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Trzeba też ćwiczyć na 
profesjonalnym stole, 

którego akurat teraz nie mam. 
Jestem zdany na maszyny. 27° 17°
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Mistrz Polski w armwrestlingu Rafał  Fiołek
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Strajk nauczycieli zawie-
szony. Wszyscy odetchnę-
li z ulgą. Szczególnie ro-
dzice i tegoroczni maturzy-
ści. Zmartwili się z pew-
nością różni politycy, któ-
rzy jeden przez drugie-
go przekonywali, że „na-
leży dać”, bo „zły rząd nie 
daje”, a oni, jak tylko bę-
dą rządzić, to natychmiast 
„dadzą”. Trzeba tylko na 
nich głosować i już. Oczy-
wiście nikt z tych „dobro-
czyńców” nie zająknął się 
na temat zmian, które na-
leżałoby dokonać w syste-
mie. Postulaty części śro-
dowisk politycznych o po-
trzebie np. wprowadzenia 
bonu oświatowego, co za-
sadniczo zmieniłoby fi nan-
sowanie szkół, są zagłusza-

ne populistycznymi hasła-
mi o „potrzebie wspiera-
nia oświaty”, których jedy-
ną zaletą jest to, że ładnie 
brzmią. Przedłużanie pro-
testu nikomu już nie słu-
żyło. Rodzice mieli proble-
my, bo co zrobić z dziećmi, 
które nie chodzą do szko-
ły, a przecież trzeba nad ni-
mi sprawować opiekę. Nie 
każdego stać na wynaję-
cie opiekunki, czy wzię-
cie bezpłatnego urlopu. 
Nie każdy mieszka blisko 
dziadków. Strajk od począt-
ku budził mieszane uczu-
cia. Trudno nie zgodzić się 
z postulatami godnego za-
robku za wykonywaną pra-
cę. Każdy chce lepiej zara-
biać. Należy jednak wziąć 
pod uwagę, że edukacja to 

specyfi czna branża, podob-
nie jak służba zdrowia. Nie 
bez przyczyny więc sły-
chać z wielu stron, że for-
ma strajku, która polega na 
zaprzestaniu prowadzenia 
lekcji, jest niedopuszczal-
na. Można zgłosić postu-
laty, ofl agować się, utwo-
rzyć tzw. „miasteczka pro-
testu”, ale jednocześnie 
prowadzić zajęcia. Tak du-
żej luki w zajęciach, ja-
ką spowodował wielodnio-
wy strajk, nadrobić się nie 
da. Trzeba powiedzieć so-
bie jasno - szkoła nie jest 
dla nauczycieli - szkoła jest 
dla uczniów. Należy jedno-
cześnie dodać, że praca na-
uczyciela, to nie działal-
ność charytatywna.

Nie ma zwycięzców 

i zwyciężonych. Problem 
pozostał, ale jest czas, żeby 
zastanowić się nad mode-
lem funkcjonowania oświa-
ty i przygotowaniem roz-
wiązań. Większość nauczy-
cieli nie wyobraża sobie 
zniesienia Karty Nauczy-
ciela, nie wyobraża sobie 
funkcjonowania na wolnym 
rynku, podobnie jak funk-
cjonują pracownicy innych 
branż. Najprościej w takiej 
sytuacji oskarżać rząd i do-
magać się wyższych pensji. 
To jednak droga donikąd. 
Niczego w dłuższej per-
spektywie nie zmieni. Stra-
cą jedynie kolejne roczniki 
młodych Polaków, bo samo 
podwyższanie pensji nie 
jest receptą na dobrą edu-
kację. PAS

Jest czas na dokonanie zmian

ŻARY W związku z organizacją imprezy masowej „Żarska Majówka 2019” szyku-
ją się utrudnienia w ruchu. Od godz. 18:00 we wtorek 30 kwietnia do godz. 10:00 
w czwartek 2 maja zamknięty będzie wjazd do Rynku. PAS

Utrudnienia

Szanowni Czytelnicy, 
następny numer „Mojej Gazety” 

ukaże się w piątek, 10 maja. 
Życzymy Wszystkim dobrej zabawy 

i odpoczynku podczas majówki 
i całego długiego weekendu. 

Redakcja „Mojej Gazety”

Uwaga!
REKLAMA
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Bezpieczeństwo 
najważniejsze
GMINA ŻARY 
Kolejna 
jednostka 
Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
z terenu gminy 
otrzyma nowy 
wóz bojowy. 
Tylko część 
środków na ten 
cel pochodzić 
będzie z budżetu 
gminy. Reszta to 
pozyskane środki 
zewnętrzne.

- Złożyłem wniosek o wspar-
cie i cieszę się bardzo, że zo-
stał zaakceptowany przez 
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, Ko-
mendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
oraz Prezesa Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska w Warszawie - mó-
wi wójt gminy Leszek Mro-
żek. - Można powiedzieć, że 
te trzy instytucje złożyły się 
wspólnie z gminą na nowy 
samochód dla OSP Bieniów.

Gmina z własnego 
budżetu wyda około 230 ty-
sięcy. 17 kwietnia w Kożu-
chowie odbyła się uroczy-
stość, podczas której wójt 
odebrał promesę na 530 
tys. Samochód dla straża-
ków - jak przewiduje wójt 
- będzie kosztował w gra-

nicach 760-780 tysięcy zło-
tych. Dokładna kwota bę-
dzie znana po rozstrzygnię-
ciu przetargu.

Nie pierwszy taki 
samochód
Jednostka OSP z Bieniowa 
jest piątą z kolei na terenie 
gminy Żary, która będzie 
wyposażona w nowocze-
sny samochód do prowa-
dzenia akcji ratowniczo-
-gaśniczych. Warto nad-
mienić, że cztery dotych-
czas zakupione samochody 
nie obciążały tylko i wy-
łącznie gminnego budżetu. 
Na wszystkie pozyskiwane 

było dofinansowanie. 
- Starałem się robić 

tak, aby na każde auto szło 
jak najmniej pieniędzy z 
budżetu gminy i to się do 
tej pory udawało - nie kryje 
zadowolenia wójt Mrożek. 
- To piąty rok mojej pracy 
na stanowisku wójta i pią-
ty nowoczesny samochód 
strażacki pojawi się w na-
szej gminie.

Ostatnią jednostką 
gminną bez nowego auta 
jest już tylko OSP w Mar-
szowie. Wójt deklaruje, że 
jeśli tylko będą możliwości 
starania się o kolejne dofi-
nansowanie na ten cel, to 

na pewno z tego skorzysta. 
- Gdyby to się udało, 

wtedy już wszystkie nasze 
jednostki byłyby wyposa-
żone w nowoczesne pojaz-
dy - mówi Leszek Mrożek.

Nie koniec potrzeb
Średnie samochody stra-
żackie w każdej jednostce 
to nie koniec. Wójt planu-
je w kolejnym etapie zakup 
przynajmniej dwóch lub 
trzech tak zwanych samo-
chodów lekkich. Są one na 
tyle wyposażone, że mogą 
poradzić sobie z zagasze-
niem niewielkiego, czy do-
piero powstającego poża-

ru. Można też nimi łatwiej  
i szybciej dotrzeć na miej-
sce zdarzenia. 

Są też inne potrzeby, 
takie jak chociażby zuży-
wająca się odzież ochron-
na, a nie są to tanie rzeczy. 
Na tym jednak nie można 
oszczędzać. Ale są też i in-
ne okazje, nie tylko dorocz-
ne strażackie święto, pod-
czas których strażak po-
winien elegancko i godnie 
prezentować się w mundu-
rze galowym. 

- Strażacy ochotni-
cy zawsze są do dyspozy-
cji i wyjeżdżają do różnych 
zdarzeń, jeśli tylko jest ta-

ka potrzeba - mówi wójt. 
- A dzięki tym zakupom, 
mogą pracować na nowo-
czesnym sprzęcie, który 
przede wszystkim chroni 
ich samych.

Dziś strażacy nie oba-
wiają się, że po wjechaniu 
w trudny teren, ich samo-
chód się zakopie, tak jak 
to było ze starymi Stara-
mi. Specjalne podwyższo-
ne podwozia z napędem na 
wszystkie osie są o wiele 
bardziej funkcjonalne i nie-
zawodne. Podczas pożarów 
lasów, czy łąk, zawsze była 
obawa, czy w decydującym 
momencie samochód zdąży 
uciec przed rozprzestrze-
niającym się ogniem. Dziś 
nowe pojazdy wyposażone 
są w zraszacze, które chro-
nią je z każdej strony przed 
zbliżającym się ogniem. 

Pozostały procedury
Samochód dla jednostki  
w Bieniowie pojawi się naj-
wcześniej we wrześniu lub 
październiku. Gmina musi 
przygotować specyfikację, 
ogłosić przetarg i wyłonić 
wykonawcę zlecenia. Naj-
ważniejsze, że pieniądze na 
ten cel są już zapewnione, 
więc strażakom z Bieniowa 
nie pozostaje już nic inne-
go, jak cierpliwie czekać na 
obiecany samochód.

Andrzej Buczyński

Kolejne nowe wozy dla strażaków
REGION 
Osiemnaście lubuskich 
jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej wzbogaci 
się o nowy sprzęt. 
Jest to możliwe dzięki 
dofinansowaniu  
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Lubuskie 
2020 o łącznej wartości 
11,6 mln zł.

- To niesłychanie ważny projekt w zakre-
sie bezpieczeństwa i wsparcia krajowego 
systemu ratownictwa przeciwpożarowe-
go. I jest to kolejny projekt w tej edycji 
RPO. W regionie od lat stawimy na bez-
pieczeństwo, dlatego partnerstwo gmin 
jest niesłychanie ważne - mówiła marsza-
łek Elżbieta Anna Polak podczas uroczy-
stego podpisania umowy.

Łączna wartość projektu to 14,6 mln. 
zł, z czego 11,2 mln. zł to unijne dofinan-
sowanie. To jednak nie pierwszy tego ty-
pu projekt OSP, który otrzymał wsparcie. 

- Wcześniej, w ramach LRPO, któ-
ry osobiście nadzorowałam wspólnie  
z INTERREGIEM zakupiliśmy 35 po-
jazdów - podkreślała marszałek Polak.  
- W ciągu 15 lat obecności Polski w UE 
jednym z największych beneficjentów są 
właśnie strażacy – zarówno ochotnicy, jak 
i zawodowi - dodała.

W ciągu 15 lat do lubuskich jedno-
stek trafiło łącznie 100 nowych samocho-
dów. Tym razem nowe wozy trafią mię-
dzy innymi do jednostek OSP w Trzebie-
lu, Jasieniu i Lipinkach Łużyckich.

- Warto podkreślić, że Unia jest 
wszechobecna i od momentu wstąpie-
nia Polski do UE, tutaj na polsko-nie-
mieckim pograniczu możemy realizować 
wiele ważnych projektów - mówi sena-
tor Waldemar Sługocki. - Zdajemy so-
bie sprawę, że straż pożarna, to nie tyl-
ko krajowy system ratownictwa medycz-
nego, ale także wiele funkcji ważnych 
z punktu widzenia małych miasteczek  
i małych środowisk. 

lubuskie.pl, oprac. ATB

Wójt Leszek Mrożek otrzymał oficjalne pismo informujące o przyznanym dofinansowaniu fot. gmina Żary



Moja Gazeta       26 kwietnia 2019 5

REKLAMA

AKTUALNOŚCI

ŻARY Problemy z parkowaniem na osiedlach

Coraz ciaśniej, a w dodatku 
ciemno na parkingu
Dawno minęły 
czasy, kiedy to 
mieszkańcy 
osiedli 
swobodnie 
parkowali 
samochody tuż 
przy swoich 
blokach.

Samochodów stale przyby-
wa, a posiadanie przez jed-
ną rodzinę kilku pojazdów 
nie jest już żadnym synoni-
mem luksusu. Od czasu do 
czasu pojawiają się dodat-
kowe miejsca postojowe, 
ale ich ilość nie nadąża za 
wzrostem liczby aut.

Na żarskim osie-
dlu muzyków sytuację po-

prawiły nieco remonty ulic 
Moniuszki i Wieniawskie-
go. Jednak nowe parkingi 
szybko się zapełniły. Szu-
kając wolnych miejsc, co-
raz więcej osób zostawia na 
noc swoje auta na parkingu 
przy pływalni Wodnik. Pro-
blemem jest jednak to, że 
oświetlenie tego parkingu 
zostaje na noc wyłączane.

W późnych godzinach 
nocnych kierowcy nie czują 
się tam bezpiecznie. Do te-
go dochodzi zlokalizowany 
na placu paczkomat - jeśli 
komuś przed północą przy-
pomni się o odebraniu pilnej 
przesyłki, musi liczyć się  
z wyciąganiem paczki  
w otoczeniu ciemności. 

Osiedle od lat cier-

pi na niedobór miejsc par-
kingowych - mówi żarski 
radny Grzegorz Chmielew-
ski. - Kilku mieszkańców 
skarżyło się na brak noc-
nego oświetlenia parkingu 
przy Wodniku i w związku 
z tym złożyłem interpela-
cję do urzędu miasta z proś-
bą o rozważenie możliwo-
ści oświetlania tego terenu 

przez całą noc.
Miejmy nadzieję, że 

sprawa zostanie szybko zała-
twiona, zgodnie z oczekiwa-
niami osób korzystających 
z tego miejsca, a przy cało-
nocnym oświetleniu więcej 
osób będzie zostawiać tam 
auta, bez strachu, że ciemno-
ści przyciągną wandali i zło-
dziei. ATBNa oświetlonym terenie każdy czuje się bezpieczniej fot. Andrzej Buczyński

Oświetlenie ulicy Wieniawskiego nie dociera za daleko fot. Andrzej Buczyński



26 kwietnia 2019       Moja Gazeta6 AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

REGION 
Funkcjonariusze 
Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży 
Granicznej 
w czasie Świąt 
Wielkanocnych 
wylegitymowali 
1 395 osób 
w tym 1 110 
cudzoziemców.
Kontrole przeprowadza-
ne przez funkcjonariuszy z  
Placówek Nadodrzańskie-

go Oddziału Straży Gra-
nicznej w okresie świątecz-
nych dni ukierunkowane 
były na zwalczanie i zapo-
bieganie nielegalnej migra-
cji. Na terenie trzech woje-
wództw: lubuskiego, wiel-
kopolskiego i dolnośląskie-
go funkcjonariusze ujawnili 
i zatrzymali 18 cudzoziem-
ców, którzy złamali prawo. 
Najliczniejszą grupą by-
li obywatele Ukrainy - 12 
z nich przebywało na tery-
torium Polski nie mając od-
powiednich dokumentów 

pobytowych. Kolejnych 6 
cudzoziemców (3 obywa-
teli Białorusi, 1 obywatela 
Turcji, Etiopii oraz Wietna-
mu) funkcjonariusze ujaw-
nili lub zatrzymali podczas 
kontroli legalności poby-
tu. Obcokrajowcy przeter-
minowali swój pobyt na te-
rytorium państw Schengen 
bądź nie posiadali doku-
mentów pobytowych, któ-
re pozwoliłyby im przekro-
czyć granicę i przebywać 
legalnie na terytorium Pol-
ski. PAS

Święta od służby 
nie zwalniają

ŻARY Starsze 
i młodsze. 
Sześćdziesiąt 
pań przez 
sześć tygodni 
uczestniczyło 
w zajęciach 
samoobrony.
Projekt „Bezpieczne Ża-
ry, bezpieczna żaranka” 
i  „Bezpieczne Żary, bez-
pieczna gimnazjalistka”, 
w ramach którego już po 
raz czwarty, przygotowa-
ne były zajęcia z samo-
obrony dla kobiet, cie-
szył się sporym zaintere-

sowaniem. Początkowo 
projekt był kierowany do 
pełnoletnich kobiet. Od 
dwóch lat mogą w nim 
uczestniczyć także uczen-
nice gimnazjów oraz 
siódmych i ósmych klas 
szkół podstawowych. 
Podczas zajęć uczestnicz-
ki poznają pod okiem in-
struktora, w teorii i prak-
tyce, sztukę samoobrony. 
Ważnym elementem pro-
gramu zajęć są też zagad-
nienia dotyczące udzie-
lania pierwszej pomo-
cy, asertywności i pra-
wa w zakresie obrony ko-

niecznej. Zajęcia z udzie-
lania pierwszej pomo-
cy prowadziła Jadwiga 
Szkopińska, o problema-
tyce prawnej, związanej 
z przemocą mówiła praw-
nik Karolina Kaczmar-
ska z urzędu miejskiego, 
a o asertywności strażnik 
miejska Teresa Kacprzak. 
W projekt zaangażowana 
jest także Miejska Komi-
sja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, 
stąd uczestniczki mogły 
skorzystać także z wie-
dzy terapeutów uzależ-
nień. PAS

Same się 
obronią

KRAJ W życie 
wchodzą 
ważne zmiany 
dotyczące opłat 
za dokumentację 
medyczną.
Od 4maja 2019 r. udostępnie-
nie dokumentacji medycznej 
pacjentowi lub jego przedsta-
wicielowi ustawowemu będzie 

bezpłatne. Dotyczy to jednak 
tylko dokumentów udostępnia-
nych Pacjentowi po raz pierw-
szy. 

