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Bardzo żałuję, że dopiero 
teraz w naszym mieście 

realizuje się masę inwestycji, 
które powinny być dawno 
zrobione.
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Piotr Kuliniak
burmistrz Łęknicy

REKLAMAREKLAMA

REGION Zarząd 
województwa 
uruchamia program 
dofi nansowania 
procedury 
zapłodnienia 
pozaustrojowego in 
vitro. Przeznaczył na 
to 100 tys. zł.

- Uzyskaliśmy pozytywną ocenę 
Agencji Oceny Technologii Me-
dycznych i Taryfi kacji i ruszamy. 
Jesteśmy zobowiązani do wprowa-

dzenia w naszym województwie eu-
ropejskich standardów. Chcemy po-
prawiać dostępność do tej metody, 
bo nie jest to tanie leczenie – wyja-
śnia marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Autorem programu jest De-
partament Ochrony Zdrowia Urzę-
du Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubuskiego. W ramach przy-
gotowań przeprowadzona została 
szczegółowa diagnoza. Dane staty-
styczne wskazują, że z problemem 
bezpłodności zmaga się w Polsce 
20 proc. młodych par, a w Lubu-
skiem 15 proc.. Marszałek Elżbie-

ta Anna Polak podkreśla, że od kil-
ku lat ten problem w Polsce narasta. 

- W latach 2013-2016 rząd 
fi nansował procedurę in vitro, ale 
niestety od dwóch lat Narodowy 
Fundusz Zdrowia nie fi nansuje ta-
kiego programu leczenia. Uważa-
my, że jesteśmy zobowiązani do 
wprowadzenia w naszym woje-
wództwie europejskich standar-
dów. Chcemy poprawiać dostęp-
ność do tej metody dla wszystkich, 
bo nie jest to tanie leczenie. Kosz-
tuje od 8 do 12 tys. zł. – wyjaśnia 
marszałek. 

Zarząd województwa zdecy-
dował o uruchomieniu programu 
pilotażowego. Na ten cel przezna-
czył 100 tys. zł. Maksymalne moż-
liwe dofi nansowanie do 5 tys. zł. 
Samorząd będzie się starał w ko-
lejnych latach zwiększać tę kwotę. 
Marszałek zaznacza jednocześnie, 
że program daje też zielone świa-
tło gminom, które także będą mo-
gły go wesprzeć, bez konieczności 
pisania własnych projektów. 

- Jesteśmy społeczeństwem 
wykluczonym, bo w Europie jest to 
standard. W wieloletniej prognozie 

fi nansowej samorządu wojewódz-
twa będziemy rekomendować do-
fi nansowanie kolejnych cykli le-
czenia. Chcemy upowszechnić ten 
program poprzez szeroką promocję 
– wyjaśnia Elżbieta Anna Polak. 

Do programu mogą przystą-
pić pary (niekoniecznie sformalizo-
wane związki), w których wiek ko-
biety waha się w przedziale między 
20, a 40 lat. 

Lubuskie jest drugim woje-
wództwem w kraju, które urucha-
mia taki program. Pierwsze było 
Łódzkie. PAS

Marszałek uruchamia 
program in vitro

2 AKTUALNOŚCI
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Od kilku dni 
żyją w ciągłym 
strachu. 
Obawiają się, że 
dom, w którym 
mieszkają, może 
się zawalić. Nie 
są pewni ani 
dnia, ani godziny. 
Czekają na 
reakcję i pomoc 
urzędników.

Kilka dni temu na ścia-
nie poniemieckiego dom-
ku w zabudowie bliźnia-
czej przy ul. Chłopickie-
go pojawiły się spore pęk-
nięcia. Czesława B., któ-
ra mieszka w jednej połów-
ce razem z bratem Zbignie-
wem, załamuje ręce. Siedzi 
nocami na kanapie i nasłu-
chuje. Każdy szmer i trza-
śnięcie powoduje strach, że 
dom może się zawalić. Pęk-
nięcia już spowodowały, że 
drzwi wejściowe do domu 
zamykają się z wielkim tru-
dem. Z każdym dniem jest 
coraz gorzej. 

- Wyraźnie widać, że 
dom nie osiada, a przechy-
la się w stronę sąsiadów - 
przekonuje właścicielka.

Budowlany zapał 
byłego właściciela
Problemy z pęknięciami po-
jawiły się około 8 lat temu. 
Rysy były początkowo nie-
wielkie. Właściciel, który 
zamieszkiwał drugą poło-
wę bliźniaka, dokonał wielu 
przeróbek wewnątrz. Miał 
burzyć ściany i komin. Za-
nim sprzedał dom kolejnym 
właścicielom i wyprowa-
dził się, postanowił wybu-
dować nowy drenaż wraz ze 
studnią w narożniku budyn-
ku. Miała ona służyć przej-
mowaniu wód opadowych. 
Budowa studni mogła naru-
szyć tzw. „stosunki wodne”. 
Pierwsze pęknięcia ściany 
zewnętrznej na budynku po 
stronie Czesławy B. pojawi-
ły się już wówczas. Czesła-
wa B. zamówiła więc opi-
nię. W „Opinii Technicznej 
stanu ścian piwnic i przy-
ziemia budynku mieszkal-
nego w zabudowie bliźnia-
czej” z 2013 r. przygotowa-
nej przez inżyniera budow-
nictwa i biegłego sądowego 
z dziedziny budownictwa, 
można przeczytać, że głów-
nym źródłem pękania ścian 
i odchylenia od pionu są 
wody gruntowe. Problemy 
mogły powstać przy zmia-

nie odwodnienia po stronie 
sąsiada poprzez budowę no-
wego drenażu i niewłaści-
wego odprowadzenia wód 
z nowego drenażu do stud-
ni drenarskiej. 

Czekając na urzędnika
Czesława B. zaalarmowała 
starostwo i Nadzór Budow-
lany. Chce, żeby urzędnicy 
przyjechali, zrobili zdjęcia 
i spisali protokół. Dlacze-
go? Obawia się, że jak wy-
najmie firmę i rozpocznie 
jakiekolwiek prace budow-
lane, to w przypadku jakie-
gokolwiek nieszczęścia, bę-
dzie oskarżona, że stało się 
ono z jej winy. Zdaje sobie 
sprawę, że urzędnicy po do-
konaniu oględzin i stwier-
dzeniu niebezpieczeństwa, 
mogą nawet nakazać opusz-
czenie budynku. - Trudno, 
będę mieszkać w garażu - 
ociera łzy z oczu właści-
cielka. Na nieszczęście, Elż-
bieta Banaś, Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowla-
nego, która może podjąć de-
cyzję, jest na urlopie. Wraca 
w poniedziałek. Czesława 
B. ma nadzieję, że wówczas 
sprawa przyspieszy.

Paweł Skrzypczyński

Dom pęka w szwach

Pęknięcia na ścianie są coraz większe fot.Paweł Skrzypczyński

REGION Jeszcze w tym 
roku planowane jest 
przyjęcie kolejnych 
funkcjonariuszy 
w szeregi 
Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży 
Granicznej.
Komendant Główny SG określił 
przewidywaną liczbę osób do przy-
jęcia do służby w Nadodrzańskim 
Oddziale SG. W październiku może 
być przyjęte do 17. osób, a w grud-
niu do 28. osób.

Służba w Straży Granicznej 
zawsze cieszyła się dużym zainte-
resowaniem. Nadodrzański Oddział 
Straży Granicznej szuka ludzi mło-
dych, ambitnych, chcących zdoby-
wać nowe doświadczenia. W za-
mian otrzymają oni szeroką ofertę 
szkoleń, możliwość rozwoju osobi-
stego i zawodowego, udział w mi-
sjach organizowanych przez Agen-
cję FRONTEX (m.in. w Grecji, Buł-
garii oraz we Włoszech) oraz w ra-

mach umów bilateralnych z innymi 
krajami m.in. w Macedonii.

Służba w Nadodrzańskim Od-
dziale Straży Granicznej może być 
pełniona w trzech województwach: 
lubuskim, wielkopolskim oraz dol-
nośląskim.

Osoba, która pragnie wstą-
pić w szeregi funkcjonariuszy Stra-
ży Granicznej musi być obywatelem 
polskim, nie może być karana, mieć 
co najmniej średnie wykształcenie. 
Ważne, aby była gotowa podporząd-
kować się szczególnej dyscyplinie 
i posiadać odpowiednią zdolność fi-
zyczną i psychiczną do służby.

Po pozytywnie zakończonej 
procedurze kwalifikacyjnej (m.in. 
rozmowa kwalifikacyjna, testy psy-
chologiczne, badanie wariografem, 
testy z wiedzy ogólnej i sprawności 
fizycznej) nowy szeregowy SG kie-
rowany jest na 3,5 miesięczne szko-
lenie podstawowe, jednomiesięczną 
praktykę w macierzystej jednostce, 
a następnie 3,5 miesięczne szkole-
nie podoficerskie. PAS

Nabór do Straży Granicznej

Problemów na granicach nie ubywa, strażnicy są cały czas niezbędni, aby strzec prawa fot.Nadodrzański Oddział SG
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Podczas działań 
gaśniczych strażacy 
natknęli się na ciało 
kobiety. Wszystko 
wskazuje na to, że 
przyczyną pożaru 
było podpalenie.

Strażacy zostali zaalarmowa-
ni telefonicznie po godzinie 22  
w niedzielę 12 sierpnia. Palił 
się opuszczony budynek po by-
łej hurtowni Eurocash. Na miej-
sce przyjechały zastępy Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz 
pobliskie jednostki ochotnicze.  
W kulminacyjnym momencie 
działań pracowało na miejscu 
zdarzenia 18. zastępów. Przez 
pewien czas z ogniem walczyło 
aż 38 strażaków.

Ogromne ilości dymu snu-
ły się nad północną częścią 
miasta i były widoczne z dale-
ka. Dym utrudniał strażakom 
prowadzenie akcji. 

Całe zdarzenie skończy-
ło się tragicznie dla przebywa-
jącej na terenie obiektu kobiety, 
prawdopodobnie bezdomnej, 
której ciało zostało znalezio-
ne przez strażaków. Jest duże 
prawdopodobieństwo, że tak-
że inne osoby korzystały z te-
go miejsca, jako swoistej nocle-
gowni. O odnalezieniu ciała ko-
biety strażacy powiadomili poli-
cję i prokuraturę.

W poniedziałek 13 sierp-
nia trwało jeszcze dogaszanie 
pożaru.

Andrzej Buczyński

ŻARY Pożar w dawnym Eurocashu przy ul. Zielonogórskiej

Śmierć w płonącej 
hurtowni

bryg. Grzegorz Lisik, 
rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Żarach
- Największym utrudnie-
niem w prowadzonych działa-
niach było bardzo duże zady-
mienie. Obiekt był opuszczo-
ny, ale w jego części, w której 

powstał pożar, nagromadzone 
były materiały dymotwórcze - 
wszelkiego rodzaju pojemniki, 
skrzynki pcv, folie. Specyfika 
tego obiektu polega na tym, że 
mieliśmy tutaj problem z od-
dymianiem. W dachu nie było 
żadnego świetlika, czy okna, 
dzięki któremu można byłoby 
odprowadzić dym. Nasze dzia-
łania polegały między innymi 
na wycięciu paru otworów w 
dachu. Zyskaliśmy lepszą wi-
doczność, a także odprowa-
dzenie ciepła, które ma wpływ 
na konstrukcję. Dzięki temu 
mieliśmy gwarancję, że hala 
nie runie. Przez siedem wyko-
nanych przez nas otworów w 
ścianach wprowadziliśmy prą-
dy wody bezpośrednio na dzia-

łanie ognia.
Jest smutna informa-

cja. Odnaleźliśmy ciało kobie-
ty w wieku około 35 lat. Wie-
my już, że osoba ta jest zna-
na policji. Z oględzin miejsca, 
w którym przebywała, wynika 
że najprawdopodobniej była to 
osoba bezdomna, która znala-
zła sobie schronienie w części 
obiektu. 

Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia strażacy zauważy-
li, że jedne z drzwi były otwar-
te, a źródła ognia znajdowały 
się w kilku miejscach oddalo-
nych od siebie. To może wska-
zywać na ewidentne podpale-
nie obiektu i taką przyczynę 
przyjmujemy, jako Państwowa 
Straż Pożarna.

fot. Andrzej Buczyński

Strażacy ruszyli do pożaru w niedzielę, po zgłoszeniu o godzinie 22.14 fot. Andrzej Buczyński

Duże zadymienie utrudniało akcję gaśniczą fot. Andrzej Buczyński Zawodowcy i ochotnicy pracowali wspólnie fot. Andrzej Buczyński

Działania trwały 15 godzin fot. Andrzej Buczyński

Z informacji, do których dotarła redakcja „Mojej Gazety” wy-
nika, że prawdopodobnie na terenie dawnej hurtowni grupa 
bezdomnych urządziła sobie libację alkoholową. Miało dojść 
do kłótni. Współbiesiadnicy chcieli w zemście podpalić kole-
gę, ten jednak uciekł. Pożar się szybko rozprzestrzenił, więc 
inni też uciekli. Niestety, zapomnieli, że razem z nimi biesia-
dował koleżanka, która upojona alkoholem usnęła.

Spytaliśmy o potwierdzenie powyższego Policję. Zosta-
liśmy odesłani do rzecznika Prokuratury, który nie potwier-
dził informacji, odsyłając nas jedynie do lakonicznego komu-
nikatu, wydanego przez Prokuraturę. PAS
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“Łęknica parkami 
zachwyca” - tak brzmi 
hasło reklamujące 
niewielkie 
przygraniczne 
miasteczko położone 
nad Nysą Łużycką. 
I rzeczywiście tak 
jest. Z roku na rok 
przybywa turystów 
zwiedzających 
okoliczne atrakcje 
zarówno po polskiej, 
jak i niemieckiej 
stronie. 
O perspektywach 
rozwoju 
i codziennych 
problemach mówi 
burmistrz Łęknicy 
Piotr Kuliniak.

Mały może mniej
- W związku z tym, że przepro-
wadziłem w ostatnim czasie kil-
ka ciekawych i interesujących 
rozmów z mieszkańcami nasze-
go miasta, na temat przyszło-
ści Łęknicy, oraz poczytałem so-
bie trochę wypowiedzi na porta-

lu społecznościowym, pozwolę 
sobie na kilka moich spostrzeżeń 
i uwag co do tego, jaki charak-
ter będzie mieć prawdopodobnie 
nasza gmina za lat kilkanaście  
i co można by w Łęknicy zrobić, 
a czego po prostu nie da się zro-
bić. Łęknica to jedna z najmniej-
szych gmin województwa lubu-
skiego. Cały jej obszar to około 
16,4 kilometrów kwadratowych. 
Dla porównania: gmina Tuplice 
- 66 km2, gmina Przewóz - 178 
km2, gmina Trzebiel - 166 km2, 
gmina Brody - 240 km2. 

Jak widać, cały obszar Łęk-
nicy w niektórych przypadkach 
stanowi tylko 10 procent obsza-
ru sąsiednich gmin. Kolejną waż-
ną kwestią, o której należy wspo-
mnieć, jest to iż ponad 60 pro-
cent naszego terenu stanowią 
obszary chronione. To Park Mu-
żakowski, Geopark Łuk Mużako-
wa, Park Krajobrazowy Łuk Mu-
żakowa, czy choćby Rezerwat 
Nad Młyńską Strugą. Obszary te, 
pomimo faktu, że leżą na naszym 
terenie, są zarządzane przez in-
ne podmioty. Lasy Państwowe 
zarządzają i opiekują się Ścież-
ką geoturystyczna „Dawna Ko-
palnia Babina” i rezerwatem.  
Narodowy Instytut Dziedzictwa 

zajmuje się Parkiem Mużakow-
skim. Aby cokolwiek na tych tere-
nach zrobić, należny w pierwszej 
kolejności uzyskać od tych insty-
tucji pozwolenie, co jest w wielu 
wypadkach rzeczą bardzo trud-
ną lub praktycznie niewykonal-
ną. Wynika to z przepisów prawa, 
które chronią otaczające nas te-
reny. Jak wszyscy wiemy, tereny 
wokół naszego urokliwego mia-
steczka są praktycznie w więk-
szości obszarami chronionymi  
i jakakolwiek ingerencja jest bar-
dzo ograniczona. 

Ograniczenia i hamulce
- W samym mieście pod tym 
względem też wcale nie jest ró-
żowo. Przede wszystkim z racji  
obecności w naszej gminie Parku 
Mużakowskiego, który jest wpi-
sany na Światowa Listę Dziedzic-
twa UNESCO. W Łęknicy funk-
cjonują strefy ochrony konser-
watorskiej, które w pewien spo-
sób ograniczają lub wykluczają  
zupełnie zarówno zamierze-
nia inwestycyjne i rozwojowe 
gminny, jak i prywatnych inwe-
storów. Podam tylko kilka przy-
kładów, gdzie nie udało mi się  
nawet rozpocząć procedury two-
rzenia dokumentacji projekto-

wej. Za Ośrodkiem Kultury, Spor-
tu i Rekreacji po uprzątnięciu 
dzikiego wysypiska śmieci, któ-
re funkcjonowało tam od zawsze, 
chcieliśmy wybudować pole na-
miotowo-kamperowe. Niestety, 
teren ten leży w strefie ochrony 
konserwatorskiej, więc nie do-
stalibyśmy zgody na jego budo-
wę. Musieliśmy więc zrezygno-
wać z przygotowania dokumen-
tacji projektowej, ponieważ by-
łoby to wyrzucenie pieniędzy  
w błoto. Za OKSiR, w kierunku 
ulicy Fabrycznej, znajduje się 
tak zwane „Wzgórze Belweder-
skie” - dawne boisko do piłki siat-
kowej. Mieliśmy tam już przygo-
towaną nieodpłatnie wizualiza-

cję skateparku, który bardzo do-
brze komponował się z tym tere-
nem, wykorzystując jego natu-
ralne ukształtowanie. Wizualiza-
cję wykonała firma TECHRAMPS 
z Krakowa. I niestety, musieliśmy 
odpuścić realizację tej inwestycji  
z powodów jak wyżej. Nie wszyst-
kie nasze zamierzenia da się zre-
alizować, pomimo szczerych chęci. 

Wolnych terenów 
praktycznie brak
- Kolejna kwestia wynika z te-
go, o czym wspomniałem wcze-
śniej. Łęknica ma bardzo mały 
zasób terenów inwestycyjnych, 
które znajdują się obecnie w po-
siadaniu gminy. Bardzo znacz-
na część terenów gminnych zo-
stała już sprzedana, a nowi wła-
ściciele tych gruntów nie za wie-
le z nimi robią. No cóż, mają do 
tego prawo. Jedynymi gruntami, 
na których gmina mogłaby zre-
alizować pewne inwestycje, jest 
teren po byłej hucie szkła, te-
ren naprzeciwko szkoły podsta-
wowej pomiędzy ulicami Wojska 
Polskiego i Nad Nysą oraz tereny 
przy ulicy Polnej, które obecnie 
są podzielone na działki pod za-
budowę jednorodzinną. Te sprze-
dajemy je sukcesywnie. Są także 
działki pod budowę małego osie-
dla mieszkaniowego, składające-
go się - o ile dobrze pamiętam -  
z sześciu bloków. Wskazaliśmy 
ten teren przy ewentualnej bu-
dowie mieszkań w ramach pro-
gramu Mieszkanie+ i czekamy 
na odpowiedź w tej sprawie. To 

ŁĘKNICA Fabryk tu raczej nie będzie

Wykorzystać 
ten rosnący 
potencjał

Geościeżka „Dawna kopalnia Babina”. Warto wybrać się tu na spacer lub rowerową wycieczkę fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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chyba tak naprawdę wszystko, co 
posiada Łęknica. 

Przemysł w Łęknicy to już 
historia
- Jeden z problemów, nad którym 
dyskutowałem z mieszkańcami, 
zrodził się z pytań - czy w naszym 
mieście powstaną nowe zakłady 
pracy i firmy? Czy wybudujemy 
ewentualnie strefę przemysłową 
dla przedsiębiorców z różnych 
branż, którzy będą zatrudniać lu-
dzi i dawać pracę?

Odpowiedziałem pytaniem 
- a gdzie takie firmy miałyby ulo-
kować swoje siedziby? Prosiłem  
o wskazanie choćby jednego 
miejsca w Łęknicy, na którym 
gmina mogłaby utworzyć stre-
fę przemysłową. Usłyszałem od-
powiedź, że na terenach przy ob-
wodnicy. Otóż, tereny te zosta-
ły sprzedane w prywatne ręce już 
kilkanaście lat temu i jak wszy-
scy widzimy, niewiele się na nich 
dzieje. Jeżeli obecny właściciel 
sprzeda grunt, to może nowy na-
bywca stworzy jakiś zakład pracy. 
Jako burmistrz nie mam żadnych 
kompetencji ani środków praw-
nych, aby kogokolwiek przymusić 
do sprzedażny lub nakazać rozpo-
częcie prowadzenia działalności 
gospodarczej. Kolejnym proble-
mem jest brak gazu w Łęknicy, ale 
to temat na dłuższą dyskusję. 

Zagospodarować rzesze 
turystów
Jedyną szansą jaką widzę i mam 
nadzieje ze nie tylko ja, jest roz-
wój naszego miasta poprzez  
wykorzystanie walorów tury-
stycznych regionu. Takie miejsca, 
o których wspominałem, a więc 
Park Mużakowski, Geopark Łuk 
Mużakowa, Rezerwat „Nad Młyń-
ska Strugą”, i tym podobne, są 
właśnie dla nas olbrzymią szan-
są na rozwój Łęknicy. Rozwój  
w oparciu o wykorzystanie zaso-
bów, jakie znajdują się na tych 
terenach. Nie fabryki, huty, stre-
fy przemysłowe, itd. To melodia 
przeszłości, która zakończyła ży-
wot wraz z przemianami politycz-

no-gospodarczymi w naszym kra-
ju na początku lat dziewięćdzie-
siątych. Z roku na rok przyby-
wa turystów odwiedzających na-
sza gminę. Według badań funda-
cji zarządzającej Parkiem Muża-
kowskim po niemieckiej stronie, 
w 2015 roku odwiedziło go oko-
ło 500 tysięcy turystów, nie wli-
czając do tej liczby strony pol-
skiej. Tę olbrzymią rzeszę tury-
stów trzeba po prostu zagospo-
darować - położyć spać, sprzedać 
jakąś pamiątkę, dać coś dobrego 
do jedzenia, zaproponować kil-
ka możliwości spędzenia wolne-
go czasu, itd. Oni po prostu mają 
u nas zostawiać pieniądze. 

