań. Wystarczy przyjść, w każdy 
dzień tygodnia, nawet w niedzie-
lę. Dla wygody obsługi zamonto-
wany został nawet terminal płat-
niczy, nie trzeba więc biegać z go-
tówką, albo martwić się, czy wy-
starczy pieniędzy w portfelu na 
określony rodzaj badania.

Oprócz diagnostyki na par-
terze, która lada moment ruszy 
pełną parą, cały czas trwają pra-
ce wykończeniowe na wyższych 
kondygnacjach. Zgodnie z pla-
nem, już po wakacjach kolej-
ne piętra będą wykorzystywane 
przez szpitalne oddziały. 

Andrzej Buczyński

Nowe pomieszczenia szpitalnego laboratorium fot. Andrzej Buczyński
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Żarska 
Majówka

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Szansa dla 
młodych 
i zdolnych

Rowery przyjechały
ŻARY Już w przyszłym tygodniu,  
w połowie maja,  na ulicach pojawią 
się żarskie rowery miejskie.

Miasto kupiło trzydzieści pierwszych jednośladów, które 
będzie można znaleźć obok ratusza, na ul. Ułańskiej, przy 
dwóch żarskich basenach oraz przy tężni solankowej na  
ul. Częstochowskiej. Aby można było nimi jeździć, po-
trzebna będzie specjalna aplikacja zainstalowana na smart-
fonie. Szczegółowych informacji o zasadach korzystania  
z rowerów miejskich szukać można na stronie www.zary.pl. 
Co ważne, pierwsze pół godziny będzie darmowe. Projekt 
ma charakter pilotażowy. Jeśli się sprawdzi, to urzędnicy 
planują zakup kolejnych rowerów. ATB Wygodny i lekki żarski rower miejski fot. Andrzej Buczyński

Umowa została uroczyście podpisana w obecności władz 
miejskich w żarskim ratuszu fot. Andrzej Buczyński

Po podpisaniu umowy Sebastian Dudek i Tadeusz Pawłowski, 
dyrektor Akademii Piłkarskiej WKS Śląsk Wrocław, wymieni-
li się piłkarskimi upominkami  fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Akademia Piłkarska „Młody 
Talent” Sebastiana  Dudka została 
partnerem klubu WKS Śląsk Wrocław. 
Umowę o współpracy podpisano w 
środę, 8 maja.
Cóż to oznacza? Przede wszystkim umowa otwiera dro-
gę najzdolniejszym młodym piłkarzom do dalszego pro-
fesjonalnego szkolenia i rozwoju kariery pod skrzydła-
mi Śląska. To szansa dla naprawdę uzdolnionych, aby do-
stać się do renomowanego klubu piłkarskiego. Korzyści 
są obopólne. Wrocławski klub prowadzi na szeroką skalę 
szkolenia młodych zawodników z myślą o przyszłości, aby 
w rezultacie ci najlepsi mogli zagrać w pierwszym skła-
dzie. To długofalowy system selekcji, swoiste sito, na któ-
rym zostają wybrańcy. Jednak każda kariera, nawet naj-
większych sportowych sław, zaczynała się od postawienia 
pierwszego kroku.

Śląsk współpracuje z wieloma akademiami piłkar-
skimi. W samym Wrocławiu jest ich około trzydziestu.  
W Żarach to pierwsza tego typu umowa. Dotychczas naj-
bliższa akademia współpracująca ze Śląskiem Wrocław 
znajdowała się w Zielonej Górze.

Umowa to nie tylko wyławianie piłkarskich talen-
tów. To także szkolenia dla kadry trenerskiej, zaprosze-
nia na mecze pierwszego zespołu Śląska, możliwość wy-
prowadzania zawodników na murawę stadionu, spotkania  
z piłkarzami i wiele innych.

Dziś o karierze sportowej myśli się już od najmłod-
szych lat. Młody człowiek ma szansę na sukces nie tylko, 
jeśli ma ku temu predyspozycje. Musi być też odpowied-
nio szkolony i prowadzony. ATB
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ŻARY W Muzeum 
Pogranicza Śląsko-
Łużyckiego na promocji 
powieści „Świtanie” 
autorstwa Haliny Barań, 
spotkali się miłośnicy 
regionalnej historii.
Salę wypełnili licznie zgromadzeni 
goście. Na spotkanie przybył, wraz 
ze swoją żoną, która jest Polką, Wer-

ner Meskank - Łużyczanin, dzien-
nikarz i historyk, syn Alfreda Me-
skanka, tłumacza książek Haliny Ba-
rań. Spotkanie poprowadził prof. To-
masz Jaworski z Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego. Dużo mówił o po-
wieści Haliny Barań, a także o Łu-
życzanach, którzy niegdyś żyli w po-
wiecie żarskim. Prof. Jaworski pod-
kreślił, że autorka napisała pierw-
szą w literaturze europejskiej książ-

kę o Łużyczanach. Natomiast Hali-
na Borowiec, znana w Żarach, eme-
rytowana pedagog, z głębokim wy-
czuciem klimatu powieści, przeczy-
tała jej fragmenty. 

- To chyba pierwsze moje spo-
tkanie autorskie, które było przygo-
towane tak starannie, a wielka w tym 
zasługa dyrektora muzeum, Jacka 
Jakubiaka - podsumowuje i dzięku-
je jednocześnie Halina Barań. PAS

Opowieść o naszych 
sąsiadach

POWIAT ŻARSKI 
Zakończył 
się Okręgowy 
Przegląd 
Lubuskiej Gali 
Teatralnej 
„BALLADYNA” 
PRO ARTE 2019
Młodzi adepci sztuki te-
atralnej zaprezentowali się 
na deskach sali widowisko-
wej „Luna” Żarskiego Do-
mu Kultury. Członkowie 
Rady Artystycznej w skła-
dzie: Maria Dokowicz, 
Waldemar Dybalski i Anna 
Haba obejrzeli 8 spektakli 
i przyznali następujące na-
grody: Scena dziecięca:

SREBRNA BALLADYNA: 
– Mały Teatr Ruchu „Wy-
spa Skarbów” – Niepublicz-
na Szkoła w Mierkowie
Jednocześnie wyróżniono:
– Mikrusy – Szkoła Podsta-
wowa nr 5 w Żarach
Decyzją Rady Artystycz-
nej do finału wojewódzkie-
go Lubuskiej Gali Teatral-
nej nominowano: Mały Teatr 
Ruchu „Wyspa Skarbów”.

Scena młodzieżowa:
ZŁOTA BALLADYNA:
– Patchwork School Theater 
– Zespół Szkół w Grabiku 
– Guns + 1 – Klub Wojsko-
wy 11 Lubuskiej Dywizji 
Kawalerii Pancernej

SREBRNA BALLADYNA:
– Bo tak! – Szkoła Podsta-
wowa nr 7 w Żaganiu
BRĄZOWA BALLADY-
NA:
– Teatr Ruchu i Tańca – ŻDK 
filia „Kunice”
Jednocześnie wyróżniono:
– Ewenement – Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Iłowej
– Po prostu my – Szkoła 
Podstawowa w Tuplicach

Decyzją Rady Ar-
tystycznej do finału woje-
wódzkiego Lubuskiej Gali 
Teatralnej nominowano: Pa-
twork School Theater, Guns 
+ 1, Bo tak!. PAS

Młodzi rywalizowali na scenicznych deskach

GMINA ŻARY 
Fundacja 
Pięknolesie 
z Sieniawy 
Żarskiej zaprasza 
w lecie na Obóz 
Odkrywców. 
Ilość miejsc jest 
ograniczona, 
warto więc 
pospieszyć się 
z zapisami.
Obóz dla dzieci w wie-
ku od 7 do 14 lat zaplano-
wany jest od 5 sierpnia do  
11 sierpnia w Polani-
cy Zdrój. W programie 
m.in.: wyjazd na wyciecz-
kę do Kopalni Złota, wy-
jazd na wycieczkę do twier-
dzy w Kłodzku, wyjazd na 
wycieczkę do Szczelińca, 
zwiedzanie z przewodni-
kiem Polanicy Zdroju, wyj-
ścia na basen i kręgielnię, 
wieczór z poszukiwaniem 
skarbów, karaoke, dyskote-
ka, warsztaty w glinie, ogni-
sko z kiełbaskami, zabawy 
i gry integracyjne. Koszt po-
bytu bez dofinansowania dla 
jednej osoby, to 750 zł, a dla 
osoby uprawnionej do do-

finansowania koszt wynosi 
450 zł. Kto może skorzystać 
z dofinansowania? Do sko-
rzystania z dofinansowania 
wymagane są dodatkowe 
dokumenty potwierdzające 
trudną sytuację finansową 
lub wychowywanie dziec-
ka w rodzinie zastępczej lub 
niepełnej.

Cena zawiera: trans-
port autokarem, nocleg 
w Domu Wczasów Dzie-
cięcych Green Rest Pola-
nica Zdrój, bilety wstępów, 
pełne wyżywienie (4 posił-
ki), opiekę wykwalifikowa-
nej kadry, ubezpieczenie.

- Mamy tylko 30 
miejsc, w tym 20 dla dzie-
ci uprawnionych do dofi-
nansowania i 10 dla dzie-
ci niedofinansowanych. Za-
praszamy - informuje Kry-
styna Adamenko, szefowa 
fundacji - Zapisać się moż-
na za pomocą formularza 
zamieszczonego na stronie 
www i Facebook Fundacji 
Pięknolesie - kwituje.

Projekt Fundacji 
otrzymał dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Lubu-
skiego. PAS

Letni obóz

Trzymamy kciuki za wszystkich nominowanych do finału wojewódzkiego fot.ŻDK Żary

Spotkanie autorskie Haliny Barań uświetnili znakomici goście fot.ARMG
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LUBSKO 
Piwnica okazała 
się marnym 
schowkiem na 
amfetaminę 
i marihuanę. 
Mężczyzna, 
który próbował 
ukryć narkotyki, 
może mieć teraz 
poważne kłopoty.
Policjanci kryminalni z Ko-
misariatu Policji w Lubsku 
podczas przeszukania po-
mieszczenia piwnicznego 
znaleźli zabronione substan-
cje. To blisko 130 gramów 
amfetaminy i 20 gramów ma-
rihuany. Funkcjonariusze za-

trzymali 33-letniego miesz-
kańca miasta, który trafił do 
policyjnego aresztu. Ujawnio-
ne narkotyki zostały zabez-
pieczone do dalszych badań 
laboratoryjnych. Z tak dużej 
ilości można by było wydzie-
lić ponad 1100 porcji narkoty-
ków. Zatrzymany mężczyzna 
został przesłuchany, odpowie 
za ich posiadanie i udzielanie. 

- Sprawa jest rozwo-
jowa. Sąd przychylił się do 
wniosku Prokuratury Rejono-
wej w Żarach oraz Policji i za-
stosował wobec 33-latka trzy-
miesięczny areszt. Może mu 
grozić nawet do 10 lat pozba-
wienia wolności - informuje 
kom. Aneta Berestecka, oficer 
prasowy KPP w Żarach. PAS

Grozi nawet dziesięć lat

ŻARY Alkohol 
szkodzi. 
Przekonała się 
o tym młoda 
kobieta, która 
w dobrej wierze 
postanowiła 
sprawdzić swój 
stan trzeźwości.

W sobotę, 4. maja o godz. 
6:00 rano przed budyn-
kiem Komendy Powiato-
wej Policji samochodem 
nissan zaparkowała 39-let-
nia mieszkanka powia-
tu żarskiego. Kobieta we-
szła do budynku i oświad-
czyła dyżurnym, że chciała 

sprawdzić swój stan trzeź-
wości. Jak się okazało by-
ła nietrzeźwa, miała promil 
alkoholu w organizmie. 
Teraz odpowie za przestęp-
stwo. Policjanci zatrzymali 
kobiecie prawo jazdy.

Nieodpowiedzialni 
kierowcy nie unikną kon-
sekwencji, wszyscy, któ-
rzy decydują się wsiąść za 
kierownicę będąc w sta-
nie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurza-
jącego, muszą liczyć się 
z utratą prawa jazdy. Za te-
go typu przestępstwo grozi 
kara grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. PAS

Wystarczyło zaparkować 
nieco dalej

REGION W trakcie 
pierwszych 
pięciu dni maja 
funkcjonariusze 
Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży 
Granicznej 
zatrzymali 24 
cudzoziemców, 
którzy naruszyli 
obowiązujące 
w Polsce prawo.
Funkcjonariusze podczas 
długiego weekendu wylegi-

tymowali 2298 osób w tym 
1723 cudzoziemców. Na-
łożyli również na obcokra-
jowców 19 mandatów kar-
nych za przekroczenie gra-
nicy państwowej wbrew 
przepisom oraz za inne wy-
kroczenia. Funkcjonariusze 
w trakcie działań służbo-
wych ujawnili i zatrzyma-
li 24 cudzoziemców, którzy 
złamali prawo. Najliczniej-
szą grupę 12 osób stanowili 
obywatele Ukrainy, którzy 
przebywali na terytorium 
naszego kraju nie mając od-

powiednich dokumentów 
pobytowych. Jeden z nich 
przekroczył granicę pań-
stwową wbrew przepisom 
a kolejny posiadał wyłudzą 
w polskim konsulacie wizę 
z prawem do pracy, której 
nie podjął . 

Wśród cudzoziem-
ców zatrzymanych przez 
funkcjonariuszy NoOSG 
było również 3 obywateli 
Syrii, 1 obywatel Azerbej-
dżanu, 1 obywatel Indii, 2 
obywateli Mołdawii, 1 oby-
watel Wietnamu, 1 obywa-

tel Gruzji, 2 obywateli Tur-
cji, 1 obywatel Białorusi, 
którzy przebywali w Polsce 
nielegalnie. 