Wniosek o udostępnienie 
dokumentacji medycznej mo-
że dotyczyć całej dokumentacji 
medycznej pacjenta lub tylko 
wybranej jej części. Taki wnio-
sek zostanie zrealizowany przez 
placówkę medyczną bezpłat-

nie. Przy następnym udostęp-
nieniu tych samych dokumen-
tów placówka medyczna będzie 
mogła pobrać stosowną opłatę. 

Placówka medyczna jest 
zobowiązana do bezpłatne-
go udostępnienia dokumenta-
cji medycznej za każdym razem, 
kiedy wniosek dotyczy doku-
mentów, których Pacjent wcze-
śniej nie otrzymał. 

Na potrzebę wprowadze-
nia zmian w przepisach prawa 
od dłuższego czasu wskazywał 
rzecznik praw pacjenta Bartło-
miej Chmielowiec, skutecz-
nie o nie zabiegając i aktywnie 
uczestnicząc w pracach na ko-
lejnych etapach legislacyjnych. 

Rzecznik Praw Pacjen-
ta będzie monitorował stoso-
wanie przez placówki medycz-

ne nowych przepisów w po-
wyższych zakresie. Nierespek-
towanie tych uprawnień wo-
bec pacjentów będzie rozpatry-
wane w kontekście stosowania 
praktyki naruszającej zbiorowe 
prawa pacjentów - informują 
urzędnicy Departamentu Dialo-
gu Społecznego i Komunikacji 
Biura Rzecznika Praw Pacjenta. 
oprac. PAS

Dokumentacja medyczna już bezpłatnie

AUTOREKLAMA

Kurs ruszył 8 marca. Po sześciu tygodniach uczestniczki odebrały certyfikaty jego ukoń-
czenia fot.UM Żary

Wśród legitymowanych cudzoziemców 18 było w Polsce niezgodnie z przepisami fot.Nadodrzań-
ski Oddział SG
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KRAJ Od 
kwietnia tego 
roku do końca 
marca 2020 r. 
obowiązywać 
będą nowe, 
wyższe kwoty 
odszkodowań 
z tytułu 
wypadków przy 
pracy i chorób 
zawodowych.
Za każdy procent trwa-
łego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu Za-
kład Ubezpieczeń Społecz-
nych wypłaci 917 złotych, 
a nie jak dotąd 854 zło-
te. Jednorazowe odszkodo-
wanie związane z wypad-
kiem przy pracy lub cho-
robą zawodową przysługu-
je osobom objętym ubez-
pieczeniem wypadkowym. 
Uszczerbek na zdrowiu 
musi być stały albo długo-
trwały. Stały oznacza takie 
naruszenie sprawności or-
ganizmu, które nie rokuje 
szans na jakąkolwiek po-

prawę. Długotrwały zaś 
trwa przez ponad 6 miesię-
cy, ale jest możliwa popra-
wa stanu zdrowia. 

O wypłacie jedno-
razowego odszkodowania 
decyduje lekarz orzecznik 
Zakładu Ubezpieczeń Spo-

łecznych. Ocenia on sto-
pień uszczerbku na zdro-
wiu i jego związek z wy-
padkiem przy pracy lub 

chorobą zawodową. Ba-
danie odbywa się po za-
kończeniu leczenia i reha-
bilitacji. Jednorazowe od-

szkodowanie z ZUS przy-
znawane jest w wysoko-
ści 20% przeciętnego wy-
nagrodzenia za każdy pro-
cent stałego lub długotrwa-
łego uszczerbku na zdro-
wiu. Kwota, która przy-
sługuje za jeden procent 
uszczerbku zmienia się raz 
w roku i jej stawka obo-
wiązuje od 1 kwietnia da-
nego roku do 31 marca na-
stępnego roku. 

- W związku z orze-
czeniem o całkowitej nie-
zdolności do pracy i do sa-
modzielnej egzystencji 
przysługuje zaś kwota jed-
norazowego odszkodowa-
nia w wysokości 16 tysię-
cy 50 złotych. Do jedno-
razowego odszkodowania 
ma prawo również rodzina 
osoby, która uległa wypad-
kowi i wskutek tego zmar-
ła. To odszkodowanie od 
1 kwietnia wynosi 82 tysią-
ce 531 złotych - informu-
je Agata Muchowska, re-
gionalny rzecznik prasowy 
ZUS województwa lubu-
skiego. PAS

Wyższe odszkodowania z ZUS

Poszkodowani mogą liczyć na większe kwoty odszkodowań fot.Andrzej Buczyński
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AKTUALNOŚCI

ŻARY Mistrz 
scenicznego 
dowcipu - Alosza 
Awdiejew wraz 
z towarzyszącymi 
muzykami 
zagwarantuje 
świetną zabawę 
podczas żarskiej 
majówki. Będzie 
można ubawić się 
do łez i poczuć sporą 
dawkę pozytywnej 
energii.
Alosza Awdiejew miał wystąpić 
w Żarach jesienią ubiegłego ro-
ku. Niestety, ale choroba spowo-
dowała, że trafił do szpitala - wy-
stęp trzeba było odwołać. Miło-
śnicy talentu i muzyki, którą wy-
konuje krakowski artysta, docze-
kają się jednak występu i to cał-
kowicie za darmo. Artyście zale-
żało na występie w Żarach, dlate-
go zagra i zaśpiewa 1 maja pod-
czas Żarskiej Majówki, w Rynku 
o godz. 19:30.

Alosza nie zwalnia tem-
pa. Przygotował specjalny recital 

jubileuszowy „Ech raz, jeszcze 
raz”, nie tylko z okazji nadcho-
dzącego 45-lecia jubileuszu pracy 
artystycznej i współpracy z kra-
kowską „Piwnicą pod Baranami”. 

Artysta od przeszło 50 lat miesz-
ka w Polsce a od ćwierć wieku 
jest „legalnym Polakiem”. Dla-
czego „legalnym”? Dlatego, że 
minęło już 25 lat od chwili, kie-

dy uzyskał polskie obywatelstwo. 
Jak sam żartuje - Polakiem jest „z 
wyboru a nie z przymusu”.

To jednak nie koniec ju-
bileuszy. Alosza Awdiejew już 

w przyszłym roku będzie obcho-
dzić swoje 80. urodziny. Nikt 
nie chce w to wierzyć, nawet 
sam Alosza. Postanowił więc, że 
w tym - tak bogatym w jubile-
usze czasie, będzie blisko swoich 
przyjaciół, fanów i miłośników 
dobrej muzyki. Odwiedzi wie-
le większych i mniejszych miast. 
Do współpracy zaprosił wybit-
nych muzyków: grającego na 
skrzypcach Michała Półtoraka, 
szefa muzycznego „Piwnicy pod 
Baranami”, muzyka z którym na-
grywał swoje pierwsze płyty oraz 
kontrabasistę Kazimierza Adam-
czyka, który od początku towa-
rzyszy Aloszy w artystycznej 
drodze. 

Podczas występu będzie 
można posłuchać porywających 
piosenek. Alosza Awdiejew wraz 
z towarzyszącymi muzykami wy-
czaruje na gitarze niezwykłe kli-
maty piosenek żydowskich, ro-
syjskich romansów, piosenek 
szemranego półświatka Odessy, 
czy pieśni cygańskich. To wszyst-
ko okrasi znakomitym dowcipem. 
Będzie więc można się pośmiać 
i wspólnie pośpiewać. PAS

Alosza rozbawi i rozśpiewa

W składzie zespołu zamiast gitarzysty Marka Piątka, pojawił się skrzypek, szef muzyczny „Piwnicy pod Baranami” 
Michał Półtorak fot.Pagram
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ŻARY Adrian 
Rezlerski, policjant 
z żarskiej komendy 
świetnie spisał się 
w Poznaniu podczas  
II Mistrzostw Policji 
w podciąganiu  
na drążku.
Organizatorem mistrzostw był 
Zarząd Terenowy Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawo-
dowego Policjantów OPP w Po-
znaniu. W zawodach wystarto-
wało 28 zawodników w tym 4 
policjantki. Funkcjonariusze re-
prezentowali pięć województw: 
pomorskie, kujawsko-pomor-
skie, śląskie, lubuskie i wielko-
polskie. 

Reprezentantem woje-
wództwa lubuskiego był sierż. 
szt. Adrian Rezlerski z Komen-

dy Powiatowej Policji w Żarach, 
który po raz pierwszy uczest-
niczył w tego typu zmaganiach 
i zajął III miejsce z rezultatem 47 
podciągnięć. Adriana o włos wy-
przedzili sierż. szt. Adam Bie-
dziak z OPP w Katowicach z wy-
nikiem 51 powtórzeń, który zajął 
I miejsce oraz sierż. Jakub Tim 
z KWP w Poznaniu, który za-
jął II miejsce z wynikiem 49 po-
wtórzeń. Rywalizacja była zacię-
ta, ale poziom jaki reprezentowa-
li uczestnicy bardzo wyrównany. 
Wśród kobiet najlepsza była st. 
post. Hanna Perz z KP Poznań 
Wilda z wynikiem 27 powtórzeń.

Podczas zawodów ściśle 
obowiązywały zasady. Zawod-
nik rozpoczynał podciąganie od 
pełnego wyprostu ramion, po ko-
mendzie „start” podciągał się do 
momentu aż broda znajdzie się 

nad drążkiem, a następnie opusz-
czał się w dół do pełnego wypro-
stu w stawach łokciowych - nie 
jest to prosta sprawa, a dyscypli-
na ta wymaga wielkiego wysiłku 
i sprawności fizycznej.

Sierż. szt. Adrian Rezlerski 
ukończył Zamiejscowy Wydział 
Kultury Fizycznej w Gorzowie 
Wlkp. Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu. Od lat 
pasjonuje się sportem, szczegól-
nie treningiem funkcjonalnym, 
poprawą wszystkich cech moto-
rycznych tj. szybkości, dynami-
ki, siły i wytrzymałości, a tak-
że sztukami walki: boks, mma. 
Ukończył szkolenie z zakresu 
cross treningu, wcześniej treno-
wał zapasy teraz jest instrukto-
rem sportów walki - zapasów. To 
wszystko pozwoliło mu osiągnąć 
tak dobry wynik. PAS

Jeden z najlepszych w... podciąganiu

KRAJ Każdego 
roku w okresie 
wiosennym 
dochodzi 
do pożarów 
spowodowanych 
wypalaniem traw 
i nieużytków 
rolnych. Proceder 
ten nie tylko 
w znacznym 
stopniu niszczy 
przyrodę, ale jest 
również bardzo 
niebezpieczny

Ryzyko, jakie niesie ze so-
bą wypalanie traw, jest 
ogromne. Ogień jest ży-
wiołem i nigdy nie może-

my mieć pewności, że bę-
dziemy w stanie go opa-
nować. Chwila nieuwa-
gi, silniejszy podmuch 
wiatru czy ukształtowa-
nie terenu mogą spowodo-
wać znacznie większy po-
żar. Wówczas ewentualne 
konsekwencje są napraw-
dę poważne. Niekontrolo-
wany, podsycany wiatrem 
ogień może łatwo prze-
nieść się na zabudowania 
czy tereny leśne, powodu-
jąc duże straty. Ogień mo-
że być niebezpieczny tak-
że dla osób postronnych 
oraz tych, które go wznie-
cają. Bardzo często wypa-
lane łąki znajdują się przy 
drogach. Wówczas dym 
może poważnie ograniczać 

widoczność kierowcom, 
co stwarza dodatkowe za-
grożenie.

Nie bez znaczenia jest 
również aspekt ekologicz-
ny. Ofiarą ognia padają ży-
jące dziko zwierzęta, takie 
jak jeże, zające czy kuropa-
twy, a ziemia na „wypaleni-
skach” staje się jałowa.

Policja przypomina, 
ostrzega i apeluje o rozsą-
dek. Wiosenne pożary spo-
wodowane wypalaniem 
traw stanowią poważne za-
grożenie dla ludzi, zwie-
rząt, lasów, domów miesz-
kalnych i zabudowań go-
spodarczych. 

Biuro Prewencji 
KGP, oprac PAS

Groźne wypalanie traw

ŻAGAŃ Mieszkańcy i radni wyru-
szyli do sprzątania miasta. Na pierw-
szy ogień poszedł teren wału prze-
ciwpowodziowego, od mostu przy uli-
cy Dworcowej do kładki w parku. Ilość 
zebranych worków śmieci świadczy-

ła o potrzebie takich akcji w przyszło-
ści w innych częściach miasta. Po ak-
cji na jej uczestników czekał słodki po-
częstunek przygotowany przez Piotra 
Pałaca - Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 4. JM

Troska o czyste 
miasto

Wypalanie traw 
jest niebezpieczne 
i niedozwolone
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 124. 
„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, 
nieużytków, rowów, pasów przydroż-
nych, szlaków kolejowych oraz trzcino-
wisk i szuwarów”. Art. 131 pkt 12: „Kto...
wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzci-
nowiska lub szuwary... - podlega karze 
aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 pkt. 
1 – 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach: „w lasach oraz na terenach śród-
leśnych, jak również w odległości do 100 
m od granicy lasu, zabrania się działań 
i czynności mogących wywołać niebez-
pieczeństwo, a w szczególności: roznie-

cenia poza miejscami wyznaczonymi do 
tego celu przez właściciela lasu lub nad-
leśniczego, korzystania z otwartego pło-
mienia, wypalania wierzchniej warstwy 
gleby i pozostałości roślinnych.”