Przemysł tak, ale 
turystyczny
- Prywatne firmy działające  
w szeroko rozumianej branży tu-
rystycznej, a także miejscowi 
przedsiębiorcy, powinni budować 
w naszym regionie hotele, pen-
sjonaty, kawiarnie, restauracje, 
agroturystykę, wypożyczalnie 
rowerów, zatrudniać ludzi, da-
wać zlecenia na różnego rodza-
ju usługi związane z obsługa ru-
chu turystycznego. W ten sposób 
tworzyć rozwój gospodarczy na-
szego regionu. 

To prywatne firmy mają da-
wać pracę, a nie urząd miejski 
poprzez tworzenie nowych eta-
tów urzędniczych, które trzeba 
będzie później otrzymywać z na-
szych gminnych pieniędzy. Jak 
zaczną powstawać te obiekty, to 
wtedy zaczniemy od nich otrzy-
mywać podatki, które będziemy 
mogli przeznaczyć na rozwój Łęk-
nicy. Handel, turystyka i szeroko 
rozumiane usługi. Tak to ma wy-
glądać. To jest przyszłość nasze-
go miasta. Zadaniem burmistrza 
w tym całym projekcie jest bu-
dowa infrastruktury komunalnej 
- ścieżek rowerowych, dróg, par-
kingów, oznakowania turystycz-
nego, eksponowania i ochrony 
miejsc historycznych i kulturowo 
cennych dla naszej gminy, dba-
nie o zieleń miejską, promocja 
gminy, i tym podobne. 

Ludzie mają potrzeby
- Oczywiście nie możemy zapo-
minać o potrzebach mieszkań-
ców miasta, które powinniśmy 
zaspokajać na odpowiednim po-
ziomie. Jeżeli pojawią się pienią-
dze na remont dróg, to będzie-
my się o nie starać. Jak zostanie 
ogłoszony konkurs na moderni-
zację przedszkola, to będziemy 
pisać wnioski o dodatkowe środ-
ki zewnętrzne. 

W naszym przypadku to 
wieloletni proces, który będzie 
trwał kilkanaście lat. Zaraz usły-
szę pytanie - dlaczego tak dłu-
go? Ponieważ obecnie na inwe-
stycje jesteśmy w stanie wygo-
spodarować z naszych gminnych 
pieniędzy tylko około 1,5 milio-
na złotych rocznie. To bardzo ma-
ła kwota w zestawieniu z naszy-
mi planami na przyszłość. Mu-
simy cierpliwie czekać na kolej-
ne środki unijne i krajowe, ponie-
waż tylko w połączeniu z nimi bę-
dziemy w stanie zrealizować nasz 
ambitny plan. 

Spóźnione inwestycje
- Bardzo żałuje, że dopiero teraz 
w naszym mieście realizuje się 
masę inwestycji, które powinny 
być dawno zrobione. Moderniza-
cja oczyszczalni ścieków to oko-
ło 4 miliony złotych. Kanaliza-
cja ulicy Żurawskiej kosztuje 1,3 
miliona. Remont ulicy Kościusz-
ki, zmasakrowanej przez budowę 
obwodnicy - 3,7 miliona. O ulicy 
Dworcowej nawet nie będę wspo-
minał, choć mam pewien plan na 
poprawę jej stanu techniczne-
go. Dokończenie kanalizacji uli-
cy Granicznej - 300 tysięcy. Za-
kup nowego samochodu strażac-
kiego - 1,3 miliona. Ponad 10 mi-
lionów wydamy teraz na inwesty-
cje, które powinny być zrobione 
wówczas, gdy do łęknickiej kasy 
miejskiej z naszego „Manhatta-
nu” wpływało 7-8 milionów zło-
tych rocznie, a nie tak jak dzisiaj 
- 3,5 miliona. 

Ale nie ma co narzekać. Pro-
blemy są po to, aby je rozwiązy-
wać, więc się z nimi uporamy. ATB

Łęknicki bazar nadal funkcjonuje, choć już nie z takim rozmachem, jak przed laty fot. Andrzej Buczyński Drewniana wieża widokowa ma trasie geościeżki fot. Andrzej Buczyński

Setki tysięcy turystów z całego świata odwiedzają co roku Park Mużakow-
ski po polskiej i niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej fot. Andrzej Buczyński
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Wielkimi 
krokami 
nadchodzą 
doroczne Dni Żar. 
Ostatni weekend 
sierpnia będzie 
okazją do 
wspólnej zabawy 
mieszkańców 
całego regionu.

Doroczne święto miasta 
przyciąga co roku rzesze 
mieszkańców miasta i ca-
łego powiatu, nie brakuje 
też gości z sąsiedniego Ża-
gania i powiatu żagańskie-
go oraz Zielonej Góry. Ko-
lorowe stoiska handlowe 
i karuzele, które są niewąt-
pliwą atrakcją dla najmłod-
szych, są ważne, ale przede 
wszystkim młodzież i doro-
śli czekają na program arty-
styczny. W tym roku, wzo-

rem lat ubiegłych, program 
został skonstruowany na za-
sadzie „dla każdego coś mi-
łego”. Na scenie przy Pl. 
Konstytucji 3 maja od piąt-
ku 24 sierpnia do niedzie-
li 26 sierpnia, dominować 
będzie muzyka łatwa, przy-
jemna i skoczna. Piątkowy 
wieczór zdominuje Gala Di-
sco Polo z największymi 
gwiazdami - weteranami te-
go gatunku: zespołem Bayer 
Full i Shazzą. Zanim jednak 
zabrzmią proste, discopolo-
we rytmy, to już od godziny 
16:00 na scenie zaprezen-
tują się zespoły artystyczne 
z Żarskiego Domu Kultu-
ry z grupą Wrocławska 7 na 
czele. W sobotę scenę zdo-
minują rytmy w konwencji 
pop i rock. Zagrają zespoły 
rockowe z Żarskiego Domu 
Kultury, a później LORD 
Sound of Queen & Rock 

Ballads `80 z największymi 
hitami rockowymi świato-
wych gwiazd, popowa Syl-
wia Grzeszczak z zespo-
łem i folkowi Muzykanci. 
W niedzielę na zakończe-
nie Dni Żar, niewątpliwą 
gwiazdą będzie zespół Va-
rius Manx z Kasią Stankie-
wicz. Wcześniej na scenie 
pojawi się Vanessa i Sorba, 
grupa zawodowych muzy-
ków prezentująca między-
narodowy folklor cygański, 
a także amerykański zespół 
rockowy The Gap Theory. 
W niedzielę, na małej scenie 
w parku przy Al. Jana Paw-
ła II, od godziny 14:00 bę-
dzie można pooglądać i po-
słuchać zespołów ludowych 
w ramach V Wojewódzkie-
go Przeglądu Zespołów Lu-
dowych.

Paweł Skrzypczyński Shazza od lat utrzymuje się na muzycznym rynku fot.ŻDK Żary

ŻARY Program Dni Żar 2018

Jest czas na zabawę

DNI ŻAR 
24-26.08.2018r. 

DUŻA SCENA – Plac Konstytucji 
3 Maja w Żarach

24.08 – PIĄTEK
godz. 16.00 – zespoły artystyczne Żar-
skiego Domu Kultury 
- sekcja wokalna
- zespół „Charyzma” 
- zespół „Wrocławska 7” 
- godz. 18:00 - występ Aliny Trzeciak
godz.19.00 – GALA DISCO POLO
-Shazza
-Bayer Full
-MIG
godz. 22.30 –24:00 - DJ Simon

25.08 – SOBOTA
godz. 15.00 – zespoły rockowe Żar-
skiego Domu Kultury:
- Sorau
-Hangover
- Przedwiośnie
-Alcohol
godz. 17:00 – Show sportów walki 
ŻKSW Żary (ring)
godz.17:30 – Zdero
godz. 18:00 – trening medialny MFC 
Kickboxing
godz.19:00 - LORD Sound of Queen & 
Rock Ballads `80
godz. 21.00 – Sylwia Grzeszczak z ze-
społem
godz. 22.00 – 24:00 – koncert zespo-
łu Muzykanci

26.08 – NIEDZIELA
godz. 14.00 – Społeczne Ognisko Arty-
styczne – PSM I stopnia
godz. 14.40 –zespoły taneczne Żar-
skiego Domu Kultury:
-Flamenco 
- Piruet
-Teatry Tańca
godz. 16:00 – Miejska Orkiestra Dęta 
Żarskiego Domu Kultury 
17:00 - zespół Vanessa i Sorba
19:00 – koncert zespołu The Gap The-
ory (USA)
godz. 21.00 – Varius Manx & Kasia 
Stankiewicz

MAŁA SCENA
park przy Al. Jana Pawła II 

25.08 – SOBOTA
godz. 11.00 – 15.00
- Warsztaty i zajęcia artystyczne dla 
dzieci (ŻDK, MBP, MOPS) 
- „Kot w butach” - Teatr Blaszany Bębenek 
- Prezentacja plonów żarskich dział-
kowców; pokaz cięcia artystycznego 
iglaków

26.08. - NIEDZIELA 
godz. 14.00 – V Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Ludowych 

26.08. - NIEDZIELA – hala sportowa 
Powiatowego Centrum Sportu, ul. Pod-
wale 16 w Żarach koło I LO im. B. Prusa 
godz. 10.00 – Okręgowy Turniej Par 
w brydżu sportowym
Memoriał im. Zygmunta Kalinowskie-
go o Puchar Burmistrza Miasta Żary

Bayer Full to weterani sceny Disco Polo 
fot.ŻDK Żary

Grupa LORD wykonuje covery największych, 
światowych gwiazd muzyki rockowej, m.in. Qu-
een, Scorpions, Bon Jovi, Guns`N`Roses 
fot.ŻDK Żary

Vanessa i Sorba porwą publiczność międzynarodowym folklorem cygańskim fot.ŻDK Żary
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ŻAGAŃ Żołnierze, 
kombatanci, 
samorządowcy, 
członkowie 
stowarzyszeń 
byłych 
wojskowych 
i mieszkańcy 
miasta 
wzięli udział 
w uroczystym 
apelu z okazji 
obchodów 
Święta Wojska 
Polskiego.

Uroczysty apel na dziedziń-
cu Pałacu Książęcego rozpo-
czął się od złożenia meldun-
ku dowódcy 11 Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pancer-
nej, generałowi dywizji Sta-
nisławowi Czosnkowi przez 
dowódcę uroczystości. Po 
odegraniu hymnu państwo-
wego wykonanego przez or-
kiestrę wojskową z Żagania, 
odczytano życzenia Ministra 
Obrony Narodowej, a na-
stępnie głos zabrał m.in. do-
wódca Czarnej Dywizji. 

- Korzystając z tej pod-
niosłej okazji, kieruję ser-
deczne życzenia do wszyst-
kich żołnierzy i ich rodzin, 

pracowników resortu ON, 
zgromadzonych tu przedsta-
wicieli stowarzyszeń kom-
batanckich, a w szczególno-
ści do byłych żołnierzy, któ-
rzy zapisali chlubne karty hi-
storii 11. Lubuskiej Dywizji 
Kawalerii Pancernej i Woj-
ska Polskiego. Na koniec 
szczególnie serdeczne po-
dziękowania kieruję w stro-
nę władz wojewódzkich, 
władz samorządowych, a na-
de wszystko dziękuję miesz-
kańcom naszych miast gar-
nizonowych i wszystkim 
przyjaciołom Dywizji za po-
moc i wsparcie przy wyko-
nywaniu naszych codzien-
nych żołnierskich obowiąz-
ków. Wasza przyjaźń, od-
danie sprawom wojska oraz 
kreowanie pozytywnego wi-
zerunku „Czarnej Dywizji” 
w kraju i zagranicą zasługu-
ją na nasze wielkie podzię-
kowanie. - podkreślał gene-
rał Stanisław Czosnek

Kolejny punktem uro-
czystości było odczytanie 
decyzji kapituł związków 
i stowarzyszeń byłych żoł-
nierzy o przyznaniu odzna-
czeń i medali stowarzyszeń. 

Ostatnim i najważ-
niejszym akordem uroczy-
stości było odczytanie Ape-

lu Pamięci oraz oddanie sal-
wy honorowej przez żołnie-
rzy z 34 Brygady Kawalerii 
Pancernej. 

Po zakończonym ape-
lu, przy pomniku „Żołnie-
rzy i Pracowników Wojska 
Żagańskich Jednostek WP” 
na Cmentarzu Komunalnym 
delegacje, w obecności pocz-
tów sztandarowych stowa-
rzyszeń, oddały hołd byłym 
żołnierzom służącym w Gar-
nizonie Żagań w latach 1945 
- 2018.

O godzinie 10:00 
w żagańskim kościele gar-
nizonowym odbyła się uro-
czysta msza święta w inten-
cji Wojska Polskiego. 

Organizatorami uro-
czystości byli: Burmistrz Ża-
gania Daniel Marchewka, 
dowódca 11. LDKPanc. gen. 
dyw. Stanisław Czosnek, 
prezes Stowarzyszenia Żoł-
nierzy i Pracowników Woj-
ska 3. Drezdeńskiego Puł-
ku Czołgów Średnich im. 3. 
Brygady Pancernej Stefan 
Kozak, prezes żagańskiego 
Związku Inwalidów Wojen-
nych RP Leszek Maćkowiak 
oraz prezes żagańskiego koła 
Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego Mieczysław Kup-
czyk. PAS

Uroczysty apel

Odznaczeni
- Na wniosek Zarządu Koła Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego w Żaganiu, 
za działalność na rzecz konsolidacji śro-
dowiska żołnierzy i ich rodzin oraz pra-
cowników resortu Obrony Narodowej, 
popularyzację i utrwalanie chlubnych 
tradycji oręża Wojska Polskiego, a w 
szczególności 1. Drezdeńskiego Kor-
pusu Pancernego WP i 1. Polskiej Dy-
wizji Pancernej generała St. Maczka 
oraz jednostek wojskowych 11. Lubu-
skiej Dywizji Kawalerii Pancernej, Za-
rząd Główny Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego w Warszawie uchwałą nr 
9 z dnia 26 kwietnia 2018 r. odznaczył - 
Złotym Krzyżem „Za zasługi dla Związ-
ku Żołnierzy Wojska Polskiego” sztan-
dar Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracow-
ników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku 
Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pan-
cernej w Żaganiu, a prezesa „Stowarzy-
szenia 3. pcz” płk. rez. Stefana Kozaka 
Medalem „XXXV – lecia Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego”, a Burmistrza Da-
niela Marchewkę „Medalem Pamiątko-
wym Związku Żołnierzy WP”. 

- Uchwała Nr 1/08/2018 Zarzą-
du „Stowarzyszenia 3. pcz” z dnia 14 
sierpnia 2018 r. Na podstawie uchwały 
Nr3/05/2016 z dnia 06.05.2016r. Wal-
nego Zebrania członków Stowarzysze-
nia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. 
Drezdeńskiego Pułku Czołgów Śred-
nich im. 3. Brygady Pancernej o przy-
znawaniu odznaki „Za Zasługi dla Sto-
warzyszenia 3. pcz” w uznaniu zaanga-
żowania w działalność na rzecz realiza-

cji celów statutowych Kapituła nadaje 
ODZNAKĘ „ZA ZASŁUGI DLA STOWA-
RZYSZENIA 3. pcz” gen. dyw. Stanisła-
wowi Czosnkowi, Danielowi Marchew-
ce, ks. ppłk. Radosławowi Michnow-
skiemu, Janowi Kozińcowi. 

- Uchwała Nr 2 Zarządu Oddzia-
łu Związku InwalidówWojennych RP 
w Żaganiu z dnia 22.06.2018 r. Za po-
moc świadczoną Związkowi Inwalidów 
Wojennych RP i jego członkom, za dar 
serca, opiekę i wsparcie w 100. roczni-
cę Związku – „Pamiątkowym Medalem” 
zostali wyróżnieni: Burmistrz Daniel 
Marchewka, gen. dyw. Stanisław Czo-
snek, Zbigniew Białkowski, ppłk Walde-
mar Szczepaniak, Zbigniew Soroko, Eu-
geniusz Jaworski, Jan Mazur, Stefan Ko-
zak, Mieczysław Kupczyk. 

- Wyciąg z uchwały nr 22/ZG/
IV/2018. Prezydium Zarządu Główne-
go Stowarzyszenia Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ w Warszawie podjętej 
w dniu 19 lipca 2018 r., w sprawie nada-
nia medali okolicznościowych. W uzna-
niu zasług i zaangażowanie w działal-
ność na rzecz weteranów i kombatan-
tów oraz realizację celów statutowych 
stowarzyszenia, na podstawie § 7 Sta-
tutu stowarzyszenia, Zarząd Główny 
nadaje, na wniosek Zarządu Koła nr 10 
- Medal „ZA ZASŁUGI DLA SKMP ONZ” 
dla Burmistrza Żagania Daniela Mar-
chewki i Bolesława Adamika. Zarząd 
Koła nr 10 przyznaje Ryngraf Pamiąt-
kowy dla gen. dyw. Stanisława Czosn-
ka i Daniela Marchewki, Karoliny Gałąz-
ki oraz Bolesława Adamika.

Generał Stanisław Czosnek przywitał kombatantów fot.11LDKPanc st.chor. sztab. Rafał Mniedło

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie odznaczył Złotym Krzyżem 
„Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” sztandar Stowarzyszenia Żołnierzy i Pra-
cowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej w Żaga-
niu. Sztandar udekorował prezes koła ZŻWP Mieczysław Kupczyk fot.Andrzej Miernicki

Uroczystość była okazją do wręczenia medali o odznaczeń fot.Andrzej Miernicki
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POWIAT ŻARSKI 
Policjanci 
z Komisariatu 
Policji w Lubsku 
poszukują 
świadków 
wypadku 
drogowego do 
którego doszło 
11 sierpnia 
w miejscowości 
Budziechów.

Do wypadku drogo-
wego doszło około godziny 
4:40 w miejscowości Bu-
dziechów. Pieszy, 45 - let-
ni mężczyzna, mieszkaniec 
Jasienia, w towarzystwie 
innego mężczyzny wra-
cał pieszo z Lubska do Ja-
sienia. Przechodząc przez 
jezdnię w niedozwolonym 
miejscu, został potrącony 
przez samochód. Kierow-
ca nie zatrzymał się i nie 
udzielił pomocy poszkodo-
wanemu. Odjechał w kie-
runku Lubska. Na miejsce 
przyjechało pogotowie ra-

tunkowe. Ratownicy udzie-
lili poszkodowanemu po-
mocy medycznej, który 
w efekcie z licznymi ob-
rażeniami trafił na oddział  
ratunkowy szpitala wojsko-
wego w Żarach. Reanima-
cja okazała się nieskutecz-
na, mężczyzna zmarł wsku-
tek doznanych obrażeń. 
Funkcjonariusze zabezpie-
czyli ujawnione na miejscu 
ślady. Świadkowie zostali 
przesłuchani.

W sytuacji, kiedy 
sprawca oddala się z miej-
sca zdarzenia, a następnie 
usiłuje swój czyn ukryć, 
zachowaniem swym daje 
podstawę do nadzwyczaj-
nego zaostrzenia kary.

Policjanci z Komen-
dy Policji w Lubsku zwra-
cają się prośbą do wszyst-
kich osób mogących pomóc 
w ustaleniu okoliczności te-
go zdarzenia o pilny kon-
takt pod numerem telefo-
nu 68 476 3511 lub mailo-
wo: dyzurny.kp_lubsko@
go.policja.gov.pl. PAS

Potrącił pieszego i uciekł. 
Policja poszukuje sprawcy

Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy fot.Lubuska Policja

REGION Lubuska 
Policja wnikliwie 
kontroluje 
zachowania 
kierowców 
samochodów 
ciężarowych.
Ciężarówki, to aż 25 proc. 
pojazdów na lubuskich dro-
gach krajowych. Nawet 10 
tys. takich pojazdów prze-
jeżdża tylko przez samo 
Świecko. Zdarzenia drogo-
we z udziałem pojazdów 
ciężarowych należą nie-
zmiennie do tych najtra-
giczniejszych w skutkach. 
Nieprzestrzeganie przepi-
sów, zmęczenie wynikają-
ce z przekroczenia dozwo-
lonego czasu pracy kierow-
cy, nadmierna prędkość, 
przeładowanie, alkohol 
i stan techniczny pojazdu, 
to wciąż główne przyczyny 
tych wypadków. 

Lubuscy policjanci 
zapewniają, że codziennie 
sprawdzają czy kierowcy 
tych pojazdów przestrze-

gają zasad bezpieczeństwa 
oraz zdrowego rozsądku.