Cudzoziemcy na mo-
cy decyzji administracyj-
nych zostali zobligowani 
do opuszczenia terytorium 
RP oraz otrzymali zakaz 
wjazdu do Polski oraz in-
nych państw strefy Schen-
gen. Ponadto tych cudzo-
ziemców, którzy nielegal-
ne przekroczyli granicę do 
Polski ukarano mandatem 
karnym. PAS

Zatrzymanie cudzoziemców

POWIAT ŻARSKI Przez kilka dni 
policjanci prowadzili akcję „Majowy 
weekend”.

Funkcjonariusze prowadzili akcję od worku 30 kwietnia do 
niedzieli 5 maja. Dbali, aby ruch na głównych ciągach komu-
nikacyjnych odbywał się płynnie, a także bezpiecznie. Pod-
czas długiej majowej przerwy na terenie powiatu żarskiego nie 
doszło do żadnego wypadku, odnotowano natomiast 13 koli-
zji. Mundurowi sprawdzali, czy kierujący posiadają wymaga-
ne dokumenty, kontrolowali prędkość z jaką się poruszali, stan 
trzeźwości, sposób przewożenia dzieci w pojazdach oraz, czy 
podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa. Podczas ak-
cji funkcjonariusze nie dopuścili do dalszej jazdy 4 nietrzeź-
wych kierowców oraz 1 po użyciu alkoholu. PAS

Majowy weekend

GMINA ŻARY Funkcjonariusze 
żarskiej drogówki zatrzymali 
w Mirostowicach Dolnych do kontroli 
kierowcę seata.

Patrol ruchu drogowego KPP w Żarach zatrzymał 56-latka 
z pow. żarskiego, który kierował pojazdem marki Seat, znaj-
dując się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna miał blisko  
2,5 promila alkoholu w organizmie.

- Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Grozi za to 
grzywna i do dwóch lat pozbawienia wolności - informuje 
kom. Aneta Berestecka, oficer prasowy KPP w Żarach. PAS

Kronika policyjna

fot.KPP Żagań

fot.KPP Żary

fot.KPP Żary
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Stawka rośnie
KOSZYKÓWKA  
Za tydzień weekend 
koszykarskich emocji.  
W Żarach rozegrane 
zostaną mecze 
półfinałowe Mistrzostw 
Polski U-14.  
Oprócz młodych koszykarzy z Dąbro-
wy Górniczej, Wejherowa i Jeleniej Gó-
ry, na parkiecie stanie oczywiście repre-
zentacja żarskiego klubu, która zakwali-
fikowała się po świetnie rozegranym tur-

nieju ćwierćfinałowym, zorganizowanym 
dwa tygodnie temu w Żarach.

Żaranie awansowali z pierwsze-
go miejsca, zdobywając 6 punktów.  
Z pięciopunktowym dorobkiem do pół-
finałów awansowali również koszyka-
rze TKM Włocławek. Z dalszej rywali-
zacji odpadły kluby MKK ŻAK Kosza-
lin i MKS Piotrówka Radom.

Mecze półfinałowe z udziałem BC 
Swiss Krono Żary zaplanowano na pią-
tek, sobotę i niedzielę. Zawodnicy liczą 
na doping kibiców. ATB

Po udanym turnieju ćwierćfinałowym teraz czas na półfinały fot. Andrzej Buczyński

Piłkarskie 
sprzeczności
PIŁKA NOŻNA 
Promień Żary 
w półfinałach 
wojewódzkiego 
szczebla  
Pucharu Polski.   
W kolejnym 
etapie rywalizacji 
zobaczymy także 
Stilon Gorzów, 
Wartę Gorzów,  
oraz TS Przylep.

Ćwierćfinałowe spotkanie 
na własnym boisku Promień 
rozegrał koncertowo. Czwar-
toligowa Arka Nowa Sól za-
grała słabo. W rezultacie go-
spodarze odnieśli pewne 
zwycięstwo z wynikiem 4:1.

Trzykrotnie dla Pro-
mienia strzelał Norbert Bi-
niek. A wszystko to już  
w pierwszej połowie meczu. 
W drugiej części spotkania 
nowosolanom udało się zdo-
być bramkę kontaktową, jed-
nak ostatnie słowo należało 
do Marka Wolaka, który w 
79. minucie podwyższył pro-
wadzenie Promienia i tym sa-
mym ustanowił końcowy re-
zultat tego spotkania. 

I skoro tak wszystko 
gra, to co nie gra?

Mało kto dzisiaj wie-
rzy w tegoroczną szansę 
awansu żarskiego klubu do 
IV ligi. Matematycznie rzecz 
ujmując, ostatnie sześć ko-
lejek, to osiemnaście punk-
tów, albo zero punktów. Ale 
małe są szanse - tym razem 
statystycznie patrząc na roz-

grywki zielonogórskiej klasy 
okręgowej - aby Piast Iłowa  
i Czarni Żagań przegrali choć 
dwa, a najlepiej trzy mecze z 
pozostałych.    

Czarni zmierzą się 
jeszcze z Jaromirowica-
mi, Nietkowem, Konoto-
pem, Kunicami, Chociulami 
i Sieniawą Żarską. Przed Pia-
stem Iłowa mecze z Chociu-
lami, Sieniawą, Ołobokiem, 
Lubskiem, Rzeczycą i Sule-
chowem. Czasem jednak 
niemożliwe staje się moż-
liwe. W ubiegłym sezonie 
Promień dogonił czołówkę  
i kwestia awansu rozstrzy-
gnęła się w ostatnim meczu 
sezonu w Gubinie. Awanso-
wali wtedy gospodarze.

Ktoś kiedyś powie-
dział, że żaranie mogliby 
awansować, ale przy spe-
cjalnym zapisie w regulami-
nie Lubuskiego Związku Pił-
ki Nożnej, że do czwartej li-
gi wskakuje najlepsza druży-
na z tabeli oraz Promień Ża-
ry. Taki żarcik.    

W 2018 roku było  
o przysłowiowy włos, a jak 
będzie teraz - czas pokaże.

Czego brakuje do 
awansu żarskiemu klubo-
wi? Może faktycznie tyl-
ko odrobiny szczęścia. Klu-
czowym meczem z katego-
rii „być, albo nie być”, było 
niedawne spotkanie z Czar-
nymi Żagań, dla Promienia 
- przegrane. Potem nastąpiła 
zmiana selekcjonera.    Jed-
nak to nie trener biega po bo-
isku. Wprawdzie czasem bie-
ga i nawet strzela bramki, ale 

to nie jest regułą.
Jeden z kibiców, jesz-

cze w ubiegłym sezonie za-
dał ciekawe pytanie - jeśli te-
raz Promień nie awansuje, to 
kiedy? No i nie awansował,  
a pytanie pozostaje bez odpo-
wiedzi. Już rok temu po za-
kończeniu sezonu mawiano, 
że jak już Carina poszła wy-
żej, to za rok kolej Promie-
nia. Rok mija, a do awan-
su bliżej Iłowej i Żaganiowi. 
W dodatku awansują dwa ze-
społy, a kiedyś tylko jeden.

Patrząc na wszystko 
trochę z boku, można śmiało 
stwierdzić, że w takim mie-
ście jak Żary powinna być 
czwarta liga. Nie trzecia, nie 
druga, bez przesady. Czwar-
ta wystarczy. A dlaczego nie 
okręgówka? No cóż. Sam 
stadion i infrastruktura spor-
towa w mieście aż o to krzy-
czy. Zrozumie to każdy, kto 
choć raz w życiu był na me-
czu - dajmy na to - w Chociu-
lach - na boisku w polu. Ale 
tam też gra okręgówka, ta sa-
ma liga, co i w Żarach.

Dlatego właśnie, choć-
by ze względów wizerunko-
wych, czwarta liga Żarom się 
należy. Awansu nie da się ku-
pić w sklepie. Trzeba go wy-
pracować na boisku. Mo-
że cudem w tym roku? Mo-
że za rok?

Tak czy siak, niezależ-
nie od ligi i poziomu rozgry-
wek, kibic i tak przyjdzie na 
mecz, aby dopingować swo-
ją drużynę.

Andrzej Buczyński

Promień Żary wygrywa z Arką Nowa Sól 4:1 fot. Andrzej Buczyński
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Bieganie i leśna jazda 
wokół Karasia
LUBSKO Cross 
Duathlon po raz 
trzeci. Impreza dla 
tych, który lubią 
bieganie i jazdę 
rowerową w terenie. 
Najlepiej jedno  
i drugie. I w dużej 
dawce.

Najpierw 5 kilometrów biegu, 
potem przesiadka na rower, a po  
20. kilometrach znów pięciokilo-
metrowe bieganie. A to wszystko 
na dystansie MINI. 

Dla bardziej wymagają-
cych przygotowano trasę MEGA. 
Tu przebiec w sumie trzeba było 
aż 15. kilometrów, z przerwą na 
czterdziestokilometrowy odcinek 
do pokonania rowerem.

W zawodach startowały 
także dwuosobowe sztafety z po-
działem ról na biegaczy i rowe-
rzystów w kategoriach męskich, 
żeńskich i mieszanych.

W klasyfikacji open szta-
fet tryumfował Masterchem Te-
am w składzie Dawid Romanow-
ski i Krzysztof Blacha. Czas zwy-
cięzców to 2:29:27. Na drugim 

miejscu zawody zakończył Seven 
Perceptus Team (Fabian Sternik  
i Mateusz Kokowski), a na trze-
cim Centrum Rowerowe Giant 
Żary Team (Adam Zarzycki  
i Adam Pisulski). W tym roku wy-
startowało 27 sztafet.

Dystans Mini indywidual-
nie zdominował Grzegorz Wojt-
czak z Siedliska. Uzyskał czas 
1:38:09 i pokonał tym samym 
80. startujących na tym dystansie. 
W zwycięstwie nie przeszkodzi-
ła mu nawet przebita dętka i ko-
nieczność szybkiego serwisu na 
trasie. Żaranin Krzysztof Grze-
gorczyk zajął 11. miejsce w ge-
neralce oraz 3. w swojej katego-
rii wiekowej.

Na najdłuższym dystansie 
rywalizowało 31. zawodniczek  
i zawodników. Najszybszy był 
Gracjan Stankiewicz z Obornik. 
Jego wynik to 2:43:01. W klasyfi-
kacji open 6. miejsce zajął Robert 
Szombierski z Lubska, 10. Oskar 
Bogucki z Żar, 11. Marcin Osz-
miańczuk również z Żar.

Organizatorem tej niewąt-
pliwie ciekawej imprezy sporto-
wej jest Lubski Klub Sportowy 
„Tri Aktywni Lubsko”. ATB

Najlepsze sztafety mieszane fot. Andrzej Buczyński Zwycięzcy dystansu Mini fot. Andrzej Buczyński Kategoria wiekowa M4 fot. Andrzej Buczyński

Wszystkie kategorie wystartowały razem fot. Andrzej Buczyński

Trasa rowerowa w okolicach Zalewu Karaś nie była łatwa 
fot. Andrzej Buczyński

Pod górkę i z górki fot. Andrzej Buczyński

Radość na mecie fot. Andrzej Buczyński
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Budowlani radzą 
sobie lepiej

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

1. LZS KADO GÓRZYN 20 16 1 3 79 : 25 49

2. RELAX GRABICE 20 14 2 4 61 : 20 44

3. POGOŃ WĘŻYSKA 20 13 3 4 59 : 23 42

4. CZARNI CZARNOWO 20 10 3 7 38 : 34 33

5. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 20 10 3 7 35 : 36 33

6. TRAMP-KARP OSIECZNICA 20 9 2 9 37 : 29 29

7. SPARTA MIERKÓW 20 8 4 8 46 : 46 28

8. BÓBR BOBROWICE 20 8 3 9 31 : 48 27

9. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 20 6 5 9 28 : 52 23

10. START ZIEL- BRUK PŁOTY 20 6 5 9 40 : 40 23

11. KP ŚWIDNICA 20 6 3 11 24 : 49 21

12. STAL JASIEŃ 20 4 5 11 29 : 46 17

13. SPARTAK BUDACHÓW 20 4 3 13 32 : 72 15

14. FADOM NOWOGRÓD 20 3 4 13 31 : 50 13

Piłka nożna KLASA B (Żary)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. BUDOWLANI II LUBSKO 16 15 0 1 79 : 19 45

2. FAX BIENIÓW 16 12 0 4 64 : 50 36

3. KS LIPNA 16 11 2 3 71 : 32 35

4. PROMIEŃ II ŻARY 16 9 3 4 81 : 26 30

5. ISKRA JABŁONIEC 16 9 0 7 41 : 44 27

6. NYSA TRZEBIEL 16 7 2 7 37 : 31 23

7. LKS ZJEDNOCZENI BRODY 16 7 1 8 51 : 48 22

8. WKS ŁAZ 16 6 2 8 46 : 45 20

9. ZIELONI DROŻKÓW 16 5 2 9 48 : 68 17

10. TUPLICZANKA TUPLICE 16 5 1 10 59 : 53 16

11. NYSA PRZEWÓZ 16 3 1 12 25 : 62 10

12. ZORZA KADŁUBIA 16 0 0 16 19 : 143 0

KLASA B - ŻARY
KS LIPNA - BUDOWLANI II LUBSKO

1  :  3
LZS ZJEDNOCZENI BRODY - TUPLICZANKA TUPLICE

4  :  2
ZIELONI DROŻKÓW - PROMIEŃ II ŻARY

1  :  10
ZORZA KADŁUBIA - WKS ŁAZ

1  :  5
FAX BIENIÓW - NYSA TRZEBIEL

5  :  2
ISKRA JABŁONIEC - NYSA PRZEWÓZ

2  :  1

KLASA A - GRUPA IV
CZARNI JELENIN - MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE

3  :  1
CZARNI PRZYBYMIERZ - LZS KS TOMASZOWO

2  :  1
PŁOMIEŃ CZERNA - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI

0  :  3
SPARTA MIODNICA - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE

9  :  2
SPARTA GRABIK - ŁKS ŁĘKNICA

1  :  1
GRANICA ŻARKI WIELKIE - KWISA TRZEBÓW

9  :  0

KLASA A - GRUPA II
BŁĘKITNI ZABŁOCIE - POGOŃ WĘŻYSKA

1  :  2
BÓBR BOBROWICE - SPARTAK BUDACHÓW

3  :  2
FADOM NOWOGRÓD - KP ŚWIDNICA

1  :  3
START ZIEL- BRUK PŁOTY - STAL JASIEŃ

8  :  0
TRAMP-KARP OSIECZNICA - SPARTA MIERKÓW

0  :  3
CZARNI CZARNOWO - LZS KADO GÓRZYN

1  :  4
RELAX GRABICE - ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI

4  :  2

KLASA OKRĘGOWA
BŁĘKITNI OŁOBOK - PROMIEŃ ŻARY

0  :  2
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - SCHNUG CHOCIULE

2  :  1
ISKRA MAŁOMICE - PIAST CZERWIEŃSK

3  :  1
PIAST IŁOWA - UNIA KUNICE ŻARY

5  :  1
UKS CZARNI ŻAGAŃ - POGOŃ PRZYBORÓW

5  :  0
ZRYW RZECZYCA - ODRA NIETKÓW

1  :  3
LECH SULECHÓW - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE

1  :  4
BUDOWLANI LUBSKO - MIESZKO KONOTOP

3  :  1

OSTATNIE MECZE

PIŁKA NOŻNA Klub 
z Lubska nieco 
odżył wraz z wiosną. 
Wcześniejsza obawa 
przed spadkiem została 
zażegnana.
Runda jesienna nie wyglądała za cie-
kawie, szczególnie na początku rozgry-
wek. Pierwszy mecz udało się wygrać 
Budowlanym dopiero w ósmej kolejce, 
a przez całą piętnastomeczową rundę 
wygrali zaledwie cztery spotkania. Jed-
nak powoli wygramolili się z końcówki 
tabeli i dziś są drużyną środka, z aspira-
cjami na więcej.

W ostatniej kolejce klasy okręgo-
wej Budowlani podejmowali piłkarzy 
Mieszka Konotop i choć to spotkanie 
wygrali 3:1, to nie dali gościom strzelić 
ani jednej bramki. Gol zapisany na konto 
drużyny z Konotopu był pechową bram-
ką samobójczą w wykonaniu Dominika 
Bereźnickiego na 2 minuty przed koń-
cem meczu. Poza tym, dwukrotnie cel-
nie strzelał Dawid Urban, a jedną bram-
kę strzelił Patryk Kozioł. ATB

Są w Lubsku kibice na dobre i na złe fot. Andrzej Buczyński

Budowlani Lubsko 3:1 Mieszko Konotop fot. Andrzej Buczyński
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Sparta czy Granica.
Kto do okręgówki?
PIŁKA NOŻNA Do końca 
sezonu pozostało 
sześć kolejek. Jeszcze 
za wcześnie, aby 
przesądzać o awansie, 
ale faworyci są.
Sparta Grabik niewątpliwie może 
poszczycić się nie tylko pierwszym 
miejscem w tabeli grupy 4 klasy A. 
W dwudziestu kolejkach tego sezo-
nu nie przegrała ani jednego spo-
tkania. Przy pięciu remisach da-
je to zespołowi z Grabika pozycję  
lidera. Ale... zaledwie dwa punkty mniej 
ma obecnie Granica z Żarek Wielkich  
z bilansem dwóch porażek, trzech re-
misów oraz - tak samo, jak Sparta - 
piętnastu zwycięstw. Dalej są Czarni 
Jelenin, Sparta Miodnica i ŁKS Łęk-
nica, którego strata wynosi obecnie 
dziewięć punktów.

Wszystko będzie jasne już nie-
długo. Czy kluby te będą do końca  
z determinacją walczyć o awans do 
okręgówki, czy ktoś może jednak od-
puści, zadowalając się wysoką pozycją 
w klasie A w przyszłym sezonie?  ATB

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

1. PIAST IŁOWA 24 21 0 3 72 : 25 63

2. UKS CZARNI ŻAGAŃ 24 20 2 2 68 : 18 62

3. PROMIEŃ ŻARY 24 18 2 4 66 : 17 56

4. ODRA NIETKÓW 24 17 2 5 57 : 30 53

5. PIAST CZERWIEŃSK 24 14 2 8 39 : 24 44

6. POGOŃ PRZYBORÓW 24 11 3 10 47 : 41 36

7. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 24 10 3 11 54 : 53 33

8. BUDOWLANI LUBSKO 24 8 6 10 37 : 41 30

9. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 23 9 3 11 41 : 46 30

10. MIESZKO KONOTOP 24 8 4 12 53 : 63 28

11. ZRYW RZECZYCA 24 6 3 15 48 : 66 21

12. UNIA KUNICE ŻARY 23 5 5 13 35 : 53 20

13. ISKRA MAŁOMICE 24 4 7 13 43 : 81 19

14. BŁĘKITNI OŁOBOK 24 3 9 12 31 : 64 18

15. LECH SULECHÓW 24 5 2 17 30 : 62 17

16. SCHNUG CHOCIULE 24 3 5 16 13 : 50 14

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

1. SPARTA GRABIK 20 15 5 0 56 : 15 50

2. GRANICA ŻARKI WIELKIE 20 15 3 2 77 : 14 48

3. CZARNI JELENIN 20 14 3 3 54 : 21 45

4. SPARTA MIODNICA 20 13 4 3 62 : 33 43

5. ŁKS ŁĘKNICA 20 12 5 3 91 : 24 41

6. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 20 10 3 7 57 : 43 33

7. CZARNI PRZYBYMIERZ 20 8 4 8 45 : 49 28

8. LZS KS TOMASZOWO 20 8 1 11 33 : 58 25

9. PŁOMIEŃ CZERNA 20 6 5 9 39 : 49 23

10. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 20 6 3 11 37 : 58 21

11. KWISA TRZEBÓW 20 5 0 15 23 : 81 15

12. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 20 3 2 15 33 : 75 11

13. PIAST LUBANICE 20 3 0 17 27 : 71 9

14. BUDOWLANI GOZDNICA 20 2 2 16 15 : 58 8

KOLEJNE MECZE
KLASA B

2019-05-11 16:00
TUPLICZANKA TUPLICE - WKS ŁAZ

2019-05-12 11:00
PROMIEŃ II ŻARY - LZS ZJEDNOCZENI BRODY

2019-05-12 14:00
BUDOWLANI II LUBSKO - ISKRA JABŁONIEC

KS LIPNA - ZORZA KADŁUBIA

NYSA PRZEWÓZ - FAX BIENIÓW

2019-05-12 16:00
NYSA TRZEBIEL - ZIELONI DROŻKÓW

KLASA A - GRUPA IV
2019-05-11 14:00

KWISA TRZEBÓW - CZARNI PRZYBYMIERZ

2019-05-11 16:00
ŁKS ŁĘKNICA - PŁOMIEŃ CZERNA

ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - SPARTA GRABIK

MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - SPARTA MIODNICA

2019-05-11 17:00
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - PIAST LUBANICE

2019-05-12 17:00
LZS KS TOMASZOWO - CZARNI JELENIN

KLASA A - GRUPA II
2019-05-11 15:00

FADOM NOWOGRÓD - BŁĘKITNI ZABŁOCIE

2019-05-11 17:00
KP ŚWIDNICA - CZARNI CZARNOWO

SPARTA MIERKÓW - BÓBR BOBROWICE

2019-05-12 15:00
LZS KADO GÓRZYN - START ZIEL- BRUK PŁOTY

2019-05-12 16:00
RELAX GRABICE - TRAMP-KARP OSIECZNICA

SPARTAK BUDACHÓW - POGOŃ WĘŻYSKA

STAL JASIEŃ - ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI

KLASA OKRĘGOWA
2019-05-11 17:00

DELTA SIENIAWA ŻARSKA - BŁĘKITNI OŁOBOK

ODRA NIETKÓW - LECH SULECHÓW

PIAST CZERWIEŃSK - PROMIEŃ ŻARY

POGOŃ PRZYBORÓW - ISKRA MAŁOMICE

SCHNUG CHOCIULE - PIAST IŁOWA

2019-05-11 18:00
UNIA KUNICE ŻARY - BUDOWLANI LUBSKO

2019-05-12 16:00
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - UKS CZARNI ŻAGAŃ

MIESZKO KONOTOP - ZRYW RZECZYCA
Po remoncie obiektu w Grabiku, kibice mają znacznie lepsze warunki do oglądania sportowych zmagań fot. Andrzej Buczyński

W ostatniej kolejce ŁKS Łęknica remisuje ze Spartą Grabik 1:1 fot. Andrzej Buczyński
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Zapaśnicza majówka
ZAPASY Tradycyjnie 
początek maja 
to w polskich 
zapasach to okres 
rozgrywania finałów 
Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. 
W tym gospodarzem 
finałów OOM było 
województwo 
świętokrzyskie. 
W zawodach 
finałowych nie 
mogło zabraknąć 
zawodników 
żarskiego Agrosu.

Zawodnicy żarskiego klubu prze-
brnęli przez ogólnopolskie eli-
minacje. Jako pierwsi walki fina-
łowe rozpoczęli przedstawiciele 
stylu klasycznego. Reprezentan-
ci Agrosu walczyli w Staszowie 
od 29 kwietnia do 1 maja. W każ-
dej kategorii wagowej prawo wal-
ki o medale Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży wywalczyło so-
bie po 16. zawodników. Start na-
szych klasyków udany pod wzglę-
dem postawy na macie. Zabrakło 
medalu, choć nasi kadeci, nie wy-

korzystali szans na zdobycie upra-
gnionego krążka. Turniej pokazał 
jednak, że w tej grupie jest spory 
sportowy potencjał, a solidna pra-
ca treningów na pewno w przy-
szłości zaowocuje plonem meda-
lowym. Najbliżej medalu był Hu-
bert Zakrzewski (V m). Hubert  
w walce o medal nieznacznie prze-
grał z zawodnikiem z Raciborza. 
Dobre pojedynki stoczyli Dominik 
Kominek (110 kg), Eryk Klimek 
(80 kg) i Grzegorz Stępień (48 kg). 
Ten ostatni w debiucie na matach 
finału OOM przegrał z debiutanc-
ką tremą, bowiem ścisły finał ka-
tegorii wagowej 48 kg był zdecy-
dowanie w jego zasięgu. Trene-
rzy Artur Mikołajczyk i Krzysztof 
Danielewski mają plan na sukces 
w przyszłości, a kadeci Agrosu to 
pracowici młodzi ludzie i z pew-
nością wyciągną wnioski na kolej-
ne starty.

Rewelacyjne zapaśniczki
Po kadetach stylu klasycznego, 
swoje pojedynki, również w Sta-
szowie rozpoczęły dziewczę-
ta. Podopieczne trenera Ryszarda 
Dynowskiego okazały się rewe-
lacją imprezy. Znakomite, pełne 
sportowej ambicji i skuteczności 

walki, przyniosły medalowy plon 
i miejsce na podium w klasyfikacji 
drużynowej. MLKS Agros Żary 
trzeci w Polsce, w finałach Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży  
w zapasach kobiet - Staszów 2019. 
Sklasyfikowano 56. klubów! In-
dywidualnie sportowy talent po-
twierdziła Martyna Gabryl, która 
zwyciężyła wszystkie swoje poje-
dynki, zdobyła złoty medal Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży i zapewniła sobie prawo do re-
prezentowania Polski na Mistrzo-
stwach Europy kadetek. Srebrny 
medal padł łupem doświadczonej 
i zdeterminowanej Oliwii Char-
chalis. Oliwia po ciężkich bojach 
eliminacyjnych, w samych zawo-
dach finałowych walczyła jak na-
tchniona i zasłużenie wywalczyła 
upragniony, jakże ważny w spor-
towej karierze medal Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży.

Brązowe krążki zdobyły Ni-
kola Drozdek i Wiktoria Niewrzę-
dowska. Nikola po raz kolejny po-

twierdziła, że w kraju jest w ści-
słej czołówce, a forma i ambicja 
są jej mocną stroną. O jej spor-
towe wyniki w przyszłości mo-
żemy być spokojni. Czarnym ko-
niem ekipy okazała się Wiktoria 
Niewrzędowska, która pokaza-
ła, w każdym pojedynku, że wal-
czy się do końca. Mimo wysokich 
strat na początku swoich walk,  
z każdej potrafiła wyjść zwycię-
sko, wykonując efektowne rzu-
ty i kończąc walki przed czasem. 
Brązowy medal Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży to ogrom-
ny sukces tej zawodniczki. Na 
piątym miejscu zakończyła fina-
ły OOM Zuzanna Kuczma. Zu-
zanna po dwóch wygranych poje-
dynkach, przegrała swój półfinał  
i walkę o brązowy medal. V miej-
sce w kategorii wagowej do 69 kg, 
to wynik, który zapewne zmobili-
zuje ambitną i utalentowaną za-
wodniczkę do wytrwałej pracy 
treningowej. Trener Ryszard Dy-
nowski, nie ukrywał zadowolenia 

ze startu dziewcząt i już pracuje na 
kolejne sukcesy swojej ekipy. 