Za naruszenie przepisów prze-
ciwpożarowych grożą surowe sankcje: 
Art. 82, par. 1 ustawy z dnia 20 maja 
1971r. kodeksu wykroczeń – kara aresz-
tu, grzywny lub nagany, której wysokość 
w myśl art. 24, par. 1 kw może wynosić 
od 20 do 5000 zł. Art. 163. par. 1 usta-
wy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, 
stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, któ-
re zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach, ma-
jące postać pożaru, podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 10”. Do-
datkowe sankcje zagrażają osobom, któ-
re doprowadziły do czyjejś śmierci – kara 
nawet do 12 lat więzienia.

fot.Jan Mazur

Adrianowi Rezlerskiemu należy pogratulować świetnego wyniku fot.KPP Żary
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POWIAT ŻARSKI W osobliwy sposób 
rozpoczął świętowanie 58-letni 
mieszkaniec pow. żarskiego. Ilość 
promili w organizmie sprawiła, że 
najpierw trafił do szpitala, a dopiero 
później do aresztu.
W Wielki Piątek po godzinie 22:00 w Lubsku funkcjona-

riusze z miejscowego komisariatu zauważyli mężczyznę, 
który przechodził przez ulicę chwiejnym krokiem. Roz-
poznali 58-latka, który był poszukiwany za kradzież na-
kazem doprowadzenia do aresztu, wydanym przez Sąd 
Rejonowy w Żarach. Mundurowi zatrzymali mężczyznę 
i wspólnie z nim udali się do komisariatu, aby sporzą-
dzić dokumentację. W trakcie czynności mężczyzna był 
kontaktowy i rozmawiał, jednak w pewnym momencie 

zasnął i nie można było go obudzić. Wezwane na miej-
sce pogotowie ratunkowe w asyście policjanta prze-
wiozło poszukiwanego na szpitalny oddział ratunkowy, 
gdzie stwierdzono u niego stan upojenia alkoholowe-
go. Mężczyzna miał 5,6 promila w organizmie. Miesz-
kaniec pow. żarskiego pozostał w szpitalu do czasu wy-
trzeźwienia w asyście policjanta. Po wytrzeźwieniu tra-
fił do aresztu. PAS

Święta prawie 
na szóstkę

ŻAGAŃ Czujność 
i rozwaga seniorów 
doprowadziła do 
nieudanej próby 
wyłudzenia 
pieniędzy.
Informacje o próbach oszustw 
na osobach starszych żagańska 
Policja otrzymała tylko w cią-
gu jednej doby od dwóch osób. 
Jedna z mieszkanek Szprotawy 
zgłosiła, że na przełomie kil-
ku ostatnich dni kontaktowa-
ły się z nią telefonicznie nie-
znane osoby, które w trakcie 
prowadzonych rozmów zażą-
dały od niej pieniędzy w kwo-
cie 80 tys. złotych. Pieniądze 
miały być zapłacone w zamian 
za uwolnienie wnuczki, któ-
ra rzekomo została aresztowa-
na przez policjantów. Ta sama 
osoba starsza kilka dni póź-
niej odebrała kolejne połącze-
nie telefoniczne, podczas któ-
rego oszuści ponownie zażąda-
li pieniędzy, a następnie poin-

formowali kobietę o tym, że za 
jakiś czas w jej mieszkaniu po-
jawią się policjanci, aby zrobić 
w nim rewizję. Czujna 82-lat-
ka odłożyła słuchawkę i skon-
taktowała się natychmiast z sy-
nem, a następnie wspólnie po-
wiadomili Policję. Kolej-
ną osobą, która mogą stać się 
ofiarą oszustów jest 83-latka, 
do której zadzwoniła kobie-
ta podająca się za członka jej 
rodziny. Przekazała w rozmo-
wie, że syn 83-latki spowodo-
wał wypadek drogowy, wobec 
czego został zatrzymany przez 
Policję. Jedyną szansą na je-
go wypuszczenie przez poli-
cjantów jest uiszczenie kaucji 
w kwocie 50 tys. złotych. Pie-
niądze te potrzebne były nie-
zwłocznie. Kobieta również 
wykazała się prawidłową po-
stawą, rozłączyła rozmowę te-
lefoniczną i skontaktowała się 
z synem, który oznajmił swo-
jej matce, że u niego wszystko 
w porządku. PAS

Podejrzliwość bardzo wskazana

ŻARY Głupota 
ludzka nie zna 
granic. Jeżeli 
dotyczy osób 
zmarłych, to jest 
niewybaczalna.
Prokurator Rejonowy w Ża-
rach skierował do sądu akt 
oskarżenia przeciwko 33- 
letniemu mężczyźnie, który 
w lutym na terenie cmenta-
rza komunalnego działając 
publicznie i bez powodu, 
podpalił znajdujący się na 
płycie nagrobkowej kwiet-
nik wykonany z opony sa-
mochodowej i znieważył 
w ten sposób miejsce spo-
czynku zmarłego. Oskarżo-
nemu grozi kara grzywny, 
kara ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności 
do lat 2. PAS

Brak 
szacunku 
dla 
zmarłego

Policja przypomina, że pomimo nieustannych ostrzeżeń, osoby starsze 
nadal stają się ofiarami oszustów podszywających się pod krewnych, 
pracowników socjalnych, akwizytorów, przedstawicieli ZUS, policjan-
tów, bądź też oferują swoja pomoc przy codziennych obowiązkach do-
mowych. Należy pamiętać, że policjanci NIGDY nie proszą o przekaza-
nie pieniędzy czy wykonanie przelewu. Nie informują także o prowadzo-
nych przez siebie sprawach przez telefon. Policja otrzymuje sygnały od 
mieszkańców, że działania profilaktyczne, które prowadzi oraz nagła-
śnianie problemu oszustw zwiększają czujność i ostrożność osób star-
szych w kontaktach z nieznanymi osobami. Policja podkreśla, że to cie-
szy i motywuje do dalszej pracy w walce z oszustami.

Oszuści nie próżnują, więc ostrożności nigdy za wiele fot.Lubuska Policja

Alkohol sprawił, że poszukiwany wpadł w ręce funkcjonariuszy fot.KPP Żary
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Koszykarze
z  kibicami

KOSZYKÓWKA Na żarskim 
parkiecie zorganizowano 
niecodzienne widowisko.  
Mecz zawodników, trenerów  
i kibiców wymieszanych w dwóch 
zespołach. I nie miało znaczenia, 
czy wygrają pomarańczowi, czy 
może niebiescy. W ten sposób 
drugoligowi żarscy koszykarze 
podziękowali kibicom za głośne 
i mocne wsparcie podczas 
zakończonych niedawno 
rozgrywek ligowych.

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyńskifot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Najsilniejsza ręka
w całej Polsce
ARMWRESTLING  
Z Rafałem Fiołkiem  
z Żar, mistrzem Polski 
w armwrestlingu, 
czyli siłowaniu na 
rękę, rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Jest sukces na ostatnich 
XIX Mistrzostwach Polski, 
gratuluję.
- Swoje zrobiłem, cel osiągną-
łem  mistrzostwo w kategorii se-
nior 65 kg na lewą rękę.

Jeszcze kilka lat temu  
o armwrestlingu było  
w Żarach głośno, ale gdzieś 
to wszystko nagle zniknęło.
- Siłowałem się jeszcze za cza-
sów istnienia Szaki Klub Ża-
ry, jeździliśmy całą grupą na 
różne zawody, nie tylko rangi 
Polski, ale i międzynarodowe.  
W 2012 roku klub przestał dzia-
łać i skończyło się siłowanie na 
rękę w Żarach. Ja też przestałem 
trenować.

Czyli teraz mamy wielki 
powrót po latach?
- W tamtym roku w styczniu 
coś mnie natknęło, aby przy-
gotować się do marcowych Mi-
strzostw Polski w Cieszynie. 
Czułem trochę presję, bo wcze-
śniej zdobywałem tytuły na mi-
strzostwach, jednak sześciolet-
nia przerwa mogła zrobić swo-
je. Lubię rywalizację i zaczą-
łem mocno trenować. W efek-
cie znów zdobyłem tytuł Mi-
strza Polski w swojej katego-
rii. Trenowałem nadal i w paź-
dzierniku 2018 na turnieju 
międzynarodowym zdobyłem 
brązowy medal. Zaraz po tym  
w Katowicach wygrałem Puchar 
Polski. A ostatnio złoty medal w 
Warszawie. Cieszę się, że po tak 
długiej przerwie wróciłem do 
formy. Tym bardziej, że z tego co 
obserwuję, wielu zawodników 
ma problem z takim powrotem 
po dłuższej przerwie.

Wygrywa pan lewą ręką. Bo 
prawą to każdy potrafi?
- Właściwie to jestem pra-
woręczny. Na początku treno-
wałem prawą rękę, bo wiado-
mo - jest szybsza i silniejsza. Ale  
z biegiem lat to właśnie moja le-
wa ręka stała się mocniejsza. 

Ostatnio w Warszawie spróbo-
wałem swoich sił również prawą 
ręką i zająłem tylko siódme miej-
sce. Ale nie spodziewałem się ni-
czego wielkiego, tym bardziej, że 
niedawno miałem kontuzję.

Największy pana sukces?
- Brązowy medal na Pucharze 
Świata, oczywiście na lewą rękę. 
Na Mistrzostwach Polski wygry-
wałem pięciokrotnie, a na Pucha-
rze Polski sześć lub siedem razy. 

Jak krótki i jak długi może 
być pojedynek w siłowaniu 
na rękę?
- Generalnie wszystko może się 
rozstrzygnąć nawet w ułamku 
sekundy. W tej dyscyplinie cho-
dzi o to, aby wyzwolić z siebie jak 
największą siłę w jak najkrót-
szym czasie. Oprócz siły ważna 
jest również technika. Ale jeśli 
spotka się dwóch zawodników, 
którzy walczą podobną techniką 
i dysponują podobną siłą, wtedy 

walka może trwać nawet 2-3 mi-
nuty, aż do zupełnego wyczerpa-
nia sił. Wtedy już tylko liczy się 
wytrzymałość. 

Na czym polega trening 
armwrestlera?
- Głównie trenujemy przedramię, 
nadgarstek, palce i biceps. To pod-
stawa. Dużą rolę odgrywają też 
plecy, tego wymaga technika. Sa-
ma siła bez techniki nie gwaran-
tuje sukcesu. Ktoś może wycisnąć 
sztangę ważącą 150 kg, a ja tyl-
ko 100, ale trenując armwrestling 
profesjonalnie mogę takiego kogoś 
pokonać na rękę. Na treningach 
wykonuje się dużo podciągnięć na 
drążku z obciążeniami i wiele in-
nych ćwiczeń. Trzeba też ćwiczyć 
na profesjonalnym stole, którego 
akurat teraz nie mam. Jestem zda-
ny na maszyny. Stół jest potrzebny 
do sparingów. Jak w każdym spo-
rcie. Zapaśnik może być silny na 
ciężarach, ale jeśli nie wyjdzie na 
matę, nie będzie wygrywał walk. 

Występuje pan w barwach 
klubowych Traktora 
Wolsztyn.
- Aby móc startować w Mistrzo-
stwach czy Pucharze Polski, 
konieczna jest licencja zawod-
nika, a można ją tylko uzyskać 
poprzez klub zrzeszony w fede-
racji Armwrestling Polska. Tro-
chę ubolewam nad tym, że na 
mojej koszulce podczas star-
tów jest napis Wolsztyn. Wolał-
bym, żeby to były Żary, bo je-
stem żaraninem i tutaj zaczą-
łem moją przygodę z siłowa-
niem na rękę. Ale mam pewne 
plany, żeby jeszcze coś w Ża-
rach z tym siłowaniem na rękę 
zrobić, może nie na taką ska-
lę, jak to było za czasów Szaki 
Klub. Jest tu trochę osób, któ-
re są tym zainteresowane. Na 
ostatnich mistrzostwach star-
tował między innymi mój brat 
Mirek - zajął 5. miejsce w ka-
tegorii seniorów 75 kg na lewą 
rękę, Krzysztof Anklewicz z Iło-
wej - 2. miejsce na prawą rękę w 
seniorach do 110 kg oraz Ange-
lika Bednarska - debiutantka,  
z 6. miejscem na lewą i prawą 
rękę w seniorkach 60 kg.

Mistrz Polski mógłby 
podzielić się swoją wiedzą  
i doświadczeniem.
- Na razie wszystko kończy się 
na rozmowach. Nie mam zaple-
cza do treningów. Nie mam pro-
fesjonalnego stołu - fajnie, gdy-
by znalazł się jakiś sponsor.  
A myślę, że ten sport mógł-
by przyciągnąć wielu. Nowy 
klub mógłby się nazywać Arm-
tiger Team Żary. To na razie ro-
bocza nazwa. Siłowanie na rę-
kę trenuję od 15 lat, wprawdzie  
z sześcioletnią przerwą, ale 
wiem doskonale, o co w tym spor- 
cie chodzi. 

Jak wygląda pierwszy pana 
kontakt z tym sportem?
- Zawsze byłem niewysoki, ale 
silny. Kiedyś, trochę dla żar-
tu, Sławek Szakoła zapropono-
wał mi wypróbowanie moich sił 
przy stole. Okazało się, że poko-
nałem większych od siebie. I tak  
w 2004 roku pojechałem na 
swoje pierwsze zawody. Pamię-
tam, że w mojej kategorii wago-
wej startowało dwudziestu za-
wodników. Skończyłem na dzie-
siątym miejscu, ale czułem, że 

mogę z tym zrobić coś więcej. 
Zamykałem się w siłowni i du-
żo trenowałem, praktycznie co-
dziennie. W 2007 roku po raz 
pierwszy wszedłem na pudło Mi-
strzostw Polski, zdobywając sre-
bro. W 2008 był pierwszy tytuł 
mistrzowski. 

Nie ma pan dzisiaj 
konkurencji w Polsce?
- Nie jest łatwo. Młodzi zawod-
nicy, po dwudziestce, depczą 
mi po piętach. Stoczyłem wie-
le ciężkich walk. Ale jednak do-
świadczenie swoje robi. W fina-
le w Warszawie, wcześniej w Ka-
towicach i Cieszynie, spotkałem 
się z tym samym zawodnikiem 
- Patrykiem Bugajem z Wrocła-
wia. Cały czas próbuje znaleźć 
na mnie sposób, ale na razie 
nieskutecznie, chociaż jest bar-
dzo silny fizycznie, może nawet 
bardziej ode mnie. 

Marzy się panu jeszcze 
jakieś osiągnięcie w tej 
dyscyplinie?
- Pięknie byłoby wywalczyć jesz-
cze jakiś medal na Mistrzo-
stwach Europy, czy Świata. 

Ma pan teraz 35 lat. 
Kiedy zawodnik robi się 
za stary na uprawianie 
armwrestlingu?
- Pomijając poważne kontu-
zje, to właściwie nigdy. Obec-
nie startuję w najmocniejszej 
kategorii senior, od 21. do 40. 
roku życia. Ale potem jest jesz-
cze kategoria masters, po pięć-
dziesiątce kategoria grand ma-
sters. Można się siłować, dopó-
ki zdrowie pozwoli. Wiadomo, że 
pięćdziesięciolatek nie będzie 
miał takiej siły jak trzydziestola-
tek, ale może dalej rywalizować  
w swojej kategorii wiekowej  
i wagowej.