- Przypominamy też 
o wakacyjnych ograni-
czeniach ruchu na teryto-
rium Polski, w dniach od 
29 czerwca do 2 września - 
informuje nadkom. Marcin 
Maludy, Rzecznik Prasowy 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gorzowie Wlkp. 
PAS

TIR-y pod nieustanną obserwacją

Ograniczenia 
w ruchu
Zakaz dotyczy pojaz-
dów o dopuszczal-
nej masie całkowi-
tej przekraczającej 
12 ton, z wyłącze-
niem autobusów, na 
obszarze całego kra-
ju w dniach: w piątek 
(od godz. 18.00 do 
godz. 22.00), w so-
botę (od godz. 8.00 
do godz. 14.00) i w 
niedzielę (od godz. 
8.00 do godz. 22.00)

Ciężarówki, to aż 25 proc. pojazdów na lubuskich drogach krajowych fot. Andrzej Buczyński
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REGION  
Z wypłacanych 
emerytur i rent ZUS 
pobiera co miesiąc 
zaliczkę na podatek 
dochodowy od osób 
fizycznych (PIT), 
a także składkę 
na ubezpieczenie 
zdrowotne, którą 
przekazuje do 
Narodowego 
Funduszu Zdrowia.
Zaliczka na PIT pobierana jest 
w wysokości 18 proc. za miesią-
ce w których dochód podatnika 
nie przekroczył kwoty stanowią-

cej górną granicę pierwszego pro-
gu podatkowego, czyli 85 528 zł. 
Jeżeli dochód uzyskany od po-
czątku roku przekroczył tę kwo-
tę zaliczka wyniesie 32 proc. Za-
liczki zmniejszane są miesięcz-
nie o kwotę 46,33 zł, czyli o 1/12 
kwoty zmniejszającej podatek. 

Składka na ubezpieczenie 
zdrowotne wynosi 9 proc. pod-
stawy oskładkowania. Do wyso-
kości 7,75 proc. odliczana jest od 
zaliczki potrącanej z emerytury na 
podatek dochodowy, w pozostałej 
zaś części z emerytury. 

Z emerytur i rent po odli-
czeniu składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz zaliczki na PIT 
potrącane mogą być świadczenia 

wypłacane zaliczkowo, nienależ-
nie pobrane emerytury, renty, za-
siłki rodzinne lub pielęgnacyjne, 
świadczenia rodzinne oraz zasiłki 
dla opiekunów, gdy nie ma moż-
liwości ich potrącenia z wypłaca-
nych zasiłków, sumy egzekwowa-
ne na mocy tytułów wykonaw-
czych na alimenty i inne należno-
ści, kwoty nienależnie pobranych 
świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego, zasiłki wypłacone z tytu-
łu pomocy społecznej, jeżeli przy 
wypłacie zastrzeżono ich potrąca-
nie, zasiłek stały lub zasiłek okre-
sowy, a także zasiłki i świadcze-
nia dla bezrobotnych za okres, za 
który przyznano prawo do emery-
tury lub renty. Na wniosek dyrek-

torów domów pomocy społecz-
nej zakładów opiekuńczo-leczni-
czych potrącane mogą też być na-
leżności z tytułu odpłatności za 
pobyt osób uprawnionych. 

Od 1 lipca tego roku kwota 
emerytury i renty wolna od egze-
kucji i potrąceń wynosi 500 zł przy 
potrącaniu należności alimentacyj-
nych na mocy tytułów wykonaw-
czych, 825 zł przy potrącaniu sum 
egzekwowanych na mocy tytułów 
wykonawczych na pokrycie należ-
ności innych niż alimenty, 660 zł 
przy potrącaniu innych należności 
oraz 200 zł przy potrącaniu należ-
ności z tytułu odpłatności za pobyt 
osób uprawnionych do świadczeń 
w DPS i ZOL. 

Jeżeli po odliczeniu skład-
ki na ubezpieczenie zdrowotne 
oraz zaliczki i innych należno-
ści z tytułu podatku dochodowe-
go od osób fizycznych wysokość 
świadczenia jest niższa niż kwo-
ta świadczenia wolna od potrąceń 
i egzekucji to nie dokonuje się po-
trąceń.

- W decyzji o przyzna-
niu emerytury, a także w co-
rocznej decyzji waloryzacyjnej,  
każdy emeryt, ma szczegółowo 
rozpisane wysokości potrąceń 
związanych z PIT i składką na 
ubezpieczenie zdrowotne - infor-
muje Agata Muchowska, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS wo-
jewództwa lubuskiego. PAS

Co ZUS może potrącić 
z emerytury i renty?

ŻARY Nie 
musisz być 
profesjonalistą, 
żeby wziąć udział 
w dorocznej akcji 
fotograficznej 
„24 sierpnia ... 
w Żarach”.
Żeby wziąć udział w kon-
kursie, należy sfotografo-
wać życie mieszkańców 
Żar: swojej rodziny, przyja-
ciół, sąsiadów i społeczno-
ści, w której się żyje albo 
jest się gościem - sfotogra-
fować życie rodzinne, pra-
cę, wypoczynek mieszkań-
ców miasta. Uczestnikiem 
akcji może być każdy, kto 
pasjonuje się fotografowa-
niem: mieszkaniec miasta, 
gość z zagranicy oraz z ca-
łej Polski. Wystarczy zgło-
sić chęć udziału w akcji, 
w terminie do dnia 24 sierp-
nia 2018, do godziny 10:00. 
Zgłoszenia należy dokonać 
elektronicznie, wypełniając 
formularz znajdujący się na 
stronie internetowej Żar-
skiego Domu Kultury.

Należy także dokonać 
wpłaty wpisowego w wy-
sokości 30 złotych na kon-
to Żarskiego Domu Kultu-
ry: PKO BP 41 1020 5460 
0000 5402 0118 5404 (w 
tytule wpłaty wpisać: „Ak-
cja24 Imię i Nazwisko”)

Każdy, kto dokona 
zgłoszenia i wpłaty powi-
nien zgłosić się do siedzi-
by Żarskiego Domu Kultu-
ry w dniu 24.08.2018 o go-
dzinie 11:00 na spotkanie 
inaugurujące akcję. Po spo-
tkaniu każdy będzie mieć 
czas, aby tylko w tym dniu, 
czyli 24 sierpnia, wykonać 
zdjęcia. Warunkiem jest, 
aby zdjęcia wykonać tylko 
w Żarach. 

Materiał fotograficz-
ny należy dostarczyć do 
dnia 27 sierpnia, do godzi-
ny 24:00 przesyłając na ad-
res mailowy: akcja@dkza-
ry.pl maksymalnie 6 zdjęć 
zgłoszonych do konkursu 
w formacie TIFF, JPG lub 
PNG. (w treści maila nale-
zy podać imię i nazwisko), 
lub dostarczyć do Żarskie-

go Domu Kultury na pły-
cie CDR lub na pendrive 
w dniu 27 sierpnia do go-
dziny 16:00 (do płyty na-
leży dołączyć dane adre-
sowe: imię i nazwisko, ad-
res, mail, ew. numer telefo-
nu). Organizatorzy na pod-
stawie dostarczonego ma-
teriału wykonają 6 odbitek 
prac fotograficznych zgło-
szonych do konkursu i wy-
stawy. Akcja ma charakter 
konkursowy. Oceny doko-
na Jury powołane przez or-
ganizatorów. Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do 
odrzucenia prac niespełnia-
jących warunków regulami-
nu. Przewidziane są atrak-
cyjne nagrody rzeczowe 
ufundowane przez organi-
zatorów i sponsorów. Wszy-
scy uczestnicy akcji otrzy-
mują dyplom uczestnictwa. 
Prace zgłoszone do konkur-
su przechodzą na własność 
ŻDK. Ogłoszenie wyników 
oraz wernisaż wystawy od-
będą się we wrześniu 2018 
r. Informacja ukaże się na 
stronie dkzary.pl. PAS

Miasto i mieszkańcy w obiektywie
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Czy dziewczyny z Promienia 
dokopią radnym?
ŻARY W piątek,  
17 sierpnia,  
w ramach festynu  
z kinem plenerowym, 
rozegrany zostanie 
mecz towarzyski 
pomiędzy 
drużyną radnych 
miejskich, a kobiecą 
reprezentacją 
żarskiego Promienia.
Impreza rozpocznie się o godz. 
17.00 na parkingu przy ul. Zwy-
cięzców, obok siedziby klubu 
sportowego Promień Żary.

W meczu, którego począ-
tek zaplanowano na godz. 18.00 
wystąpią piłkarki Promienia, 
mające za sobą pierwszy sezon  
w trzeciej lidze kobiet. To jeszcze 
młoda, ale bardzo waleczna dru-
żyna.  Naprzeciw nich stanie eki-
pa radnych, ale nie tylko. W skła-
dzie zobaczymy dwóch wicebur-
mistrzów - Olafa Napiórkowskie-
go i Patryka Falińskiego, radnych 
- Łukasza Matyjaska, Grzegorza 
Chmielewskiego i Roberta Dzia-
dula, który przy okazji jest trene-
rem piłkarek Promienia. Na bo-
isko wejdzie również menadżer 
drużyny kobiet Marcin Hakman,  
a  także Jędrzej Pruski, szef żar-
skich kibiców Promienia. 

Mecz będzie ciekawym wi-
dowiskiem i na pewno dobrą zaba-
wą, zarówno dla zawodników, jak  
i kibiców. ATB

Łukasz Matyjasek, radny
- Dzieciaki będą mogły skorzy-
stać z dmuchańców, profesjo-
nalnego malowania twarzy, foto-
budki, poczęstować się darmo-
wą watą cukrową i popcornem. 
Jak zwykle, przed kinem plenero-
wym, zajęcia Zumba Kids popro-
wadzi Anna Nowakowska-Soko-
łowska, a jak się już nieco ściem-
ni, wyświetlony zostanie film dla 
całej rodziny „Potwory i spółka”.

Robert Dziadul, 
radny
- Myślę, że szanse są wy-
równane, ale z lekkim 
wskazaniem na dziew-
czyny. Tym razem, ten je-
den raz, zagram przeciw-
ko moim dziewczynom. 
Niedługo zaczynają dru-
gi swój sezon w III lidze,  
a radni wejdą na boisko 
bez przedmeczowego 
zgrupowania, tak z mar-
szu. Zobaczymy, jak to 
wytrzymamy kondycyj-
nie. Nie będzie to mecz 
w pełnym czasie, raczej 
dwa razy po 20 minut. 
Przede wszystkim to for-
ma zabawy. Dziewczyny 
prawdopodobnie bardziej 
poważnie podejdą to tego 
meczu, jak to dziewczyny.

Olaf Napiórkowski, 
wiceburmistrz
- W tym roku staramy się jesz-
cze bardziej uatrakcyjniać 
wakacje w mieście. Serdecz-
nie zapraszam na plac przy 
„Okrąglaku” na Zatorzu. Bę-
dzie to już trzeci taki festyn  
z kinem plenerowym, po 
wcześniejszych przy ul. Lu-
dowej i Paderewskiego, które 
cieszyły się dużym powodze-
niem. Postanowiliśmy wspól-
nie z kolegami rozegrać mecz 
piłkarski, oczywiście mierząc 
siły na zamiary. W organiza-
cji imprezy pomogą nam ki-
bice Promienia, którzy wyko-
nają graffiti na murze, które 
zostało zniszczone. Myślę, że 
będzie to fajna impreza, nie 
tylko dla mieszkańców Zato-
rza.fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

Trzecioligowe „Promyczki” na pewno radnym nie odpuszczą fot. Promień Żary

Muzyczne podróże do Przedsionka Raju
ŻARY Koncertem 
w żarskim ratuszu 
zakończyła się 
siódma już edycja 
„Przedsionka Raju”.
Cykl koncertów muzyki dawnej,  
w wykonaniu polskich i świato-
wych instrumentalistów oraz wo-
kalistów, zapoczątkowany został 
w 2012 roku. Te niecodzienne mu-
zyczne wydarzenia wędrują po mia-
stach, miasteczkach i wsiach Ziemi 
Lubuskiej, a także Wielkopolski  
i Dolnego Śląska. 

Tegoroczna edycja, obejmu-
jąca 28 koncertów, rozpoczęła się 
26 lipca w Letnicy, a zakończyła  
12 sierpnia również w Letnicy oraz 
w Żarach, gdzie przed publicznością 
wystąpiła śpiewaczka Clara Brunet 
Villa przy akompaniamencie Roge-
ra Helou z Argentyny  ATB Organetto to instrument w zasadzie dziś już nie używany, ale często widoczny na obrazach, w rękach aniołów fot. Andrzej Buczyński
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Kolejne święto 
sztuki przeszło 
do historii. Kto 
tylko chciał, 
to skorzystał 
z ciekawej oferty.

Żary odwiedziło wielu go-
ści, miłośników sztuki i ar-
tystów, którzy mieli okazję 
się spotkać, porozmawiać 
i ciekawie spędzić czas. Po-
kazy, akcje i przedstawienia 
dla dzieci cieszyły się spo-
rą frekwencją pomimo me-
czącego upału. Wieczorne 
i nocne spektakle dla doro-
słych także cieszyły się za-
interesowaniem, a przede 
wszystkim były na wysokim  
poziomie artystycznym.  
- Było to wyjątkowe wyda-
rzenie, co potwierdzają arty-
ści z różnych stron Europy, 

Francuzi i Ukraińcy, a tak-
że profesor Leszek Mądzik. 
Z eksperymentów, które 
zrobiliśmy po raz pierwszy,  
pomimo wysokiej tempe-
ratury, w niedzielę, kilka-
dziesiąt osób tańczyło do 
muzyki folkowej zespołu 
Muzykanci. Eksperyment 
się udał, pomimo mojego  
poglądu, że Polacy naj-
chętniej tańczą, gdy za-
padnie zmrok - komentuje  
Roman Krzywotulski, dy-
rektor Żarskiego Domu 
Kultury. - Co ważne, efek-
tem materialnym całego 
wydarzenia jest dwadzie-
ścia kilka prac wykonanych 
przez artystów plastyków, 
które zostaną w naszych ar-
chiwach. To taka wartość 
dodana - podkreśla. 

Paweł Skrzypczyński

ŻARY 27. Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką - Ż`Art

Wieczorne występy cieszyły się sporą frekwencją fot.Jan MazurKijowski Teatr Uliczny Highlights zrobił furorę wśród publiczności. Barwne, pełne humoru 
 i energii widowisko bardzo się podobało fot.Jan Mazur

Upał nie zniechęcił do wspólnej potańcówki z Jackiem Hałasem i grupą „Muzykanci” fot.ŻDK Żary

Kilkudniowe plenery plastyczne zakończyły się podsumowaniem w Salonie Wystaw Artystycznych
fot.ŻDK Żary

Kilka dni na poziomie

Żarska grupa Sarovia Art zaprezentowała się w nocnym przedstawieniu ”Pozostał 
tylko ŻAR” fot.Jan Mazur
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Roman Krzywotulski - dyrektor Żarskiego Domu Kultury, Włodzimierz Ignasiński - dyrektor 
Trzcianeckiego Ośrodka Kultury, prof. Leszek Mądzik- dyrektor Artystyczny Sceny Plastycz-
nej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Janusz Nowacki, artysta-fotograf z Poznania
fot.Jan Mazur

W warsztatach prowadzonych przez profesora Leszka Mądzika i widowisku „Zwój” wzięli udział i wystąpili młodzi ludzie z żar-
skiego Teatru Drewniana Kurtyna fot.Jan Mazur

Magia kolorów, muzyka, scenografia fot.Paweł Skrzypczyński

Klown Konzept przez dwa dni chodził po ulicach miasta, spotykając 
się z mieszkańcami fot.Jef Rabillon

Spotkać w mieście takiego pana, to duża niespodzianka
fot.Jef Rabillon

Dzieci miały dużą frajdę - przez trzy dni nie brakowało atrak-
cyjnego programu dla najmłodszych fot.ŻDK Żary

W co inwestować
Wydarzenie, które ma wieloletnią tra-
dycję organizowane jest z powodze-
niem przez niewielki zespół pracowni-
ków Żarskiego Domu Kultury. To war-
to docenić. Za poklepywaniem po ple-
cach i składaniem gratulacji, powin-
ny jednak iść pieniądze. Sprowadzenie 
ciekawych artystów i organizacja ca-
łej imprezy kosztuje i musi kosztować. 
Artyści, którzy występują w Żarach, są 
widoczni na różnych festiwalach w ca-
łej Polsce i Europie. Zachwycamy się 
nimi odwiedzając Kraków, Berlin, Pa-
ryż, czy Rzym. Jak przyjeżdżają do nas, 
to wielu woli oglądać w tym czasie se-
riale w telewizji lub grillować. Potem 
jeszcze narzekać, że „nic się nie dzie-
je”. Międzynarodowe Plenerowe Spo-
tkania ze Sztuką, to wydarzenie, które 
ma duży potencjał - wydarzenie, któ-
rego z całą pewnością nie można po-
równywać z festynowymi Dniami Żar, 

gdzie królują proste rytmy disco polo. 
Spotkania ze Sztuką, oprócz wysokie-
go poziomu artystycznego, mają także 
walor edukacyjny. Młodzi ludzie na kil-
kudniowych warsztatach mogą praco-
wać pod kierunkiem wybitnych posta-
ci. Obecność profesora Leszka Mądzi-
ka jest tego najlepszym przykładem. 
Dni Żar „sławy” i promocji miastu nie 
przyniosą, Spotkania ze Sztuką jak 
najbardziej. Na stronie internetowej 
Klowna Konzept, który był gościem te-
gorocznej imprezy, widnieje kilkaset 
zdjęć z Żar, które sąsiadują ze zdjęcia-
mi np. z Krakowa, niemieckiej Bremy, 
czy koreańskiego Seulu. Trudno o lep-
szą i tańszą promocję miasta. Decyzja 
o rozwijaniu dorocznego święta sztuki 
należy do lokalnego samorządu. War-
to się zastanowić, jakim gustom nale-
żałoby schlebiać i rozważyć finansowe 
proporcje podczas planowania kolej-
nych imprez.
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Zabawa, rekreacja 
i wypoczynek
ŻARY Festyn  
z okazji otwarcia 
parku przy  
ul. Paderewskiego  
i Czerwonego Krzyża 
przyciągnął tłumy 
mieszkańców.
Jak podkreśla burmistrz Żar Da-
nuta Madej, zarówno dzieci, mło-
dzież, jak i seniorzy, znajdą tu coś 
dla siebie. Jeszcze podczas pro-
jektowania różne grupy wiekowe 
zwracały się z pomysłami na za-
gospodarowanie tego terenu.

I rzeczywiście. Park podzie-
lony został na strefy. Jest plac za-
baw, siłownia, bulodrom, urzą-
dzenia do ćwiczeń, strefa ciszy, 
rolkowisko, pumptruck. Wyty-
czono alejki, zamontowano ław-
ki, oświetlenie i monitoring. To 
miejsce naprawdę może się podo-
bać, szczególnie że wcześniej ko-
jarzyło się właściwie tylko z toa-
letą dla psów.

Teren parku jest wielofunk-
cyjny. Już wcześniej znajdowały się 
tam boiska Orlika, pizzeria, korty te-
nisowe oraz strzelnica sportowa. To 
wszystko łącznie daje bardzo cieka-
wą ofertę spędzenia wolnego czasu. 

Takiego miejsca rekreacji 
i wypoczynku na pewno nie po-
wstydziłoby się żadne inne miasto. 

Po raz pierwszy w Żarach 
zorganizowano amatorskie mi-
strzostwa w układaniu kostki Ru-
bika na czas. Zawody zorganizo-
wał radny Grzegorz Chmielew-
ski, którego namówił do tego syn 
Piotr. Wystartowało kilkunastu za-
wodników. Pierwsze miejsce za-
jął Krzysztof Markulak ze śred-
nim czasem 42,86 sekundy. Drugi 
był Rafal Anglenik - 44,18, trzeci - 
Marcin Jung - 49,83. Rekord naj-
szybszego pojedynczego uożenia 
kostki należy do Krzysztofa Mar-
kulaka i wynosi 24,92 sekundy.

Andrzej Buczyński
Plac zabaw przeżywał oblężenie fot. Andrzej Buczyński

Jazda dla zaawansowanych fot. Andrzej Buczyński Jest też miejsce na ognisko fot. Andrzej Buczyński Układanie kostki Rubika na czas fot. Andrzej Buczyński

Grupa Arcy Workout pokazała co można osiągnąć dzięki ćwiczeniom fot. Andrzej BuczyńskiMożna było się przekonać, jak wycisnąć sok jadąc na rowerze fot. Andrzej Buczyński
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Grzegorz Chmielewski, radny miasta Żary
- Jako mieszkaniec osiedla zwróciłem uwagę, że 
teren był zaniedbany, zaś potencjał tego miejsca 
niewykorzystany. W 2016 roku zgłosiłem propo-
zycję rewitalizacji tego parku w ramach budżetu 
obywatelskiego, jednak do wygranej zabrakło kil-
kunastu głosów.

W kolejnym roku ponownie została złożona 
propozycja zagospodarowania parku i dzięki zaan-
gażowaniu mieszkańców, wsparciu przedsiębior-
ców i pomocy instytucji, projekt zwyciężył uzysku-
jąc największą liczbę oddanych na to zadanie gło-
sów. W ramach budżetu obywatelskiego uzyskali-
śmy na ten cel kwotę 800 tysięcy złotych. 

Dzięki pani burmistrz Danucie Madej, która 
pozyskała środki zewnętrzne,… a także przy wspar-
ciu z budżetu miasta, na realizację projektu prze-
znaczono łącznie ponad 2,3 miliona złotych. 

Dzięki temu park przeszedł gruntowną rewi-
talizację i stał się obiektem wszechstronnym, no-
woczesnym, przeznaczonym dla możliwie szero-
kiego kręgu odbiorców.

Wykonanie projektu zagospodarowania tego 
terenu poprzedziły konsultacje społeczne z miesz-
kańcami osiedla.