Kolejne medale
Imprezą kończącą zapaśniczą 
majówkę był XXVI Memoriał  
H. Boreckiego i E. Wojdy w za-
pasach stylu klasycznym w Żuko-
wie. Zawody w obsadzie między-
narodowej, z udziałem ekip z Ro-
sji. Podopieczni trenera Bogda-
na Kępińskiego wracają z Żuko-
wa z podniesioną głową. MLKS 
AGROS ŻARY zwycięża w kla-
syfikacji drużynowej. Medale zło-
te dla klubu wywalczyli: Gracjan 
Jedut, Kacper Jakubowski, Anto-
ni Harenda i Igor Durski. Srebr-
ne medale przywieźli do Żar Woj-
ciech Kuźmiak i Damian Kaciniel. 
Trzecie lokaty i brązowe meda-
le zdobyli: Wiktor Terpiński, Hu-
bert Mleczko i Kacper Cymbalik. 
Dawid Markulak uplasował się na 
IV miejscu, Tomasz Maśanka był 
szósty, a na VII miejscu zakończył 
swój start Oskar Bazak. DK

Siostry na medal
ZAPASY 27. Mistrzostwa 
Polski kobiet w zapasach 
i sukces reprezentantek 
MLKS AGROS Żary.

Siostry Daria Osocka i Dominika Rezler-
ska zaprezentowały wyśmienitą dyspo-
zycję startową. Młodsza z sióstr - Da-
ria, udowodniła, że jest najlepszą za-
wodniczką w kraju w kategorii wa-
gowej do 76 kg. Styl, w jakim zdoby-
ła złoto Mistrzostw Polski, potwierdza 

jej sportową klasę i budzi nadzieje na 
skuteczną walkę o olimpijską nomina-
cję na igrzyska w Tokio 2020. Daria po 
raz czwarty została Mistrzynią Polski  
w zapasach kobiet.
Dominika Rezlerska udowodniła, że jej 
styl walki, technika i ambicja, wciąż 
pretendują ją do rywalizacji o najwyż-
sze sportowe cele i laury. Dominika w 
pojedynkach eliminacyjnych pokazała, 
że jej technika walki jest nietuzinkowa 
i wciąż bardzo skuteczna. Mimo, że wró-

ciła na matę po sporej przerwie w ka-
rierze, wciąż błyszczy szybkością i sku-
tecznymi akcjami technicznymi w ata-
ku. W walce o złoto wykazała ogrom-
ną wolę walki i mimo porażki pokazała, 
że jej młodsze rywalki muszą wciąż li-
czyć się z jej sportowym kunsztem. Sre-
bro Mistrzostw Polski to tym samym jej 
największy sportowy sukces w karierze 
seniorskiej w kraju. Dotychczas zdobyła 
dwa brązowe medale Mistrzostw Polski, 
w 2009 i 2012 roku. DK Dominika i Daria z trenerem fot. Agros Żary

Agros najlepszym klubem na zawodach w Żukowie fot. Agros Żary

Zapaśniczki Agrosu w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży fot. Agros Żary
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PIĄTEK  10.05.

PROGRAM

TV
od piątku
do piątku

SOBOTA  11.05.

Desperado 2
POLSAT, niedziela, godz. 23:15

Robin Hood
TVN, niedziela, godz. 20:00

Johnny English
TVN7, niedziela, godz. 18:15

05:05  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:35  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 169, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 480

08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda 
08:15  Kwadrans polityczny 

- program publicystyczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 73, sezon 6
09:40  Komisarz Alex - serial 

kryminalny odc. 125, 
sezon 10

10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-
minalny odc. 89, sezon 7

11:30  Korona królów - teleno-
wela historyczna odc. 220, 
sezon 2

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - magazyn 

rolniczy
12:30  Agropogoda - program 

informacyjny
12:35  Magazyn rolniczy 
12:55  Australia. Podniebne safari  

- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 481
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
15:35  Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 170, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3487
18:30  Korona królów - taka histo-

ria... - serial dokumentalny 
odc. 34

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
20:35  The Wall. Wygraj marzenia  

- teleturniej
21:35  Ocean desperacji  

- thriller
23:30  Wiktoria - serial kostiumo-

wy odc. 7, sezon 2
00:30  El Príncipe - dzielnica zła  

- serial sensacyjny  
odc. 32/49, sezon 1

01:25  El Príncipe - dzielnica zła  
- serial sensacyjny  
odc. 33/49, sezon 1

02:20  Magazyn kryminalny 997 
03:10  Ocaleni - reality show
04:10  Notacje  

- cykl dokumentalny

05:05  Koło fortuny  
- teleturniej

05:45  Egzamin z życia  
- serial obyczajowy odc. 36

06:40  Anna Dymna - spotkajmy 
się - talk-show

07:10  Na sygnale - serial fabular-
no-dokumentalny odc. 55

07:35  Ogrodowi  
- magazyn poradnikowy

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama 
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 
11:05  Pogoda 
11:10  Pytanie na śniadanie 
11:25  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 169, sezon 7
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2061
12:25  Dni Otwarte Funduszy 

Europejskich - felieton
12:30  Koło fortuny  

- teleturniej
13:15  Miłosne potyczki  

- serial obyczajowy odc. 78
14:00  Coś dla ciebie - magazyn
14:35  Operacja zdrowie!  

- magazyn medyczny
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - 

nowy rozdział  
- serial obyczajowy odc. 90

16:00  Koło fortuny  
- teleturniej

16:35  Familiada  
- teleturniej

17:10  Więzień miłości  
- telenowela odc. 54

18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:35  Rodzinka.pl  

- serial komediowy  
odc. 68, sezon 3

19:05  Na sygnale  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 56

19:35  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2061

20:10  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2062

20:45  O mnie się nie martw  
- serial komediowy  
odc. 10/13, sezon 10

21:45  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 261, sezon 14

22:20  La La Poland 2  
- program rozrywkowy

22:55  Chemia  
- dramat obyczajowy

00:50  Wszystko zostaje w  
rodzinie  
- czarna komedia

02:40  Fighter  
- dramat biograficzny

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 738, 
sezon 15

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 133, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 616, sezon 13

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 177

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 498, sezon 9

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2879

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 369, sezon 9

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 346, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 336

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2880

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport 
19:25  Pogoda 
19:30  Świat według Kiepskich  

- serial komediowy  
odc. 446, sezon 17

20:05  Dancing with the Stars. 
Taniec z gwiazdami 9  
- program rozrywkowy

22:15  Jak rozpętałem drugą 
wojnę światową  

- komedia
00:00  Jądro Ziemi  

- dramat SF
03:00  Tajemnice losu  

- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1041, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 930, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 693, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 394, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 694, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 395, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 931, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1042, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport 
19:45  Pogoda 
19:50  Uwaga!  

- magazyn reporterów
20:00  Legion samobójców  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film SF

22:40  12 małp  
- film SF

01:15  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

02:20  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:45  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:00  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 4, sezon 2

06:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 566, sezon 5

07:00  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 69

07:55  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 267, sezon 3

08:50  Big Brother  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 65/120

10:35  Mango  
- telezakupy

12:10  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 95/165, sezon 1

12:45  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 96/165,  
sezon 1

13:15  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 331, sezon 4

14:15  Big Brother Popołudnie  
- reality show

14:20  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 70

15:20  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 107

16:20  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 268, sezon 3

17:20  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

17:25  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 5, sezon 2

18:25  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 16/25, sezon 6

18:55  Ugotowani  
- program kulinarno- 
rozrywkowy

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  To skomplikowane  
- komedia

23:35  Lara Croft: Tomb Raider  
- film przygodowy

01:40  Druga strona medalu 2  
- talk-show

02:10  Druga strona medalu 2  
- talk-show

02:40  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

06:00  Słodka miłość  
- telenowela odc. 40

07:00  Zbuntowany anioł  
- telenowela odc. 217

08:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy odc. 95, 
sezon 3

09:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 46

10:00  Zaklinacz dusz  
- serial fantasy odc. 62, 
sezon 3

11:00 Kobra - oddział specjalny  
- serial sensacyjny odc. 13, 
sezon 16

12:00  Kobra - oddział specjalny  
- serial sensacyjny odc. 14, 
sezon 16

13:00  Agenci NCIS: Los Angeles  
- serial sensacyjny odc. 11, 
sezon 6

14:00  Agenci NCIS: Los Angeles  
- serial sensacyjny odc. 12, 
sezon 6

15:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy odc. 74, 
sezon 2

16:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 46

17:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 47

18:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy odc. 95, 
sezon 3

19:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy odc. 96, 
sezon 3

20:00  Terrorysta  
- dramat sensacyjny

21:50  Django  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- western

01:10  Sniper: Ghost Shooter  
- film sensacyjny

03:05  JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze  
- serial sensacyjny odc. 14, 
sezon 2

04:20  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

05:00  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 29, sezon 2

05:25  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 9
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05:15  Klan - telenowela odc. 3483
05:35  Klan - telenowela odc. 3484
06:00  Klan - telenowela odc. 3485
06:25  Sprawa dla reportera  

- magazyn interwencyjny
07:20  Rok w ogrodzie - magazyn
07:45  Rok w ogrodzie extra  

- magazyn
08:00  Pełnosprawni - magazyn 

dla niepełnosprawnych
08:30  wojsko-polskie.pl  

- cykl reportaży
08:55  Studio Raban  

- magazyn dla młodzieży
09:20  Rodzinny ekspres  

- magazyn religijny
09:50  Korona królów - taka histo-

ria... - serial dokumentalny 
odc. 34

10:20  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 217, sezon 2

10:50  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 218, sezon 2

11:20  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 219, sezon 2

11:55  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 220, sezon 2

12:25  Wokół mórz  
- serial dokumentalny

12:50  Z pamięci - cykl felietonów
13:00  Poznaj Dobrą Żywność  

- relacja z pikniku
13:40  Okrasa łamie przepisy  

- magazyn kulinarny
14:10  Jak to działa? - magazyn 

popularnonaukowy
14:45  Wiktoria - serial kostiumo-

wy odc. 7, sezon 2
15:45  To był rok! - program 

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

- teleturniej muzyczny
18:30  Stulecie Winnych  

- serial obyczajowy  
odc. 10/13

19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
20:35  Gorący pościg  

- komedia
22:10  Audycje komitetów 

wyborczych  
- program publicystyczny

22:45  Echo serca  
- serial obyczajowy odc. 16

23:45  Pełny magazynek  
- dramat wojenny

01:50  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

02:45  Ocean desperacji  
- thriller

04:35  Z pamięci  
- cykl felietonów

05:15  Koło fortuny - teleturniej
05:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2058
06:25  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2059
07:00  M jak miłość - serial 

obyczajowy odc. 1442
07:55  Pytanie na śniadanie  

- magazyn
11:10  Pogoda 
11:20  Pytanie na śniadanie 
11:50  To je Borowicz. Podróże ze 

smakiem  
- magazyn kulinarny

12:20  Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich  
- felieton

12:30  Bake off - Ale ciacho! 5  
- widowisko

13:30  Na sygnale  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 231

14:00  Familiada - teleturniej
14:35  Koło fortuny - teleturniej
15:20  O mnie się nie martw  

- serial komediowy  
odc. 10/13, sezon 10

16:20  Zmiennicy  
- serial komediowy  
odc. 10/15

17:20  Słowo na niedzielę  
- program religijny

17:35  Audycje komitetów 
wyborczych  
- program publicystyczny

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

- program sportowy
18:30  Kroniki F1  

- program sportowy
18:35  Postaw na milion  

- teleturniej
19:30  Kulisy „Postaw na milion”  

- felieton
19:40  Lajk!  

- magazyn kulturalny
20:05  Europa da się lubić - 15 lat 

później  
- program rozrywkowy

21:20  Sierocki na sobotę  
- program rozrywkowy

22:20  Fighter  

 
- dramat biograficzny

00:25  Jarhead: Żołnierz piechoty 
morskiej  
- dramat wojenny

02:35  Chemia  
- dramat obyczajowy

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

08:25  SpongeBob Kanciastoporty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film animowany

10:10  Ewa gotuje  
- magazyn kulinarny

10:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 25

11:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 26

12:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 27

13:45  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 205

14:25  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 206

15:05  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 207

15:45  Kabaret na żywo  
- program rozrywkowy

17:45  Chłopaki do wzięcia  
- serial dokumentalny  
odc. 159, sezon 3

18:20  Chłopaki do wzięcia  
- serial dokumentalny  
odc. 160, sezon 3

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport 
19:25  Pogoda 
19:30  Świat według Kiepskich  

- serial komediowy  
odc. 447, sezon 17

20:10  Madagaskar 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film animowany

22:00  Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 11  
- program rozrywkowy

00:05  Stoker  
- dramat psychologiczny

02:15  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:20  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:45  Mango  
- telezakupy

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2869, sezon 17

11:25  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2870, sezon 17

11:50  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2871, sezon 17

12:25  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2872, sezon 17

12:50  MasterChef Junior  
- program rozrywkowy

14:25  Agent - Gwiazdy  
- reality show

15:25  Efekt Domina  
- serial dokumentalny  
odc. 1/8, sezon 6

16:00  Brudna robota - czysty zysk  
- reality show

17:00  Dorota inspiruje  
- reality show

18:00  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

19:00  Fakty  
- program informacyjny

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

- magazyn reporterów
20:00  Chyłka - Zaginięcie  

- serial kryminalny  
odc. 7-ost.