Skąd wiadomo, że ktoś się 
nadaje do tego sportu i może 
coś osiągnąć?
- Łatwo to sprawdzić nawet pod-
czas koleżeńskiego siłowania na 
rękę w barze. Jeśli ktoś wygrywa 
z większymi od siebie, to ma pre-
dyspozycje. Gdy dołoży do tego 
profesjonalny trening, ma szan-
se na sukcesy w tym sporcie.  
A na końcu to stół zweryfikuje, czy 
ktoś będzie mistrzem, czy pewnej 
poprzeczki nie przeskoczy. 

fot. arch. Rafała Fiołka
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Jeden punkt 
też jest ważny

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

1. LZS KADO GÓRZYN 17 13 1 3 65 : 24 40

2. RELAX GRABICE 17 11 2 4 52 : 17 35

3. POGOŃ WĘŻYSKA 17 10 3 4 52 : 22 33

4. CZARNI CZARNOWO 17 9 3 5 32 : 25 30

5. TRAMP-KARP OSIECZNICA 17 9 2 6 34 : 19 29

6. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 17 8 3 6 25 : 28 27

7. SPARTA MIERKÓW 17 7 3 7 38 : 40 24

8. BÓBR BOBROWICE 17 7 3 7 28 : 41 24

9. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 17 5 5 7 24 : 48 20

10. START ZIEL- BRUK PŁOTY 17 5 4 8 29 : 35 19

11. STAL JASIEŃ 17 4 4 9 27 : 34 16

12. KP ŚWIDNICA 17 4 3 10 19 : 43 15

13. FADOM NOWOGRÓD 17 3 3 11 30 : 42 12

14. SPARTAK BUDACHÓW 17 3 3 11 24 : 61 12

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

1. BUDOWLANI II LUBSKO 14 13 0 1 68 : 18 39

2. FAX BIENIÓW 14 11 0 3 58 : 41 33

3. KS LIPNA 14 10 2 2 64 : 29 32

4. ISKRA JABŁONIEC 14 9 0 5 40 : 36 27

5. PROMIEŃ II ŻARY 14 7 3 4 64 : 24 24

6. NYSA TRZEBIEL 14 6 2 6 33 : 25 20

7. LKS ZJEDNOCZENI BRODY 14 6 0 8 46 : 45 18

8. ZIELONI DROŻKÓW 14 5 2 7 43 : 53 17

9. WKS ŁAZ 14 5 1 8 40 : 43 16

10. TUPLICZANKA TUPLICE 14 3 1 10 47 : 47 10

11. NYSA PRZEWÓZ 14 3 1 10 24 : 54 10

12. ZORZA KADŁUBIA 14 0 0 14 18 : 130 0

KLASA B - ŻARY
ISKRA JABŁONIEC - PROMIEŃ II ŻARY

0  :  4
ZIELONI DROŻKÓW - WKS ŁAZ

4  :  3
ZORZA KADŁUBIA - LZS ZJEDNOCZENI BRODY

1  :  9
BUDOWLANI II LUBSKO - NYSA PRZEWÓZ

3  :  0 (w)
FAX BIENIÓW - TUPLICZANKA TUPLICE

5  :  2
KS LIPNA - NYSA TRZEBIEL

2  :  2

KLASA A - GRUPA IV
ŁKS ŁĘKNICA - CZARNI PRZYBYMIERZ

1  :  1
ŁUŻYCZANKA LIPINKI - GRANICA ŻARKI WIELKIE

0  :  3
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - KWISA TRZEBÓW

8  :  1
PŁOMIEŃ CZERNA - SPARTA GRABIK

0  :  1
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - CZARNI JELENIN

0  :  7
PIAST LUBANICE - SPARTA MIODNICA

1  :  5

KLASA A - GRUPA II
POGOŃ WĘŻYSKA - ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI

4  :  1
BÓBR BOBROWICE - TRAMP-KARP OSIECZNICA

1  :  0
SPARTA MIERKÓW - CZARNI CZARNOWO

0  :  2
LZS KADO GÓRZYN - BŁĘKITNI ZABŁOCIE

6  :  0
RELAX GRABICE - FADOM NOWOGRÓD

3  :  2
SPARTAK BUDACHÓW - START ZIEL- BRUK PŁOTY

3  :  3
STAL JASIEŃ - KP ŚWIDNICA

3  :  2

KLASA OKRĘGOWA
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - PIAST IŁOWA

2  :  3
ISKRA MAŁOMICE - UKS CZARNI ŻAGAŃ

0  :  4
MIESZKO KONOTOP - SCHNUG CHOCIULE

1  :  0
ODRA NIETKÓW - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

2  :  1
PIAST CZERWIEŃSK - ZRYW RZECZYCA

2  :  0
POGOŃ PRZYBORÓW - BUDOWLANI LUBSKO

3  :  0
PROMIEŃ ŻARY - LECH SULECHÓW

6  :  2
UNIA KUNICE ŻARY - BŁĘKITNI OŁOBOK

1  :  1

OSTATNIE MECZE

PIŁKA NOŻNA  
5 wygranych,  
4 remisy  
i 12 porażek, to 
dotychczasowy 
bilans Unii 
Kunice.
Nie wiodło się dotychczas 
piłkarzom z żarskich Kunic. 
Przez 7 kolejek z rzędu tylko 
raz zremisowali, a pozostałe 
mecze zakończyły się prze-
graną. Coś drgnęło w przed-
ostatniej kolejce rozgrywek 
zielonogórskiej klasy okręgo-
wej. Wpadły trzy punkty po 
zwycięstwie nad Konotopem.

Ostatni mecz był kon-
frontacją z Błękitnymi Oło-
bok. Tym razem nie udało 
się wygrać, ale remis to za-

wsze jeden punkt oddalają-
cy od strefy spadkowej.

Pierwszą bramkę me-
czu w Kunicach strzelił dla 
gości Krzysztof Woźniak. 
Wyrównującego gola zdo-
był Denis Matuszewski. 
To wszystko wydarzyło się  
w pierwszej połowie spo-
tkania. Druga połowa nie 
przyniosła upragnionego 
gola żadnej z drużyn.

Do końca sezonu po-
zostało 8 kolejek. Unia ma 
jeszcze przed sobą takich 
trudnych niewątpliwie prze-
ciwników, jak Piast Iło-
wa, Czarni Żagań i Promień 
Żary, z którym spotka się  
w ostatniej kolejce. Ale będą 
też potencjalnie łatwe mecze 
do wygrania. ATB Bramkę dla Unii strzelił Denis Matuszewski fot. Andrzej Buczyński

Po ubiegłorocznych kłopotach kibice Unii mają nadzieję na utrzymanie się w okręgówce fot. Andrzej Buczyński
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I tak sobie pograli 
prawie spokojnie
PIŁKA NOŻNA 
Powiedzmy sobie 
szczerze, Lech 
Sulechów nie był 
zbyt wymagającym 
rywalem dla żarskiego 
Promienia, a jednak 
dwie bramki wzbudziły 
konsternację.

Mecz w Żarach to od 21. minuty konse-
kwentna egzekucja wykonywana strzał 
za strzałem na drużynie Lecha. Trzy 
bramki Marka Wolaka i jedna Jakuba 
Nowaka. Prowadzenie pewne, aż za bar-
dzo. Po przerwie piątą bramkę dla Pro-
mienia strzela z karnego Dariusz Pie-
chowiak. I można powiedzieć, że było 
po meczu. Trener Grzegorz Tychowski 
wprowadził na boisko aż pięciu zawod-
ników ze składu rezerwowego.

Tymczasem Lech nagle się zry-
wa, pomimo agonii, i strzela gospoda-
rzom dwie bramki. 71 i 73 minuta to 
było coś, co zaskoczyło chyba wszyst-
kich. Jednak seria wyczerpała się po 
dwóch strzałach. 10 minut później Ja-
kub Nowak dokada szóstą bramkę na 
konto Promienia i wtedy faktycznie by-
ło już po meczu. ATB

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

1. PIAST IŁOWA 21 18 0 3 57 : 24 54

2. UKS CZARNI ŻAGAŃ 21 17 2 2 61 : 18 53

3. PROMIEŃ ŻARY 21 16 2 3 57 : 16 50

4. ODRA NIETKÓW 21 15 2 4 51 : 25 47

5. PIAST CZERWIEŃSK 21 13 2 6 37 : 20 41

6. POGOŃ PRZYBORÓW 21 10 3 8 42 : 31 33

7. MIESZKO KONOTOP 21 8 3 10 50 : 52 27

8. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 21 8 3 10 45 : 46 27

9. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 21 8 2 11 37 : 43 26

10. BUDOWLANI LUBSKO 21 6 6 9 31 : 37 24

11. ZRYW RZECZYCA 21 6 3 12 43 : 54 21

12. UNIA KUNICE ŻARY 21 5 4 12 33 : 47 19

13. BŁĘKITNI OŁOBOK 21 3 7 11 29 : 60 16

14. ISKRA MAŁOMICE 21 3 6 12 38 : 71 15

15. LECH SULECHÓW 21 4 2 15 25 : 56 14

16. SCHNUG CHOCIULE 21 3 3 15 11 : 47 12

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

1. SPARTA GRABIK 17 13 4 0 45 : 13 43

2. ŁKS ŁĘKNICA 17 12 3 2 85 : 17 39

3. GRANICA ŻARKI WIELKIE 17 12 3 2 63 : 14 39

4. SPARTA MIODNICA 17 12 2 3 47 : 25 38

5. CZARNI JELENIN 17 11 3 3 46 : 18 36

6. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 17 9 3 5 52 : 35 30

7. CZARNI PRZYBYMIERZ 17 7 3 7 38 : 42 24

8. LZS KS TOMASZOWO 17 7 1 9 30 : 52 22

9. PŁOMIEŃ CZERNA 17 4 5 8 34 : 45 17

10. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 17 5 2 10 32 : 51 17

11. KWISA TRZEBÓW 17 4 0 13 19 : 70 12

12. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 17 3 1 13 28 : 61 10

13. PIAST LUBANICE 17 2 0 15 22 : 64 6

14. BUDOWLANI GOZDNICA 17 2 2 13 15 : 49 8

KLASA B
2019-04-27 16:00

NYSA PRZEWÓZ - KS LIPNA
TUPLICZANKA TUPLICE - ZIELONI DROŻKÓW

2019-04-28 11:00
PROMIEŃ II ŻARY - FAX BIENIÓW

2019-04-28 16:00
BUDOWLANI II LUBSKO - ZORZA KADŁUBIA

NYSA TRZEBIEL - ISKRA JABŁONIEC
WKS ŁAZ - LZS ZJEDNOCZENI BRODY

KLASA A - GRUPA IV
2019-04-27 14:00

KWISA TRZEBÓW - LZS KS TOMASZOWO
2019-04-27 16:00

CZARNI JELENIN - ŁKS ŁĘKNICA
CZARNI PRZYBYMIERZ - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE

SPARTA MIODNICA - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI
2019-04-28 15:00

SPARTA GRABIK - PIAST LUBANICE
2019-04-28 16:00

GRANICA ŻARKI WIELKIE - MIROSTOWICZANKA
2019-05-01 17:00

LZS KS TOMASZOWO - GRANICA ŻARKI WIELKIE
ŁKS ŁĘKNICA - SPARTA MIODNICA

ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - CZARNI JELENIN
MIROSTOWICZANKA - CZARNI PRZYBYMIERZ
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - SPARTA GRABIK

PIAST LUBANICE - PŁOMIEŃ CZERNA

KLASA A - GRUPA II
2019-04-27 16:00

BŁĘKITNI ZABŁOCIE - BÓBR BOBROWICE
FADOM NOWOGRÓD - STAL JASIEŃ
KP ŚWIDNICA - LZS KADO GÓRZYN

RELAX GRABICE - CZARNI CZARNOWO
START ZIEL- BRUK PŁOTY - SPARTA MIERKÓW

TRAMP-KARP OSIECZNICA - POGOŃ WĘŻYSKA
ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - SPARTAK BUDACHÓW

2019-05-01 16:00
KP ŚWIDNICA - BŁĘKITNI ZABŁOCIE 

LZS KADO GÓRZYN - FADOM NOWOGRÓD
POGOŃ WĘŻYSKA - BÓBR BOBROWICE

RELAX GRABICE - START ZIEL- BRUK PŁOTY
SPARTA MIERKÓW - ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI

SPARTAK BUDACHÓW - TRAMP-KARP OSIECZNICA
STAL JASIEŃ - CZARNI CZARNOWO

 
KLASA OKRĘGOWA

2019-04-27 14:00
BŁĘKITNI OŁOBOK - ISKRA MAŁOMICE

2019-04-27 16:00
LECH SULECHÓW - PIAST CZERWIEŃSK

PIAST IŁOWA - ODRA NIETKÓW
SCHNUG CHOCIULE - UNIA KUNICE ŻARY

2019-04-27 17:00
BUDOWLANI LUBSKO - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE

DELTA SIENIAWA ŻARSKA - MIESZKO KONOTOP
UKS CZARNI ŻAGAŃ - PROMIEŃ ŻARY

ZRYW RZECZYCA - POGOŃ PRZYBORÓW
2019-05-01 16:00

DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - ZRYW RZECZYCA
2019-05-01 17:00

MIESZKO KONOTOP - PIAST IŁOWA
ODRA NIETKÓW - BUDOWLANI LUBSKO

PIAST CZERWIEŃSK - UKS CZARNI ŻAGAŃ
POGOŃ PRZYBORÓW - LECH SULECHÓW

PROMIEŃ ŻARY - ISKRA MAŁOMICE
SCHNUG CHOCIULE - BŁĘKITNI OŁOBOK

2019-05-01 17:00
UNIA KUNICE ŻARY - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

KOLEJNE MECZE

Promień zagrał tak, jak życzyli sobie tego kibice fot. Andrzej Buczyński

Nawet w meczu z drużyną z końca tabeli, swoje i tak trzeba wybiegać 
fot. Andrzej Buczyński
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Kolejne medale 
zapaśników

Agros zaprezentował się z bardzo dobrej strony fot. Agros Żary

Dziesięć 
do trzystu
BIEGI Jeszcze dziesięć 
sobót pozostało do 
jubileuszu żarskiego 
parkrunu. A póki co,  
z tygodnia na tydzień 
biegaczy przybywa - można 
powiedzieć - wraz z wiosną.
Tym razem na mecie stawiła się ponad 
setka amatorów cotygodniowego biega-
nia na pięciokilometrowym dystansie.

Najszybszym biegaczem pod-
czas 290. edycji żarskiego parkrunu był 
Krzysztof Cieślak, który uzyskał rezultat 
17:49. Za nim kolejno na metę wbiegali: 
Miłosz Popko (18:30), Marcin Piotrow-
ski (18:44), poprawiający swą życiów-

kę Julian Oleksyk (19:52), Mirosław Wo-
lak (20:00), Gerard Caruk (20:00), Artur 
Przybysz (20:17), Paweł Nowakowski 
(20:41), Damian Rezlerski z nowym oso-
bistym rekordem 21:21 oraz debiutujący 
w Żarach William Boughton (21:26).

Wśród pań najlepsze rezultaty wy-
biegały: Sylwia Bernat (23:58), Anna 
Chomont-Sendziak (23:59) i Joanna Sa-
niuk (24:12).

Oprócz już wspomnianych, swo-
je życiówki poprawili: Szymon Mrózek 
(23:00), Bernard Dziadkiewicz (23:27), 
Marek Kaszubski (23:49), Mikołaj Leń 
(23:50), Maja Kowalska (24:52), An-
na Skałacka (32:42), Monika Szostek 
(35:42) i Justyna Faber (41:54). ATB

ZAPASY Zawodnicy 
żarskiego Agrosu 
walczący w kategorii 
młodzików zaliczyli 
kolejny udany turniej. 
Tym razem  
w Wałbrzychu.
MLKS Agros Żary sklasyfikowany zo-
stał na pierwszym miejscu spośród 
czternastu startujących klubów. W trak-

cie międzynarodowego turnieju zapa-
śniczego „Powitanie wiosny” meda-
le wywalczyli: złote - Bruno Radwań-
ski, Damian Kaciniel, Grzegorz Stę-
pień; srebrne - Kacper Nowakowski, 
Wiktor Błaszczyk, Bartłomiej Palusz-
kiewicz, Krystian Pecyna, Antoni Ha-
renda, Wojciech Kuźmiak; brązowe - 
Kacper Pecyna, Jan Rybak, Kacper Ja-
kubowski, Aleksander Rozborski i Gra-
cjan Jedut. ATB

Przeszło stu biegaczy na starcie żarskiego parkrunu fot. Andrzej Buczyński

Krzysztof Cieślak fot. Andrzej Buczyński Sylwia Bernat fot. Andrzej Buczyński
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PIĄTEK  26.04.