Cieszę się, że miejsce to tętni życiem i służy 
nie tylko mieszkańcom naszego osiedla ale rów-
nież społeczności całego miasta.

fot. Andrzej Buczyński

Miejsce do gier dla najmłodszych fot. Andrzej Buczyński

Pokaz sztuk walki w wykonaniu utytułowanych zawodników Żar-
skiego Klubu Sportów Walki fot. Andrzej Buczyński

Swoje umiejętności prezentował Gustaw Dądela, dwukrotny 
mistrz Polski bmx racing fot. Andrzej Buczyński

Młodsi i starsi ciekawi parkowych atrakcji fot. Andrzej Buczyński

Jest też miejsce na ognisko fot. Andrzej Buczyński
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PORADY 
Inspekcja 
Handlowa 
skontrolowała 
348 partii 
elektronarzędzi, 
takich jak pilarki, 
wkrętarki, 
szlifierki. 
Kontrolerzy mieli 
zastrzeżenia do  
80 urządzeń, 
głównie ze 
względu na braki  
w dokumentacji  
i instrukcjach 
obsługi.
W pierwszym kwartale 2018 
roku Inspekcja Handlowa 
skontrolowała 109 przed-
siębiorców z całej Polski, 
którzy oferowali w swoich 
sklepach i hurtowniach elek-
tronarzędzia. Inspektorzy 
sprawdzili 348 partii pro-
duktów, m.in. pilarki, stru-
garki, młoty udarowe, szli-
fierki, wkrętarki i wyrzynar-
ki. Oceniali prawidłowość 
dołączonych do wyrobów 

deklaracji zgodności, któ-
re poświadczają, że sprzęt 
spełnia wymagania obowią-
zujące w UE, oznakowanie 
produktów oraz instrukcje 

obsługi. Dodatkowo próbki  
8 elektronarzędzi trafiły do 
laboratorium, gdzie badano 
czy są bezpieczne dla użyt-
kowników.

Kontrolerzy zakwe-
stionowali 80 produktów, 
czyli 23 procent sprawdza-
nych narzędzi. To znacz-
nie mniej niż podczas po-

przedniej kontroli z pierw-
szego kwartału 2017 roku, 
gdy stwierdzono zastrze-
żenia co do 34,2 procent. 
Zdecydowana większość 

zastrzeżeń dotyczyła ozna-
kowania i braków w do-
kumentacji – część przed-
siębiorców dobrowolnie je 
usunęła. Szczególnie nie-
pokojące były nieprawidło-
wości związane z instruk-
cjami obsługi – w 7 przy-
padkach w ogóle jej nie by-
ło, a w 39 była źle sporzą-
dzona, np. w obcym języ-
ku, albo nie zawierała waż-
nych ostrzeżeń lub pełnych  
informacji o tym, jak stoso-
wać maszynę.

Podczas badań labo-
ratoryjnych okazało się, 
że 2 szlifierki zagrażały 
bezpieczeństwu użytkow-
ników. Brakowało mię-
dzy innymi zabezpiecze-
nia przed samoistnym uru-
chomieniem się po zaniku  
i powrocie napięcia oraz 
zastosowano nieprawidło-
we osłony. Na podstawie 
akt kontroli Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumen-
tów wszczął 2 postępowa-
nia administracyjne w ce-
lu wycofania niebezpiecz-
nych wyrobów z obrotu.  

ATB (źródło UOKiK)

Bezpieczne majsterkowanie

PORADY
Zakup elektronarzędzi
Elektronarzędzia to urządzenia o niejed-
nokrotnie bardzo skomplikowanej kon-
strukcji, tak więc ocena ich jakości i bez-
pieczeństwa może być dla przeciętne-
go konsumenta dość trudna. Nie dyspo-
nując specjalistyczną wiedzą technicz-
ną i przyrządami pomiarowymi, nie można 
jednoznacznie stwierdzić, czy zastosowa-
ne rozwiązania zapewniają użytkowniko-
wi bezpieczeństwo. W pierwszej kolejno-
ści zwróćmy uwagę na to, czy na urządze-
niu znajduje się znak CE.

Znak ten pozwala domniemywać 
zgodność danego wyrobu lub procesu jego 
wytwarzania z zasadniczymi wymagania-
mi określonymi w stosownych przepisach. 
Brak znaku na maszynach oznacza zwykle 
brak przeprowadzenia przez producenta 
właściwej procedury oceny zgodności.

Warto także zwrócić uwagę na ewen-
tualne dodatkowe atesty. Chociaż nie są 
one obowiązkowe, to informacja o ich uzy-
skaniu jest świadectwem dbałości produ-
centa o bezpieczeństwo wyrobów. Najbar-
dziej znanym symbolem bezpieczeństwa 
jest niemiecki znak „GS“ (skrót od „Ge-
prüfte Sicherheit“ – potwierdzone bezpie-
czeństwo). Również znaki takie, jak TÜV 
(Technischer Überwachungsverein) czy 
VDE (Verband der Elektrotechnik Elektro-
nik Informationstechnik) umieszczone na 
wyrobie świadczą o sprawdzeniu poziomu 
bezpieczeństwa urządzenia przez nieza-
leżną od producenta jednostkę.

Kolejnym ważnym elementem wy-
magającym sprawdzenia jest stan urzą-

dzenia. Sprawdźmy, czy na obudowie nie 
ma pęknięć, wgnieceń czy innych uszko-
dzeń, lub czy obudowa nie jest luźna oraz 
czy starannie ją zamontowano. Istotne jest 
mocowanie przewodów, przełączników  
i osłon. Nie powinny być luźne lub źle do-
pasowane. Przy urządzeniach posiadają-
cych rękojeść, ważne jest, aby była ona wy-
konana z gładkiego, lakierowanego drew-
na, metalu lub posiadała osłonę z tworzy-
wa sztucznego oraz nie miała zadziorów 
czy ostrych, wystających elementów, o któ-
re może skaleczyć się użytkownik.

W dalszej kolejności należy spraw-
dzić, czy do maszyny dołączono deklarację 
zgodności w języku polskim, zawierającą 
przede wszystkim opis identyfikujący wy-
rób oraz oświadczenie, że maszyna spełnia 
wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 
2006/42/WE w sprawie maszyn.

Na urządzeniu powinny znajdować 
się naniesione w sposób widoczny, czytel-
ny i trwały m.in. następujące informacje:
• nazwa i adres producenta,
• oznaczenie serii lub typu maszyny,
• informacje niezbędne do bezpiecznego 
użytkowania oraz dotyczące typu maszyny.
Do wyrobu powinny być dołączone instruk-
cje obsługi w języku polskim warunkujące 
jego bezpieczne użytkowanie.
Instrukcja powinna zawierać m.in.:
• powtórzenie informacji zamieszczonych 
w oznaczeniu maszyny,
• informacje ułatwiające konserwację ma-
szyny, takie jak: adres importera, serwisu,
• przewidywane zastosowanie maszyny,
• instrukcje dotyczące bezpiecznego prze-
kazywania do eksploatacji, użytkowania, 

przemieszczania maszyny z podaniem jej 
masy i masy części maszyny, jeżeli mają 
one być transportowane osobno, montażu 
i jej demontażu, regulacji, konserwacji, ob-
sługi i napraw.

Zastosowanie elektronarzędzi
Przy wyborze maszyny powinniśmy przede 
wszystkim zastanowić się, do czego naj-
częściej będziemy ją wykorzystywać. Przy-
kładowo, urządzenie o zbyt małej mocy  
w stosunku do stawianych mu wymogów 
z jednej strony będzie pracowało zbyt dłu-
go z maksymalnym obciążeniem, co może 
stać się przyczyną przedwczesnego zuży-
cia, z drugiej zaś jego użytkowanie będzie 
bardziej męczące dla operatora, co skut-
kować może popełnianiem, niekiedy brze-
miennych w skutki, błędów.

Ważne jest zwrócenie uwagi na do-
stosowanie urządzenia do miejsca wyko-
nywanych prac – przykładowo wybierając 
narzędzie przenośne, np. wiertarka, warto 
zdecydować się na maszynę jak najlżejszą.

W przypadku elektronarzędzi kiero-
wanie się przy zakupie niską ceną jako je-
dynym kryterium wydaje się niewłaściwe.

Użytkując elektronarzędzia nie wol-
no zapominać o zasadach bezpieczeństwa. 
Typowe urazy powodowane przez takie na-
rzędzia, to obcięcia i zgniecenia kończyn, 
uszkodzenia oczu przez wióry, czy też po-
rażenie prądem. Ważne jest, by stosować 
się do poniższych reguł:
• Nie należy używać narzędzi z niespraw-
nymi przełącznikami lub osprzętem.
• Należy używać tylko oprzyrządowania  
i akcesoriów wymiennych zgodnych z zale-

ceniami producenta urządzenia.
• Istotny jest stosowny ubiór - luźna odzież, 
biżuteria czy rozpuszczone, długie włosy 
mogą zwiększać ryzyko wypadku.
• Należy stosować środki ochrony oczu lub 
twarzy, a w razie potrzeby również słuchu  
i dróg oddechowych.
• Obrabiane przedmioty powinny być umo-
cowane.
• Nie wolno pozostawiać narzędzi w taki 
sposób, by istniała możliwość, spowodo-
wania ich upadku w wyniku pociągnięcia 
za przewód zasilający. Nie należy wieszać 
przewodów na gwoździach lub elementach 
o ostrych krawędziach, mogących spowo-
dować ich uszkodzenie. Izolacja przewo-
dów może również ulec uszkodzeniu w wy-
niku kontaktu z olejami, powierzchniami 
gorącymi i chemikaliami. Istotne jest zwró-
cenie uwagi, by kable nie znalazły się na li-
nii cięcia materiału.
• Nie wolno trzymać narzędzi za przewód 
zasilający.
• Należy pamiętać, że ostrza bezpośrednio 
po użytkowaniu mogą być gorące.
• Przed wymianą akcesoriów itp. należy 
odłączać narzędzia od zasilania. Przed 
powtórnym użyciem narzędzi należy za-
mocować i wyregulować osłony. Oczywi-
ście w przypadku elektronarzędzi szcze-
gólne istotne jest zapoznanie się z in-
strukcją obsługi i stosowanie się do jej 
zaleceń – pozwoli to uniknąć wielu zagro-
żeń, w tym zranienia i porażenia prądem. 
Instrukcje należy zachować, aby moż-
na było również w przyszłości rozwiązać 
ewentualne wątpliwości dotyczące użyt-
kowania sprzętu.

Przy użytkowaniu narzędzi elektrycznych trzeba przede wszystkim zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa fot. Andrzej Buczyński
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Chromik wyrósł na Chromę
KOSZYKÓWKA 
Emocje po 
awansie do 
drugiej ligi 
już dawno 
opadły. Teraz 
kibice czekają 
niecierpliwie na 
nowy sezon.

Radość z awansu Chromika 
była wielka i długo oczeki-
wana. Sam awans na pewno 
zasłużony, ponieważ trze-
cioligowi rywale żarskich 
koszykarzy w większości 
przypadków nie stanowi-
li problemu dla podopiecz-
nych Łukasza Rubczyń-
skiego i Tomasza Sobczaka.

Za nieco ponad mie-
siąc zobaczymy w Żarach 
pierwszy mecz, w którym 
przeciwnikiem gospodarzy 
będzie drużyna z Jeleniej 
Góry. Dziś publikujemy 
koszykarski rozkład jazdy 
na nadchodzący sezon. Ki-
bice już mogą planować so-
bie czas na mecze. ATB

TERMINARZ II LIGA - GRUPA D

1. kolejka (29 września 2018 r.)
Chroma Żary - KS Sudety Jelenia Góra
2. kolejka (6 października 2018 r.)
AZS Basket Nysa - Chroma Żary
3. kolejka (13 października 2018 r.)
Chroma Żary - Röben Gimbasket Wrocław
4. kolejka (20 października 2018 r.)
RKKS Rawia Rawag Rawicz - Chroma Żary
5. kolejka (24 października 2018 r.)
Chroma Żary - Intermarche II Zielona Góra
6. kolejka (27 października 2018 r.)
KS Start Meble Dobrodzień - Chroma Żary
7. kolejka (3 listopada 2018 r.)
Chroma Żary pauza
8. kolejka (10 listopada 2018 r.)
Weegree AZS Politechnika Opolska - Chroma Żary

9. kolejka (17 listopada 2018 r.)
Chroma Żary - KS Stal Ostrów
10. kolejka (24 listopada 2018 r.)
Chroma Żary - BC Obra Kościan
11. kolejka (1 grudnia 2018 r.)
Exact Systems Śląsk II Wrocław - Chroma Żary
12. kolejka (8 grudnia 2018 r.)
Chroma Żary - Zetkama Doral Nysa Kłodzko
13. kolejka (15 grudnia 2018 r.)
Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie - Chroma Żary
14. kolejka (22 grudnia 2018 r.)
KS Sudety Jelenia Góra - Chroma Żary
15. kolejka (5 stycznia 2019 r.)
Chroma Żary - AZS Basket Nysa
16. kolejka (12 stycznia 2019 r.)
Röben Gimbasket Wrocław - Chroma Żary
17. kolejka (19 stycznia 2019 r.)
Chroma Żary - RKKS Rawia Rawag Rawicz

18. kolejka (23 stycznia 2019 r.)
Intermarche II Zielona Góra - Chroma Żary
19. kolejka (26 stycznia 2019 r.)
Chroma Żary - KS Start Meble Dobrodzień
20. kolejka (2 lutego 2019 r.) 
pauza Chroma Żary
21. kolejka (9 lutego 2019 r.)
Chroma Żary - Weegree AZS Politechnika Opolska
22. kolejka (16 lutego 2019 r.)
KS Stal Ostrów - Chroma Żary
23. kolejka (23 lutego 2019 r.)
BC Obra Kościan - Chroma Żary
24. kolejka (2 marca 2019 r.)
Chroma Żary - Exact Systems Śląsk II Wrocław
25. kolejka (9 marca 2019 r.)
Zetkama Doral Nysa Kłodzko - Chroma Żary
26. kolejka (17 marca 2019 r.)
Chroma Żary - Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie

Polsko-amerykańskie
wsparcie II ligi
KOSZYKÓWKA Dawid 
Kołkowski nowym 
zawodnikiem drugoligowej 
żarskiej Chromy. 

22-latka przez ostatnie dwa sezony można 

było zobaczyć w amerykańskiej M.A.C.K. 
Prep Academy w Charlotte. Wcześniej rok 
spędził w Atlancie. W sezonach 2011/2013 
związany był z drużyną WKS Śląsk Wro-
cław, natomiast w latach 2013/2015  
z Exact Systems Śląsk Wrocław. ATB

Dawid Kołkowski już niedługo na żarskim parkiecie fot. Chromik Żary

Ta ekipa wywalczyła awans Chromika Żary do II ligi fot. Andrzej Buczyński
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Na dobry początek
PIŁKA NOŻNA Po 
dwóch kolejkach 
zielonogórskiej 
klasy okręgowej 
żarski Promień 
na czele tabeli, 
w gronie 
sześciu drużyn 
z kompletem 
punktów.

W pierwszym meczu run-
dy jesiennej Promień gościł  
u siebie drużynę Schnug 
Chociule. Pod koniec pierw-
szej połowy rozstrzygnął 
się wynik tego spotkania.  
W 43 minucie Łukasz Czy-
żyk pewnie wykonuje rzut 
karny, a dwie minuty później 
Dariusz Piechowiak ustala 
końcowy rezultat na 2:0.

Dużo ciekawiej za-
powiadał się wyjazdowy 
mecz drugiej kolejki z Del-
tą Sieniawa Żarska. Przy-
pomnijmy, że rok temu 

pierwszy mecz sezonu Pro-
mień rozgrywa właśnie w 
Sieniawie i wtedy - ku za-
skoczeniu wielu - to spo-
tkanie przegrał. Wielu ki-
biców do dziś komentuje 
to w ten sposób, że gdyby 
nie Sieniawa, to byłaby już 
czwarta liga. To oczywiście 
tylko jedna z opcji w stylu 
„co by było, gdyby...”. 

Niemniej jednak, tym 
razem Promień potraktował 
Deltę bardzo poważnie. Do 
tego stopnia, że wygraną 
przypieczętował sześcio-
ma bramkami, przy stracie 
jednej. Bramki dla żarskiej 
drużyny zdobywali kolej-
no: Łukasz Czyżyk, Marek 
Wolak, Paweł Danielewski, 
Dariusz Łojko, Paweł Da-
nielewski i Piotr Czarnota. 
Honorowego gola dla Del-
ty zdobył Damian Soko-
łowski.  

Andrzej Buczyński

Zawsze głośny doping kibiców żarskiego Promienia fot. Andrzej Buczyński

Mecz w Sieniawie cieszył się sporym zainteresowaniem fot. Andrzej Buczyński

Tym razem w Sieniawie zdecydowanie wygrał Promień  fot. Andrzej Buczyński

Schnug Chociule dostarczył Promieniowi trzy punkty 
fot. Andrzej Buczyński

Drużyna wygrywa - kibice zadowoleni fot. Andrzej Buczyński
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Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. PROMIEŃ ŻARY 2 2 0 0 9 : 1 6

2. POGOŃ PRZYBORÓW 2 2 0 0 8 : 1 6

3. PIAST IŁOWA 2 2 0 0 10 : 5 6

4. ZRYW RZECZYCA 2 2 0 0 9 : 4 6

5. PIAST CZERWIEŃSK 2 2 0 0 6 : 1 6

6. ODRA NIETKÓW 2 2 0 0 6 : 1 6

7. LECH SULECHÓW 2 1 0 1 5 : 4 3

8. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 2 1 0 1 4 : 5 3

9. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2 1 0 1 4 : 8 3

10. UKS CZARNI ŻAGAŃ 2 0 1 1 5 : 7 1

11. BUDOWLANI LUBSKO 2 0 1 1 1 : 4 1

12. ISKRA MAŁOMICE 2 0 0 2 3 : 7 0

13. BŁĘKITNI OŁOBOK 2 0 0 2 3 : 8 0

14. UNIA KUNICE ŻARY 2 0 0 2 2 : 7 0

15. MIESZKO KONOTOP 2 0 0 2 2 : 7 0

16. SCHNUG CHOCIULE 2 0 0 2 0 : 7 0

KLASA A (GRUPA 2)
2018-08-18 17:00

POGOŃ WĘŻYSKA - FADOM NOWOGRÓD
SPARTA MIERKÓW - LZS KADO GÓRZYN

2018-08-19 17:00
BÓBR BOBROWICE - CZARNI CZARNOWO

SPARTAK BUDACHÓW - KP ŚWIDNICA
STAL JASIEŃ - RELAX GRABICE

TRAMP-KARP OSIECZNICA - START ZIEL- BRUK PŁOTY
ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - BŁĘKITNI ZABŁOCIE

KLASA A (GRUPA 4)
2018-08-18 17:00

ŁKS ŁĘKNICA - LZS KS TOMASZOWO
ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE

PŁOMIEŃ CZERNA - CZARNI PRZYBYMIERZ
SPARTA MIODNICA - BUDOWLANI GOZDNICA

2018-08-19 16:00
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - KWISA TRZEBÓW

SPARTA GRABIK - CZARNI JELENIN
2018-08-19 17:00

PIAST LUBANICE - GRANICA ŻARKI WIELKIE

KLASA OKRĘGOWA
2018-08-18 17:00 

ISKRA MAŁOMICE - BUDOWLANI LUBSKO
LECH SULECHÓW - BŁĘKITNI OŁOBOK
ODRA NIETKÓW - MIESZKO KONOTOP

PIAST CZERWIEŃSK - DELTA SIENIAWA ŻARSKA
POGOŃ PRZYBORÓW - SCHNUG CHOCIULE

UKS CZARNI ŻAGAŃ - ZRYW RZECZYCA
2018-08-18 18:00 

PROMIEŃ ŻARY - PIAST IŁOWA
2018-08-19 17:00 

DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - UNIA KUNICE ŻARY

KOLEJNE MECZE

KLASA OKRĘGOWA - 1. KOLEJKA
ISKRA MAŁOMICE - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

2  :  3
LECH SULECHÓW - BUDOWLANI LUBSKO

3  :  0
PIAST CZERWIEŃSK - UNIA KUNICE ŻARY

2  :  1
POGOŃ PRZYBORÓW - MIESZKO KONOTOP

2  :  1
PROMIEŃ ŻARY - SCHNUG CHOCIULE

2  :  0
UKS CZARNI ŻAGAŃ - PIAST IŁOWA

4  :  6
ZRYW RZECZYCA - BŁĘKITNI OŁOBOK

5  :  2
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - ODRA NIETKÓW

0  :  3

KLASA OKRĘGOWA - 2. KOLEJKA
SCHNUG CHOCIULE - PIAST CZERWIEŃSK

0  :  4
BŁĘKITNI OŁOBOK - ODRA NIETKÓW

1  :  3
MIESZKO KONOTOP - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE

2  :  4
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - PROMIEŃ ŻARY

1  :  6
PIAST IŁOWA - ISKRA MAŁOMICE

4  :  1
ZRYW RZECZYCA - LECH SULECHÓW

4  :  2
BUDOWLANI LUBSKO - UKS CZARNI ŻAGAŃ

1  :  1
UNIA KUNICE ŻARY - POGOŃ PRZYBORÓW

1  :  5

PUCHAR POLSKI - OKRĘG POŁUDNIE
START ZIEL- BRUK PŁOTY - PODKOLEGIUM SĘDZIÓW ZG

2  :  1
BUDOWLANI II LUBSKO - STAL JASIEŃ

3  :  1
BESKID BOŻNÓW - CZARNI PRZYBYMIERZ

3  :  4
ENERGETYK DYCHÓW - BŁĘKITNI ZABŁOCIE

4  :  2
GARBARNIA LESZNO GÓRNE - KWISA TRZEBÓW

2  :  1
KS RADOSZYN - KLON BABIMOST

0  :  2
PIAST PARKOVIA TRZEBIECHÓW - DRZONKOWIANKA RACULA

2  :  3
POGOŃ WSCHOWA - ORZEŁ SZLICHTYNGOWA

3  :  2
SOKÓŁ KALSK - MEWA CIGACICE

1  :  2
SPARTA GRABIK - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE

6  :  1
SPARTA MIODNICA - FADOM NOWOGRÓD

1  :  5
TRAMP-KARP OSIECZNICA - CZARNI CZARNOWO

0  :  1
VICTORIA SZCZANIEC - MEDYK I CIBÓRZ

6  :  1
WKS ŁAZ - PIAST LUBANICE

2  :  3
CARINA II GUBIN - RELAX GRABICE

-  :  -
ŁKS ŁĘKNICA - BUDOWLANI GOZDNICA

9  :  2

OSTATNIE MECZE
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PIŁKA NOŻNA Po 
spadku z czwartej 
ligi drużyna 
Budowlanych Lubsko 
próbuje odnaleźć się 
w klasie okręgowej. 
Jak na razie idzie to 
raczej ciężko.
Pierwszy mecz to porażka na 
wyjeździe z Lechem Sulechów, 
który dopiero co awansował do 
zielonogórskiej okręgówki. 3:0 
to wynik, który na pewno ucie-
szył kibiców z Sulechowa. Je-
dyne, co może tłumaczyć lub-
ską drużynę, to problemy ka-
drowe, które niebawem mają 
podobno zniknąć, jednak przy-
gotowani do sezonu trzeba chy-
ba zaczynać nieco wcześniej. 