21:00  Jeszcze dłuższe zaręczyny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia romantyczna

23:40  Legion samobójców  
- film SF

02:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:35  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:50  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 567, sezon 5

06:50  Mango  
- telezakupy

08:55  Big Brother  
- reality show

09:55  Big Brother  
- reality show

10:55  Big Brother  
- reality show

11:55  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 327, sezon 4

12:55  Przyjaciele  
- serial komediowy odc. 
16/25, sezon 6

13:25  Dziewczyny z drużyny 3  
- komedia

15:35  Nancy Drew i tajemnice 
Hollywood  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film przygodowy

17:45  Niania i wielkie bum 
- film familijny

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Seks w wielkim mieście  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia romantyczna

23:55  Big Brother Nocą +  
- reality show

00:30  Scott Pilgrim kontra świat  
- komedia fantasy

02:55  Druga strona medalu 2  
- talk-show

03:25  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:50  Czynne całą dobę  
- serial komediowy  
odc. 3, sezon 1

06:25  Czynne całą dobę  
- serial komediowy  
odc. 4, sezon 1

07:00  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

07:50  Tajemnice medyczne  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 18

08:50  13 Posterunek  
- serial komediowy odc. 22, 
sezon 2

09:30  13 Posterunek  
- serial komediowy  
odc. 23, sezon 2

10:10  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 92, sezon 3

11:05  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 93, sezon 3

12:05  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 94, sezon 3

13:05  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 95, sezon 3

14:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 96, sezon 3

15:05  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 37

16:05  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy  
odc. 38

17:05  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy  
odc. 39

18:20  Agent z przypadku  
- komedia sensacyjna

20:00  Bez twarzy  
- dramat sensacyjny

22:50  Tokarev. Zabójca z 
przeszłości  
- dramat kryminalny

00:45  Death Race: Inferno  
- thriller SF

02:50  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

03:30  Biesiada na cztery pory 
roku  
- serial dokumentalny  
odc. 10-ost.

04:10  Menu na miarę  
- program kulinarny

04:40  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 12

05:00  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 14, sezon 2

05:25  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 10
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05:05  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:40  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 170, sezon 2

07:10  Elif - serial obyczajowy 
odc. 481

08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda 
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 74, sezon 6
09:40  Komisarz Alex - serial 

kryminalny odc. 126
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 90, sezon 7
11:30  Korona królów - taka histo-

ria... - serial dokumentalny 
odc. 34

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - magazyn
12:35  Agropogoda 
12:45  Dynastie - serial dokumen-

talny odc. 2/5, sezon 1
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 482
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
15:35  Okrasa łamie przepisy  

- magazyn kulinarny
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 171, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3488
18:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 221
18:55  Eddie Murphy: Delirious  

- teleturniej
19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Alarm! - magazyn
20:30  Leśniczówka - telenowela 

odc. 120
21:00  Komedia romantyczna  

- sztuka Wojciecha 
Tomczyka

22:25  Audycje komitetów 
wyborczych  
- program publicystyczny

23:00  Ekstradycja - serial sensa-
cyjny odc. 1/9, sezon 2

00:05  Ukraińscy szeryfowie  
- film dokumentalny

01:10  Tak to się teraz robi  
- komedia obyczajowa

03:00  Głębia ostrości  
- cykl reportaży

03:35  Mleko fakty, liczby, opinie  
- film dokumentalny

05:05  Koło fortuny - teleturniej
05:45  O mnie się nie martw - 

serial komediowy  
odc. 10/13, sezon 10

06:40  Coś dla ciebie - magazyn
07:05  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 56
07:35  Ogrodowi - magazyn 

poradnikowy
07:55  Pytanie na śniadanie 
08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama 
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 
11:05  Pogoda 
11:10  Pytanie na śniadanie 
11:25  Rodzinka.pl  

- serial komediowy  
odc. 170, sezon 8

11:55  Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy odc. 2062

12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 79
14:10  O mnie się nie martw  

- serial komediowy  
odc. 10/13, sezon 10

15:05  Doktor z alpejskiej wioski 
- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 91

15:50  Zainwestuj w marzenia  
- serial obyczajowy odc. 10

16:00  Koło fortuny - teleturniej
16:35  Familiada - teleturniej
17:10  Więzień miłości  

- telenowela odc. 55
18:00  Panorama 
18:20  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:35  Audycje komitetów 

wyborczych  
- program publicystyczny

19:05  Rodzinka.pl - serial kome-
diowy odc. 69, sezon 3

19:35  Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy odc. 2062

20:10  Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy odc. 2063

20:40  Kulisy serialu „Barwy 
szczęścia” 

20:55  M jak miłość - serial obycza-
jowy odc. 1444

21:45  Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55  Za marzenia - serial obycza-

jowy odc. 10/13, sezon 2
22:45  Zainwestuj w marzenia  

- serial obyczajowy odc. 10
22:55  Trzynaście lat  

- serial kryminalny odc. 1/5
00:05  Fałszerze. Powrót Sfory  

- serial sensacyjny odc. 6/14
00:55  Aż do piekła  

- dramat obyczajowy
02:45  Zniknięcie  

- film obyczajowy

06:00  Nowy dzień 
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 739, 
sezon 15

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 740, 
sezon 15

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 134, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny  
odc. 617, sezon 13

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 178

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny  
odc. 499,  
sezon 9

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2880

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 370,  
sezon 9

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 347,  
sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 337

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2881

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25 Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 448, sezon 17

20:10  Transformers: Zemsta 
upadłych  
- film SF

23:30  Ślad  
- serial kryminalny odc. 71, 
sezon 2

00:35  PitBull  
- film kryminalny

02:50  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

06:20  Mango  
- telezakupy

07:25  Nowa Maja w ogrodzie  
- magazyn ogrodniczy

07:55  Akademia ogrodnika  
- magazyn ogrodniczy

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1042,  
sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 931, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 694, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 395,  
sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 695, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 396, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 932,  
sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1043, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2873, sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:35  Kiler-ów 2-óch  
- komedia

23:55  Chyłka - Zaginięcie  
- serial kryminalny  
odc. 7-ost.

00:55  Co za tydzień  
- magazyn informacyjny

01:30  Uwaga!  
- magazyn reporterów

01:50  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:00  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy odc. 5, 
sezon 2

06:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 569, sezon 5

07:00  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 70

07:55  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 268, sezon 3

08:50  Big Brother Tydzień  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 17/25, sezon 6

10:35  Mango  
- telezakupy

12:10  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 97/165, sezon 1

12:45  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 98/165, sezon 1

13:15  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 332, sezon 4

14:15  Big Brother Popołudnie  
- reality show

14:20  Sąd rodzinny  
- serial fabularno- 
dokumentalny  
odc. 71

15:20  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno- 
dokumentalny  
odc. 108

16:20  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 269, sezon 3

17:20  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

17:25  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy odc. 6, 
sezon 2

18:25  Ugotowani -  program 
kulinarno-rozrywkowy

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 66/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:10  Moje córki krowy  
- komediodramat

23:00  Big Brother Nocą  
- reality show

23:35  28 dni później  
- horror

01:55  Druga strona medalu 3  
- talk-show

02:30  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:05  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:40  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 171, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 482

08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda 
08:15  Kwadrans polityczny 

- program publicystyczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 75, sezon 6
09:40  Komisarz Alex - serial 

kryminalny odc. 127, 
sezon 10

10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-
minalny odc. 91, sezon 7

11:30  Korona królów - telenowela 
historyczna odc. 221

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - magazyn
12:30  Agropogoda 
12:35  Magazyn rolniczy 
12:50  Wyspy czasów Odyseusza. 

Odyseja wysp  
- film dokumentalny

14:00  Elif - serial obyczajowy 
odc. 483

15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm! - magazyn
15:35  Leśniczówka - telenowela 

odc. 120
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 172, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3489
18:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 222
18:55  Eddie Murphy: Delirious  

- teleturniej
19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Alarm! - magazyn
20:25  Audycje komitetów 

wyborczych  
- program publicystyczny

21:00  Konkurs Piosenki Eurowizji 
- Tel Awiw 2019 - 1. półfinał 

23:25  Miasto gniewu - serial 
dokumentalny odc. 11

23:55  Igła  
- dramat szpiegowski

01:55  Świnka  
- komedia

02:55  Izrael: historie naszych 
czasów  
- film dokumentalny

03:55  Notacje  
- cykl dokumentalny

05:10  Koło fortuny - teleturniej
05:45  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1444
06:40  Kościół Młodych - reportaż
07:05  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 57
07:35  Ogrodowi - magazyn 

poradnikowy
07:55  Pytanie na śniadanie 
08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama 
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie 
11:25  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 171, sezon 8
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2063
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 80
14:10  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1444
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 92

16:00  Koło fortuny - teleturniej
16:35  Familiada - teleturniej
17:10  Więzień miłości - telenowe-

la odc. 56
18:00  Panorama 
18:20  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:35  Audycje komitetów 

wyborczych  
- program publicystyczny

19:10  Rodzinka.pl - serial kome-
diowy odc. 70, sezon 3

19:35  Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy odc. 2063

20:10  Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy odc. 2064

20:40  Kulisy serialu „Barwy 
szczęścia”  
- cykl felietonów

20:55  M jak miłość - serial obycza-
jowy odc. 1445

21:45  Kulisy serialu „M jak miłość”  
- cykl felietonów

21:55  Magazyn Ekspresu 
Reporterów 

23:00  Kod czarny  
- film dokumentalny

00:35  Za marzenia - serial obycza-
jowy odc. 10/13, sezon 2

01:30  Rodzinka.pl - serial kome-
diowy odc. 261, sezon 14

02:05  Trzynaście lat - serial 
kryminalny odc. 1/5

03:05  Magazyn Ekspresu 
Reporterów 

04:05  Piłsudski Bronisław - zesła-
niec, etnograf, bohater  
- film dokumentalny

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 741, 
sezon 15

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 742, 
sezon 15

10:00  Dzień, który zmienił moje  
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 135, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 618, sezon 13

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 179

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 500, sezon 9

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2881

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 371, sezon 9

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 348, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 338

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2882

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport 
19:25  Pogoda 
19:30  Świat według Kiepskich  

- serial komediowy  
odc. 449, sezon 17

20:10  PitBull  
- film kryminalny

22:25  Ślad  
- serial kryminalny odc. 72, 
sezon 2

23:25  Krwawy biznes  
- film sensacyjny

01:45  Nasz nowy dom  
- reality show

02:45  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1043, sezon 15

12:00  Szpital   
- serial paradokumentalny 
odc. 932, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 695, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 396, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 696, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 397, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 933, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1044, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2874, sezon 17

20:55  Milionerzy - teleturniej
21:30  Diagnoza  

- serial obyczajowy  
odc. 12/13, sezon 4

22:30  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

23:30  Superwizjer  
- magazyn reporterów

00:05  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

01:05  Strzelec  
- serial sensacyjny  
odc. 8-ost., sezon 2

02:05  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:30  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

05:00  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy odc. 6, 
sezon 2

06:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 570, sezon 5

07:00  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 71

07:55  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 269, sezon 3

08:50  Big Brother  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela  
odc. 66/120

10:35  Mango  
- telezakupy

12:10  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 99/165, sezon 1

12:45  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 100/165, sezon 1

13:15  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 333, sezon 4

14:15  Big Brother Popołudnie  
- reality show

14:20  Sąd rodzinny  
- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 72

15:20  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 109

16:20  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 270, sezon 3

17:20  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

17:25  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy odc. 7, 
sezon 2

18:25  Ugotowani  
- program kulinarno- 
rozrywkowy

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela  
odc. 67/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Green Zone  
- dramat wojenny

23:25  Big Brother Nocą  
- reality show

00:00  Trzynasty wojownik  
- film przygodowy

02:10  Druga strona medalu 3  
- talk-show

02:40  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

PONIEDZIAŁEK   13.05.

WTOREK   14.05.