PROGRAM

TV
od piątku
do piątku

SOBOTA  27.04.

Prawdziwe męstwo
TVP 2, niedziela, godz. 21:20

Mexican
POLSAT, niedziela, godz. 23:10

Niepamięć
TVN, niedziela, godz. 22:35

05:05  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:40  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 162, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 473

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

wy odc. 66, sezon 6
09:40  Komisarz Alex  

- serial kryminalny odc. 
118, sezon 10

10:35  Ojciec Mateusz  
- serial kryminalny odc. 82, 
sezon 6

11:30  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 212, sezon 2

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes  

- magazyn rolniczy
12:30  Agropogoda  

- program informacyjny
12:35  Bo ja wybieram zdrowie  

- magazyn
12:50  Wyspa smoków  

- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 474
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm! - magazyn
15:35  Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 163, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan  

- telenowela odc. 3477
18:30  Korona królów - taka histo-

ria... - serial dokumentalny 
odc. 32

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

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

- teleturniej
21:35  Miliardowy okup  

- thriller
23:30  Wiktoria - serial kostiumo-

wy odc. 5, sezon 2
00:30  El Príncipe - dzielnica zła  

- serial sensacyjny  
odc. 30/49, sezon 1

01:25  El Príncipe - dzielnica zła  
- serial sensacyjny odc. 
31/49, sezon 1

02:20  Magazyn kryminalny 997 
03:15  Ocaleni - reality show
04:15  Notacje  

- cykl dokumentalny

05:00  Koło fortuny - teleturniej
05:35  Egzamin z życia  

- serial obyczajowy odc. 35
06:30  Podróże z historią  

- serial dokumentalny 
odc. 47

07:05  Na sygnale - serial fabular-
no-dokumentalny odc. 48

07:30  Ogrodowi - magazyn 
poradnikowy

07:45  Przepis dnia - magazyn 
kulinarny

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

- serial komediowy  
odc. 161, sezon 7

11:55  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2051

12:30  Koło fortuny  
- teleturniej

13:15  Miłosne potyczki  
- serial obyczajowy odc. 71

14:05  Coś dla ciebie  
- magazyn

14:35  Operacja zdrowie!  
- magazyn medyczny

15:10  Doktor z alpejskiej wioski 
- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 83

16:00  Koło fortuny  
- teleturniej

16:35  Familiada  
- teleturniej

17:10  Więzień miłości  
- telenowela odc. 47

18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl  

- serial komediowy  
odc. 55, sezon 3

19:05  Przepis dnia  
- magazyn kulinarny

19:15  Muzeum Polskiej Piosenki  
- program rozrywkowy

19:20  Muzeum Polskiej Piosenki 
19:35  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2051
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2052
20:45  O mnie się nie martw  

- serial komediowy  
odc. 8/13, sezon 10

21:45  Rodzinka.pl - serial kome-
diowy odc. 259, sezon 14

22:20  La La Poland 2 - program 
rozrywkowy

22:55  Złoto dezerterów  
- komedia wojenna

01:05  Strzeż się tych zdjęć  
- thriller

02:45  Son of a Gun  
- dramat kryminalny

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  SuperPies  
- magazyn poradnikowy

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 723, 
sezon 14

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 125, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 608, sezon 13

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 169, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 870, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2872

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 916, sezon 20

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

- magazyn reporterów
16:30  Na ratunek 112  

- serial paradokumentalny 
odc. 339, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 329

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2873

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

- serial komediowy  
odc. 434, sezon 16

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

22:05  Kochaj!  
- komedia romantyczna

00:00  Abraham Lincoln: Łowca 
wampirów 3D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film fantasy

02:30  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1033, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 922, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 685, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 386, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 686, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 387, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 923, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1034, sezon 15

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

- magazyn reporterów
20:00  Mad Max: Na drodze 

gniewu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film SF

22:30  Sicario  
- dramat kryminalny

01:00  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

02:00  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:20  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:00  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 12/15,  
sezon 1

06:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 549, sezon 5

07:00  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 62

07:55  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 260, sezon 3

08:50  Big Brother  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela  
odc. 59/120

10:35  Mango  
- telezakupy

12:10  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 81/165, sezon 1

12:45  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 82/165, sezon 1

13:15  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 324, sezon 4

14:15  Big Brother Popołudnie  
- reality show

14:20  Sąd rodzinny  
- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 63

15:20  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno- 
dokumentalny odc. 100

16:20  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 261, sezon 3

17:20  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

17:25  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 13/15, sezon 1

18:25  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 13/25, sezon 6

18:55  Ugotowani  
- program kulinarno- 
rozrywkowy

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Sędzia  
- dramat kryminalny

00:00  Szybcy i wściekli 5  
- film sensacyjny

02:40  Druga strona medalu  
- talk-show

03:10  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:20  Bez montażu

06:00  Słodka miłość  
- telenowela odc. 30

07:00  Zbuntowany anioł  
- telenowela odc. 207

08:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 190, sezon 4

09:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 38

10:00  Zaklinacz dusz - serial 
fantasy odc. 54, sezon 3

11:00  Kobra - oddział specjalny  
- serial sensacyjny odc. 4, 
sezon 15

12:00  Kobra - oddział specjalny  
- serial sensacyjny odc. 5, 
sezon 15

13:00  Agenci NCIS: Los Angeles  
- serial sensacyjny odc. 3, 
sezon 6

14:00  Agenci NCIS: Los Angeles  
- serial sensacyjny odc. 4, 
sezon 6

15:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy odc. 65, 
sezon 2

16:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 38

17:00  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 39

18:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 190, sezon 4

19:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 191, sezon 4

20:00  Twierdza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- thriller

22:50  Pan życia i śmierci  
- dramat sensacyjny

01:05  Bez litości - serial sensacyj-
ny odc. 1, sezon 2

03:00  JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze - serial sensacyjny 
odc. 19, sezon 3

04:00  Na jedwabnym szlaku  
- serial dokumentalny 
odc. 6/10

04:40  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 7

05:00  Dyżur - serial dokumental-
ny odc. 26, sezon 2

05:25  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 5

TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVN TVN 7 TV PULS

05:35  Klan  
- telenowela odc. 3474

06:00  Klan  
- telenowela odc. 3475

06:25  Sprawa dla reportera  
- magazyn interwencyjny

07:20  Rok w ogrodzie  
- magazyn

07:45  Rok w ogrodzie extra  
- magazyn

08:00  Pełnosprawni  
- magazyn dla  
niepełnosprawnych

08:30  wojsko-polskie.pl  
- cykl reportaży

08:55  Studio Raban - magazyn 
dla młodzieży

09:20  Rodzinny ekspres  
- magazyn religijny

09:50  Korona królów - taka 
historia...  
- serial dokumentalny 
odc. 32

10:20  Korona królów - teleno-
wela historyczna odc. 209, 
sezon 2

10:55  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 210, sezon 2

11:25  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 211, sezon 2

11:55  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 212, sezon 2

12:30  Jak zbudować wehikuł 
czasu?  
- film dokumentalny

13:30  Z pamięci  
- cykl felietonów

13:40  Okrasa łamie przepisy  
- magazyn kulinarny

14:10  Jak to działa? - magazyn 
popularnonaukowy

14:45  Wiktoria - serial kostiumo-
wy odc. 6, sezon 2

15:45  To był rok! - program 
rozrywkowy

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

- teleturniej muzyczny
18:30  Stulecie Winnych - serial 

obyczajowy odc. 8/13
19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:15  Piłka nożna: LOTTO 

Ekstraklasa 
20:20  Piłka nożna: LOTTO Ekstra-

klasa - mecz: Lechia Gdańsk 
- Legia Warszawa 

22:45  Echo serca  
- serial obyczajowy odc. 15

23:40  Triumf ducha  
- dramat wojenny

01:50  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

02:45  Miliardowy okup  
- thriller

04:35  Z pamięci - cykl felietonów

05:15  Koło fortuny  
- teleturniej

05:55  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2048

06:25  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2049

07:00  M jak miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 1438

07:55  Pytanie na śniadanie 
11:20  Pogoda 
11:25  Pytanie na śniadanie 
11:55  To je Borowicz. Podróże 

ze smakiem - magazyn 
kulinarny

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

13:25  Na sygnale  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 229

14:00  Familiada  
- teleturniej

14:35  Koło fortuny  
- teleturniej

15:20  O mnie się nie martw  
- serial komediowy  
odc. 8/13, sezon 10

16:10  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 259, sezon 14

16:40  Słowo na niedzielę  
- program religijny

16:55  Zmiennicy  
- serial komediowy  
odc. 8/15

18:00  Panorama 
18:20  Pogoda 
18:25  Sport telegram 
18:30  Kroniki F1  

- program sportowy
18:35  Postaw na milion  

- teleturniej
19:30  Kulisy „Postaw na milion”  

- felieton
19:40  Lajk!  

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

później  
- program rozrywkowy

21:20  Sierocki na sobotę  
- program rozrywkowy

22:20  Son of a Gun  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- dramat kryminalny

00:15  Magic Mike  
- komediodramat

02:15  Złoto dezerterów  
- komedia wojenna

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

07:40  Karate Kid 3  
- film przygodowy

10:10  Ewa gotuje  
- magazyn kulinarny

10:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 19

11:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 20

12:45  Sekrety rodziny  
- serial paradokumentalny 
odc. 21

13:45  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 200

14:25  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 201

15:05  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy odc. 202

15:45  Kabaret na żywo  
- program rozrywkowy

17:45  SuperPies  
- magazyn poradnikowy

18:20  Chłopaki do wzięcia  
- serial dokumentalny  
odc. 157, sezon 3

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- serial komediowy  
odc. 435, sezon 16

20:05  Sporty walki: Gala KSW 48  
- sporty walki

00:05  Miasto odkupienia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

02:25  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:45  Mango  
- telezakupy

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2862, sezon 17

11:25  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2863, sezon 17

11:50  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2864, sezon 17

12:30  MasterChef Junior  
- program rozrywkowy

14:00  Agent - Gwiazdy  
- reality show

15:00  Salon sukien ślubnych Goka  
- serial dokumentalny  
odc. 1, sezon 1

16:00  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

17:00  Dorota inspiruje  
- reality show

18:00  36,6°C  
- program medyczny

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:25  Sport  
- program sportowy

19:35  Pogoda  
- program informacyjny

19:45  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:00  Chyłka - Zaginięcie  
- serial kryminalny odc. 5/7

21:00  Bogowie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dramat biograficzny

23:25  Psy  
- dramat sensacyjny

01:40  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

02:45  Uwaga!  
- magazyn reporterów

03:05  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:50  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 550, sezon 5

06:50  Mango  
- telezakupy

08:55  Big Brother  
- reality show

09:55  Big Brother  
- reality show

10:55  Big Brother  
- reality show

11:55  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 321, sezon 4

13:00  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 13/25, sezon 6

13:35  Linia czasu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film fantasy

15:55  Pluto Nash  
- komedia SF

17:55  Wredne dziewczyny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia

20:00  Big Brother Raport  
- reality show

20:35  Forrest Gump  
- komediodramat

23:30  Big Brother Nocą +  
- reality show

00:05  Zawsze tylko ty  
- komediodramat

02:20  Jackass: Bezwstydny 
dziadek 0,5  
- komedia

03:55  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

06:00  Pan wzywał, Milordzie?  
- serial komediowy odc. 6

07:00  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

07:50  Tajemnice medyczne  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 16

08:50  13 Posterunek  
- serial komediowy odc. 18

09:30  13 Posterunek  
- serial komediowy odc. 19

10:10  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 187, sezon 4

11:10  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 188, sezon 4

12:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 189, sezon 4

13:10  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 190, sezon 4

14:10  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 191, sezon 4

15:10  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 29

16:10  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 30

17:05  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 31

18:20  Jumper  
- film przygodowy

20:00  Sabotaż  
- film sensacyjny

22:10  Dorwać gringo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dramat sensacyjny

00:05  American Pie: Wakacje  
- komedia

02:00  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

02:50  Na jedwabnym szlaku  
- serial dokumentalny 
odc. 7/10

03:30  Menu na miarę  
- program kulinarny

04:00  Menu na miarę  
- program kulinarny

04:40  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 9

05:00  Dyżur - serial dokumental-
ny odc. 28, sezon 2

05:25  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 6
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05:05  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:35  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 163, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 474

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

wy odc. 67, sezon 6
09:35  Komisarz Alex - serial 

kryminalny odc. 119
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 83, sezon 7
11:30  Korona królów - taka histo-

ria... - serial dokumentalny 
odc. 32

12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes - magazyn
12:30  Agropogoda 
12:35  Bo ja wybieram zdrowie  

- magazyn
12:50  Wyprawa na Galapagos  

- film dokumentalny
14:00  Elif - serial obyczajowy 

odc. 475
15:00  Wiadomości 
15:10  Pogoda 
15:15  Alarm! - magazyn
15:35  Okrasa łamie przepisy  

- magazyn kulinarny
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 164, sezon 2
17:00  Teleexpress 
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3478
18:30  Korona królów - teleno-

wela historyczna odc. 213, 
sezon 2

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

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

- telenowela odc. 115
21:00  Aszantka - sztuka Włodzi-

mierza Perzyńskiego
22:35  Ekstradycja - serial sensa-

cyjny odc. 5/6, sezon 1
23:40  Znikająca wyspa  

- film dokumentalny
00:45  Prada albo nic  

- komedia romantyczna
02:40  Głębia ostrości  

- cykl reportaży
03:20  Dymy, opary i smog  

- film dokumentalny
04:20  Notacje  

- cykl dokumentalny

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

- serial komediowy  
odc. 8/13, sezon 10

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

no-dokumentalny odc. 49
07:30  Ogrodowi - magazyn 

poradnikowy
07:45  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
07:55  Pytanie na śniadanie 
08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama 
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 
11:10  Pogoda 
11:15  Pytanie na śniadanie 
11:30  Wieczernia Paschalna 2019  

- program religijny
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki  

- serial obyczajowy odc. 72
14:10  O mnie się nie martw  

- serial komediowy  
odc. 8/13, sezon 10

15:05  Doktor z alpejskiej wioski 
- nowy rozdział - serial 
obyczajowy odc. 84

15:50  Zainwestuj w marzenia  
- serial obyczajowy odc. 8

16:00  Koło fortuny - teleturniej
16:35  Familiada - teleturniej
17:15  Więzień miłości - telenowe-

la odc. 48
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 56, sezon 3
19:05  Przepis dnia - magazyn
19:10  Muzeum Polskiej Piosenki  

- program rozrywkowy
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki 
19:35  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2052
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2053
20:40  Kulisy serialu „Barwy 

szczęścia” 
20:55  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1440
21:45  Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55  Za marzenia - serial obycza-

jowy odc. 8/13, sezon 2
22:50  Zainwestuj w marzenia  

- serial obyczajowy odc. 8
23:00  Zakładnicy z metra - serial 

sensacyjny odc. 7/8
23:55  Fałszerze. Powrót Sfory  

- serial sensacyjny odc. 4/14
00:55  Paryż na bosaka  

- komedia obyczajowa
02:25  Noc Walpurgi  

- dramat obyczajowy

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 724, 
sezon 14

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 725, 
sezon 14

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 126, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 609, sezon 13

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 170, sezon 3

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 871, sezon 17

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2873

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 917, sezon 20

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 340, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 330

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2874

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 436, sezon 16

20:10  Spider-Man: Homecoming  
- film przygodowy

23:00  Ślad  
- serial kryminalny odc. 64, 
sezon 2

00:10  John Rambo  
- film sensacyjny

02:10  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

06:20  Mango  
- telezakupy

07:25  Nowa Maja w ogrodzie  
- magazyn ogrodniczy

07:55  Akademia ogrodnika  
- magazyn ogrodniczy

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1034, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 923, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 686, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 387, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 687, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 388, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 924, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1035, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2865,  
sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:30  Poranek kojota  
- komedia