Druga kolejka to konfron-
tacja z mocniejszym przeciwni-

kiem, jakim jest drużyna Czar-
nych Żagań. Już w 9 minucie 
Marcin Bławuciak wyprowadza 
Budowlanych na prowadzenie 
i wynik ten nie zmienia się do 
końca pierwszej części spotka-
nia. Ale Czarni nie pogodzi-
li się z takim rezultatem i w 56 
minucie wyrównują po strzale 
Marcina Jankowskiego. Dwie 
minuty później czerwoną kart-
kę zobaczył Marcin Nawrocki  
i od tej pory Budowlani grali  
w osłabieniu.

Czarni bardzo chcieli wy-
grać i co chwilę ponawiali 
szturmy na bramkę gospodarzy. 
Jednak bez powodzenia. Remi-
sowy rezultat przydzielił rywa-
lom po jednym punkcie.

W najbliższą sobotę Bu-
dowlani jadą do Małomic na 
mecz z miejscową Iskrą.  ATB

Mały krok Budowlanych

Sparta dobrze się zapowiada
PIŁKA NOŻNA 
Ubiegły sezon był 
bardzo udany dla 
Sparty Grabik, 
tym bardziej, że 
zakończony pewnym 
awansem do klasy A.
Już wkrótce rozegrana zostanie 
pierwsza kolejka A-klasowego se-
zonu, a tymczasem ruszyły pierw-
sze mecze Pucharu Polski. Spar-
ta spotkała się ze swoim nowym 
ligowym rywalem - Łużyczanką 
Lipinki Łużyckie.

Piłkarze z Grabika mecz ten 
wygrali z wysokim prowadze-
niem 6:1, czym udowodnili, że 
klasa A im nie straszna. Wpraw-
dzie jedna jaskółka wiosny nie 
czyni, niemniej jednak poczyna-
nia Sparty w rundzie jesiennej 
mogą być interesujące.  ATB W Lipinkach lepszy był Grabik fot. Andrzej Buczyński

Kibice Budowlanych ciekawi nowego sezonu fot. Andrzej Buczyński

Druga połowa rozgrywała się praktycznie pod bramką Budowlanych fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

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

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

 u Sprzedam nową baterię z wy-
ciąganą wylewką zlewozmywako-
wą. Tel. 53 052 10 33

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

 u Sprzedam mieszkanie 47 m2 , 
3 pokoje, 4 piętro na Os. Muzyków. 
Tel. 880 555 151

 u Sprzedam piecyk gazowy na butlę 
propan - butan. Tel. 662 318 853

 u Sprzedam Kombajn z sieczkar-
nią marki CLAAS. 10 tys. Dzwonić 
po 17 - tej  Tel. 781 728 301

KUPIĘ

 u Kupię monety i banknoty nie-
chodliwe z Polski i Niemiec, inne 
kolekcjonerskie oraz srebrne, złote 
oraz 2 złotówki od 1995 roku. Tel. 
602 128 246

 u Kupię monety i banknoty nie-
obiegowe z polski i Niemiec oraz 
kolekcjonerskie srebrne, złote i 
unikatowe. Tel. 602 128 246

 u Korepetycje z języka polskiego 
Wszystkie poziomy. Doświadczony 
nauczyciel. Tel. 602 233 407

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

MOTORYZACJA

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

 u Sprzedam Nissan Micra 2008r. 
TEL. 609321482 Tel. 609 321 483

 u Sprzedam Peugeot 308. Rok 
produkcji 2007. Pierwszy właści-
ciel. Disel. Tel. 692 529 646

PRACA

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

 u Profesjonalne czyszczenie dy-
wanów i wykładzin, tapicerek me-
blowej i samochodowej, w domu 
klienta. Tel. 694 632 348

 u Serwis naprawa pralek AGD 
zmywarek, elektronarzędzi. Wy-
pożyczalnia sprzętu ogrodowego 
i budowlanego. Szybko tanio i so-
lidnie. Dojazd do klienta. EL Dom 
Żagań okolice. Tel. 503 115 269

 u Hydraulik, woda, kanalizacja, 
biały montaż, CO, montaż piecy w 
różnych systemach oraz usuwanie 
usterek. Tel. 880 469 027

 u Remonty mieszkań. Tel. 519 
491 636

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

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

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

 u Hydraulik, montaż centralne-
go ogrzewania, kotłownie, insta-
lacje wodne, gazowe, kanaliza-
cyjne, miedź, plastik, pp Tel. 609 
755 357

 u Ogrody przytnę, drzew-
ka owocowe, uformuję krzewy 
ozdobne, wytnę zbędne drzewa, 
usunę wywroty. Tel. 794 477 922

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

 u Anteny satelitarne i telewizji 
naziemnej dvbt, montaż , usta-
wienie, naprawa. Tel. 606 403 027

 u Naprawy komputerów stacjo-
narnych, naprawy laptopów, kon-
kurencyjne ceny.  Codziennie od 8 
do 21 Tel. 691190516

 u Naprawy instalacji elektrycz-
nych, montaż, modernizacja, pod-
łączenie nowych urządzeń ,co-
dziennie od 8 do 21 Tel.  691165658 

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

 u Budowlaniec szuka pracy. Tel. 
889 684 622

 u Budowlaniec Szuka pracy. Tel. 
889 684 622

 u Instalacje elektryczne pełny 
zakres. Tel. 660 728 681

 u Emeryt przyjmie pracę w 
ochronie. Tel. 794 351 941

 u Doświadczona opiekunka, 
zaopiekuje się osobą starszą na 
terenie Żar. Tel. 660 179 492

 u Doświadczona opiekunka, 
zaopiekuje się osobą starszą na 
terenie Żar. Tel. 660 179 492

 u Pracuj jako Opiekunka Senio-
rów w Niemczech. Bezpłatny kurs 
języka niemieckiego od podstaw 
w Żarach. Ostatnie wolne miejsca. 
Zapisy tel. 519 690 507, Prome-
dica24

 u Zaopiekuję się dzieckiem.  Tel. 
602 768 495

 u Zaopiekuję się starszą osobą 
z okolic Lubska. Tel. 697 122 244

RÓŻNE

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

 u Darmowy rzeczoznawca. Szko-
da na pojeździe? Rozliczana kosz-
torysowo? Odbierz dodatkowe pie-
niądze. Decyzja w trzy dni robocze. 
Weryfikacja kosztorysu z ostatnich 
3 lat!!!  Tel. 606 805 778

 u Korepetycje z języka polskiego, 
wszystkie poziomy. Doświadczony 
nauczyciel. Tel. 602 233 407

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

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

 u Tarot- terapia duszy profesjo-
nalne porady Miłość ,Zdrowie,fi-
nanse kontakt na początku E-mail 
urszula7@onet.pl

 u Pokoje dla pracowników 
f irm. tel. 604331628 Tel. 696 
762 277

 u Psychoterapia bioenergotrapia  
kontakt urszula 7@onet.pl

 u Psychoterapia, bioenergote-
rapia, kartomancja. Tel. 57 607 
83 03

NIERUCHOMOŚCI

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

 u Sprzedam nowy dom w Żarach. 
Tel. 790 612 302

 u Olbrachtów - działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o pow. 
18 arów, media przy nieruchomo-
ści- 65 tys. Partner Nieruchomości. 
Tel. 533-308-999

REKLAMA

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

 u Pracuj jako Opiekun-
ka Seniorów w Niem-
czech. Bezpłatny kurs 
języka niemieckiego 
od podstaw w Żarach. 
Ostatnie wolne miejsca. 
Zapisy tel. 519 690 507, 
Promedica24
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Czekoladowe 
ciasto ze śliwkami
Ciasto składniki:
• 5 dużych śliwek, przepołowionych i wy-

pestkowanych
• 1 i 1/3 szklanki pszennej mąki
• 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
• szczypta soli
• 100g masła w temperaturze pokojowej
• 2/3 szklanki jasnego brązowego cukru
• 1 opakowanie cukru wanilinowego
• 1/4 szklanki ciemnego kakao bez cukru
• 1 duże jajko
• 1/2 szklanki mleka
• Na wierzch ciasta potrzebujemy:
• 1 łyżka jasnego brązowego cukru
• 1 łyżeczka cynamonu

Wykonanie
Piekarnik nastawić na 180oC na funkcji gó-
ra-dół.
Mąkę i kakao przesiać. Następnie wymieszać 
z proszkiem do pieczenia i solą.
Masło utrzeć z cukrem i cukrem wanilino-
wym, ucierać przez około 3 minuty mikserem 
ustawionym na najwyższe obroty. Dodać jajko 
i wymieszać do połączenia składników.
Do maślanej masy dodać połowę mąki i po-
łowę mleka, wymieszać. Dodać resztę mąki  
i mleko, krótko wymieszać mikserem na śred-
nich obrotach do połączenia składników (cia-
sto będzie gęste).
Ciasto przełożyć do tortownicy o średnicy 
20cm wyłożonej papierem do pieczenia, tylko 
dno. Wyrównać i na wierzchu poukładać po-
łówki śliwek skórką do dołu.
Cukier wymieszać z cynamonem i posypać 
nim wierzch ciasta.
Ciasto wstawić do nagrzanego piekarnika. 
Piec przez około 55-60 minut.

 u Sieniawa - działka na sprzedaż 
o pow. 15 ar- 36 tys. Możliwość 
zakupu większej powierzchni. 
Partner Nieruchomości. Tel. 533-
308-999 

 u Sieniawa - działka na sprzedaż 
o pow. 15 ar- 36 tys. Możliwość za-
kupu większej powierzchni. Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-999 

 u Żary - polecamy na sprzedaż 
działkę w Żarach, na nowym osie-
dlu, o pow. 10 arów - 79 tys. Media 
przy działce. Partner Nieruchomo-
ści.    Tel. 533-308-999  

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

 u Do wynajęcia mieszkanie w 
domu jednorodzinnym, pokój lub 
dwa, kuchnia, blisko centrum. Tel. 
607923670

 u Lipinki Łużyckie - ładny dom 
na sprzedaż dla dwóch rodzin, do 

wprowadzenia, usytuowany na 
dużej działce, Partner Nierucho-

mości.  Tel. 53 330 89 99

 u Żary - lokal usługowy na par-
terze w kamienicy o pow. 40 m2 
w cenie 100 tys. Partner Nierucho-
mości. Tel. 53 330 89 99

 u Żary - dla klientów poszuku-
jemy mieszkań na sprzedaż. Gwa-
rantujemy profesjonalną obsługę 
klienta. Partner Nieruchomości.   
Tel. 533-308-999

 u Biedrzychowice Dln, działka w 
dobrej cenie 60ar rolno-budowal-
na z warunkami zabudowy, piękna 
okolica . Partner Nieruchomości.   
Tel.  690 411 006

 u Bieniów – duża działka rolno-
-budowlana. Partner Nieruchomo-
ści.   Tel.  690 411 006

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

 u Olbrachtów, działki rolno-bu-
dowlane. Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 u Olbrachtów, działki rolno-bu-
dowlane. Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

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

 u Sprzedam mieszkanie 47 m2 , 
3 pokoje, 4 piętro na Os. Muzyków. 
Tel. 880 555 151

 u Wynajmę kawalerkę w domu 
jednorodzinnym z osobnym wej-
ściem. Tel. 669 549 796

 u Wynajmę kawalerkę w domu 
jednorodzinnym z osobnym wej-
ściem. Tel. 669 549 796

 u Pokoje dla firm, z aneksem 
kuchennym. Przy obwodnicy Żar. 
Miejsce dla samochodów. Tel. 
604331628 lub 696762277

TOWARZYSKIE

 u Samotny pan pozna w miarę 
szczupłą Panią w wieku 60+ do 
stałego związku.  Tel.  667 953 161

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

Przyczepa samozbiera-
jąca, rok 2001, 

Tel. 699-932-056

REKLAMA

Szybkie ciasto 
ze śliwkami
Składniki
• 100g miękkiego masła
• 3/4 szklanki cukru (można dać trochę 

mniej tak 2/3 szklanki)
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• szczypta soli
• 2 duże jajka
• 1/3 łyżeczki aromatu waniliowego lub 

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
• 1 szklanka mąki (użyłam tortowej)
• 400g drobnych śliwek, umytych, prze-

połowionych i wypestkowanych
• dodatkowo:
• 1 łyżeczka cynamonu
• 2 łyżki cukru

Wykonanie
Składniki muszą być w temperaturze po-
kojowej. Masło utrzeć z cukrem, proszkiem 
do pieczenia i szczyptą soli mikserem usta-
wionym na najwyższe obroty. Ucierać przez 
około 3 minuty.
Następnie do masy dodawać po jednym 
jajku, po każdym dodaniu miksować przez 
około 60 sekund mikserem ustawionym na 
średnie obroty. Dodać aromat, wymieszać.
Wsypać mąkę i krótko wymieszać mikserem 
na średnich obrotach do połączenia skład-
ników.
Ciasto przełożyć do blaszki o wymiarach 
23x23cm lub 24x24cm wyłożonej papierem 
do pieczenia lub posmarowanej masłem  
i posypanej mąką. Na wierzchu poukładać 
śliwki skórką do dołu.
Cynamon wymiesza z cukrem i posypać 
nim wierzch śliwek. Ciasto wstawić do pie-
karnika nagrzanego do 180oC na funkcji 
góra-dół i piec przez około 50-55 minut. 
Piekłam na najniższym poziomie piekarni-
ka.

OGŁOSZENIE

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

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

Ciasto 
śliwkowe na 
maślance
Składniki
• 150g miękkiego masła
• 3/4 szklanki jasnego brązowego 

cukru
• 2 jajka
• 1/3 łyżeczki aromatu waniliowego
• 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej (uży-

łam tortowej)
• 1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 1/2 łyżeczki sody
• 1 łyżeczka zmielonego cynamonu
• 1 łyżeczka zmielonego imbiru
• szczypta soli
• 3/4 szklanki maślanki
• około 350g umytych śliwek (najlepiej 

węgierek )
• około 3 łyżki płynnego miodu

Wykonanie
Mąkę przesiać i wymieszać z proszkiem 
do pieczenia, sodą, solą, przyprawami. 
Śliwki przepołowić i wypestkować. Ma-
sło utrzeć z cukrem, ucierać przez około  
3 minuty mikserem ustawionym na naj-
wyższe obroty. Następnie dodawać po jed-
nym jajku, po każdym dodaniu wymieszać 
mikserem na średnich obrotach, aż skład-
niki się połączą w jednolitą masę. Dodać 
aromat wymieszać. Do maślanej masy 
dodać w trzech partiach mąkę z maślan-
ką, po każdym dodaniu bardzo krótko wy-
mieszać mikserem na średnich obrotach. 
Ciasto przełożyć do tortownicy o średnicy 
23cm wyłożonej papierem do pieczenia, 
wyrównać. Na wierzchu poukładać śliwki 
i ciasto wstawić do nagrzanego piekarni-
ka. Piec w temperaturze 180 st C przez 
około 55-60 minut. Po wyjęciu z piekar-
nika odstawić do ostygnięcia (ciasto jest 
dosyć płaskie).Miód podgrzać krótko  
w rondelku lub mikrofalówce i posmaro-
wać nim wierzch ciepłego ciasta.
Ciasto odstawić do ostygnięcia.

fot. ARMG
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• Instruktor praktycznej nauki zawodu Żary 1
• Stanowisko do spraw rozliczeń Żary (umowa 

na czas zastępstwa) 1
• Specjalista do spraw sprawozdawczości Żary 1
• Instruktor terapii zajęciowej/ Terapeuta Żary 2
• Recepcjonista Żary 1
• Policjant Żary/ Lubsko 10
• Księgowa Żary 1
• Opiekunka Miłowice 1
• Opiekun osób starszych Drożków (1/4 etatu) 1
• Młodszy asystent Żary 1
• Fryzjer damsko-męski Łęknica 1
• Strażnik w Parku Krajobrazowym „Łuk Muża-

kowa” Łęknica 1
• Nauczyciel klasy dla dzieci z autyzmem 

Lubsko 1
• Nauczyciel techniki Lubsko 1
• Nauczyciel wychowania fizycznego Lubsko 1
• Nauczyciel muzyki Lubsko 1
• Nauczyciel świetlicy szkolnej Lubsko 1
• Nauczyciel – terapia metodą Tomatisa 

Lubsko 1
• Nauczyciel terapeuta integracji sensorycznej 

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

Wicina 1
• Nauczyciel języka angielskiego Trzebiel 1
• Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Tuplice 2
• Nauczyciel wspomagający Tuplice 1
• Operator wtryskarki Żary 4
• Pracownik produkcji (obsługa młyna) Lubsko 3
• Majster obwodu drogowego Lubsko 1
• Sprzedawca Żary 1

• Kasjer handlowy Jasień 1
• Sprzedawca w stacji paliw Żary 1
• Pracownik obsługi stacji paliw Lubsko 2
• Kontroler jakości Żary 2
• Operator wsparcia produkcji Żary 10
• Operator wsparcia produkcji Mirostowice 

Dolne 10
• Monter wentylacji Żary./woj. lubuskie 2
• Monter klimatyzacji Żary./woj. lubuskie 2
• Elektryk Żary./woj. lubuskie 2
• Pomocnik rzeźnika-wędliniarza Żary 3
• Sprzątaczka Mirostowice Dolne 1
• Dekarz Żary/woj. lubuskie 2
• Kelner Pietrzyków 2
• Kucharz Pietrzyków 2
• Kucharz Łęknica (1/2 etatu) 1
• Kelnerka Łęknica (1/2 etatu) 1
• Spawacz Lubsko 10
• Malarz proszkowy Lubsko 2
• Szlifierz Lubsko 10
• Elektromonter Lubsko 2
• Brukarz Żary 6
• Pracownik elektryczno-techniczny Trzebiel 1
• Pracownik myjni Lubsko 1
• Kierowca kat. B/ Zaopatrzeniowiec Żary 1
• Kucharz Żary 1
• Kierowca kat. B Żary 2
• Kierowca autocysterny Teren kraju 1
• Kierowca samochodu ciężarowego pow. 3,5 

tony Teren Żar 5
• Spedytor (dział międzynarodowych przewo-

zów) Żary 1
• Spedytor Żary 1
• Spedytor (dział krajowych przewozów) Żary 1
• Elektryk samochodowy Żary 2
• Mechanik samochodowy Żary 5

• Asystent nauczyciela przedszkola (Żagań) 2
• Betoniarz (Szprotawa) 2
• Brukarz- (Żagań) 2
• Brygadzista (Wiechlice) 1
• Cukiernik (Żagań) 1
• Doradca klienta biznesowego (powiat Żagań) 1
• Dozorca (Iłowa) 2
• Ekspedientka (Iłowa) 1
• Elektryk /operator (Żagań) 1
• Kelner/barman (Żagań) 2
• Kierowca C+E w transporcie międzynarodo-

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

(Szprotwa) 1
• Kierownik budowy (Żagań) 1
• Kierownik magazynu (Wiechlice) 1
• Kucharz (Iłowa) 1
• Kucharz (Żagań) 2
• Listonosz (Iłowa) 1
• Logistyk (Żagań) 1
• Magazynier  (Wiechlice) 4
• Magazynier (Żagań) 1
• Magazynier/kierowca (Żagań) 1
• Młodszy Doradca klienta (Żagań) 1
• Montażysta (Żagań) 1
• Monter Instalacji Elektrycznych (Żagań/ 

Poznań) 4
• Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 

(woj. lubuskie) 2
• Monter Instalacji Sanitarnych (Żagań/ 

Poznań) 5
• Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych- (Ża-

gań) 2
• Nauczyciel chemii (Żagań) 1
• Nauczyciel doradztwa zawodowego - (Żagań) 

1
• Nauczyciel Edukacji Dla Bezpieczeństwa 1
• Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

(Żagań) 1
• Nauczyciel informatyki/ nauczania zintegro-

wanego z uprawnieniami do prowadzenia 
zajęć z programowania (Żagań) 1

• Nauczyciel języka angielskiego (Brzeźnica) 1
• Nauczyciel języka angielskiego (Przecław) 1
• Nauczyciel języka angielskiego (Szprotawa) 1
• Nauczyciel języka angielskiego w szkole 

podstawowej (Przecław) 1

• Nauczyciel języka angielskiego (Żagań) 1
• Nauczyciel języka niemieckiego (Szprotawa)  1
• Nauczyciel języka niemieckiego (Żagań) 1
• Nauczyciel języka polskiego w szkole pod-

stawowej (Przecław) 1
• Nauczyciel muzyki (Brzeźnica) 1
• Nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych 

(Szprotawa)  1
• Nauczyciel plastyki (Żagań) 1
• Nauczyciel przedmiotów teleinformatycz-

nych (Żagań) 1
• Nauczyciel przedszkola (Żagań) 4
• Nauczyciel przyrody (Przecław) 1
• Nauczyciel religii (Żagań) 1
• Nauczyciel rewalidacji (Żagań) 2
• Nauczyciel wspomagający (Miodnica) 1
• Nauczyciel wychowania fizycznego (Żagań) 1
• Nauczyciel (Żagań) 1
• Oligofrenopedagog (Szprotawa) 1
• Operator koparko-ładowarki (Żagań) 2
• Operator ładowarki (Żagań) 1
• Operator maszyn przemysłowych (Żagań) 2
• Operator urządzeń - konserwator sieci wod. - 

kan. (Szprotawa) 1
• Operator wózka widłowego (Żagań) 2
• Piekarz- (Szprotawa) 1
• Pielęgniarka w Żłobku Miejskim Nr 1 

w Żaganiu 1
• Podinspektor (Żagań) 1
• Pomoc kuchenna (Iłowa) 1
• Pomoc kuchenna (Żagań) 2
• Pomoc magazyniera (Żagań) 5
• Pomoc Magazyniera (Żagań) 1
• Pomocniczy robotnik budowlany (teren woje-

wództwa lubuskiego) 1
• Pomocnik cukiernika (Żagań) 1
• Pomocnik stolarza (Szprotawa) 3
• Pracownik biurowy (Jabłonów) 1
• Pracownik myjni (Iłowa) 1
• Pracownik ogólnobudowlany (Iłowa) 10
• Pracownik ogólnobudowlany (Żagań) 4
• Pracownik produkcji (Gozdnica) 2
• Pracownik produkcji (Żagań) 4
• Pracownik rozbioru drobiu (Żagań) 2
• Przedstawiciel handlowy ds. sprzedaży eks-

portowej (Żagań) 1
• Recepcjonista (Żagań) 1
• Rozbieracz-wykrawacz (Gozdnica) 15
• Siostra PCK / Opiekunka (Żagań) 2

Chcesz mieć dworek 
jak na zdjęciu? W Ol-
brachtowie mam roz-
poczętą budowę: pod-
piwniczenie ze stro-

pem, na działce 3000 
m2 (możliwy podział 
na dwie). Cena: teren 

40 zł/m2, podpiwnicze-
nie 52 tys. zł. 

tel. 512 209 363

Prasa do słomy Claas 
Rollant 250, rok 2002, 
stan bardzo dobry, Tel. 