05:15  Klan  
- telenowela odc. 3486

05:35  Klan  
- telenowela odc. 3487

06:05  Słownik polsko@polski  
- talk-show prof. Jana 
Miodka

06:35  wojsko-polskie.pl  
- cykl reportaży

07:00  Transmisja mszy świętej 
z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-
-Łagiewn ikach  
- program religijny

08:00  Tydzień  
- magazyn rolniczy

08:30  Zakochaj się w Polsce  
- magazyn

09:05  Ziarno  
- program dla dzieci

09:40  Tootsie  
- komedia

11:50  Między ziemią a niebem  
- magazyn

12:00  Regina Coeli  
- program religijny

12:15  Między ziemią a niebem  
- magazyn

12:55  Wojna i Kościół  
- reportaż

13:10  Z pamięci  
- cykl felietonów

13:25  Dynastie  
- serial dokumentalny  
odc. 2/5, sezon 1

14:30  Weterynarze z sercem  
- magazyn przyrodniczy

15:05  Pensjonat nad rozlewi-
skiem - serial obyczajowy  
odc. 7/13

16:00  The Wall. Wygraj marzenia  
- teleturniej

17:00  Teleexpress  
- program informacyjny

17:20  Pogoda 
17:30  Ojciec Mateusz  

- serial kryminalny odc. 
274, sezon 21

18:30  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:15  Stulecie Winnych  

- serial obyczajowy  
odc. 11/13

21:15  To był rok!  
- program rozrywkowy

22:20  Audycje komitetów 
wyborczych  
- program publicystyczny

22:45  Tak to się teraz robi  
- komedia obyczajowa

00:40  Gorący pościg  
- komedia

02:10  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

02:55  Pełny magazynek  
- dramat wojenny

04:50  Z pamięci  
- cykl felietonów

05:15  Słowo na niedzielę  
- program religijny

05:25  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2060

05:55  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2061

06:25  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2062

07:00  M jak miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 1443

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

11:00  Pogoda 
11:05  Najdziwniejsze pyszczki 

świata  
- film dokumentalny

12:05  Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich  
- felieton

12:15  O jeden most za daleko  
- dramat wojenny

14:00  Familiada  
- teleturniej

14:35  Koło fortuny  
- teleturniej

15:15  Szansa na sukces. Opole 
2019  
- widowisko muzyczne

16:20  Na dobre i na złe  
- serial obyczajowy odc. 742

17:15  Zainwestuj w marzenia  
- serial obyczajowy odc. 9

17:20  Audycje komitetów 
wyborczych  
- program publicystyczny

17:45  Piłka nożna: LOTTO Ekstra-
klasa - studio 

17:50  Piłka nożna: LOTTO Ekstra-
klasa - mecz: Lechia Gdańsk 
- KGHM Zagłębie Lubin 

20:15  Kroniki F1  
- program sportowy

20:20  Valerian i Miasto Tysiąca 
Planet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film przygodowy

22:45  Aż do piekła  
- dramat obyczajowy

00:40  Zniknięcie  
- film obyczajowy

02:15  Valerian i Miasto Tysiąca 
Planet  
- film przygodowy

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

08:30  Jeźdźcy smoków: Na końcu 
świata  
- serial animowany odc. 15, 
sezon 3

09:00  Jeźdźcy smoków: Na końcu 
świata  
- serial animowany odc. 16, 
sezon 3

09:35  Wallace i Gromit: Klątwa 
królika  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film animowany

11:30  Dobra wróżka  
- film familijny

13:40  Madagaskar 2  
- film animowany

15:40  Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 11  
- program rozrywkowy

17:35  Nasz nowy dom  
- reality show

18:40  Domowe rozgrywki  
- serial komediowy odc. 2

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport 
19:25  Pogoda 
19:30  Państwo w państwie 

- program publicystyczny
20:00  W rytmie serca  

- serial obyczajowy odc. 51, 
sezon 4

21:05  Piosenki z drugiej ręki  
- koncert

23:15  Pewnego razu w Meksyku: 
Desperado 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

01:30  Transformers: Zemsta 
upadłych  
- film SF

04:45  Kabaretowa Ekstraklasa  
- program rozrywkowy

05:20  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:45  Mango  
- telezakupy

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Efekt Domina  
- serial dokumentalny  
odc. 5, sezon 5

11:30  Co za tydzień  
- magazyn informacyjny

12:00  Diagnoza  
- serial obyczajowy odc. 11, 
sezon 4

13:00  Szóstka  
- serial obyczajowy  
odc. 6-ost.

14:00  Street Dance 2  
- film muzyczny

15:50  Czego pragnie dziewczyna  
- komedia

18:00  Big Brother Tydzień  
- reality show

19:00  Fakty  
- program informacyjny

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

- magazyn reporterów
20:00  Robin Hood  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dramat przygodowy

22:55  Kiler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia sensacyjna

01:05  Big Brother Tydzień  
- reality show

02:05  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:30  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:50  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 568, sezon 5

06:50  Mango  
- telezakupy

08:55  Big Brother  
- reality show

09:55  Big Brother  
- reality show

10:55  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 62/120

11:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 63/120

12:00  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 64/120

12:35  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 65/120

13:10  Przyjaciele  
- serial komediowy odc. 
16/25, sezon 6

13:45  Niania i wielkie bum 
- film familijny

16:05  Lara Croft: Tomb Raider  
- film przygodowy

18:15  Johnny English  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia sensacyjna

20:00  Big Brother Arena  
- reality show

21:40  Lara Croft Tomb Raider: 
Kolebka życia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film przygodowy

00:05  Green Zone  
- dramat wojenny

02:35  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

06:00  Flash  
- serial akcji odc. 1, sezon 2

07:00  Flash  
- serial akcji odc. 2, sezon 2

08:00  Przygody Merlina  
- serial fantasy odc. 3, 
sezon 5

09:00  Jankes i Dama  
- serial przygodowy  
odc. 2/8

10:00  Turner i Hooch  
- komedia sensacyjna

12:00  Agent z przypadku  
- komedia sensacyjna

13:55  Kraina obfitości  
- baśń filmowa

15:20  Instrukcji nie załączono  
- komediodramat

17:45  Nietykalni  
- komediodramat

20:00  John Wick 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

22:15  Koliber  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dramat sensacyjny

00:15  Operacja Delta Force II: Na 
Ratunek 
- film sensacyjny

02:25  Skorpion  
- serial sensacyjny odc. 23, 
sezon 3

03:30  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

04:25  Na jedwabnym szlaku  
- serial dokumentalny 
odc. 1/10

05:05  Menu na miarę  
- program kulinarny

05:25  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 11

NIEDZIELA  12.05.
TVP 1 TVP 2 POLSAT
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TVP 1TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TVN 7
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05:05  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:40  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 172, sezon 2

07:10  Elif - serial obyczajowy 
odc. 483

08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda 
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 76, sezon 6
09:40  Komisarz Alex - serial 

kryminalny odc. 128
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 92, sezon 7
11:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 222
12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - magazyn
12:30  Agropogoda 
12:35  Rok w ogrodzie extra  

- magazyn
12:50  Wyspy czasów Odyseusza. 

Odyseja wysp  
- film dokumentalny

14:00  Elif - serial obyczajowy 
odc. 484

15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm! - magazyn
15:35  Reportaż 
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 173, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3490
18:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 223
18:55  Eddie Murphy: Delirious  

- teleturniej
19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Audycje komitetów 

wyborczych  
- program publicystyczny

20:25  Piłka nożna: LOTTO Ekstra-
klasa - mecz: Lech Poznań 
- Lechia Gdańsk 

22:45  Rzeczpospolita Reaktywa-
cja - film dokumentalny

23:50  Bez tożsamości 2 - serial 
kryminalny odc. 23, sezon 2

00:40  Warto rozmawiać  
- talk-show

01:40  wojsko-polskie.pl  
- cykl reportaży

02:05  Alarm! - magazyn
02:30  Barabasz  

- dramat historyczny
04:15  Notacje  

- cykl dokumentalny

05:10  Koło fortuny - teleturniej
05:50  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1445
06:40  Pamięć o Żydach z Dobrej  

- reportaż
07:05  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 58
07:35  Ogrodowi - magazyn 

poradnikowy
07:55  Pytanie na śniadanie 
08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 
11:05  Pogoda 
11:10  Pytanie na śniadanie 
11:25  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 172, sezon 8
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2064
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 81
14:10  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1445
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 93

16:00  Koło fortuny - teleturniej
16:35  Familiada - teleturniej
17:10  Więzień miłości - telenowe-

la odc. 57
18:00   Panorama 
18:20  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:35  Audycje komitetów 

wyborczych  
- program publicystyczny

19:05  Rodzinka.pl - serial kome-
diowy odc. 71, sezon 3

19:35  Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy odc. 2064

20:10  Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy odc. 2065

20:40  Kulisy seriali „Na dobre i na 
złe” i „Na sygnale” 

20:55  Na dobre i na złe - serial 
obyczajowy odc. 743

21:55  Na sygnale - serial 
fabularno-dokumentalny 
odc. 232

22:35  Jak urodzić i nie zwariować  
- komediodramat

00:35  O mnie się nie martw  
- serial komediowy  
odc. 10/13, sezon 10

01:30  Christie’s, sprzedawcy 
luksusu  
- film dokumentalny

02:30  Codzienna 2 m. 3  
- serial komediowy  
odc. 68/71

03:00  Codzienna 2 m. 3  
- serial komediowy  
odc. 69/71

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 743, 
sezon 15

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 744, 
sezon 15

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 136, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 619, sezon 13

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 180

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 501, sezon 9

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2882

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 372, sezon 9

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda 
16:15  Interwencja  

- magazyn reporterów
16:30  Na ratunek 112  

- serial paradokumentalny 
odc. 349, sezon 6

17:00  Gliniarze - serial paradoku-
mentalny odc. 339

18:00  Pierwsza miłość - serial 
obyczajowy odc. 2883

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

- serial komediowy  
odc. 450, sezon 17

20:00  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 551, sezon 24

20:40  Poznaj moich rodziców  
- komedia

23:05  Ślad - serial kryminalny 
odc. 73, sezon 2

00:20  Spis drani  
- thriller

02:05  Nasz nowy dom  
- reality show

03:05  Nasz nowy dom  
- reality show

04:05  Kabarety  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1044,  
sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 933, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 696, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 397, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 697, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 398, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 934, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1045, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2875,  
sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:30  Agent - Gwiazdy  
- reality show

22:35  Chłopak z sąsiedztwa  
- thriller

00:20  American Horror Story: 
Asylum  
- serial grozy odc. 3,  
sezon 2

01:25  Uwaga!  
- magazyn reporterów

01:45  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:00  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy odc. 7, 
sezon 2

06:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 571, sezon 5

07:00  Sąd rodzinny  
- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 72

07:55  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 270, sezon 3

08:50  Big Brother  
- reality show

09:50 Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 67/120

10:35  Mango  
- telezakupy

12:10  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 101/165, sezon 1

12:45  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 102/165, sezon 1

13:15  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 334, sezon 4

14:15  Big Brother Popołudnie  
- reality show

14:20  Sąd rodzinny  
- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 73

15:20  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 110

16:20  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 271, sezon 3

17:20  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

17:25  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy odc. 8, 
sezon 2

18:25  Ugotowani  
- program kulinarno- 
rozrywkowy

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 68/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Źródło nadziei  
- dramat wojenny

23:20  Big Brother Nocą  
- reality show

23:55  Moje córki krowy  
- komediodramat

01:45  Druga strona medalu 3  
- talk-show

02:15  Druga strona medalu 3  
- talk-show

02:45  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:05  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:35  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 173, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 484

08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda 
08:15  Kwadrans polityczny
08:35  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 77, sezon 6
09:35  Komisarz Alex - serial 

kryminalny odc. 129, 
sezon 10

10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-
minalny odc. 93, sezon 7

11:30  Korona królów - teleno-
wela historyczna odc. 223, 
sezon 2

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - magazyn 

rolniczy
12:30  Agropogoda 
12:35  To się opłaca - magazyn
12:50  Wyspy czasów Odyseusza. 

Odyseja wysp  
- film dokumentalny

14:00  Elif - serial obyczajowy 
odc. 485

15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm! - magazyn
15:35  Okrasa łamie przepisy  

- magazyn kulinarny
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 174, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3491
18:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 224
18:55  Eddie Murphy: Delirious  

- teleturniej
19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Alarm! - magazyn
20:25  Audycje komitetów 

wyborczych  
- program publicystyczny

21:00  Konkurs Piosenki Eurowizji 
- Tel Awiw 2019 - 2. półfinał 

23:25  Ocaleni - reality show
00:30  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują 
świat - talk-show

01:10  Bez tożsamości 2 - serial 
kryminalny odc. 23, sezon 2

01:50  Diabelska przełęcz  
- dramat kryminalny

03:55  Notacje  
- cykl dokumentalny

05:00  Koło fortuny - teleturniej
05:35  Na dobre i na złe - serial 

obyczajowy odc. 743
06:35  Operacja zdrowie!  

- magazyn medyczny
07:05  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 59
07:35  Ogrodowi - magazyn 

poradnikowy
07:55  Pytanie na śniadanie 
08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama 
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 
11:05  Pogoda 
11:10  Pytanie na śniadanie 
11:25  Rodzinka.pl  

- serial komediowy  
odc. 173, sezon 8

11:55  Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy odc. 2065

12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 82
14:10  Na dobre i na złe - serial 

obyczajowy odc. 743
15:10  Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 94

16:00  Koło fortuny - teleturniej
16:35  Familiada - teleturniej
17:10  Więzień miłości  

- telenowela odc. 58
18:00  Panorama 
18:20  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:35  Audycje komitetów 

wyborczych  
- program publicystyczny

19:05  Rodzinka.pl - serial kome-
diowy odc. 72, sezon 3

19:35  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2065

20:10  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2066

20:45  Europa da się lubić - 15 lat 
później  
- program rozrywkowy

22:05  Big Music Quiz  
- teleturniej muzyczny

23:10  Na sygnale  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 232

23:35  Jak urodzić i nie zwariować  
- komediodramat

01:35  La La Poland 2  
- program rozrywkowy

02:10  Riviera  
- serial kryminalny  
odc. 8/10

02:55  „Konie narowiste” - piosenki 
Włodzimierza Wysockiego  
- koncert

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 745

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 746

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie - serial paradokumen-
talny odc. 137, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 620, sezon 13

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 181

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 502, sezon 9

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2883

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 373, sezon 9

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10   Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 350, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 340

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2884

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

- serial komediowy  
odc. 451, sezon 17

20:05  Nasz nowy dom  
- reality show

21:10  Przyjaciółki  
- serial obyczajowy  
odc. 157, sezon 13

22:15  Ślad - serial kryminalny 
odc. 74, sezon 2

23:20  Dziewięć miesięcy  
- komedia romantyczna

01:35  Chirurdzy - serial obyczajo-
wy odc. 159, sezon 8

02:35  Chirurdzy - serial obyczajo-
wy odc. 160, sezon 8

03:35  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1045,  
sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 934, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 697, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 398, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 698, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 399, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 935, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1046,  
sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2876,  
sezon 17

20:55  Milionerzy  
-  teleturniej

21:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

22:30  Och, Karol 2  
- komedia

00:50  Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 4  
- magazyn kulinarny

01:25  Uwaga!  
- magazyn reporterów

01:45  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:00  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy odc. 8, 
sezon 2

06:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 572, sezon 5

07:00  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 73

07:55  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 271, sezon 3

08:50  Big Brother  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 68/120

10:35  Mango  
- telezakupy

12:10  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 103/165,  
sezon 1

12:45  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 104/165,  
sezon 1

13:15  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 335, sezon 4

14:15  Big Brother Popołudnie  
- reality show

14:20  Sąd rodzinny  
- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 74

15:20  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 111

16:20  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 272, sezon 3

17:20  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

17:25  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 9, sezon 2

18:25  Ugotowani  
- program kulinarno- 
rozrywkowy

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 69/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Czas na przyjaźń  
- komediodramat

23:30  Big Brother Nocą  
- reality show

00:05  Chop Shop  
- dramat obyczajowy

02:10  Druga strona medalu 3  
- talk-show

02:40  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

ŚRODA   15.05.