23:30  Chyłka - Zaginięcie  
- serial kryminalny odc. 5

00:30  Co za tydzień  
- magazyn informacyjny

01:05  Efekt Domina  
- serial dokumentalny  
odc. 8-ost., sezon 6

01:40  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:00  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:00  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 13/15, sezon 1

06:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 552, sezon 5

07:00  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 63

07:55  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 261, sezon 3

08:50  Big Brother Tydzień  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 13/25, sezon 6

10:35  Mango  
- telezakupy

12:10  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 83/165, sezon 1

12:45  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 84/165, sezon 1

13:15  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 325, sezon 4

14:15  Big Brother Popołudnie  
- reality show

14:20  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 64

15:20  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 101

16:20  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 262, sezon 3

17:20  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

17:25  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 14/15, sezon 1

18:25  Ugotowani  
- program kulinarno-roz-
rywkowy

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 60/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Wkręceni  
- komedia

23:15  Big Brother Nocą  
- reality show

23:45  Zostań żywy  
- horror

01:35  Druga strona medalu  
- talk-show

02:05  Druga strona medalu  
- talk-show

02:35  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

05:05  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:35  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:15  Wieczna miłość - telenowe-
la odc. 164, sezon 2

07:05  Elif - serial obyczajowy 
odc. 475

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

wy odc. 68, sezon 6
09:40  Komisarz Alex - serial 

kryminalny odc. 120
10:35  Ojciec Mateusz - serial kry-

minalny odc. 84, sezon 7
11:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 213
12:00  Wiadomości 
12:15  Agrobiznes  

- magazyn rolniczy
12:35  Agropogoda  

- program informacyjny
12:40  Magazyn rolniczy 
12:55  Relacja z Liturgii 

Wielkanocnej w Kościele 
greckokatolickim  
- program religijny

14:00  Elif - serial obyczajowy 
odc. 476

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

odc. 115
16:05  Wieczna miłość - telenowe-

la odc. 165, sezon 2
17:00  Teleexpress - program 

informacyjny
17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3479
18:30  Korona królów - telenowela 

historyczna odc. 214
18:55  Eddie Murphy: Delirious  

- teleturniej
19:25  Sport 
19:30  Wiadomości 
20:05  Pogoda 
20:10  Alarm! - magazyn
20:35  Gramy dla Europy - widowi-

sko z okazji 15-lecia wejścia 
Polski do UE

22:50  Krew z krwi - serial sensa-
cyjny odc. 2/8, sezon 1

23:55  Miasto gniewu - serial 
dokumentalny odc. 9, 
sezon 2

00:35  Licencja na zabijanie  
- film sensacyjny

02:55  Syzyfowe prace  
- serial obyczajowy odc. 5/6

03:55  Anja i mali czarownicy  
- film dokumentalny

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

jowy odc. 1440
06:40  Soul fitness - reportaż
07:05  Na sygnale - serial fabular-

no-dokumentalny odc. 50
07:30  Ogrodowi - magazyn 

poradnikowy
07:45  Przepis dnia - magazyn 

kulinarny
07:55  Pytanie na śniadanie 
08:35  Pogoda 
08:40  Pytanie na śniadanie 
08:45  Panorama 
08:50  Pytanie na śniadanie 
11:00  Panorama 
11:10  Pogoda 
11:15  Pytanie na śniadanie 
11:25  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 162, sezon 7
11:55  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2053
12:30  Koło fortuny - teleturniej
13:15  Miłosne potyczki - serial 

obyczajowy odc. 73
14:10  M jak miłość  

- serial obyczajowy  
odc. 1440

15:10  Doktor z alpejskiej wioski - 
nowy rozdział  
- serial obyczajowy odc. 85

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

- telenowela odc. 49
18:00  Panorama 
18:25  Pogoda 
18:30  Sport telegram 
18:40  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 57, sezon 3
19:10  Muzeum Polskiej Piosenki  

- program rozrywkowy
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki
19:35  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2053
20:10  Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy odc. 2054
20:40  Kulisy serialu „Barwy 

szczęścia”
20:55  M jak miłość - serial obycza-

jowy odc. 1441
21:45  Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55  Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
23:00  Znaki  

- film dokumentalny
00:05  Za marzenia - serial obycza-

jowy odc. 8/13, sezon 2
00:55  Rodzinka.pl - serial kome-

diowy odc. 259, sezon 14
01:35  Zakładnicy z metra - serial 

sensacyjny odc. 7/8
02:35  Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
03:35  Nowe czarne złoto Ameryki  

- film dokumentalny

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 726, 
sezon 14

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 727, 
sezon 14

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 127, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 610, sezon 13

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 171

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 492, sezon 9

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2874

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 363, sezon 9

15:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

16:10  Pogoda  
- program informacyjny

16:15  Interwencja  
- magazyn reporterów

16:30  Na ratunek 112  
- serial paradokumentalny 
odc. 341, sezon 6

17:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 331

18:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2875

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 437, sezon 16

20:05  John Rambo  
- film sensacyjny

22:00  Ślad  
- serial kryminalny odc. 65, 
sezon 2

23:10  Krwawy biznes  
- film sensacyjny

01:20  Lincoln  
- dramat biograficzny

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1035, sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 924, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 687, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 388, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 688, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 389, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 925, sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1036, sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:35  Sport  
- program sportowy

19:45  Pogoda  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2866, sezon 17

20:55  Milionerzy - teleturniej
21:30  Diagnoza  

- serial obyczajowy  
odc. 10/13, sezon 4

22:30  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

23:30  Superwizjer  
- magazyn reporterów

00:05  36,6°C  
- program medyczny

01:05  Strzelec  
- serial sensacyjny odc. 6, 
sezon 2

02:05  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:25  Moc magii - interaktywny 
program rozrywkowy

05:00  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy  
odc. 14/15,  
sezon 1

06:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 553,  
sezon 5

07:00  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 64

07:55  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 262, sezon 3

08:50  Big Brother  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Zakochani po uszy  
- telenowela  
odc. 60/120

10:35  Mango  
- telezakupy

12:10  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 85/165, sezon 1

12:45  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 86/165, sezon 1

13:15  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 326, sezon 4

14:15  Big Brother Popołudnie  
- reality show

14:20  Sąd rodzinny  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 65

15:20  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 102

16:20  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 263, sezon 3

17:20  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

17:25  Prawo Agaty  
- serial obyczajowy odc. 15, 
sezon 1

18:25  Ugotowani  
- program kulinarno-roz-
rywkowy

19:30  Zakochani po uszy  
- telenowela  
odc. 61/120

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Dzika rzeka  
- dramat sensacyjny

23:25  Big Brother Nocą  
- reality show

23:55  Szybcy i wściekli 6  
- film sensacyjny

02:35  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

PONIEDZIAŁEK   29.04.

WTOREK   30.04.

05:15  Klan  
- telenowela odc. 3476

05:35  Klan  
- telenowela odc. 3477

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

06:35  wojsko-polskie.pl  
- cykl reportaży

07:00  Historia, której nie 
pamiętam  
- film dokumentalny

08:00  Tydzień  
- magazyn rolniczy

08:30  Zakochaj się w Polsce  
- magazyn

09:05  Ziarno  
- program dla dzieci

09:40  Spotkanie ze świętym  
- cykl reportaży

10:00  Transmisja mszy świętej 
z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-
-Łagiewnikach 

12:00  Regina Coeli  
- program religijny

12:15  Między ziemią a niebem  
- magazyn

12:45  Cud sakramentów  
- reportaż

13:00  Z pamięci  
- cykl felietonów

13:15  Wyprawa na Galapagos  
- film dokumentalny

14:10  Wokół mórz  
- serial dokumentalny

14:30  Weterynarze z sercem  
- magazyn przyrodniczy

15:00  Pensjonat nad rozlewi-
skiem - serial obyczajowy 
odc. 5/13

16:00  The Wall. Wygraj marzenia  
- teleturniej

17:00  Teleexpress  
- program informacyjny

17:20  Pogoda  
- program informacyjny

17:30  Ojciec Mateusz  
- serial kryminalny  
odc. 272, sezon 21

18:30  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

19:25  Sport 
19:30  Wiadomości  

- program informacyjny
20:05  Pogoda 
20:15  Stulecie Winnych  

- serial obyczajowy  
odc. 9/13

21:15  To był rok!  
- program rozrywkowy

22:30  Prada albo nic  
- komedia romantyczna

00:25  Zacznijmy od nowa  
- komediodramat

02:10  Jaka to melodia?  
 - teleturniej muzyczny

03:00  Znieważona ziemia  
- dramat obyczajowy

04:45  Z pamięci  
- cykl felietonów

05:15  Słowo na niedzielę  
- program religijny

05:20  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2050

05:55  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2051

06:25  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2052

07:00  M jak miłość - serial obycza-
jowy odc. 1439

07:55  Pytanie na śniadanie 
10:45  Pogoda 
10:50  Najdziwniejsze pyszczki 

świata - film dokumentalny
11:55  Grease  

- musical
14:00  Familiada - teleturniej
14:35  Koło fortuny - teleturniej
15:15  Szansa na sukces. Opole 

2019 - widowisko muzyczne
17:25  Rodzinka.pl  

- serial komediowy  
odc. 258, sezon 14

17:55  Zainwestuj w marzenia  
- serial obyczajowy odc. 7

18:00  Panorama 
18:20  Pogoda 
18:25  Sport telegram 
18:30  Kroniki F1  

- program sportowy
18:35  Za marzenia  

- serial obyczajowy  
odc. 7/13, sezon 2

19:30  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 259, sezon 14

20:05  Koncert wielkanocny 
„Polska pomaga” 

21:20  Prawdziwe męstwo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- western

23:20  Paryż na bosaka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia obyczajowa

00:55  Noc Walpurgi  
- dramat obyczajowy

02:20  Prawdziwe męstwo  
- western

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

08:55  Księżniczka i Żaba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film animowany

11:15  Fantastyczna Czwórka: 
Narodziny Srebrnego 
Surfera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film SF

13:15  Piękna i Bestia  
- film familijny

15:50  Twoja Twarz Brzmi Znajomo  
- program rozrywkowy

17:50  Nasz nowy dom  
- reality show

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Państwo w państwie 
- program publicystyczny

20:00  W rytmie serca  
- serial obyczajowy odc. 49, 
sezon 4

21:05  Kabaret na żywo  
- program rozrywkowy

23:10  Mexican  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia

01:55  Spider-Man: Homecoming  
- film przygodowy

05:20  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:45  Mango  
- telezakupy

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Efekt Domina  
- serial dokumentalny  
odc. 8-ost., sezon 6

11:30  Co za tydzień  
- magazyn informacyjny

11:55  Diagnoza  
- serial obyczajowy odc. 9, 
sezon 4

12:55  Szóstka  
- serial obyczajowy odc. 4

13:55  Richie Milioner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia przygodowa

15:50  Kopciuszek  
- baśń filmowa

18:00  Big Brother Tydzień  
- reality show

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

- magazyn reporterów
20:00  MasterChef Junior  

- program rozrywkowy
21:30  Szóstka  

- serial obyczajowy odc. 5/6
22:35  Niepamięć  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film SF

01:00  Big Brother Tydzień  
- reality show

02:00  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:20  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:35  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 551, sezon 5

06:35  Mango  
- telezakupy

08:40  Big Brother  
- reality show

09:40  Big Brother  
- reality show

10:40  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 57/120

11:10  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 58/120

11:40  Zakochani po uszy  
- telenowela odc. 59/120

12:15  Sophia Grace & Rosie’s 
Royal Adventure  
- film familijny

13:50  Wpuszczony w kanał  
- film animowany

15:40  LEGO® PRZYGODA  
- film animowany

17:45  Vinci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia kryminalna

20:00  Big Brother Arena  
- reality show

21:40  Szybcy i wściekli 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

00:20  Sędzia  
- dramat kryminalny

03:10  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

06:00  Flash  
- serial akcji odc. 20, sezon 1

06:55  Flash  
- serial akcji odc. 21, sezon 1

07:50  Przygody Merlina  
- serial fantasy odc. 11, 
sezon 4

08:50  Przygody Merlina  
- serial fantasy odc. 12, 
sezon 4

09:50  Bibliotekarze  
- serial przygodowy  
odc. 10, sezon 2

10:45  Trzy życzenia  
- film obyczajowy

12:55  Śpiąca królewna  
- film familijny

14:30  Księga dżungli  
- film przygodowy

16:35  Ślubne wojny  
- komedia romantyczna

18:20  Potwory i spółka  
- film animowany

20:00  Igrzyska śmierci: Kosogłos. 
Część 2  
- film SF

22:25  Połączenie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- thriller

00:25  Skorpion  
- serial sensacyjny odc. 21, 
sezon 3

01:20  Biesiada na cztery pory 
roku - serial dokumentalny 
odc. 6/10

02:05  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 28, sezon 2

02:40  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

03:20  Biesiada na cztery pory 
roku - serial dokumentalny 
odc. 7/10

04:00  Biesiada na cztery pory 
roku - serial dokumentalny 
odc. 8/10

04:40  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 9

05:00  Dyżur - serial dokumental-
ny odc. 28, sezon 2

05:25  Z archiwum policji - serial 
dokumentalny odc. 7
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05:50  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

06:20  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:55  Conni & Co.  
- film obyczajowy

08:45  Biegnij Amelio!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film obyczajowy

10:35  Daleko od domu: Przygody 
żółtego psa  
- film przygodowy

12:05  Kulisy paryskiego luksusu  
- film dokumentalny

13:15  Tajemnicze życie sów  
- film dokumentalny

14:10  Gabinet z widokiem  
na morze - komedia

15:55  Rolnik szuka żony  
- telenowela dokumental-
na, sezon 6

17:00  Teleexpress 
17:20  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan - telenowela odc. 3480
18:30  Korona królów  

- telenowela historyczna 
odc. 215, sezon 2

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

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

- magazyn interwencyjny
20:25  Leśniczówka  

- telenowela odc. 116
20:55  Piłka nożna: Liga Mistrzów 

- mecz półfinałowy: FC 
Barcelona - Liverpool FC 

23:00  Piłka nożna: Liga Mistrzów 
- skróty 

00:05  Bez tożsamości 2  
- serial kryminalny odc. 21, 
sezon 2

00:50  Warto rozmawiać  
- talk-show

01:50  wojsko-polskie.pl  
- cykl reportaży

02:25  Licencja na zabijanie  
- film sensacyjny

04:40  Notacje  
- cykl dokumentalny

05:20  Koło fortuny  
- teleturniej

05:55  Wspaniała  
- komedia  
romantyczna

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

08:35  Pogoda  
- program informacyjny

08:40  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

08:45  Panorama  
- program informacyjny

08:50  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

11:00  Panorama  
- program informacyjny

11:05  Pogoda  
- program informacyjny

11:10  Pytanie na śniadanie  
- magazyn, extra

11:25  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 163,  
sezon 7

12:05  Penelope  
- komedia

14:00  Familiada  
- teleturniej

14:35  Koło fortuny  
- teleturniej

15:20  Szansa na sukces.  
Opole 2019  
- widowisko muzyczne

16:25  Czym chata bogata!  
- komedia

18:00  Panorama  
- program informacyjny

18:20  Pogoda  
- program informacyjny

18:30  Sport telegram  
- program sportowy

18:35  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 58, sezon 3

19:05  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 59, sezon 3

19:35  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2054

20:05  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2055

20:35  Kulisy seriali „Na dobre i na 
złe” i „Na sygnale” 