699-932-056
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Małżonkowie Claire (Ashley Judd) i Tom (James 
Caviezel) Kubikowie są kochającą się parą i wiodą 
spokojne życie. On jest wziętą prawniczką, a on 
pracuje jako przedsiębiorca budowlany. Ich 
największym zmartwieniem jest to, że kobieta 
nie może zajść w ciążę. Pewnego dnia świat Claire 
wali się w gruzy. Tom zostaje aresztowany przez 
FBI pod zarzutem uczestnictwa w masowym 
mordzie. Okazuje się, że służył przed laty pod in-
nym nazwiskiem w amerykańskiej armii i podczas 
tajnej misji w Salwadorze.

TVP1 thriller, USA, 2002

Bez przedawnienia23:15

Piątek

TVP2

00:35

Sobota

Mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, ale 
urodzona w Austrii młoda stypendystka Inge 
(Maria Ehrich) poznaje pochodzącego z Birmy 
studenta górnictwa Sao Kya Senga (Daweerit 
Chullasapy). Zakochuje się w nim z wzajemnością. 
Po pewnym czasie para podejmuje decyzję 
o ślubie i wyjedzie do ojczystego kraju mężczyzny. 
Dopiero na miejscu Inge odkrywa, że jej ukochany 
jest księciem, władcą birmańskiego stanu Szan. 
Małżeńskie szczęście Inge i Sao trwa do 1962 
roku, kiedy to w Birmie dochodzi do zamachu.

Lekarz Jerry Peyser (Albert Brooks) to 
wzorowy mąż i ojciec, który nade wszystko 
ceni w życiu porządek i spokój. Zbliża się ślub 
jego córki Melissy (Lindsay Sloane). Dla ojca to 
najważniejsze wydarzenie od lat. Jerry planuje 
więc każdy szczegół ceremonii, chcąc, by 
wszystko wypadło jak najlepiej. Narzeczonym 
Melissy jest przystojny Mark (Ryan Reynolds), 
syn ekscentrycznego Steve’a Tobiasa (Michael 
Douglas). Przyszły teść Melissy twierdzi, że jest 
sprzedawcą kserokopiarek...

TVP1 dramat biografi czny, Niemcy, Austria, 2015 komedia sensacyjna, Niemcy, USA, 2003

Zmierzch nad BirmąTeściowie 21:55

Niedziela

Rok 2154. Większa część ludzkości z trudem 
walczy o byt na przeludnionej i zniszczonej 
Ziemi, podczas gdy bogaci wybrańcy żyją na 
sztucznie stworzonej stacji kosmicznej, Elizjum. 
Wśród dostępnych im technologii są specjalne 
kapsuły medyczne, które leczą z każdej 
choroby i potrafi ą zatrzymać oraz cofnąć 
proces starzenia. Bezpieczeństwa stacji strzeże 
bezwzględna sekretarz obrony, Delacourt (Jodie 
Foster). W ruinach Los Angeles żyje były złodziej 
samochodów, Max Da Costa.

POLSAT dramat sf, USA, 2013

Elizjum20:10

Poniedziałek

Marcus Burnett (Martin Lawrence) i Mike 
Lowrey (Will Smith), detektywi z wydziału anty-
narkotykowego policji w Miami, muszą odnaleźć 
heroinę o wartości 100 milionów dolarów. 
Narkotyki zniknęły z depozytu na posterun-
ku. Policjanci mają zaledwie trzy dni na ich 
odzyskanie. Wkrótce odkrywają, że w kradzież 
jest zamieszany bezwzględny gangster Fouchet 
(Tchéky Karyo). Tymczasem na policję zgłasza 
się przerażona Julie Mott, która była świadkiem 
morderstwa popełnionego przez Foucheta. 

POLSAT komedia sensacyjna, USA, 1995

Bad Boys20:10

Wtorek

Los Angeles. Nora (Camilla Belle) i Mary 
(Alexa Vega) Dominguez pochodzą z dobrze 
sytuowanej latynoskiej rodziny. Pierwsza z nich 
studiuje prawo i marzy o zrobieniu kariery, jej 
młodszą siostrę zaś pochłaniają głównie zakupy 
i dbanie o wygląd. Pewnego dnia ich życie 
diametralnie się zmienia. Nagle umiera ojciec 
dziewcząt. Co gorsza, podczas odczytania testa-
mentu dowiadują się one, że zmarły pozostawił 
po sobie jedynie długi. Siostry są zmuszone 
sprzedać dom w Beverly Hills.

TVP2 komedia romantyczna, Meksyk, USA, 2011

Prada albo nic20:45

Środa

Atlanta. Architekt Peter Highman (Robert 
Downey Jr.) jest przejęty faktem, że za kilka dni 
urodzi się jego pierwsze dziecko. Przyszły tata 
spieszy się na samolot do Los Angeles, gdzie 
mieszka i ma towarzyszyć swojej żonie Christine 
(Michelle Monaghan) przy porodzie. Jednak 
jego plany ulegają zmianie, kiedy spotyka 
początkującego aktora Ethana Tremblaya (Zach 
Galifi anakis). Wybiera się on do Kalifornii z zami-
arem zrobienia błyskotliwej kariery telewizyjnej. 
On i Peter wdają się w kłótnię na pokładzie.

TVN komedia, USA, 2010

Zanim odejdą wody 22:30

Czwartek

SERIAL KOSTIUMOWY TELETURNIEJ FILM PRZYGODOWY SERIAL KRYMINALNY DRAMAT DRAMAT KOMEDIA SERIAL KRYMINALNY

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

piątek 17 sierpnia

06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial 
kostiumowy, prod. Turcja

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

- 24 godziny na arenie
09:05 Ranczo - serial 
10:05 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Krawcowa z Madrytu 

- serial, prod. Hiszpania
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Rok w zagrodzie
12:45 Natura w Jedynce 

- Atlantyk. Prąd życia 
13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:40 Leśniczówka 

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

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:35 Big Music Quiz 
22:40 DiscoPoland
23:15 Bez przedawnienia 

- dramat, prod. USA
01:20 Tragiczna pomyłka

- fi lm fabularny
02:55 Klucz Salamandry

- fi lm akcji

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

- serial TVP
06:55 Afryka od kuchni

- Jinja, Uganda - cykl 
dokumentalny

07:20 Makłowicz w podróży 
- Rumunia, “Bajkowa 
Transylwania” - magazyn 
kulinarny

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

Extra8
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

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

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

- Chorwacja 
16:00 Koło fortuny - teleturniej

16:35 Familiada 
- teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:10 Fighting. Miejskie 

walki - dramat, 
prod. USA, 2009

22:05 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial 

23:50 Lagardere - fi lm przy-
godowo - historyczny

02:30 Kontakt - serial 
03:30 IX Płocka Noc 

Kabaretowa 2015
05:10 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:50 Mango - telezakupy
07:00 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła 
10:30 Ukryta prawda

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

Śledczy
- program kryminalny

15:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

16:00 Szkoła 
17:00 SOS Ekipy 

w akcji 
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Hobbit: Bitwa 
Pięciu Armii 
- fi lm przygodowy, Nowa 
Zelandia/USA, 2014, reż. 
Peter Jackson, wyk. Ian 
McKellen, Martin Free-
man, Richard Armitage, 
Ken Stott, Aidan Turner, 
Graham McTavish, James 
Nesbitt, Orlando Bloom

23:00 Jądro Ziemi 
- fi lm katastrofi czny,
USA/Wielka Brytania, 
2003, reż. Jon Amiel, 
wyk. Hilary Swank, 
Aaron Eckhart, Delroy 
Lindo, Stanley Tucci, 
D.J. Qualls

01:40 Kuba Wojewódzki 
- talk show

02:50 Uwaga! - magazyn
03:05 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
` Na zlecenie Haliny Łęckiej 

detektywi prowadzą w 
jej fi rmie śledztwo, które 
ma na celu wykrycie, 
kto wynosi z niej poufne 
informacje. Ania, udając 
pracownicę, uważnie 
obserwuje pozostałych. 
W związku ze sprawą 
uczestniczy w szalonej 
imprezie organizowanej 
przez Kamila Łęckiego, 
syna pani prezes. On
i pozostali pracownicy 
piją, zażywają narkotyki
i plotkują. 

09:15 SuperPies
09:45 Dzień, który zmienił 

moje życie
- serial obyczajowy 

10:45 Dlaczego ja?

11:45 Gliniarze
 Kobieta zgłasza zaginięcie 

nieletniej córki.
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja 

- magazyn
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich
20:05 Festiwal Weselnych 

Przebojów - Mrągowo
23:10 Umów się ze mną.

Take me out
00:50 Piła 2

- horror
02:50 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Chuligan Literacki 
08:30 Studio Kultura
08:50 Słoneczny zegar 
11:00 Marszałek Piłsudski 

- serial TVP
13:05 Studio Kultura
13:25 Tu, gdzie śpiewał Jan 

Kiepura - koncert
14:25 Ikony muzyki - Queen 

- cykl dokumentalny
15:25 We dwoje - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 1977, 
wyk. Hanna Giza, Zofi a 
Saretok, Piotr Grabowski, 
Adam Bauman, Helena 
Bystrzanowska, Zbigniew 
Jankowski, Teresa 
Sokołowska-Kalikowa, 
Danuta Lewandowska, 
Ewa Nijaki

16:40 Prowokator - dramat, 
prod. Polska, 1995

18:20 Videofan - Portrety
18:45 W piątą stronę świata 

- Męska sprawa - serial
19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Na wschód od Holly-
wood - Miłość 
- dramat

22:15 Świat w dokumencie 
- Kraina Oświeconych 
- fi lm dokumentalny

23:50 Dziennik fi lozofa 
00:05 Tu, gdzie śpiewał Jan 

Kiepura - koncert
01:05 Człowiek z Zachodu 

- western, prod. USA, 
1958, reż. Anthony Mann, 
wyk. Gary Cooper, Julie 
London, Arthur O’Connell, 
Lee J. Cobb

02:55 Informacje kulturalne
- informator kulturalny

03:20 Mrożek i Baltazar 
- fi lm dokumentalny

04:25 Teledysk
05:25 Afi sz kulturalny
05:45 Zakończenie dnia

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Niewolnica Victoria 
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
10:00 Gliniarz i prokurator

- fabularny 
 Serial sensacyjny, 

w którym lokalny 
prokurator walczy 
z przestępczością 
w Los Angeles.

11:00 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:00 Zbuntowany anioł 
15:55 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Kula w łeb 

21:50 Pan życia i śmierci 
- dramat
Jurij Orłow, będąc 
świadkiem morderstwa, 
zostaje handlarzem 
bronią. Prowadząc swoją 
działalność, nieustannie 
ucieka przed agentem 
Interpolu, Jackiem 
Valentinem.

00:10 Spartakus: 
Krew i piach 

02:20 Flash 
03:25 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

04:05 Menu na miarę
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:05 Niesamowite!

05:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:20 Szpital - program 
obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:15 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

09:15 Magda M. - serial 
obyczajowy, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

16:55 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

19:00 Ukryta prawda

20:00 Dziewczyny 
z drużyny 
- fi lm komedia, USA, 2007, 
reż. Steve Rash, wyk. Ash-
ley Benson, Cassie Scerbo, 
Noel Areizaga, Jennifer 
Tisdale, Kierstin Koppel

22:00 Wierny ogrodnik 
- fi lm sensacyjny,
Niemcy, Wielka Brytania, 
USA, 2005, reż. Fernando 
Meirelles, wyk. Ralph 
Fiennes, Rachel Weisz, 
Hubert Koundé, Bill Nighy, 
Archie Panjabi, Pete 
Postlethwaite

00:40 American Horror 
Story I: Murder House 
- serial, USA

01:40 Rush 
- serial, USA

02:40 Moc Magii

06:00 Spadkobiercy
07:05 Turbo Fast
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
 Policjanci zostają wezwani 

z powodu kradzieży, której 
ofi arą padła przechodząca 
ulicą kobieta. Skradziono 
jej z torebki portmonetkę 
i telefon komórkowy. 
Sprzedawczyni z pob-
liskiego sklepu ma swoje 
podejrzenia, kim jest 
złodziej. 

11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk - serial
13:00 Galileo
15:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy  
20:00 Mistrz kierownicy 

ucieka
 Dalszy ciąg pojedynku 

na szosie.

22:05 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polksa

 Młoda kobieta znajduje 
ciało swojej przyjaciółki, 
Kariny. Sprawę dostają 
Bruno Sawicki i Ola Lato-
szek. Badając życie ofi ary, 
odkrywają podejrzaną 
zawartość jej komputera, 
a kiedy sprawdzają jej 
przeszłość zawodową 
dochodzą do wniosku, 
że mogła być zamieszana 
kradzież danych 
osobowych na dużą skalę. 

00:10 Pakt milczenia
02:10 Zagadkowe zgony
02:45 Graffi  ti
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:20 Jak to działa - Wytrzy-
małość - magazyn

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

dla niepełnosprawnych
07:45 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
08:25 Sekundy, które 

zmieniły życie
08:45 Zakochaj się w Polsce 

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

- magazyn
10:10 Słodkie życie 

- Alimenty - sitcom
10:50 Janosik - Pobór 

- serial TVP
11:40 Opole na bis - koncert
12:00 Leśniczówka 
13:50 Okrasa łamie przepisy 

- Tanie i proste gotowanie 
- magazyn kulinarny

14:20 Fundusze Europejskie 

14:40 Komisariat - Karma 
- serial TVP

15:15 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
18:55 Opole na bis - koncert
19:30 Wiadomości
20:10 Komisarz Alex - serial
21:05 Hit na sobotę 

- Gorący pościg 
- komedia

22:45 Naznaczony: 
rozdział 2 - horror

00:40 Klucz Salamandry
02:30 Bez przedawnienia 

- dramat
04:30 Zakończenie dnia

05:20 Koło fortuny 
05:55 Na dobre i na złe 

- serial TVP
06:55 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Pogoda Flesz sobota
11:00 Pociąg do podróży 

- serial TVP
11:05 Makłowicz w podróży 

- Chorwacja “Lastovo i 
Mljet” magazyn

11:40 Gwiazdy w południe 
- Inteligent w armii - 
komedia, prod. USA, 1994, 
reż. Penny Marshall, wyk. 
Danny De Vito, Gregory 
Hines, Stacey Dash

14:00 Familiada - teleturniej
14:30 Koło fortuny 
15:10 VIII Płocka Noc Kaba-

retowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 

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

- Słowo na niedzielę 

17:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kulisy - Postaw 

na milion
18:40 Postaw na milion 

- teleturniej
19:30 Lajk!
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
21:35 La La Poland 
22:30 Kabaretowe Przeboje 

Lata 2015 program 
rozrywkowy

00:35 Teściowie 
- komedia, prod. Niemcy, 
USA, 2003

02:25 Fighting. Miejskie 
walki - dramat

04:15 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial 

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

świata 
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

- magazyn
11:00 Rybki z ferajny 

- fi lm komedia, USA, 2004, 
reż. Bibo Bergeron, Vicky 
Jenson, Rob Letterman, 
wyk. Will Smith, Robert 
De Niro, Renée Zellweger, 
Jack Black

12:55 Złodzieje - program 
poradnikowy

13:35 MasterChef Junior 
15:05 Druga twarz
16:00 Dorota inspiruje
17:00 Zamiana żon 
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

20:00 Sztuka zrywania 
- fi lm komedia, 
USA, 2006, reż. Peyton 
Reed, wyk. Jennifer 
Aniston, Vince Vaughn, 
Joey Lauren Adams, Cole 
Hauser

22:15 Dziewczyna
mojego kumpla 
- fi lm komedia, USA, 
2008, reż. Howard Deutch, 
wyk. Dane Cook, Kate 
Hudson, Jason Biggs, Alec 
Baldwin, Diora Baird, Lizzy 
Caplan

00:30 Battleship: Bitwa 
o Ziemię - fi lm przy-
godowy, USA, 2012, reż. 
Peter Berg, wyk. Taylor 
Kitsch, Alexander Skarsgar

03:10 Uwaga! - magazyn
03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:30 Koszmarny Karolek
09:25 MY3
Bez ograniczeń wiekowych
09:55 Ewa gotuje
10:30 Bitwa pod Wiedniem
13:10 Hotel Marigold
 - komediodramat 
 Zarządca hotelu, Sonny, 

marzy, aby zmienić ten 
chylący się ku upadkowi 
budynek w turystyczną 
atrakcję. I choć jego 
metodą działania jest 
chaos, udaje mu się 
sprowadzić do Marigold 
zagranicznych klientów. 

15:50 Joker
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich
20:05 Festiwal Weselnych 

Przebojów - Mrągowo

23:05 Przeznaczenie
- thriller

 Kronika życia Agenta 
wysłanego w serię trud-
nych podróży w czasie, 
które mają zapewnić mu 
kontynuację kariery stróża 
prawa. 

01:20 Chirurdzy
 Nagle, w środku 

nocy Owen pod 
wpływem koszmarnego 
snu atakuje w łóżku 
Cristinę i zaczyna ją dusić. 
Tylko dzięki przypadkowej 
interwencji Callie ona 
żyje i co jeszcze bardziej 
zaskakujące dla jej przyja-
ciół, wybacza mu.

03:25 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

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

09:05 Gwiazdy tamtych lat 
- Jerzy Waldorff  
- fi lm dokumentalny

09:45 Dokument tygodnia 
- Pod opieką wiecznego 
słońca - fi lm dokumen-
talny, prod. Łotwa, Korea 
Północna, Czechy, Niemcy, 
Rosja, 2015, reż. Vitaly 
Mansky

11:45 Zazdrość i medycyna 
- dramat, prod. Polska, 
1973, reż. Janusz Majew-
ski, wyk. Ewa Krzyżewska, 
Mariusz Dmochowski, 
Andrzej Łapicki, Edmund 
Fetting, Włodzimierz 
Boruński, Grażyna 
Staniszewska

13:35 Zemsta - komedia,
prod. Polska, 2002, 
reż. Andrzej Wajda

15:30 Dziewczyny do wzięcia 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1972, reż. Janusz Kondra-
tiuk, wyk. Jan Mateusz 
Nowakowski

16:20 Wydarzenie aktualne
16:55 Czterysta batów - fi lm 

fabularny, prod. Francja, 
1959, reż. Franois Truff aut

18:45 Daft Punk bez masek 
- fi lm dokumentalny

20:00 Bilet do kina - Bottle 
Rocket - komedia

21:45 Tony Bennett & Lady 
Gaga

22:50 Mocne Kino 
- Kaznodzieja 
z karabinem 
- dramat

01:10 Władcy wojny 
- dramat historyczny

03:20 Niebieskie kwiaty

06:00 Magnum
07:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

07:50 Szalone fabryki 
polskiej muzyki!

09:45 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań. Są to zarówno 
osoby starsze, potrzebu-
jące środków do życia, jak 
i młode, które zastawiają 
na kilka dni laptop czy 
telefon. 

14:30 Robinsonowie 
z Beverly Hills 
Podczas rejsu rodzina 
Robinsonów trafi a 
na bezludną wyspę. 
Aby przetrwać, uczą 
się życia z dala od 
cywilizacji i starych 
przyzwyczajeń.

16:10 XIX Mazurska Noc 
Kabaretowa

20:00 Protektor 
21:55 Antidotum 
23:50 Straszny fi lm 2 
01:35 Taki jest świat 

- program informacyjny
02:10 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:10 Menu na miarę 
04:40 Z archiwum policji 
05:05 Niesamowite!

