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ŻARY Burmistrz Danuta 
Madej otrzymała 
absolutorium. 14. radnych 
głosowało „za”, 6. się 
wstrzymało. 
Trudno być przeciw, biorąc pod uwagę 
chociażby pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej co do wykonania bu-
dżetu za rok ubiegły. 

Można się jednak wstrzymać od gło-
su, by chociaż w ten sposób zamanife-
stować swoje „niezadowolenie”. Opozy-
cja generalnie jest niezadowolona i z re-
guły jest na „nie”. To widać wyraźnie od 
początku tej kadencji. Dotychczasowa mi-
nimalna przewaga w radzie 11 do 10 po-
zwoliła jednak Danucie Madej realizować 
zamierzenia, których opozycja nie mogła 
blokować, ot tak dla zasady. Przypomnij-
my, że to radna Magdalena Lenczyk, star-
tująca z list PiS, przechyliła szalę przewa-

gi na rzecz Forum Samorządowego i Do-
brego Miasta.

Na ostatniej sesji sytuacja zmieni-
ła się jeszcze bardziej. Opozycyjne Tobie 
i Miastu straciło radnego. Arkadiusz Lis 
ofi cjalnie przeszedł do klubu Dobre Mia-
sto Lepszy Powiat, który ma w tej chwili 
sześciu radnych. Przewaga koalicji zwięk-
szyła się zatem do 12, przy 9 radnych opo-
zycyjnych.

- Cieszymy się, że Arek jest z nami 
- mówi lider Komitetu Wyborczego Dobre 
Miasto Lepszy Powiat, wiceburmistrz Olaf 
Napiórkowski. - Jest on osobą aktywną, 
która chce coś zmieniać dla naszego spo-
łeczeństwa i pozytywnie patrzy na sprawy. 
Chce działać, a nie wiecznie krytykować 
i absolutnie mu się nie dziwię. W naszym 
klubie dostrzegł osoby z podobnym podej-
ściem do pracy w radzie - dodaje.

 Andrzej Buczyński

Jesteśmy dumni 
z dziewcząt grających 

w Promieniu.. 20° 25°
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Olaf Napiórkowski
wiceburmistrz Żar

AKTUALNOŚCI

Absolutorium i mniej opozycji

AUTOREKLAMA REKLAMA

Radny Arkadiusz Lis (drugi z lewej) zmieni stronę sali obrad fot. Andrzej Buczyński

2

Jesteśmy dumni 
z dziewcząt grających 

w Promieniu..
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Kategoryczne NIE!
O sprawie drastycznych 
podwyżek za ścieki, 
jakie zafundował 
mieszkańcom gminy 
wiejskiej żarski 
Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji, 
informowaliśmy już 
kilka miesięcy temu. 
Gmina protestuje, 
miasto twierdzi że do 
sprawa pomiędzy ZWiK 
a gminą, natomiast 
ZWiK nie chce stawek 
obniżyć. Konflikt 
dotarł do Warszawy, 
skąd przyjechał do Żar 
prezes Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie.

Za czasów poprzedniego burmistrza 
namawiano mieszkańców gminy 
wiejskiej, aby przystąpili do wspól-
nej aglomeracji, dzięki czemu zo-

staną przyłączeni do sieci kanaliza-
cyjnej i będą płacić zbliżone stawki 
do tych w mieście. Gra toczyła się o 
dziesiątki milionów dofinansowania 
na inwestycje z tym związane. Pie-
niądze dla miasta i gminy udało się 
pozyskać. Inwestycje zrealizowano, 
a mieszkańcy płacili za ścieki poni-
żej 10 złotych. Tak było przez kilka 
lat, aż nagle prezes Zdzisław Cze-
kalski wykalkulował nowe stawki.  
W mieście pozostały na dotychcza-
sowym poziomie, a na wioskach 
wzrosły trzykrotnie.

Mieszkańcy, których to dotknę-
ło, są oburzeni i czują się oszukani. 
Nie to im obiecano i na takie nierów-
ne traktowanie na pewno by się nie 
zgodzili. Gdyby nie wioski w tym 
projekcie, miasto nie dostałoby tak 
dużego dofinansowania. Musiał być 
partner.

- Jeżeli od 2015 do 2018 ro-
ku cena za ścieki w gminie była ta-
ka sama, jak w mieście, i były zyski 
w spółce, to co się raptownie stało? - 
dziwi się wójt Leszek Mrożek. - Dla 
mnie to ewidentna chęć zarobienia 

na gminie.
Do spotkania stron konflik-

tu doszło 28 czerwca w żarskim ra-
tuszu. Wszyscy przedstawili swój 
pogląd na ten temat, ale ani o włos 
nie zbliżono się do rozwiązania. Pre-
zes Daca stwierdził, że da jeszcze 
miesiąc czasu na znalezienie kom-
promisu. Zadeklarował również po-
moc w postaci negocjatora. 