CZWARTEK   16.05.

05:05  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:35  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 174, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 485

08:00  Wiadomości 
08:10  Pogoda 
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka - serial obyczajo-

wy odc. 78, sezon 6
09:40  Komisarz Alex - serial 

kryminalny odc. 130
10:40  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 94, sezon 7
11:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 224
12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes  

- magazyn rolniczy
12:30  Agropogoda  

- program informacyjny
12:35  Magazyn rolniczy 
12:50  Śpiochy na Sumatrze  

- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 486
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm!  

- magazyn interwencyjny
15:35  Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 175, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3492
18:30  Korona królów - taka histo-

ria... - serial dokumentalny 
odc. 35

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Alarm! - magazyn
20:35  The Wall. Wygraj marzenia  

- teleturniej
21:30  Gramy dla Europy  

- widowisko z okazji 15-le-
cia wejścia Polski do UE

22:25  Audycje komitetów 
wyborczych  
- program publicystyczny

23:00  Wiktoria - serial kostiumo-
wy odc. 8, sezon 2

00:00  El Príncipe - dzielnica zła  
- serial sensacyjny  
odc. 34/49, sezon 1

00:50  El Príncipe - dzielnica zła  
- serial sensacyjny  
odc. 35/49, sezon 1

01:50  Magazyn kryminalny 997 
02:40  Ocaleni - reality show
03:40  Notacje  

- cykl dokumentalny

05:05  Koło fortuny  
- teleturniej

05:40  Egzamin z życia  
- serial obyczajowy odc. 37

06:35  Podróże z historią  
- serial dokumentalny 
odc. 48

07:10  Na sygnale  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 60

07:35  Ogrodowi - magazyn 
poradnikowy

07:55  Pytanie na śniadanie 
08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama 
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 
11:05  Pogoda 
11:10  Pytanie na śniadanie 
11:25  Rodzinka.pl  

- serial komediowy  
odc. 174, sezon 8

11:55  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2066

12:30  Koło fortuny  
- teleturniej

13:15  Miłosne potyczki  
- serial obyczajowy odc. 83

14:00  Coś dla ciebie  
- magazyn

14:30  Operacja zdrowie!  
- magazyn medyczny

15:10  Doktor z alpejskiej wioski - 
nowy rozdział  
- serial obyczajowy odc. 95

16:00  Koło fortuny - teleturniej
16:35  Familiada - teleturniej
17:10  Więzień miłości  

- telenowela odc. 59
18:00  Panorama 
18:20  Pogoda 
18:25  Sport telegram  

- program sportowy
18:35  Audycje komitetów 

wyborczych  
- program publicystyczny

19:05  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 73, sezon 3

19:35  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2066

20:10  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2067

20:45  O mnie się nie martw  
- serial komediowy  
odc. 11/13, sezon 10

21:45  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 262, sezon 14

22:20  La La Poland 2  
- program rozrywkowy

22:55  Król życia  
- komediodramat

00:40  Za kilka dolarów więcej  
- western

02:55  Saga Wikingów  
- film przygodowy

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 747, 
sezon 15

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 138, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 621, sezon 13

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 182

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 503, sezon 9

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2884

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 374, sezon 9

15:50  Wydarzenia 
16:10  Pogoda 
16:15  Interwencja  

- magazyn reporterów
16:30  Na ratunek 112  

- serial paradokumentalny 
odc. 351, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 341

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2885

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

- serial komediowy  
odc. 452, sezon 17

20:05  Dancing with the Stars. 
Taniec z gwiazdami 9  
- program rozrywkowy

22:30  Jak rozpętałem drugą 
wojnę światową  
- komedia

00:00  Automata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- thriller SF

02:35  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1046, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 935, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 698, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 399, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 699, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 400, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 936, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1047, sezon 15

19:00  Fakty 
19:35  Sport 
19:45  Pogoda 
19:50  Uwaga!  

- magazyn reporterów
20:00  Avengers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film SF

23:00  Człowiek o żelaznych 
pięściach  
- film przygodowy

01:00  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

02:00  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:25  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:00  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 9, sezon 2

06:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 573, sezon 5

07:00  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 74

07:55  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 272, sezon 3

08:50  Big Brother  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela  
odc. 69/120

10:35  Mango  
- telezakupy

12:10  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 105/165, sezon 1

12:45  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 106/165, sezon 1

13:15  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 336, sezon 4

14:15  Big Brother Popołudnie  
- reality show

14:20  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 75

15:20  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 112

16:20  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 273, sezon 3

17:20  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

17:25  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy odc. 10, 
sezon 2

18:25  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 17/25, sezon 6

18:55  Ugotowani - program 
kulinarno-rozrywkowy

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Władcy umysłów  
- thriller

23:15  Lara Croft Tomb Raider: 
Kolebka życia  
- film przygodowy

01:40  Druga strona medalu 3  
- talk-show

02:10  Druga strona medalu  
- talk-show

02:40  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

06:00  Słodka miłość  
- telenowela odc. 45

07:00  Zbuntowany anioł  
- telenowela odc. 222

08:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 100, sezon 3

09:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 1

10:00  Zaklinacz dusz  
- serial fantasy odc. 67, 
sezon 4

11:00  Kobra - oddział specjalny  
- serial sensacyjny odc. 2, 
sezon 17

12:00  Kobra - oddział specjalny  
- serial sensacyjny odc. 3, 
sezon 17

13:00  Agenci NCIS: Los Angeles  
- serial sensacyjny odc. 16, 
sezon 6

14:00  Agenci NCIS: Los Angeles  
- serial sensacyjny odc. 17, 
sezon 6

15:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy odc. 79, 
sezon 2

16:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 1

17:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 2

18:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 100, sezon 3

19:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy odc. 
101, sezon 3

20:00  Champion 3: Odkupienie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

21:55  Bez twarzy  
- dramat sensacyjny

00:45  Handel  
- dramat kryminalny

03:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 1

04:05  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

05:00  Dyżur - serial dokumental-
ny odc. 19, sezon 2

05:25  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 4

PIĄTEK  17.05.
TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVN TVN 7 TV PULSTVP 1TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TVN 7

TVP 1TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TVN 7



10 maja 2019       Moja Gazeta20 OGŁOSZENIA

KUPIĘ

 u Kupię płyty szelakowe do gra-
mofonu na 78 obrotów tel. 796 
796 951

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

SPRZEDAM

 u Sprzedam telewizor LG 42 cale, 
1500 zł, radioodtwarzacz samocho-
dowy tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam białe pokrowce na 
krzesła. Nowe z IKEA tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam regał. Szafka biała 
Lustro kryształowe w złotej, drew-
nianej ramie, duża klatka dla gryzo-
ni tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam kozetkę - kanapa, 
torba - transporter dla psa tel. 53 
052 10 33

 u Sprzedam grzejnik łazienkowy 
nowy. Umywalka nowa i używana 
z baterią lub bez baterii tel. 53 052 
10 33

 u Sprzedam umywalkę, torebkę 
Louis Vitton, biurko w idealnym sta-
nie, słuchawki dr Beats drei mon-
ster, ościeżnica biała firmy PORTA  
oryginalnie zapakowana, nowa, 
kserokopiarka tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam firany wymiarowe, 
pościel wełnianą oraz odzież dam-
ską i męską tel. 888 924 467

 u Sprzedam nowy materac 
160x200 firmy JANPOL tel. 53 052 
10 33

 u Sprzedam lodówkę turystyczną 
na wkłady, nową kuchenkę elek-
tryczną z jedną płytą grzejną, drew-
niany stół ogrodowy, nowe skrzynki 
balkonowe rattan, nowy koszyk ro-
werowy tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam pianino marki Czaj-
kowski w bardzo dobrym stanie z 
metalową płytą. Instrument ide-
alny do nauki gry,wymaga jedynie 
strojenia. Kolor czarno-brązowy. 
Kontakt Żary 663972100

 u Sprzedam segment meblowy 
z szafą „ZEFAM” ZIELONOGÓRSKI. 
Relikt nie istniejącego zakła-
du w Zielonej Górze. Tel. kont. 
663972100

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
SZPARAGI 
Z CHRUPIĄCĄ 
POSYPKĄ
Składniki
• Szparagi 1 pęczek
• Jajko 1 szt ugotowane na 

twardo
• Masło 2 łyżki
• Bułka tarta 2 łyżki
• czosnek 1 ząbek drobno 

posiekany
• Sól

Wykonanie
Szparagi obieramy i odłamu-
jemy zdrewniałe końcówki. 
Nie wyrzucamy obierek tylko 
gotujemy je przez kilka mi-
nut z dodatkiem soli. Do po-
wstałego wrzącego wywaru 
wkładamy szparagi i gotuje-
my 7-10 min. W między cza-
sie na patelni rozpuszczamy 
masło, wrzucamy czosnek. 
Podsmażamy i dodajemy 
bułkę tartą. Zrumieniamy. 
Szparagi posypujemy pokru-
szonym jajkiem i polewamy 
aromatyczną bułką.

fot. ARMG

SAŁATKA ZE 
SZPARAGÓW
Składniki
• 20 dag makaronu w kształcie 

ryżu 
• 10 szparagów
• 1 ogórek
• 2 ząbki czosnku
• 1/2 opakowania sałatkowego 

sera koziego może być inny 
miękki ser 

• kilka sztuk pomidorków koktaj-
lowych

• 1 łyżka majonezu
• 1 łyżka jogurtu naturalnego
• 1 łyżka tartego parmezanu
• 2 łyżki płatków migdałowych

Wykonanie
Makaron gotujemy zgodnie z przepi-
sem na opakowaniu. Szparagi obie-
ramy. Na wrzątek najpierw wrzuca-
my pokrojone w 2 cm kawałki łodygi. 
Gotujemy 5 min. Dorzucamy główki 
szparagów i gotujemy dodatkowe  
3 min. Makaron i szparagi studzimy. 
Z obranego ogórka usuwamy nasiona 
i kroimy w drobną kostkę. Czosnek 
wyciskamy przez praskę. Pomidorki 
kroimy na ćwiartki. Parmezan ściera-
my. Kozi ser sałatkowy lub inny miękki 
ser sałatkowy np. bałkański typu feta 
kroimy w kostkę. Składniki łączymy 
ze sobą. Sałatkę podajemy posypaną 
uprażonymi płatkami migdałowymi.
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 u Sprzedam materac przeciwod-
leżynowy z pompą nowy. Dodatko-
wo pompa używana 100% spraw-
na. Kontakt 663972100

NIERUCHOMOŚCI

 u Sprzedam lub wynajmę lokal 
na ulicy Śródmiejskiej nr 20 w 
Żarach tel. 514 383 856

 u Kawalerka do wynajęcia, 
umeblowana z miejscem na sa-
mochód, ogrzewanie piecowe,-
Żary Kunice tel. 696 261 345

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

 u Sprzedam mieszkanie 69 m, 
parter, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, garaż, piwnica, ogród, Kunice 
tel. 603 500 729

 u Sprzedam mieszkanie M-5, 
os. „muzyków”, Żary tel. 796 787 
763

 u Kunice – bardzo ładna dział-
ka na sprzedaż, 17 ar w cenie 149 
tys. Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

 u Żary – mieszkanie na sprze-
daż w bloku, I piętro, 3 pokoje, w 
cenie 250 tys, Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

 u Żary – dom w okolicy Żar, na 
sprzedaż, o pow. użytkowej 120 
m2, na ładnej działce w cenie 
360 tys. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999 

 u Żary – dom na sprzedaż o 
pow. 132 m2, Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

 u Żary – dom w okolicy Żar, na 
sprzedaż, dla 2 rodzin, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

 u Olbrachtów - działki na 
sprzedaż z warunkami zabudo-
wy, media przy nieruchomości, 
Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Sieniawa - działka na sprze-
daż o pow. 1580 m2- 38 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Żary – mieszkanie do wy-
najęcia, 2 pokoje, 38 m2 w ce-
nie 1250 zł + opłaty. Partner 
Nieruchomości, nr 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, nr tel: 533-308-999

 u Okolice Żar - ładny dom na 
sprzedaż, do wprowadzenia, 
usytuowany na dużej działce, 
Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Olbrachtów – działka na 
sprzedaż z warunkami zabudowy 
o pow. 10 arów w cenie 60 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Żary – dom na sprzedaż, stan 
surowy zamknięty w cenie 129 
tys. Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

 u Żary - lokal do wynajęcie, 
dobra lokalizacja, 17 m2, I piętro, 
600 zł, Partner Nieruchomości 
533-308-999

 u Żary - lokal do wynajęcia, 
parter, duże witryny, 112 m2, 
3200 zł + Vat, Partner Nierucho-
mości 533-308-999

 u Żary - lokal do wynajęcia, 30 
m2, I piętro, 950 zł, Partner Nie-
ruchomości 533-308-999

 u Żary - lokal na sprzedaż, 160 
m2, parter, 175 tys, Partner Nie-
ruchomości 533-308-999

 u Żary - wolnostojący lokal na 
sprzedaż, 56 m2, 35 tys. Partner 
Nieruchomości 533-308-999

 u Szprotawa – piętro kamieni-
cy – blisko Rynku – pięć miesz-
kań – cena do negocjacji. Partner 
Nieruchomości 690 411 006

 u Lubsko – sklep spożywczy w 
centrum + 1/3 udział w kamieni-
cy – cena do negocjacji. Partner 
Nieruchomości 690 411 006

 u Żary – tanie pokoje do wyna-
jęcia, Partner Nieruchomości, nr 
tel. 887-758-384

 u Lubomyśl – działki budow-
lane na sprzedaż, Partner Nie-
ruchomości, nr tel. 887-758-384

 u 10 km od Żar - dom na sprze-
daż – cena 280.000zł. Partner 
Nieruchomości,nr tel: 606 
705 480

 u Żary - mieszkanie 2 pokojowe 
na sprzedaż, Ip. Cena 170 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 
606 705 480

 u Jasień – mieszkanie 2 po-
kojowe na sprzedaż, Ip. Cena 
115tys.Partner Nieruchomości, 
nr tel: 606 705 480

 u Żary - dom na sprzedaż – ce-
na 500.000zł. Partner Nierucho-
mości, nr tel: 606 705 480

 u Iłowa – mieszkanie do wyna-
jęcia. Partner Nieruchomości, tel 
501-509-731

 u Okolice Lubska - na sprzedaż 
dom w bardzo dobrym stanie,ce-
na 400tys. Partner Nieruchomo-
ści, nr tel:606 705 480

 u Żary - 3-pokojowe gustownie 
urządzone mieszkanie na wy-
najem. Partner Nieruchomości. 
513017811.