20:50  Na sygnale  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 230

21:20  Wkręceni 2  
- komedia

23:05  Osaczona  
- thriller

00:45  Goryle we mgle  
- dramat  
biograficzny

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:05 Kung Fu Panda: Tajemnice 
zwoju  
- film animowany

09:35  Stuart Malutki  
- film familijny

11:30  Niesamowity Spider-Man  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film przygodowy

14:20  Faceci w czerni  
- komedia SF

16:30  Kevin sam w domu  
- komedia

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

- serial komediowy  
odc. 438, sezon 16

20:00  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 549, sezon 24

20:35  Galimatias, czyli kogel-
-mogel 2  
- komedia obyczajowa

22:40  Ślad - serial kryminalny 
odc. 66, sezon 2

23:50  Ballistic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

01:30  Nasz nowy dom  
- reality show

02:30  Nasz nowy dom  
- reality show

03:35  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Pudłaki  
- film animowany

12:55  Scooby-Doo  
- komedia przygodowa

14:40  Kung Fu Panda 2  
- film animowany

16:30  Legenda Zorro  
- film przygodowy

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:30  Sport  
- program sportowy

19:40  Pogoda  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2867, sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:30  Agent - Gwiazdy  
- reality show

22:35  Miami Vice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film sensacyjny

01:05  American Horror Story: 
Asylum  
- serial grozy odc. 1/13, 
sezon 2

02:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:30  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:25  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 554, sezon 5

06:30  Mango  
- telezakupy

08:35  Big Brother  
- reality show

09:35  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:40  Dziewczyny z drużyny 2  
- komedia

11:35  W krzywym zwierciadle: 
Strzelając śmiechem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia sensacyjna

13:15  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:20  Trzej muszkieterowie  
- film przygodowy

15:30  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

15:35  Dzika lokatorka  
- komedia romantyczna

17:40  Nieoczekiwana zmiana 
miejsc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Larry Crowne - uśmiech losu  
- komedia romantyczna

23:10  Big Brother Nocą  
- reality show

23:45  Bokser  
- film obyczajowy

01:45  Druga strona medalu  
- talk-show

02:20  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

05:25  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

06:00  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:35  Między miłkiem a dzie-
więćsiłem  
- film dokumentalny

07:25  Jak uratować mamę  
- film animowany

09:05  Długie łodzie Wikingów  
- film przygodowy

11:15  Ja wam pokażę!  
- film obyczajowy

13:25  Tajemnicze życie sów  
- film dokumentalny

14:25  Jak zostać księżną  
- film biograficzny

16:05  Gramy dla Europy  
- widowisko z okazji 15-le-
cia wejścia Polski do UE

17:00  Teleexpress  
- program informacyjny

17:15  Pogoda  
- program informacyjny

17:25  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

18:00  Klan  
- telenowela odc. 3481

18:30  Korona królów  
- telenowela historyczna 
odc. 216, sezon 2

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

19:25  Sport  
- program sportowy

19:30  Wiadomości  
- program informacyjny

20:05  Pogoda  
- program informacyjny

20:10  Alarm!  
- magazyn interwencyjny

20:35  Ojciec Mateusz  
- serial kryminalny odc. 
273, sezon 21

21:30  Sprawa dla reportera  
- magazyn interwencyjny

22:20  Magazyn śledczy Anity 
Gargas  
- magazyn

23:00  Magazyn kryminalny 997 
23:50  Ocaleni  

- reality show
00:55  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują 
świat  
- talk-show

01:40  Bez tożsamości 2  
- serial kryminalny odc. 21, 
sezon 2

02:30  Krew z krwi  
- serial sensacyjny odc. 2/8, 
sezon 1

03:30  Sprawa dla reportera  
- magazyn interwencyjny

04:25  Magazyn śledczy Anity 
Gargas - magazyn

05:30  Koło fortuny  
- teleturniej

06:10  Porwanie na Manhattanie  
- film obyczajowy

07:55  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

08:35  Pogoda  
- program informacyjny

08:40  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

08:45  Panorama  
- program informacyjny

08:50  Pytanie na śniadanie  
- magazyn

11:00  Panorama  
- program informacyjny

11:05  Pogoda  
- program informacyjny

11:10  Pytanie na śniadanie  
- magazyn, extra

11:25  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 164, sezon 7

12:05  Agent Cody Banks 2: Cel 
Londyn  
- komedia sensacyjna

14:00  Familiada  
- teleturniej

14:35  Koło fortuny  
- teleturniej

15:15  Na sygnale  
- serial fabularno-doku-
mentalny odc. 230

15:45  Goryle we mgle  
- dramat biograficzny

18:00  Panorama  
- program informacyjny

18:25  Pogoda  
- program informacyjny

18:30  Sport telegram  
- program sportowy

18:35  Bieg Konstytucji 3 maja  
- kronika

18:40  Rodzinka.pl  
- serial komediowy odc. 60, 
sezon 3

19:10  Rodzinka.pl  
- serial komediowy odc. 61, 
sezon 3

19:35  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2055

20:10  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2056

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

22:00  Big Music Quiz  
- teleturniej muzyczny

23:05  Czym chata bogata!  
- komedia

00:50  Strażnik  
- film sensacyjny

02:40  16 przecznic  
- film sensacyjny

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 728, 
sezon 15

09:30  Malanowski & Partnerzy  
- serial fabularno-do-
kumentalny odc. 729, 
sezon 15

10:00  Dzień, który zmienił moje 
życie  
- serial paradokumentalny 
odc. 128, sezon 2

11:00  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 611, sezon 13

12:00  Gliniarze  
- serial paradokumentalny 
odc. 172

13:00  Trudne sprawy  
- serial paradokumentalny 
odc. 493,  
sezon 9

14:00  Pierwsza miłość  
- serial obyczajowy  
odc. 2875

14:45  Dlaczego ja?  
- serial paradokumentalny 
odc. 364,  
sezon 9

15:50  Piłka nożna: Puchar Polski - 
mecz finałowy:  
Jagiellonia Białystok - 
Lechia Gdańsk 

18:00  Piłka nożna: Puchar Polski - 
ceremonia dekoracji 

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 439, sezon 16

20:00  Roztańczony Śląski  
- koncert

22:00  Roztańczony Śląski  
- koncert

00:00  Och, Karol  
- komedia obyczajowa

02:10  Chirurdzy  
- serial obyczajowy  
odc. 155,  
sezon 8

03:05  Chirurdzy  
- serial obyczajowy  
odc. 156,  
sezon 8

04:10  Kabaretowa Ekstraklasa  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1036,  
sezon 15

12:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 925, sezon 13

13:00  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 688, sezon 9

14:00  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 389, sezon 6

14:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

15:30  Szkoła  
- serial paradokumentalny 
odc. 689, sezon 9

16:30  19+  
- serial paradokumentalny 
odc. 390, sezon 6

17:00  Szpital  
- serial paradokumentalny 
odc. 926,  
sezon 13

18:00  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 1037,  
sezon 15

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:30  Sport  
- program sportowy

19:40  Pogoda  
- program informacyjny

19:50  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:10  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

20:15  Na Wspólnej  
- serial obyczajowy  
odc. 2868,  
sezon 17

20:55  Milionerzy  
- teleturniej

21:30  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

22:30  Tylko mnie kochaj  
- komedia romantyczna

00:30  Poranek kojota  
- komedia

02:30  Uwaga!  
- magazyn reporterów

02:50  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

04:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 555, sezon 5

05:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 556, sezon 5

06:45  Mango  
- telezakupy

08:50  Big Brother  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 14/25, sezon 6

10:30  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 15/25, sezon 6

11:00  Dzika lokatorka  
- komedia romantyczna

13:10  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:15  Czterej muszkieterowie  
- film przygodowy

15:25  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

15:30  Córeczka  
- dramat obyczajowy

17:45  Zawsze tylko ty  
- komediodramat

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Nadchodzi Polly  
- komedia romantyczna

23:05  Big Brother Nocą  
- reality show

23:40  Oczy węża  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- thriller

01:45  Druga strona medalu  
- talk-show

02:20  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

ŚRODA   1.05.

CZWARTEK   2.05.

05:20  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

05:55  Jaka to melodia?  
- teleturniej muzyczny

06:35  Pan Wołodyjowski  
- film historyczny

08:00  Pan Wołodyjowski  
- film historyczny

09:25  Za zasługi dla Polski i Pola-
ków poza granicami kraju  
- koncert galowy

10:00  Niepodległość  
- film dokumentalny

11:40  Święto Konstytucji 3 maja  
- transmisja

12:55  Film dokumentalny 
14:00  Święto Konstytucji 3 maja. 

Defilada  
- transmisja

16:05  Gramy dla Europy  
- widowisko z okazji 15-le-
cia wejścia Polski do UE

17:00  Teleexpress  
- program informacyjny

17:15  Pogoda 
17:25  Jaka to melodia?  

- teleturniej muzyczny
18:00  Klan  

- telenowela odc. 3482
18:30  Korona królów - taka histo-

ria... - serial dokumentalny 
odc. 33

18:55  Eddie Murphy: Delirious  
- teleturniej

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

- magazyn interwencyjny
20:35  The Wall. Wygraj marzenia  

- teleturniej
21:35  Excentrycy, czyli po słonecz-

nej stronie ulicy  
- komedia muzyczna

23:35  Bilet na Księżyc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film obyczajowy

01:45  Wiktoria  
- serial kostiumowy  
odc. 6, sezon 2

02:45  Magazyn kryminalny 997 
03:35  Ocaleni  

- reality show
04:35  Notacje  

- cykl dokumentalny

05:00  Koło fortuny - teleturniej
05:40  Penelope  

- komedia
07:25  Coś dla ciebie - magazyn
07:55  Pytanie na śniadanie  

- magazyn
08:35  Pogoda  

- program informacyjny
08:40  Pytanie na śniadanie  

- magazyn
08:45  Panorama  

- program informacyjny
08:50  Pytanie na śniadanie  

- magazyn
11:00  Panorama  

- program informacyjny
11:05  Pogoda  

- program informacyjny
11:10  Pytanie na śniadanie  

- magazyn, extra
11:35  Znachor  

- dramat obyczajowy
14:00  Familiada - teleturniej
14:35  Koło fortuny - teleturniej
15:25  Postaw na milion  

- teleturniej
16:25  Wkręceni 2  

- komedia
18:00  Panorama  

- program informacyjny
18:25  Pogoda  

- program informacyjny
18:30  Sport telegram  

- program sportowy
18:35  Bieg Konstytucji 3 maja  

- kronika
18:40  Rodzinka.pl  

- serial komediowy  
odc. 62, sezon 3

19:10  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 63, sezon 3

19:35  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2056

20:10  Barwy szczęścia  
- serial obyczajowy  
odc. 2057

20:45  O mnie się nie martw  
- serial komediowy  
odc. 9/13, sezon 10

21:45  Rodzinka.pl  
- serial komediowy  
odc. 260, sezon 14

22:25  Chiński zodiak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film karate

00:25  16 przecznic  
- film sensacyjny

02:15  Osaczona  
- thriller

04:55  Disco Gramy  
- program muzyczny

05:40  Telezakupy TV Okazje  
- magazyn reklamowy

06:00  Nowy dzień  
- program informacyjny

09:00  SuperPies  
- magazyn poradnikowy

09:35  Stuart Malutki 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film przygodowy

11:05  Niesamowity Spider-Man 2  
- film przygodowy

14:25  Faceci w czerni II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia SF

16:15  Kevin sam w Nowym Jorku  
- komedia

18:50  Wydarzenia  
- program informacyjny

19:20  Sport  
- program sportowy

19:25  Pogoda  
- program informacyjny

19:30  Świat według Kiepskich  
- serial komediowy  
odc. 440, sezon 16

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

22:05  Jak rozpętałem drugą 
wojnę światową  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia

23:55  Pod obserwacją  
- dramat SF

02:00  Tajemnice losu  
- program rozrywkowy

05:10  Uwaga!  
- magazyn reporterów

05:35  Mango  
- telezakupy

06:50  Kuchenne rewolucje 
- program rozrywkowy

07:50  Doradca smaku  
- magazyn kulinarny

08:00  Dzień Dobry TVN  
- magazyn

11:00  Samoloty 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film animowany

12:45  Scooby-Doo 2: Potwory na 
gigancie 
- komedia

14:40  Atramentowe serce  
- film fantasy

16:45  Sknerus  
- komedia

19:00  Fakty  
- program informacyjny

19:30  Sport  
- program sportowy

19:40  Pogoda  
- program informacyjny

19:45  Uwaga!  
- magazyn reporterów

20:00  Łowca czarownic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- film fantasy

22:10  Super 8  
- thriller SF

00:30  Kuba Wojewódzki  
- talk-show

01:35  Uwaga!  
- magazyn reporterów

01:55  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

04:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 557, sezon 5

05:45  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 558, sezon 5

06:45  Mango  
- telezakupy

08:50   Big Brother  
- reality show

09:50  Big Brother Pobudka  
- reality show

09:55  Przyjaciele  
- serial komediowy  
odc. 14/25, sezon 6

10:25  Ukryta prawda  
- serial paradokumentalny 
odc. 326, sezon 4

11:25  Pluto Nash  
- komedia SF

13:25  Big Brother Popołudnie  
- reality show

13:30  Młode szpady  
- film przygodowy

15:25  Big Brother Podwieczorek  
- reality show

15:30  Blues Brothers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia muzyczna

18:10  Lemur zwany Rollo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia

20:00  Big Brother  
- reality show

21:00  Wredne dziewczyny  
- komedia

23:05  Szybcy i wściekli 6  
- film sensacyjny

01:50  Druga strona medalu  
- talk-show

02:25  Moc magii  
- interaktywny program 
rozrywkowy

06:00  Słodka miłość  
- telenowela odc. 35

07:00  Zbuntowany anioł  
- telenowela odc. 212

08:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 195, sezon 4

08:55  Rodzinny interes  
- serial obyczajowy odc. 42

09:55  Tam i z powrotem  
- film przygodowy

11:45  Zaczarowany nos  
- film familijny

14:00  Alvin i wiewiórki  
- film familijny

15:50  Robin Hood: Faceci  
w rajtuzach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- komedia

18:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 195, sezon 4

19:00  Lombard. Życie pod zastaw  
- serial obyczajowy  
odc. 196, sezon 4

20:00  Transporter: Nowa moc  
- film sensacyjny

21:55  Sabotaż  
- film sensacyjny

00:10  Czas wymierania  
- thriller

02:20  JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze  
- serial sensacyjny odc. 24, 
sezon 3

03:30  Taki jest świat 4  
- program informacyjny

04:10  Menu na miarę  
- program kulinarny

04:40  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 1/13

05:00  Dyżur  
- serial dokumentalny  
odc. 18, sezon 2

05:25  Z archiwum policji  
- serial dokumentalny 
odc. 12

PIĄTEK  3.05.
TVP 1 TVP 2 POLSAT

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

TVP 1TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TVN 7
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KUPIĘ

 u Kupię monety nieobiegowe z 
Polski i Niemiec oraz inne, kolek-
cjonerskie z całego świata, w tym 
dwuzłotówki obiegowe od 1995 
do 1999 r. tel. 602 128 246

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

SPRZEDAM

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

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

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

 u Sprzedam pralkę automat 
1,5-roczny, szafki kuchenne z płytą 
elktr. i piekarnikiem, kuchnię gazo-
wą, łóżko z materacem i 2 szafkami 
tel. 53 259 70 86

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

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

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

 u Sprzedam pralkę automat 
1,5-roczny, szafki kuchenne z płytą 
elktr. i piekarnikiem, kuchnię gazo-
wą, łóżko z materacem i 2 szafkami 
tel. 53 259 70 86

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

 u Sprzedam działkę z drewnia-
ną altaną na ul. Pszennej, 488 
m2, Żary tel. 696 966 968

 u Sprzedam działkę za base-
nem Wodnik, Żary, altana muro-
wana, drzewa owocowe, iglaki, 
trawnik, różne inne rośliny tel. 
795 406 064

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
ŻEBERKA  
W COLI
Składniki
• 1,5-2kg mięsnych żeberek wieprzo-

wych
• 1,5 szklanki coca-coli
• 5 dużych ząbków czosnku
• 4 łyżki ketchupu
• 4 łyżki ostrej musztardy
• 4 łyżki sosu Worchestershire
• 2-3 łyżki ostrego sosu Sriracha
• 2 łyżki ciemnego sosu sojowego
• 2 pełne łyżeczki ostrej papryki
• 2 pełne łyżeczki papryki słodkiej
• 2 pełne łyżeczki papryki wędzonej
• 2 płaskie łyżeczki soli
• 1 łyżka miodu
• 1 łyżeczka mielonego kminku

Wykonanie
Piekarnik ustawiamy na 180°C, grza-
nie góra dół. Żeberka wyjmujemy z 
marynaty. Marynatę zachowujemy. 
Żeberka wkładamy do rękawa do pie-
czenia, w 2-3 warstwach, podlewamy 
2-3 łyżkami marynaty. Worek zamyka-
my szczelnie z jednej strony, nadmu-
chujemy i zamykamy z drugiej strony, 
pamiętając o tym, żeby w kilku miej-
scach lekko go podziurawić.