- Wody Polskie stoją na straży, 
aby mieszkańcy nie płacili zbyt du-
żych, nieracjonalnych stawek za wo-
dę i ścieki - mówi prezes Wód Pol-
skich Przemysław Daca. - Jesteśmy 
regulatorem i stąd moja tu obecność. 
Wody Polskie tą sprawę załatwią, ale 
mam nadzieję, że wcześniej się do 
gadacie, bo tak to powinno wyglą-
dać. Takich spraw w Polsce mieli-
śmy dużo i większość jest już zała-
twiona - dodaje.

Jaki będzie finał tego całego 
konfliktu? Dziś jeszcze nie wiadomo. 
Z pewnością stan obecny nie będzie 
trwał wiecznie. Do tematu wrócimy.

Andrzej Buczyński

GMINA ŻARY Mieszkańcy nie przebierają w słowach

Ten niemalże okrągły stół nie przyniósł natychmiastowego rozwiązania konfliktu fot. Andrzej Buczyński

Przemysław Daca, prezes Wód Polskich
- Moim zdaniem dojdzie do porozumienia, pro-
szę mi wierzyć, a jak nie dojdzie to będziemy in-
terweniowali. Jesteśmy regulatorem powołanym 
po to, aby dbać o interesy mieszkańców. Taka sy-
tuacja, jaka jest teraz, jest nie do przyjęcia. Mó-
wię to kategorycznie. Trzysta procent wzrostu na 
ściekach w jednej gminie wiejskiej jest dla mnie 
nie do przyjęcia. Mówię jednoznacznie - to nie bę-
dzie zatwierdzone.

fot. Andrzej Buczyński
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Szanowna Pani Burmistrz Miasta Żary
Danuta Madej

Wobec całkowitego braku chęci porozumienia ze strony Pana prezesa Czekalskie-
go zostaliśmy zmuszeni do skorzystania z Pani sugestii dotyczącej sprawdzenia 
poczynań osoby zarządzającej ZWiK-iem. W związku z rym poprosiliśmy o oce-
nę zaistniałej sytuacji największe autorytety w tej dziedzinie, pana posła Jerzego 
Maternę i prezesa Przedsiębiorstwa Wody Polskie pana Przemysława Daca.

Jak już pisaliśmy we wcześniejszej petycji do Pani w wyniku przyrzeczenia 
publicznego danego nam przez Pana prezesa Czekalskiego o równym traktowa-
niu mieszkańców miasta i gminy Żary i jednakowych cenach ścieków dla wszyst-
kich, zostaliśmy wprowadzeni w błąd, co doprowadziło do niekorzystnego rozpo-
rządzania naszym majątkiem. Po tym jak Pan prezes Czekalski złamał dane sło-
wo, wielokrotnie prosiliśmy go o przedstawienie nam powodów swojego postę-
powania, zapraszaliśmy go zarówno do Urzędu Gminy, jak i na spotkania wiejskie  
w Grabiku i Mirostowicach. Rozumiemy, że Pan prezes jest człowiekiem zapraco-
wanym i mogły mu nie odpowiadać proponowane przez nas terminy spotkań, lecz 
w takiej sytuacji powinien zaproponować odpowiadający jemu termin, lecz nic 
takiego nie miało miejsca. Takie postępowanie utwierdziło nas w przekonaniu, 
że zostaliśmy oszukani i tym samym Pan prezes skompromitował się w naszych 
oczach. Na spotkaniu prezes Wód Polskich pan Przemysław Daca zauważył, że fir-
ma zarządzana przez Pana prezesa Czekalskiego wykorzystując dominującą po-
zycję monopolisty, osiągała nienależne korzyści majątkowe, co w Polsce jest za-
bronione. Mówił też o nierównym traktowaniu mieszkańców Gminy i Miasta, co 
jest niedopuszczalne. W związku z tym, że nasze podejrzenia zawarte w petycji 
przesłanej do Pani potwierdził pan prezes Daca, zwracamy się do Pani, jako orga-
nu prowadzącego, aby jeżeli Pan prezes Czekalski sam nie ustąpi ze swego stano-
wiska, doprowadziła Pani do jego ustąpienia, gdyż, jako mieszkańcy nie wyobra-
żamy sobie, abyśmy usiedli do jednego stołu negocjować z człowiekiem skompro-
mitowanym, nieszanującym partnerów, którego celem są jedynie korzyści mająt-
kowe, a nie służebność dla społeczeństwa, bo taką spółką zarządza. Do negocja-
cji niezbędne jest zaufanie. Już wcześniej zostaliśmy oszukani przez Pana preze-
sa Czekalskiego, a wiemy, że ludzie się nie zmieniają, można tylko zmienić ludzi.