05:30 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:40 Mango - telezakupy
08:45 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
10:45 Columbo - serial 

sensacyjny, USA
12:25 Szczeniackie wojsko 

- fi lm komedia, USA, 
1995, reż. Nick Castle, 
wyk. Damon Wayans, 
Karyn Parsons, William 
Hickey, Michael Ironside, 
Albert Hall

14:30 Złote dziecko - fi lm 
komedia, USA, 1986, reż. 
Michael Ritchie, wyk. 
Eddie Murphy, Charles 
Dance, Charlotte Lewis, 
J.L. Reate, Victor Wong, 
Randall ‘Tex’ Cobb

16:35 Święty - fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. Phillip 
Noyce, wyk. Val Kilmer, 
Elizabeth Shue, Rade Ser-
bedzija, Valery Nikolaev

19:00 Akademia policyjna II: 
Pierwsze zadanie 
- fi lm komedia, 
USA, 1985, reż. Jerry
Paris, wyk. Steve Gutten-
berg, Bubba Smith, David 
Graf, Michael Winslow,
Art Metrano, George 
Gaynes

20:50 Daję nam rok - fi lm 
komedia, Wielka Brytania, 
Francja, 2013, reż. Dan 
Mazer, wyk. Rose Byrne

22:55 Strefa zrzutu - fi lm 
sensacyjny, USA, 1994, 
reż. John Badham, wyk. 
Wesley Snipes, Gary Busey, 
Yancy Butler, Michael 
Jeter, Corin Nemec

01:15 Moc Magii 
03:25 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Spadkobiercy
07:05 Jeźdźcy smoków
07:35 Turbo Fast
08:05 Tom i Jerry Show
08:55 Jeźdźcy smoków
09:50 Turbo Fast
10:50 Dzielna Mysz
11:05 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
14:05 STOP Drogówka
15:05 Bajkowe Boże 

Narodzenie
 Młoda kobieta,

zaproszona przez dalekie-
go krewnego, wybiera 
się do zamku w Europie. 
Nie spodziewa się, jak 
bardzo odmieni to jej 
życie.

17:00 Transakcje za milion 
dolarów: Los Angeles

18:00 Żona dla milionera
Podobno od randki z 
milionerem lepszy jest 
tylko ślub z milionerem.  

19:00 Galileo

20:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

00:00 Mroźny wiatr
 - horror
 Zdecydowana za wszelką 

cenę dotrzeć do Delaware 
na święta Bożego 
Narodzenia, studentka col-
lege’u zabiera się w podróż 
samochodem wspólnie 
z nieco ekscentrycznym 
kolegą z roku . Chcąc jak 
najszybciej dotrzeć do 
celu decydują się pojechać 
skrótem opuszczoną 
wiejską szosą. 

01:55 Tuż przed tragedią
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

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

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach, 
Transmisja

08:00 Tydzień
09:10 Ziarno 
09:45 Weterynarze z sercem
10:15 Słodkie życie
10:45 Janosik 

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

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

a niebem - magazyn
12:45 Tornister pełen 

uśmiechów - relacja
13:00 BBC w Jedynce 
14:00 Sonda 2 
14:30 Opole na bis - koncert

14:40 Tornister pełen 
uśmiechów - relacja

15:05 Samotny miesiąc 
miodowy - komedia

16:35 Tornister pełen 
uśmiechów - relacja

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:10 Pensjonat nad 

rozlewiskiem 
- serial TVP

21:55 Zakochana Jedynka 
- Zmierzch nad Birmą 

23:50 Hardkor Disko - dramat
01:25 Gorący pościg 
03:00 Naznaczony:

rozdział 2 - horror

05:15 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę

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

- serial TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
09:55 Pociąg do podróży 

- serial TVP
10:00 Święto Przemienienia 

Pańskiego 2018 
12:10 Gwiazdy w południe 

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

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

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

- teleturniej
19:30 Rodzinka.pl - serial

20:05 Teściowie 
- komedia, prod. Niemcy, 
USA, 2003

21:50 The Good Doctor 
- serial obyczajowy, 
prod. USA, 2017

23:40 Kino bez granic 
- Kamerdyner 
- dramat, prod. USA, 
2012

02:00 Inteligent 
w armii 
- komedia, prod. USA, 
1994, reż. Penny Marshall, 
wyk. Danny De Vito, Greg-
ory Hines, Stacey Dash

04:20 Kryminalne zagadki 
Las Vegas
- serial sensacyjny, 
prod. Kanada, USA,
2014

05:05 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie

- magazyn ogrodniczy
08:25 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy
08:30 Dzień Dobry Wakacje

- magazyn
11:00 Dorota inspiruje
12:00 Co za tydzień

- magazyn
12:30 Efekt Domina
13:05 Naga broń 2 

- fi lm komedia, USA, 1991, 
reż. David Zucker, wyk. 
Leslie Nielsen, Priscilla 
Presley, George Kennedy, 
O.J. Simpson, Robert 
Goulet, Richard Griffi  ths

14:55 Hobbit: Bitwa Pięciu 
Armii - fi lm przygodowy, 
Nowa Zelandia/USA, 2014, 
reż. Peter Jackson, wyk. 
Ian McKellen, Martin Free-
man, Richard Armitage, 
Ken Stott

18:00 Ugotowani - program 
kulinarno-rozrywkowy

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

Bitwa o Ziemię 
- fi lm przygodowy, USA, 
2012, reż. Peter Berg, 
wyk. Taylor Kitsch, Alexan-
der Skarsgard

22:45 Odważna 
- fi lm sensacyjny,
USA/Australia, 2007, 
reż. Neil Jordan, 
wyk. Jodie Foster, 
Terrence Howard

01:15 Kuchenne rewolucje 
02:15 Uwaga! 

- magazyn
02:35 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:50 Jeźdźcy smoków
08:50 Księga dżungli
 Mały Mowgli gubi się 

w dzungli - przygarnięty 
przez plemie wilków, 
wyrasta na niekoronowa-
nego króla dzungli, 
strażnika jej naturalnych 
praw. Bez ograniczeń 
wiekowych

11:10 Gęsia skórka
 Młody chłopak przez 

przypadek uwalnia 
potwory zamknięte na 
kartach powieści grozy. 
Nastoletni Zach właśnie 
przeprowadza się z 
Nowego Jorku do cichego 
miasteczka Madison. 

13:30 Jumanji
15:50 W rytmie serca
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Słoneczna Stacja
20:05 Kabaret na żywo

23:05 Lawstorant
 - komedia kryminalna
 Bogdan Jaworski tytułowy 

Lawstorant, to drobny 
oszust utrzymujący się 
z naciągania kobiet. 
Po wyjściu z więzienia 
planuje kolejne oszustwo. 
Razem z przyjaciółmi 
Fraglesem i Dzieciakiem 
zakłada fi kcyjną spółkę, 
by zamawiać u produ-
centów towary na 
tzw. przedłużony 
okres płatności 
i sprzedawać je paserowi 
za pół ceny. 

01:25 Elizjum
Garstka wybrańców
żyje na stacji orbitalnej, 
a reszta ludzi w przeludn-
ionych miastach.

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

09:05 Filharmonia nad Łabą 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Niemcy, 2017

10:05 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

10:40 Droga - Pasażer 
z nożem w kieszeni 
- serial obyczajowy TVP

11:45 Bilet do kina - Bottle 
Rocket - komedia

13:25 Niedziela z... - Literacki 
Sopot 2018 - relacja

13:40 Wenecja - dramat, 
prod. Polska, 2010,
reż. Jan Jakub Kolski

15:50 Chuligan Literacki 
16:25 XV Konkurs Skrzypcowy 

im. H. Wieniawskiego 
- Veriko Tchumburidze

17:05 Pomniki historii
- Duszniki Zdrój - reportaż

17:15 Niedziela z... - Literacki 
Sopot 2018

17:40 Niedziela z... - Zako-
chany Molier - fi lm 
fabularny, prod. Francja, 
2007, reż. Laurent Tirard, 
Laurent Sivot, wyk. 
Romain Duris, Fabrice 
Luchini, Laura Morante

19:45 Niedziela z... 
- Literacki Sopot 2018

20:20 Panorama kina 
polskiego - Danton 
- dramat historyczny, 
prod. Polska, Francja, 
1983, reż. Andrzej Wajda

22:45 Scena alternatywna 
23:15 Trzeci punkt widzenia 
23:50 Nocny dokument
00:50 Ella Fitzgerald 

- koncert
02:20 Kino nocne 

- Rozdroże cafe 
- dramat

05:45 Magnum
06:45 Skorpion - fabularny
08:25 Flash 
09:15 Wojciech Cejrowski. 

Boso - Ziemia Święta 
09:50 Kacper 
11:55 Najpiękniejsze 

baśnie braci Grimm: 
Śnieżka i Różyczka 

13:10 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Stoliczku, nakryj się 

14:30 Obłędny rycerz 
Podszywający się pod 
rycerza giermek William 
bierze udział w turnieju 
rycerskim.

17:00 Robin Hood: 
Książę złodziei 
Po powrocie do Anglii 
Robin odkrywa, że stracił 
rodzinny majątek. 
Przyłącza się do bandy 
rzezimieszków napadają-
cych w lesie Sherwood na 
bogatych podróżnych.

20:00 Człowiek w ogniu 
- dramat sensacyjny
Amerykanin po przejściach 
podejmuje się w Meksyku 
ochrony kilkuletniej 
córki bogatego biznes-
mena.

22:55 Bóg zemsty 
00:55 Uwikłana 
01:55 Biesiada 

na cztery pory roku
- serial obyczajowy

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

03:10 Biesiada 
na cztery pory roku
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:05 Niesamowite!

05:25 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:30 Mango - telezakupy
08:35 Dr House - serial 

obyczajowy, USA
10:35 Columbo - serial 

sensacyjny, USA
14:10 Dziewczyny 

z drużyny IV - fi lm 
komedia, USA, 2007, reż. 
Steve Rash, wyk. Ashley 
Benson, Cassie Scerbo, 
Noel Areizaga, Jennifer 
Tisdale, Kierstin Koppel

16:10 Beethoven V - fi lm 
rodzinny, USA, 2003, reż. 
Mark Griffi  ths, wyk. Dave 
Thomas, Daveigh Chase, 
Tom Poston, Katherine 
Helmond, Richard Riehle

18:20 Akademia policyjna II: 
Pierwsze zadanie - fi lm 
komedia, USA, 1985, reż. 
Jerry Paris, wyk. Steve 
Guttenberg, Bubba Smith, 
David Graf

20:00 Lara Croft: Tomb 
Raider
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
Niemcy, Japonia, 2001, 
reż. Simon West, wyk. 
Angelina Jolie, Jon Voight, 
Iain Glen, Noah Taylor, 
Daniel Craig, Richard 
Johnson

22:10 Daję nam rok 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, Francja, 2013, 
reż. Dan Mazer, wyk. Rose 
Byrne, Rafe Spall, Anna 
Faris, Simon Baker, Minnie 
Driver

00:15 Lucyfer 
- serial, USA

01:20 Moc Magii 
03:30 Druga strona medalu 

- talk show

07:05 Jeźdźcy smoków
07:35 Turbo Fast
08:00 Tom i Jerry Show
08:25 Dzielna Mysz
08:45 Superpies
  - komedia sensacy-

jna Terroryści grożą 
wysadzeniem w powietrze 
San Diego. Jedynym 
ratunkiem dla miasta 
jest niepokonana para 
obrońców prawa - Jake 
Wilder i jego genialny 
partner, pies Reno...

10:30 Galileo
12:40 Cuda z nieba
 Film oparty na historii 

Annabel Beam, która 
w niezwykły sposób 
ozdrowiała z nieuleczalnej 
choroby. Życie małej 
Annabel naznaczone 
jest chronicznym bólem, 
częstymi pobytami 
w szpitalu i widmem 
przedwczesnej śmierci. 

14:55 Mecenas Lena 
Barska
- serial obyczajowy

16:55 Mistrz kierownicy 
ucieka

 Dalszy ciąg pojedynku 
na szosie, toczącego się 
między dwójką kierowów, 
zwanych Smokey i Bandzi-
or, a teksańskim szeryfem 
usiłującym zapobiec 
szmuglowi do Teksasu... 

19:00 Galileo
20:00 Na szlaku
21:55 Skyline
23:55 STOP Drogówka
00:55 Zagadkowe zgony
01:55 Tuż przed tragedią
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
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06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial 
kostiumowy, prod. Turcja

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

obyczajowy TVP
10:05 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
11:00 Krawcowa z Madrytu 

- serial, prod. Hiszpania
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 BBC w Jedynce - Wielka 

odwilż w Yellowstone, 
prod. Wielka Brytania

13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

15:40 Komisariat 
- serial TVP

16:05 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem - serial

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

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

- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Rolnik szuka żony 
22:00 Midnight Sun - serial
23:05 Bez tożsamości - serial
23:50 Czy świat oszalał? 

- Mały maratończyk 
01:00 Zmierzch nad Birmą 
02:55 Hardkor Disko - dramat
04:30 Notacje

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

- serial TVP
06:55 Coś dla Ciebie 
07:20 Makłowicz w podróży 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości - serial
13:55 Kolumbowie 

- serial TVP
14:55 Bake off  - Ale ciacho! 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Czarna Perła - serial 

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

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:45 Miłość na wybiegu 
- komedia, prod. Polska, 
2008, reż. Krzysztof Lang, 
wyk. Karolina Gorczyca, 
Marcin Dorociński, Urszula 
Grabowska, Izabela Kuna, 
Tomasz Karolak, Sonia 
Bohosiewicz

22:35 Zemsta o jasnych 
oczach 
- serial obyczajowy, 
prod. Francja, 2016

00:35 Ofi cerowie - Paparazzi 
- serial kryminalny TVP

01:30 Kamerdyner 
- dramat, prod. USA, 2012, 
reż. Lee Daniels

03:45 Zakończenie

05:45 Uwaga! - magazyn
06:10 Mango 

- telezakupy
07:25 Agent - Gwiazdy
08:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła 
10:30 Ukryta prawda 

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

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Zamiana żon 
22:30 Walkiria

- fi lm wojenny, 
USA/Niemcy, 2008, 
reż. Bryan Singer, 
wyk. Tom Cruise, Kenneth 
Branagh, Eddie Izzard, 
Carice van Houten, Bill 
Nighy, Terence Stamp, 
Tom Wilkinson

01:00 Co za tydzień 
- magazyn

01:35 Czysty Geniusz 
- serial, USA

02:35 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:00 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
 Adam odnosi się 

ze zrozumieniem 
do problemów Tomka, 
wyraźnie go uwodzi. 
Tymczasem całą rozmowę 
podsłuchuje znajdująca 
się przed pubem
w samochodzie Magda. 

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

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia

19:30 Świat według 
Kiepskich
- serial komediowy

 Arnold Boczek zmienia 
nazwisko na Bob 
Marlej. Boczek twierdzi, 
że poprawia mu to 
samopoczucie. Ferdynand 
Kiepski krytykuje go za 
to otwarcie, gdyż jak 
twierdzi, jest to zdrada 
narodu polskiego. 

20:10 MEGA HIT - Elizjum
 Rok 2154. Świat, 

wyniszczony wojnami
i klęskami naturalnymi, 
jest podzielony na dwie 
kasty. 

22:40 Snajper: Dziedzictwo
00:45 Bad Boys
03:25 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Sekrety skrzypiec
- cykl dokumentalny

08:30 Rzecz Polska - Skuter 
Osa - cykl dokumentalny

08:55 Prowokator - dramat, 
prod. Polska, 1995, reż. 
Krzysztof Lang, wyk. 
Bogusław Linda, Krzysztof 
Pieczyński, Danuta 
Stenka, Bartek Topa, Piotr 
Wawrzyńczak, Andrzej 
Blumenfeld, Janusz Now-
icki, Henryk Bista, Edyta 
Olszówka, Monika Bolly

10:30 Na krakowskim trakcie 
- fi lm animowany

11:00 Marszałek Piłsudski 
- serial TVP

12:05 Odejścia, powroty 
- Co komu pisane - serial 
TVP, prod. Polska, 1972, 
reż. Wojciech Marczewski, 
wyk. Krzysztof Wakuliński, 
Teresa Marczewska, Marek 
Bargiełowski, Czesław 
Jaroszyński

13:15 Wielki Tydzień 
- dramat, prod. Polska, 
1995

15:05 Kaprysy Łazarza - fi lm 
TVP, prod. Polska, 1972

16:05 Taśmy Kultury 
16:55 Mareczku, podaj

mi pióro - komedia
18:40 W piątą stronę świata 

- serial TVP
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Mistrzowie polskiego 

kina - Krótki fi lm o 
zabijaniu - dramat

21:35 Więcej niż fi kcja 
- Citizenfour 

23:35 Którędy po sztukę 
23:40 Videofan - Portrety
24:00 Dziennik fi lozofa 
00:15 Witamy w latach 

80-tych - Muzyka house 
i wielkie imprezy

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Niewolnica Victoria

Victoria, znana przez 
wszystkich jako markiza, 
przybywa do Ameryki, 
aby poślubić kupca 
pochodzącego z bogatej 
rodziny. Prawda jest 
jednak inna… 

09:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:00 Zbuntowany anioł 
15:55 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Skaza 
- dramat
Nie bacząc na 
konsekwencje, członek 
parlamentu zakochuje się 
w narzeczonej swojego 
syna.

22:05 Protektor 
Były nowojorski 
gliniarz ratuje małą
dziewczynkę z rąk 
gangsterów, którzy 
zmienili jego życie 
w koszmar.

00:00 Serenity
02:35 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:15 Biesiada na cztery

pory roku - serial 
obyczajowy

04:40 Z archiwum policji 
05:00 Niesamowite!

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:20 Szpital - program 
obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:15 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

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

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

16:55 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

19:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

20:00 Strefa zrzutu 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1994, reż. John Badham, 
wyk. Wesley Snipes, Gary 
Busey, Yancy Butler, Mi-
chael Jeter, Corin Nemec, 
Kyle Secor

22:10 Porzucona 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Kanada, Niemcy, 
2002, reż. Stephen 
Gaghan, wyk. Katie 
Holmes, Benjamin 
Bratt, Charlie Hunnam, 
Zooey Deschanel, 
Fred Ward

00:20 American Horror 
Story I: Murder House 
- serial, USA

01:25 Moc Magii 
03:35 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Spadkobiercy
07:05 Turbo Fast
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

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

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
 Policjanci wydziału 

kryminalnego zostają 
wezwani do zbadania 
śmierci mężczyzny 
znalezionego na ławce 
w parku. Odkrywają na 
jego ciele ranę kłutą. 

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo

00:00 Policyjny cyborg 3
 - fi lm sensacyjny

 Na uniwersytecie 
znikają studenci 
biorący w projekcie 
badawczym. Dzien-
nikarka śledcza zaczyna 
interesować się tą sprawą 
i odkrywa na terenie kam-
pusu tajne laboratorium, 
w którym ludzie zmieniani 
są w wyjątkowo niebez-
pieczne cyborgi...

02:00 TAK czy NIE
03:00 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

03:25 SuperLudzie
04:25 Magazyn Atleci

- program sportowy
04:55 Trans World Sport

- program sportowy
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05:30 Telezakupy
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial 
kostiumowy, prod. Turcja

07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm! - magazyn
09:05 Ranczo - serial
10:05 Komisarz Alex - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu

- serial, prod. Hiszpania
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce 

- Atlantyk. Góry 
wyrastające z głębin 
- fi lm dokumentalny

13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:40 Leśniczówka

16:05 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem 
- serial kostiumowy, 
prod. Turcja, 2016

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

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

- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Rolnik szuka żony 
22:00 Midnight Sun - serial
23:05 S. W. A. T. 
23:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
00:45 Daleko od siebie 

- fi lm obyczajowy
02:35 Wielki bieg - dramat

06:00 Na dobre i na złe - serial
07:00 Zaproszeni do 

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

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Cena miłości - serial
13:55 Kolumbowie - serial
14:55 Bake off  - Ale ciacho! 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Czarna Perła

- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami 
19:35 Barwy szczęścia 

20:45 Mordercze starcie 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2012, 
reż. William Kaufman, 
wyk. Cuba Gooding Jr, 
Dolph Lundgren, Claudia 
Bassols, Billy Murray

22:25 Miłość na wybiegu 
- komedia
prod. Polska, 2008, 
reż. Krzysztof Lang, 
wyk. Karolina Gorczyca

00:05 Paradoks - Wolność 
- serial kryminalny TVP

01:00 Paradoks - Tajemnica 
spowiedzi - serial

01:55 Adela jeszcze nie 
jadła kolacji 
- komedia kryminalna

03:50 Nieproszony gość
 - dramat

04:50 Zakończenie

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

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła 
10:30 Ukryta prawda 

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

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

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

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Bez twarzy 

- fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. John 
Woo, wyk. John Travolta, 
Nicolas Cage, Joan Allen, 
Alessandro Nivola, Gina 
Gershon, Dominique 
Swain, Nick Cassavetes, 
Colm Feore

00:15 Kuba Wojewódzki 
- talk show

01:15 Niewierni
- serial, USA

02:15 Mroczne zagadki Los 
Angeles - serial, USA

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

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
 Malanowski przedstawia 

się i próbuje dowiedzieć, 
w jakiej sprawie ona 
przyszła. Jednak 
kobieta wypowiada tylko 
z przekąsem jedno zdanie: 
„Cześć, tato”. Malanowski 
jest zdezorientowany, 
uważa, że Aleksandra 
pomyliła go z kimś innym. 

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

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

16:35 Gliniarze
 Pobita kobieta wpada 

na swojego sąsiada i traci 
przytomność. Gliniarze 
dowiadują się, że to żona 
stomatologa.

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

Kiepskich
20:10 Bad Boys
  - komedia sensacyjna 
22:45 Pewnego razu 

w Meksyku: 
Desperado 2

 - fi lm akcji
 El Mariachi siejący 

postrach i zniszczenie 
mściciel, żyje w odosob-
nieniu. 