 Wstawiamy żeberka na środkowy 
poziom piekarnika i pieczemy je w 
180°C przez 30 minut. Po tym czasie 
zmniejszamy temperaturę do 160°C 
i pieczemy żeberka, w zależności od 
wielkości, od 1,5 do 2 godzin. Rozci-
namy worek, żeberka wyjmujemy na 
kratkę, smarujemy je marynatą i jesz-
cze chwilę pieczemy je w 160°C z ter-
moobiegiem, aż wytworzy się na nich 
chrupiąca
skórka. Łatwo je odgrzać na drugi 
dzień. Pozostałą marynatę podgrze-
wamy w garnku, wkładamy upieczone 
żeberka i podgrzewamy całość razem. 
W kubeczku mieszamy łyżkę mąki 
ziemniaczanej, kukurydzianej lub ry-
żowej z 4 łyżkami zimnej wody i wle-
wamy do sosu.

WIOSENNA 
SAŁATKA 
ZIEMNIACZANA  
Z JOGURTEM
Składniki
• 5-6 średnich, młodych ziemniaków 

(450-500g)
• 6-8 rzodkiewek

• 1 mały pęczek koperku
• 1 cebulka ze szczypiorem
• 3 czubate łyżki gęstego jogurtu 

greckiego
• 1 czubata łyżeczka majonezu
• 1 czubata łyżeczka musztardy gru-

boziarnistej
• sól
• pieprz

Wykonanie
Ziemniaki dokładnie myjemy pod bieżą-
cą wodą. Gotujemy je w mundurkach, w 
osolonej wodzie, do miękkości. W cza-
sie kiedy ziemniaki się gotują szykujemy 
resztę składników – drobno siekamy 
koper i szczypior. Myjemy rzodkiewki 
i kroimy je na cienkie plasterki. Jo-
gurt grecki mieszamy z gruboziarnistą 
musztardą i majonezem – majonezu 
nie trzeba wiele, wystarczy czubata ły-
żeczka.  Składniki dressingu dokładnie 
razem mieszamy. Solimy i pieprzymy do 
smaku. Ziemniaki odcedzamy i dajemy 
im przestygnąć na tyle, żeby dalej były 
gorące ale dały się wziąć w rękę. Go-
rące ziemniaki razem ze skórką kroimy 
ostrym nożem na ćwiartki lub ósemki. 
Wrzucamy do miski, wsypujemy koper, 
szczypior i rzodkiewkę. Całość zale-
wamy sosem, szybko razem mieszamy  
i podajemy ciepłe.

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

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

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

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

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

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

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

 u Żary – mieszkanie do wyna-
jęcia, 3 pokoje, 64 m2 w cenie 
1400 zł + opłaty. Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 533-308-999

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

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

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

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

 u Żary - lokal do wynajęcie, 
dobra lokalizacja, 17 m2, I pię-
tro, 600 zł, Partner Nieruchomo-
ści 533-308-999

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

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

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

 u Żary - wolnostojący lokal na 
sprzedaż, 56 m2, 42 tys. Partner 
Nieruchomości 533-308-999

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

 u Lubsko – sklep spożywczy w 
centrum + 1/3 udział w kamie-
nicy – cena do negocjacji. Part-
ner Nieruchomości 690 411 006

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

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

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

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

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

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

 u Iłowa – mieszkanie do wy-
najęcia. Partner Nieruchomości, 
tel 501-509-731

 u Okolice Lubska - na sprzedaż 
dom w bardzo dobrym stanie, 
cena 400tys. Partner Nierucho-
mości,nr tel:606 705 480

 u Żary - 3-pokojowe gustownie 
urządzone mieszkanie na wyna-
jem. Partner Nieruchomości. 
513017811.

 u Kadłubia - Na sprzedaż dział-
ka budowlana o powierzchni 
800 m2. Idealna pod zabudowę 
jednorodzinną. Partner Nieru-
chomości 513017811

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

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

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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

 u Kierowca, rencista, szuka pracy 
tel. 726 307 909

ROLNICTWO

 u Sprzedam bryczkę, powóz, ze 
ściąganym dachem, na dwa konie 
lub jednego, gumowe koła tel. 604 
558 751

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

RÓŻNE

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

 u Poszukuję chorych, inwalidów, 
niepełnosprawnych potrzebujących 
pomocy tel. 888 065 647

OGŁOSZENIA

u Poszukuję chorych, inwalidów, 
niepełnosprawnych potrzebujących 
pomocy tel. 888 065 647

• Psycholog Żary 1
• Stanowisko do spraw orzecznictwa Żary 1
• Stanowisko do spraw opracowania decyzji 

i korespondencji (umowa na czas zastęp-
stwa) Żary 1

• Stanowisko do spraw poświadczeń (umowa 
na czas zastępstwa) Żary 1

• Spedytor międzynarodowy Jasień 1
• Pracownik administracyjno-biurowy Żary 1
• Informatyk Żary 1
• Księgowa Żary 1
• Specjalista zaplecza technicznego Żary 2
• Księgowa Żary 1
• Mechanik samochodów ciężarowych Żary 1
• Nauczyciel języka angielskiego Lubsko 1
• Nauczyciel języka angielskiego Żary 1
• Wartownik oddziału wart cywilnych/ War-

townik – przewodnik psa Skład Potok 5
• Zastępca Komendanta Oddziału Wart 

Cywilnych Skład Potok 1
• Pedagog/ Terapeuta zajęciowy Lubsko 1
• Sprzedawca Żary 1
• Sprzątaczka Żary (1/2 etatu) 1
• Krojczy chleba Żary (1/2 etatu) 1
• Kierowca/ Zaopatrzeniowiec Żary 1
• Pomoc kuchenna Żary 1
• Kucharz Żary 1
• Piekarz Lubsko 1
• Pracownik obsługi sklepu Brody 3
• Policjant Żary/Lubsko 15

• Wartownik/ Pracownik ochrony Żary 1
• Pracownik porządkowy Żary 5
• Osoba sprzątająca Żary 3
• Pracownik gospodarczy Żary 2
• Osoba sprzątająca Żary (1/2 etatu) 1
• Sprzątaczka Żary- Kunice 10
• Operator maszyn myjących/ Pracownik 

gospodarczy Żary- Kunice 10
• Operator wózka widłowego Żary- Kunice 3
• Traktorzysta Żary-Kunice 2
• Fryzjer damsko-męski Łęknica 1
• Odlewacz figur ogrodowych Łaz 2
• Monter konstrukcji Żary/ Łaz 2
• Ślusarz Żary/ Łaz 2
• Spawacz Żary/ Łaz 2
• Monter Żary 1
• Mechanik Żary 1
• Piekarz Żary 1
• Cukiernik Żary 1
• Pracownik produkcji Górzyn 5
• Operator wózka widłowego Górzyn 1
• Pracownik fizyczny Nowogród Bobrzański 1
• Pracownik budowlany/ Malarz konstrukcji 

Żary 2
• Diagnosta Jasień 1
• Mechanik samochodowy – samochodów 

ciężarowych Jasień 1
• Kierowca kat. C – wywrotka Jasień 2
• Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 

3,5 tony (dział krajowych przewozów) Żary 5

• Brukarz (obszar woj. lubuskiego) 10
• Inspektor do spraw sprzedaży (Żagań) 1
• Inspektor nadzoru budowlanego (Żagań, 

teren powiatu) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego (miejsco-

wości w odległości do 200 km) 1
• Kierowca samochodu dostawczego - sprze-

dawca (teren powiatu) 1
• Kierownik brygady (Żagań) 3
• Kierownik budowy (Żagań) 3
• Krojczy (Leszno Górne) 3
• Księgowa/Kadrowa (Szprotawa) 1
• Magazynier (Wiechlice) 1
• Majster/pracownik budowy (Wiechlice) 1
• Mistrz ceremonii pogrzebowej (powiat żagań-

ski) 2
• Monter instalacji budowlanych/hydraulik 

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

lizacyjnych (Iłowa) 2
• Monter sieci wodno-kanalizacyjnych  (Ża-

gań) 3
• Monter urządzeń chłodniczych (Żagań) 3
• Murarz/ pomocnik murarza (Iłowa) 2
• Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki 

zawodu (Żagań) 1
• Nauczyciel chemii- nauczyciel nauczania 

indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel fizyki- nauczyciel nauczania 

indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel geografii- nauczyciel nauczania 

indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel historii- nauczyciel nauczania 

indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel języka polskiego - nauczyciel 

nauczania indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel matematyki- nauczyciel naucza-

nia indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel muzyki i plastyki - nauczyciel 

nauczania indywidualnego (Gozdnica) 1
• Nauczyciel (Szprotawa) 3
• Nauczyciel WOS-u- nauczyciel nauczania 

indywidualnego (Gozdnica) 1

• Operator koparki jednonaczyniowej, koparko-
-ładowarki (Żagań) 3

• Operator koparki (teren woj. lubuskiego) 1
• Operator maszyny do formowania szkła 

płaskiego (Wiechlice) 5
• Operator maszyny do naciągnia płótna na 

obraz (Wiechlice) 3
• Operator przewijarek i skręcarek nitek 

(Żagań) 4
• Operator traka (Rudziny) 1
• Operator wózka widłowego (Borowina) 1
• Pakowacz ręczny (Szprotawa) 8
• Pilarz (teren zachodniej części Niemiec) 4
• Policjant służby prewencji (Żagań, Iłowa, 

Szprotawa) 11
• Pomoc kuchenna (Wiechlice) 1
• Pomocnik operatora maszyn (Żagań) 6
• Pracownik myjni (Czyżówek) 1
• Pracownik produkcji drzewnej (Przecław) 1
• Pracownik warsztatu mechanicznego (Wie-

chlice) 1
• Projektant (Szprotawa) 1
• Przedstawiciel handlowy (woj. lubuskie, 

dolnośląskie) 1
• Przędzarz - operator maszyn przędzalniczych 

(Żagań) 4
• Psycholog (Szprotawa) 1
• Robotnik budowlany (Szprotawa) 4
• Robotnik gospodarczy (Tomaszowo) 3
• Salowa (Żagań) 5
• Spawacz (Borowina) 4
• Specjalista do spraw planowania, księgowo-

ści, kadr i płac (Żagań) 1
• Sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Sprzedawca (Szprotawa) 3
• Sprzedawca w stacji paliw (Szprotawa) 1
• Stolarz/monter/pakowacz (Przejęsław) 10
• Technik ds. wytwarzania (Żagań) 1
• Terapeuta zajęciowy (Szprotawa) 1
• Tkaczka (Żagań) 4
• Wychowawca (Szprotawa) 2
• Zbrojarz-betoniarz (Wiechlice) 1

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

REKLAMA

MIEJSCE 
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE



26 kwietnia 2019       Moja Gazeta22 INFORMATORINFORMATOR

ŻARY Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego zaprasza na spotkanie autorskie z pisarką 
Haliną Barań. Spotkanie zaplanowane jest w sobotę, 27 kwietnia, o godz. 15:00 w budyn-
ku muzeum przy Placu Kard. Stefana Wyszyńskiego 2. Wstęp wolny. PAS

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

AVENGERS: KONIEC GRY
26.04 – 29.04 ORAZ 01.05 I 02.05 – (3D DUBBING) GODZ. 17:45, (2D 
DUBBING) GODZ. 21:00; 30.04 – (3D DUBBING) GODZ. 16:00, (2D DUB-
BING) GODZ. 21:00
DUMBO
26.04 – 29.04 ORAZ 01.05 I 02.05 – GODZ. 15:30; 30.04 – GODZ. 14:00
DKF - KAPITAN
30.04 – godz. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w.63,51,35)
KRÓLOWA ŚNIEGU
26.04 – godz. 10:00
NIEBIESKI PIESEK
27.04 – godz. 16:00; 28.04 – godz. 12:00
JA CIEBIE TEŻ
27.04 – godz. 19:00; 28.04 – godz. 18:00

Siedziba spółki: Moja Gazeta Sp. z o.o.,
ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary
Redakcja: ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary,
redakcja@moja-gazeta.info
Redaguje zespół. 
Redaktor naczelny: Paweł Skrzypczyński, tel. 519077784
Współpraca: Andrzej Buczyński tel. 519077781, Jan Mazur

Dział reklamy: tel. 519 077 781
reklama@moja-gazeta.info; tel. 519 077 205
Skład: PEKOgraf Andrzej Buczyński
Druk: Drukarnia Polska Press, Nakład: 6.000
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. 
Materiałów nie zamówionych nie zwraca, zastrzega sobie 
prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów.

KRZYŻÓWKA

26.04

27.04

28.04

29.04

30.04

1.05

2.05

Marcelina, Marzeny
Dzień Drogowca i Transportowca

Zyty, Teofila
Światowy Dzień Grafika

Pawła, Walerii
Światowy Dzień Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Augustyna, Roberty, Piotra
Międzynarodowy Dzień Tańca

Marii, Katarzyny, Jakuba
Ogólnopolski Dzień Koni

Jeremiego, Anieli
Ogólnopolskie Święto Kaszanki

Witomira, Anatola, Zygmunta
Dzień Polonii i Polaków za Granicą, 
Święto Orła Białego

Telefony alarmowe
Telefon ratunkowy - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie wod.-kan. - 994
Straż pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 3772222; 
Lubsko - 68 3725210
Pogotowie ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 3672929; 
Lubsko - 683720390

Policja
Żary - 68 4763311; Żagań - 68 3681810; 
Lubsko - 68 3720122; Jasień - 68 3710897
Szpitale
105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią - 
Żary - 68 4707810; Żagań - 68 4771214; 
Szpital Na Wyspie - Żary - 68 4757600
Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 4794600 lub 68 4794601 lub 
Dział Obsługi Klienta - 68 4794644
MPOiRD Żagań - 68 4772940 lub Sekcja Obsługi 
Klienta - 68 4773729
ŻWIK Żagań - 68 3773975; 
obsługa klienta - 68 4777888
ZWiK Żary - 68 4794610 lub 68 4794611

PGKiM Lubsko - 68 4577700; zgłaszanie awarii 
po godzinie 15:00 i w weekendy - 68 457 7730
LWiK Lubsko - 68 3721982
lub Biuro Obsługi Klienta - 68 4704999
Zakład Komunalny Jasień - 68 3710849

ROZRYWKA
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