 u Kadłubia - Na sprzedaż dział-
ka budowlana o powierzchni 800 
m2. Idealna pod zabudowę jed-
norodzinną. Partner Nierucho-
mości 513017811

 u Żary – mieszkanie do wyna-
jęcia na Oś. Muzyków, 3 pokoje, 
w cenie 1200 zł + opłaty. Partner 
Nieruchomości 513017811

 u Żary – mieszkanie na sprze-
daż w centrum, 2 pokoje, III 
piętro w cenie 165 tys. Partner 
Nieruchomości 513017811

 u Żary - Na wynajem lokal 18 
m2, idealny na biuro. Partner 
Nieruchomości 513017811

 u Żagań – mieszkanie na 
sprzedaż, 2 pokoje 130 tys. Part-
ner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Żary – mieszkanie na sprze-
daż w bloku, II piętro, 3 pokoje, w 
cenie 195 tys, Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

 u Żary – dom w okolicy Żar, na 
sprzedaż, o pow. użytkowej 120 
m2, na ładnej działce w cenie 
360 tys. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

MOTORYZACJA

 u Toyota Corolla Verso 2007 r., 
2,2 diesel 177KM, 7-osobowy, 
tempomat, bawi, kamera przód 
i tył, 2 komplety kół - letnie Alu, 
cena 17000 tys, do negocjacji 
tel. 503 036 618

 u Sprzedam Renault Megane 
kombi 1.6 16V, 22.12.2003, ben-
zyna plus gaz, klimatronik, auto 
100 proc. sprawne tel. 691 928 
030

 u Sprzedam skuter marki Kin-
gway, zarejestrowany tel. 886 
641 020

 u Sprzedam Opel Zafira A 
2003r diesel 2.0, granatowa 
perła. Zadbane, wersja limito-
wana, po liftingu. Zarejestro-
wane i ubezpieczone,w kraju 
od 2011r. jeden właściciel.Tel. 
663972100

PRACA

 u Młoda kobieta, 19, podejmie 
pracę w sklepie w Żarach, najchęt-
niej branża odzieżowa tel. 57 669 
29 71

ROLNICTWO

 u Sprzedam obornik koński, 
transport we własnym zakresie tel. 
604 558 751

RÓŻNE

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

OGŁOSZENIA

• Asystent sędziego Żary 1
• Specjalista zaplecza technicznego 

Żary 1
• Psycholog Żary 1
• Opiekunka dziecięca Żary 2
• Spedytor międzynarodowy Jasień 1
• Spedytor (dział krajowych przewozów) 

Żary 1
• Spedytor (dział międzynarodowych 

przewozów) Żary 1
• Pracownik administracyjno-biurowy 

Żary 1
• Informatyk Żary 1
• Księgowa Żary 1
• Księgowa Żary 1
• Mechanik samochodów  ciężarowych 

Żary 1
• Nauczyciel języka angielskiego Żary 1
• Sprzedawca Żary 2
• Krojczy chleba Żary (1/2 etatu) 1
• Kierowca/ Zaopatrzeniowiec Żary 1
• Kucharz Żary 1
• Kucharz Żary 2
• Kierowca/Zaopatrzeniowiec/ Dostawca 

Żary 1
• Kucharka Łęknica 1
• Piekarz Żary 2
• Krojczy chleba Żary 1
• Pracownik obsługi sklepu Brody 3
• Policjant Żary/Lubsko 15
• Sprzątaczka Żary 1
• Sprzątaczka Żary 2

• Wartownik/ Pracownik ochrony Żary 1
• Osoba sprzątająca Żary 3
• Pracownik gospodarczy Żary 2
• Odlewacz figur ogrodowych Łaz 2
• Malarz – Lakiernik konstrukcji i wyro-

bów metalowych Żary 1
• Monter konstrukcji stalowych Żary 1
• Cieśla/ Dekarz Stara Woda 1
• Pomocnik dekarza Stara Woda 1
• Obsługa stacji pomp Lubsko 1
• Monter Żary 1
• Mechanik Żary 1
• Magazynier Żary 3
• Pracownik produkcji Żary 6
• Cukiernik Żary 1
• Pracownik budowlany/ Malarz kon-

strukcji Żary 2
• Kierowca kat. B Żary 2
• Pracownik myjni wulkanizacyjnej 

Lubsko 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

powyżej 3,5 tony (dział krajowych 
przewozów) Żary 5

• Serwisant ogumienia-Mechanik Żary 1
• Mechanik samochodowy Żary 1
• Elektromechanik samochodowy Żary 1
• Pracownik gospodarczy na cmentarzu 

Jasień 1
• Kierowca kat. B Lipinki Łużyckie/ 

Terem Polski (między innymi: Głogów, 
Zielona Góra, Łódź, teren Niemiec) 1

• Kierowca kat. C+E Lubsko 1

• Automatyk (Wiechlice/Małomice) 1
• Brukarz (obszar woj. lubuskiego) 10
• Inspektor do spraw sprzedaży (Żagań) 1
• Kasjer - sprzedawca (Leszno Górne) 1
• Kasjer-Sprzedawca (Niegosławice) 1
• Kelner/Barman/Recepcjonista (Ża-

gań) 2
• Kierowca ciągnika/ robotnik gospo-

darczy (Żagań) 1
• Kierowca samochodu dostawczego - 

sprzedawca (teren powiatu) 1
• Kierownik brygady (Żagań) 3
• Kierownik budowy (Żagań) 3
• Księgowa/Kadrowa (Szprotawa) 1
• Magazynier (Borowina) 1
• Magazynier (Wiechlice/Małomice) 1
• Monter instalacji budowlanych/hy-

draulik (woj. lubuskie i dolnośląskie) 2
• Monter, konserwator urządzeń wodno 

- kanalizacyjnych (Iłowa) 2
• Monter okien (Żagań) 1
• Monter sieci wodno-kanalizacyjnych 

(Żagań) 3
• Monter urządzeń chłodniczych (Ża-

gań) 3
• Murarz/ pomocnik murarza (Iłowa) 2
• Nauczyciel (Szprotawa) 3
• Operator koparki jednonaczyniowej, 

koparko-ładowarki (Żagań) 3
• Operator koparki (teren woj. lubuskie-

go) 1
• Operator maszyny do formowania 

szkła płaskiego (Wiechlice) 5
• Operator maszyny do naciągnia płót-

na na obraz (Wiechlice) 3

• Operator przewijarek i skręcarek nitek 
(Żagań) 4

• Operator traka (Rudziny) 1
• Operator wózka widłowego (Borowi-

na) 1
• Policjant służby prewencji (Żagań, 

Iłowa, Szprotawa) 11
• Pomoc kuchenna (Świętoszów) 2
• Pomocnik operatora maszyn (Żagań) 6
• Pracownik myjni (Czyżówek) 1
• Pracownik ochrony (Wiechlice) 1
• Pracownik socjalny (Małomice) 1
• Projektant (Szprotawa) 1
• Przedstawiciel handlowy działu wndy-

kacji (Żagań) 1
• Przędzarz - operator maszyn przędzal-

niczych (Żagań) 4
• Psycholog (Szprotawa) 1
• Robotnik budowlany (Szprotawa) 4
• Spawacz MAG (Borowina) 4
• Specjalista do spraw planowania, 

księgowości, kadr i płac (Żagań) 1
• Sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Sprzedawca w stacji paliw (Szprota-

wa) 1
• Stolarz/monter/pakowacz (Przeję-

sław) 10
• Ślusarz - Monter rusztowań (Borowi-

na-Polska) 2
• Ślusarz (Borowina) 3
• Technik ds. wytwarzania (Żagań) 1
• Technik prac biurowych (Świę-

toszów) 1
• Terapeuta zajęciowy (Szprotawa) 1
• Zmywacz pojazdów (Borowe) 1

 u Darmowy rzeczo-
znawca. Szkoda na po-
jeździe? Rozliczana kosz-
torysowo? Odbierz do-
datkowe pieniądze. De-
cyzja w trzy dni robocze. 
Weryfikacja kosztorysu 
z ostatnich 3 lat!!! Tel. 
606 805 778

MIEJSCE 
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE
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Żarski Dom Kultury zapra-
sza na otwarcie wystawy: 
Fotografia Dzikiej Przyro-
dy. Otwarcie zaplanowa-
ne jest w sobotę, 11 ma-
ja o godz. 12:00 w Salo-
nie Wystaw Artystycznych, 
Żary, ul. Rynek 17. Wysta-
wa będzie czynna w maju 
i w czerwcu. Wystawę two-
rzy 70 zdjęć, wybranych 
z wystaw będących wyni-
kiem konkursu fotograficz-
nego Wildlife Photographer 
of the Year w latach 2002 – 
2017, organizowanego co-
rocznie, od 1965 r., przez 
BBC Worldwide i Natural 
History Museum w Londy-
nie, a od czterech lat wy-
łącznie przez Muzeum. 

Dzisiaj jest to najbar-
dziej ceniony i największy 
w świecie konkurs, w za-
kresie fotografii Natury, do-
stępny dla zawodowców 
i amatorów, także dla mło-
dzieży i dzieci. Do zdoby-
cia nagrody aspiruje więk-
szość fotografów przyrody. 
Zdobywają je, jeśli obraz 
zawiera w sobie połącze-
nie oryginalnego spojrze-

nia, szczęścia i znajomości 
przyrody, co wcale nie musi 
wymagać uzbrojenia w naj-
lepszy sprzęt i wojaży po 
całym świecie. 

Już od wielu lat, co-
rocznie na konkurs wpły-
wa 40 – 50 tys. zdjęć, wy-
konywanych przez ponad 4 
tys. fotografów, z ponad 90 
krajów. 

Wystawa ma ogrom-
ny walor edukacyjny, na 
wszystkich kontynentach, 

rokrocznie ogląda ją po-
nad milion osób. Zdjęcia 
ją tworzące ukazują arty-
styczną perfekcję, technicz-
ne zaawansowanie fotogra-
fii i naturalne piękno przy-
rody, uchwycone przez fo-
tografów w momencie jej 
wspaniałości. Nic nie od-
działuje bardziej niż su-
gestywna fotografia, która 
stymuluje wyobraźnię, zaj-
muje umysł i porusza ser-
ce. PAS

Fotografia Dzikiej 
Przyrody

Rozlewisko hipopotamów fot.David Fettes
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KINO PIONIER - ŻARY
ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

AVENGERS: KONIEC GRY
10.05 – 13.05 ORAZ 15.05 I 16.05 – GODZ. 20:00, 14.05 – GODZ. 21:00
PRAZIOMEK (dubbing)
10.05 – 13.05 ORAZ 15.05 I 16.05 – GODZ. 14:00, 14.05 – GODZ. 15:00
DKF - AJKA
14.05 – godz. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w.63,51,35)
CZEKAJĄC NA MIŁOŚĆ
10.05 – godz. 20:00, 11.05 i 12.05 – godz. 16:00
ZWIĄZEK OTWARTY
10.05 i 11.05 – godz. 19:00, 12.05 – godz. 18:00
LABORATORIUM BAJEK
12.05 – godz. 12:00
PANTERA CZYLI PANTOFLARZ W OPAŁACH
15.05 – godz. 19:00
GRACZ (premiera studencka)
16.05 – godz. 19:00
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KRZYŻÓWKA

10.05

11.05

12.05

13.05

14.05

15.05

16.05

Antoniny, Beatrycze
Międzynarodowy Dzień Kierowcy 
Zawodowego

Ignacego, Mirandy, Franciszka
Dzień Doradcy Podatkowego

Dominika, Pankracego
Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarek

Serwacego, Marii, Roberty

Macieja, Bonifacego
Dzień Farmaceuty

Zofii, Izydora, Nadziei
Święto Polskiej Muzyki i Plastyki

Szymona
Dzień Straży Granicznej

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 Obsługi 
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

ROZRYWKA
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