01:00 Kogel - Mogel
03:25 Tajemnice losu

08:00 Wydarzenie aktualne
08:35 Informacje kulturalne

- informator kulturalny
08:55 Mareczku, podaj 

mi pióro - komedia, prod. 
Czechosłowacja, 1976

10:35 Zuzanna 
- fi lm animowany

11:00 Odejścia, powroty 
12:55 Studio Kultura 

- Rozmowy - Iza Bartosz
13:20 Pamiętnik znaleziony 

w garbie - dramat, prod. 
Polska, Kanada, 1992

15:15 Pod wiatr nie popłynie 
słodki zapach kwiatów 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
2009, reż. Leszek Korusie-
wicz, Leszek Korusiewicz, 
Rafał Samusik, wyk. 
Bartosz Opania, Gabriela 
Muskała

15:40 Taśmy Kultury - Spotka-
nia z profesorem Zinem 

16:05 Taśmy Kultury 
- Moje książki 

16:40 Jańcio Wodnik 
- fi lm obyczajowy

18:35 Szaleństwo Majki 
Skowron - serial TVP

19:40 Studio Kultura
20:00 Lekkie obyczaje

- Tylko kochankowie 
przeżyją 

22:05 Dziennik fi lozofa
- felieton

22:20 NIE-ZŁE-FIL-MY 
- O dwóch takich, co 
nic nie ukradli - fi lm oby-
czajowy, prod. Polska

23:55 Mapa polskiego doku-
mentu - Uwikłani 

00:55 Legendy Rocka - Janis 
Joplin 

01:20 Dolny Śląsk. Do zo-
baczenia - Okno na świat

02:00 Synekdocha, Nowy Jork 
- dramat

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Niewolnica Victoria 
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:00 Zbuntowany anioł 
Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny DiCarlo 
i zakochuje się w synu 
pana domu.

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Antidotum
- thriller 
Mylnie uznany 
za agenta FBI i poddany 
działaniu śmiercionośnego 
narkotyku były żołnierz 
walczy o życie, szukając 
antidotum.

21:55 Człowiek w ogniu 
Amerykanin po przejściach 
podejmuje się w Meksyku 
ochrony kilkuletniej córki 
bogatego biznesmena.

00:50 Ten niezręczny 
moment 

02:50 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny

06:20 Szpital - program 
obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:15 Dr House - serial
obyczajowy, USA

09:15 Magda M. 
- serial obyczajowy, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

16:55 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

19:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

20:00 Incydent 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. Jonathan 
Mostow, wyk. Kurt Russell, 
J.T. Walsh, Kathleen 
Quinlan, M.C. Gainey, 
Jack Noseworthy

22:05 Wydział 
wewnętrzny 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1990, reż. Mike Figgis, 
wyk. Richard Gere, Andy 
Garcia, Nancy Travis, 
Laurie Metcalf, Richard 
Bradford, William Bald-
win, Annabella Sciorra, 
Elijah Wood

00:25 Masters of Sex - serial
01:45 Moc Magii 
03:55 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Spadkobiercy
07:05 Turbo Fast
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
 Policjanci jadą do kobiety, 

ale nic nie wskazuje, by 
doniesienie było prawdzi-
we. Wkrótce funkcjonar-
iusze pojawią się tam 
znowu, ale tym razem 
zastaną dramatyczną 
sytuację... Mieszkanka 
podmiejskiego osiedla 
wzywa policję z powodu 
mężczyzny jedzącego 
maliny w jej ogrodzie...

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

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka

15:00 Esmeralda
- telenowela

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Martwa rzeka
 Oparta na faktach 

przerażająca opowieść na 
granicy horroru i thrillera 
psychologicznego. Trójka 
przyjaciół - Grace, jej 
chłopak Adam i młodsza 
siostra Lee postanawia 
wybrać się na wycieczkę 
po bagnistej rzece w 
północnej Australii. 

22:55 Bez reguł
01:00 STOP Drogówka
02:00 TAK czy NIE
03:00 Interwencja

- magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:30 Telezakupy
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem - serial 
kostiumowy, prod. Turcja

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

- serial kryminalny TVP
11:05 Krawcowa z Madrytu 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 Natura w Jedynce 

- Atlantyk. Z nieba do 
piekła - dokumentalny

13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:40 Leśniczówka 

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

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego 
17:18 Pogoda
17:35 Lekkoatletyka
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka
21:00 Korzenie - serial
22:55 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna - serial
23:50 Made in USSR - fi lm
00:55 Deborah - dramat
02:45 Tylko strach 

- dramat
04:25 Notacje 
04:40 Zakończenie dnia

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

- serial TVP
07:00 Synagoga Postępowa 
07:20 Makłowicz w podróży 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra2
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości - serial
13:55 Kolumbowie 
15:00 Bake off  - Ale ciacho! 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Czarna Perła - serial
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP

20:45 Kino relaks 
- Prada albo nic 
- komedia, prod. USA, 
Meksyk, 2011, reż. Angel 
Gracia, wyk. Alexa Vega, 
Camilla Belle, Wilmer 
Valderrama, Kuno Becker, 
Nicholas D’Agosto

22:40 Mordercze starcie
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2012, 
reż. William Kaufman, 
wyk. Cuba Gooding Jr, 
Dolph Lundgren, Claudia 
Bassols, Billy Murray

00:20 Zemsta o jasnych 
oczach 
- serial obyczajowy, 
prod. Francja, 2016

02:20 Glina - serial 
kryminalny TVP

04:10 Zakończenie dnia

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

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła 
10:30 Ukryta prawda 

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

- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

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

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Wrogowie publiczni 

- fi lm sensacyjny, USA/
Japonia, 2009, reż. Michael 
Mann, wyk. Christian 
Bale, Johnny Deep, Marion 
Cotillard, Stephen Graham, 
David Wenham, Stephen 
Dorff 

00:20 Pacifi c Rim 
- fi lm przygodowy, USA, 
2013, reż. Guillermo 
Del Toro, wyk. Charlie 
Hunnam, Idris Elba, Rinko 
Kikuchi, Charlie Day, Ron 
Perlman

03:00 Uwaga! - magazyn
03:25 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
prod. Polska

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

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
 Żona generała policji 

zostaje uprowadzona. 
Porywacze żądają okupu 
za życie kobiety. 

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

reporterów
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich

- serial komediowy

20:40 Kogel - Mogel
 - komedia
 Po emocjach 

związanych z egzaminami 
wstępnymi na wydział 
pedagogiki, Katarzyna 
Solska wraca do rodzinnej 
wsi. I tu czeka ją niespod-
zianka - rodzina bez jej 
wiedzy rozpoczęła przy-
gotowania do zaręczyn z 
bogatym sąsiadem Kolasą. 

22:55 Czy leci z nami 
pilot

00:50 Słaba płeć?
 - komedia romantyczna
 Zośka jest atrakcyjna, 

wykształcona i wie, czego 
chce. 

03:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Szlakiem Kolberga
- Marcin Wyrostek - repor-
taż, prod. Polska, 2017

08:30 Studio Kultura 
- rozmowy

08:45 Jańcio Wodnik - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
1993, reż. Jan Jakub Kolski, 
wyk. Franciszek Pieczka, 
Grażyna Błęcka Kolska, Bo-
gusław Linda, Katarzyna 
Aleksandrowicz, Olgierd 
Łukaszewicz, Wiesław 
Cichy, Renata Pałys

10:35 Strojenie instru-
mentów 
- fi lm animowany, 
prod. Polska, 2000, 
reż. Jerzy Kucia

11:00 Trzecia granica 
- serial TVP, prod. Węgry, 
Polska, 1975, reż. Wojciech 
Solarz, wyk. Borys 
Marynowski

13:10 Studio Kultura 
- rozmowy

13:30 Alicja 
- musical

15:10 Taśmy Kultury 
16:35 Cwał - komediodramat
18:30 Szaleństwo Majki 

Skowron - serial TVP
19:40 Informacje 

kulturalne 
20:00 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu 
- Pół żartem, pół serio 

20:05 Wieczór kinomana 
- Pół żartem, pół serio 
- komedia, prod. USA

22:15 Dziennik fi lozofa 
22:25 Pocztówki z wakacji 

- Wesele w Sorrento 
- komedia romantyczna

00:30 Portrety
- Eugeniusz Bodo
- za winy niepopełnione

01:35 Performance

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Niewolnica Victoria 
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

10:00 Gliniarz 
i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

14:00 Zbuntowany anioł 
15:55 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 W szczękach 
rekina 

21:55 Spartakus: 
Krew i piach 

23:00 Spartakus: 
Bogowie areny 
- dramat kostiumowy
Lanista Kwintus Lentulus 
Batiatus dąży do tego, aby 
jego szkoła gladiatorów 
zyskała miano najlepszej 
w całej Republice.

00:05 Wikingowie
- fabularny

01:00 Na jedwabnym 
szlaku 
- serial dokumentalny

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:55 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:20 Szpital - program 
obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:15 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

09:15 Magda M. - serial 
obyczajowy, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

16:55 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Raport mniejszości 
- fi lm S-F, USA, 
prod. 2002, 
reż. Steven Spielberg, 
wyk. Tom Cruise, Colin 
Farrell, Samantha Morton, 
Max Von Sydow, Lois 
Smith, Peter Stormare, 
Tim Blake Nelson, Kathryn 
Morris

23:05 Olimp 
- serial, Wielka 
Brytania, Kanada

00:05 Nebraska 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2014,
reż. Alexander Payne, 
wyk. Bruce Dern, 
Will Forte, June Squibb, 
Bob Odenkirk, Stacy 
Keach

02:30 Moc Magii

06:00 Spadkobiercy
07:05 Turbo Fast
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk 

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

- serial kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

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

- serial obyczajowy 
 Patrol 07 jedzie na 

wezwanie do domu 
małżeństwa, które 
zgłosiło, że zostało 
napadnięte, poturbowane 
i okradzione przez 
nieznanych sprawców. 

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Uliczny wojownik 
- pięść zabójcy

23:10 Wezwanie
 - thriller 
 Inspektor Hazel 

Micallef mieszka ze 
swoją chorą matką.  
Pewnego dnia przez 
przypadek znajduje 
w sąsiedztwie ofi arę mak-
abrycznego morderstwa.
Wraz z detektywem 
Greenem i i młodym 
policjantem wpada na 
trop podobnych zabójstw 
w różnych miejscach 
kraju. Miejscowy ksiądz 
wskazuje na związek tych 
zbrodni ze starożytnym 
rytuałem...

01:25 Tuż przed tragedią
02:30 Zagadkowe zgony
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów
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05:35 Telezakupy
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Wspaniałe stulecie: 

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

obyczajowy TVP
10:05 Komisarz Alex 
11:05 Krawcowa z Madrytu 

- serial, prod. Hiszpania
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy 

- Sięgnij po wołowinę
12:50 Natura w Jedynce 

- Dziki Park Yellowstone
13:50 Elif - serial, prod. Turcja
14:40 Opole na bis - koncert
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:40 Leśniczówka

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

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium Powsta-

nia Warszawskiego 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka 
21:00 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:30 Ojciec Mateusz - serial
23:25 Ocaleni - reality show
00:25 Wojsko - polskie.pl
00:50 Święty Augustyn 
02:40 Sprawa dla reportera
03:40 Korzenie - serial

05:15 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Na dobre i na złe
06:50 Podróże z historią 
07:20 Makłowicz w podróży 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
13:55 Kolumbowie - serial
14:55 Postaw na milion 

- teleturniej
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Czarna Perła - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami
19:35 Barwy szczęścia - serial

20:45 Kino relaks - Człowiek 
w żelaznej masce 
- fi lm przygodowo-histo-
ryczny, prod. USA, 
Wielka Brytania, 1998, 
reż. Randall Wallace

23:05 Kontakt
 - serial kryminalny, 
prod. Francja, 2016

00:05 Prada albo nic 
- komedia, prod. USA, 
Meksyk, 2011, reż. Angel 
Gracia, wyk. Alexa Vega, 
Camilla Belle

02:05 Jutro wstanę rano
i oparzę się herbatą

03:40 Sandro Zerafa
Urban Poetics 
- Warsaw Summer Jazz 
Days 2014 
- koncert

04:35 Zakończenie dnia

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

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

09:30 Szkoła 
10:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 19 + 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 
15:00 Kuchenne rewolucje 

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

- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:30 Zanim odejdą wody 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2010, 
reż. Todd Phillips, 
wyk. Robert Downey Jr., 
Zach Galifi anakis, 
Michelle Monaghan, 
Jamie Foxx, Juliette 
Lewis, Danny McBride

00:40 Ninja
- fi lm sensacyjny, USA, 
2009, reż. Isaac Florentine, 
wyk. Scott Adkins, Tsuy-
oshi Ihara, Mika Hijii, Todd 
Jensen, Togo Igawa

02:25 Uwaga! - magazyn
02:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
prod. Polska, 2013

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

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

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

- serial komediowy 
prod. Polska, 2001

20:00 Słaba płeć?
- komedia romantyczna

 Zośka jest atrakcyjna, 
wykształcona i wie,
czego chce. Rodzinne 
miasteczko zamieniła na 
warszawską korporację i 
pnie się po drabinie suk-
cesu, choć do raju jeszcze 
droga daleka. 

22:05 To Twoja wina
 Małżeństwo 

27-letniej Magdaleny 
Ozimek i 30-letniego 
Ryszarda przechodzi 
kryzys z powodu różnych 
temperamentów seksual-
nych nauczycielki 
i urzędnika. 

23:00 Nigdy więcej 
- thriller 

01:20 Zakończenie

08:00 Dezerterzy - Zbigniew 
Sajnóg - rozmowa

08:30 Informacje kulturalne 
08:50 Cwał - komediodramat, 

prod. Polska, 1995, 
reż. Krzysztof Zanussi, 
wyk. Bartosz Obuchowicz, 
Maja Komorowska

11:00 Trzecia granica 
- serial TVP, prod. Węgry, 
Polska, 1975

13:05 Studio Kultura
13:25 Chopin. Pragnienie 

miłości - dramat, prod. 
Polska, 2002, reż. Jerzy 
Antczak, wyk. Danuta 
Stenka, Adam Woronow-
icz, Bożena Stachura, 
Andrzej Zieliński

15:40 Taśmy Kultury - Mit Niki-
fora - fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, 1988, reż. 
Krzysztof Miklaszewski

16:05 Taśmy Kultury - Ignacy 
Jan Paderewski - cykl 
dokumentalny

16:40 Weiser
- dramat 
psychologiczny,
prod. Polska, Niemcy, 
Dania, 2000, reż. Wojciech 
Marczewski, wyk. Marek 
Kondrat, Krystyna Janda, 
Juliane Kohler

18:35 Scena Klasyczna - 17 
Marta Chlebicka - koncert

19:15 Szaleństwo Majki 
Skowron - serial TVP

20:30 Konkurs Eurowizji 
dla Młodych Muzyków 

22:15 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Mały wielki 
człowiek - western

00:35 Dziennik fi lozofa
00:50 Kino nocne - Huba 

- dramat obyczajowy
02:05 Taśmy Kultury 
03:05 Girl Guide - komedia

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Niewolnica Victoria 
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:00 Zbuntowany anioł 
Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny DiCarlo 
i zakochuje się w synu 
pana domu.

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Ten niezręczny 
moment 
- komedia romantyczna
Trzech najlepszych przy-
jaciół dopada refl eksja na 
temat spraw sercowych.

21:55 Sydney i siedmiu 
nieudaczników 
Sidney zostaje 
wyrzucona przez bractwo 
Kappa. Dziewczyna 
przeprowadza się do 
mieszkania z siedmioma 
nieudacznikami, których 
namawia, aby wzięli 
udział w wyborach stu-
denckich.

00:05 Ostatni dom po lewej 
02:15 Biesiada na cztery 

pory roku - serial
03:50 Taki jest świat 
04:20 Menu na miarę

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:20 Szpital - program 
obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:15 Dr House - serial 
obyczajowy, USA

09:15 Magda M. - serial obycza-
jowy, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

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

16:55 Dr House - serial
obyczajowy, USA

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Złote dziecko 
- fi lm komedia, USA, 1986, 
reż. Michael Ritchie, wyk. 
Eddie Murphy, Charles 
Dance, Charlotte Lewis, 
J.L. Reate, Victor Wong, 
Randall ‘Tex’ Cobb

22:05 Lucyfer 
- serial, USA

23:05 Rush 
- serial, USA

00:05 Wierny ogrodnik 
- fi lm sensacyjny, 
Niemcy, Wielka 
Brytania, USA, 2005, 
reż. Fernando Meirelles, 
wyk. Ralph Fiennes, 
Rachel Weisz, Hubert 
Koundé, Bill Nighy, 
Archie Panjabi, Pete 
Postlethwaite

02:45 Moc Magii

06:00 Spadkobiercy
07:05 Turbo Fast
08:00 Drużyna A
09:00 Detektyw Monk

- serial kryminalny
10:00 Na Patrolu
  Policjanci zostali wezwani 

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

11:00 Drużyna A
12:00 Detektyw Monk - serial 

kryminalny
13:00 Detektywi w akcji 

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

- serial obyczajowy 

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

 - serial kryminalny 
 Wach i Walczak rozwiązują 

sprawę morderstwa na 
działkach za miastem. 
Grupa młodych ludzi 
pojechała tam na imprezę 
i jedną z dziewcząt, 
Wiktorię, znaleziono rano 
martwą. 

21:00 Pakt milczenia
  - thriller
 Film opowiada historię 

czterech studentów 
związanych ze sobą 
niezwykłym rodowodem. 

23:05 Telefon - thriller 
00:50 Tuż przed tragedią
01:55 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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17.09

18.08

19.08

20.08

21.08

22.08

23.08

Jacka, Anity
Dzień Pozytywnie Zakręconych

Heleny, Ilony

Bolesława, Julisza, Ezechiela
Światowy Dzień Fotografii

Bernarda, Samuela
Dzień wyznawania miłości

Joanny, Wiktorii, Franciszka
Światowy Dzień Optymisty

Cezarego, Marii
Dzień Pracownika Ochrony

Róży, Apolinarego
Europejski Dzień Pamięci Ofiar Na-
zizmu i Stalinizmu

Telefony alarmowe
Telefon ratunkowy - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie wod.-kan. - 994
Straż pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 3772222; 
Lubsko - 68 3725210
Pogotowie ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 3672929; Lubsko 
- 683720390
Policja
Żary - 68 4763311; Żagań - 68 3681810; Lubsko 
- 68 3720122; Jasień - 68 3710897
Szpitale
105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią - 
Żary - 68 4707810; Żagań - 68 4771214; 
Szpital Na Wyspie - Żary - 68 4757600
Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 4794600 lub 68 4794601 lub 
Dział Obsługi Klienta - 68 4794644
MPOiRD Żagań - 68 4772940 lub Sekcja Obsłu-
gi Klienta - 68 4773729
ŻWIK Żagań - 68 3773975; 
obsługa klienta - 68 4777888
ZWiK Żary - 68 4794610 lub 68 4794611
PGKiM Lubsko - 68 4577700; zgłaszanie awarii 
po godzinie 15:00 i w weekendy - 68 457 7730
LWiK Lubsko - 68 3721982
lub Biuro Obsługi Klienta - 68 4704999
Zakład Komunalny Jasień - 68 3710849

AUTOREKLAMA

ZIELONA GÓRA/OCHLA LATO PLONAMI BOGATE
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli zaprasza w nie-
dzielę, 26 sierpnia, w godz. 11:00 – 17:00 na kolejna edycję proz-
drowotnej imprezy plenerowej pt. „Lato plonami bogate”. Zapro-
szenie skierowane jest do wszystkich, którzy myślą o zdrowiu, 
działają dla zdrowia i pragną być zdrowi. 

PROGRAM 
„Dobra rada nieraz lepsza od złota” - pokazy, warsztaty i prelekcje 
zielarskie. Usłyszymy o najzdrowszym produkcie świata „natto” 
kiszonej soi oraz o poście leczniczym doktor Ewy Dąbrowskiej. 
warsztaty kiszenia ogórków i kapusty przypomną nam – czemu 
warto posiadać kiszonki w przydomowej spiżarni. 
„Trzeba ukochać pracę rolnika, ona daje chleb. to najlepsza w kra-
ju fabryka” - dawne zajęcia gospodarcze: przetwórstwa ziarna, 
wypieku chleba, wyrobu sera, wyrobu masła , ziemniaków. degu-

stacja regionalnych potraw, herbatek i lemoniady ziołowej. 
„Zawsze do zdrowia dobrego trzeba serca wesołego” - muzyka 
zespołów folklorystycznych:
- „Perły Sumsiodki” z Siedlca – folklor wielkopolski
- regionalny zespół śpiewaczy z Letnina „kresowianka” – folklor 
z przedwojennych okolic Lwowa
- koncert solowy akordeon i śpiew Grzegorz Więckowski 
„Ojczyzna mieści się w granicach serca” - z okazji obchodów 
100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zaprezentu-
jemy w chacie ze wsi Łomnica niepowtarzalną lekcję historii 
w formie multimedialnej prezentacji. 
W programie również letnie zabawy podwórkowe i konkursy dla 
dzieci poprowadzą harcerze hufca ZHP i ZHR z Zielonej Góry 
oraz jarmark rękodzieła ludowego, wyrobów regionalnych, 
mała gastronomia i inne atrakcje. 
Wstęp 8zł/os. Dzieci do 7 roku życia bezpłatnie.
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KRZYŻÓWKA

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

303. BITWA O ANGLIĘ (2D napisy)
OD 17.08 DO 20.08 ORAZ 22.08 I 23.08 – GODZ. 18:00 I 20:00; 21.08 – GODZ. 
17:00 I 21:00 
CO W TRAWIE PISZCZY (2D dubbing)
OD 17.08 DO 20.08 ORAZ 22.08 I 23.08 – GODZ. 16:00; 21.08 – GODZ. 15:30
DKF – DO ZOBACZENIA W ZAŚWIATACH
21.08 – GODZ. 19:00

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

REKLAMA AUTOREKLAMA
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