Z poważaniem
Mieszkańcy Gminy Żary

LIST MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARY

Poseł Jerzy Materna: - Są sprawy, które trzeba rozwiązać. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś 
się uda  fot. Andrzej Buczyński

Prezes ZWiK Zdzisław Czekalski obstaje przy swojej kalkulacji fot. Andrzej Buczyński

Mieszkańcy gminy wiejskiej czują się oszukani i nie zgadzają się na takie opłaty fot. Andrzej Buczyński
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Co warto wiedzieć przed 
wyjazdem na wakacje
W 87 procentach barów  
i restauracji na dworcach 
i stacjach benzynowych 
może cię spotkać przykra 
niespodzianka – tak 
wynika z kontroli Inspekcji 
Handlowej. 

Bar na stacji benzynowej czy dworcowa re-
stauracja – często podczas podróży zatrzy-
mujemy się tu na obiad. W III kwartale 2018 
r. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK 
skontrolowała 169 takich miejsc – oprócz 
różnego rodzaju jadłodajni także kilka skle-
pów, gdzie można kupić posiłek. Aż w 87 
proc. z nich wykryła nieprawidłowości: od 
złego oznakowania po oszukiwanie na ro-
dzaju mięsa, ryby czy sera. W sumie in-
spektorzy sprawdzili 4975 partii produktów 
i zgłosili zastrzeżenia do 2180 z nich. Naj-
więcej nieprawidłowości (1991 zakwestio-
nowanych partii) dotyczyło oznakowania. 
240 próbek trafiło do laboratoriów UOKiK, 
gdzie eksperci zbadali m.in., z jakich skład-
ników kucharze przyrządzili potrawy i czy 
zgadzało się to z deklaracjami np. w menu. 
Zakwestionowali 17 proc. dań lub napojów. 
Łącznie nierzetelną obsługę konsumentów 
Inspekcja Handlowa stwierdziła w co trze-
ciej skontrolowanej placówce.

Najważniejsze nieprawidłowości wy-
kryte podczas kontroli:
• zamiana składników, np. w grillowanych 

kotletach „z jagnięciny” zamiast jagnię-
ciny były wołowina, wieprzowina i drób; 
dorsz został zastąpiony mintajem; oscy-
pek okazał się tańszą roladą ustrzycką,

• wydawanie za małych porcji, np. niedo-
waga dwóch porcji smażonej soli wynio-
sła w sumie 140 gramów – zamawiają-
cy zamiast deklarowanych 970 g dosta-
li 830 g; zdarzało się też, że sprzedawcy 
ważyli ryby razem z tackami,

• wprowadzanie klientów w błąd, np. za-
mieszczenie na opakowaniu „klopsików 
podkarpackich” znaku „Babcine Recep-
tury” sugerującego, że są one zrobio-

ne z prostych składników, podczas gdy 
zawierały błonnik grochowy i aromaty; 
napis „Nasze jadło ze świeżych produk-
tów przyrządzamy, na strawę ok. 30 min. 
czekamy”, podczas gdy kucharz używał 
produktów głęboko mrożonych; wskazy-
wanie w menu nazw produktów o usta-
lonej renomie (z chronionymi oznacze-
niami i ekologicznych), podczas gdy w 
rzeczywistości lokal oferował produkty 
konwencjonalne np. tańszy ser solanko-
wy zamiast sera Feta,

• brak wykazu składników oraz informacji 
o alergenach,

• przeterminowane produkty, np. przypra-
wy, sery, sosy, napoje; ponadto zdarza-
ło się, że do smażenia był używany stary, 
zanieczyszczony tłuszcz,

• nieprawidłowe przechowywanie żywno-
ści i warunki sanitarne, np. brudne, nad-
miernie oszronione czy niesprawne lo-
dówki,

• niepełne informacje o cenach.
Za fałszowanie składu potraw i wpro-

wadzanie konsumentów w błąd grożą kary 
pieniężne – do 1 tys. zł do 10 proc. przy-
chodu z poprzedniego roku. Efekt kontro-
li to 93 takie kary na łączna kwotę 101 tys. 
zł. Ponadto sprzedawcy dostali 53 manda-
ty karne (w sumie prawie 11 tys. zł) za wy-
kroczenia, np. niewłaściwe warunki sani-
tarne czy wagi bez legalizacji. Inspekto-
rzy skierowali także do sądu 10 wniosków 
o ukaranie za stosowanie przeterminowa-
nych surowców i oszustwa. O nieprawidło-
wościach zawiadomili również odpowied-
nie organy, np. nadzór sanitarny.

Jesz w barze lub restauracji? Poznaj 
swoje prawa:
1. Pełna informacja o potrawie. Przed za-

mówieniem posiłku powinieneś wie-
dzieć, co zamawiasz. W menu lub cen-
niku musi być podany pełny skład da-
nia, w tym składniki alergenne. Nie mo-
że być tak, że musisz o te informacje do-
pytywać kelnera.

2. Pełna informacja o cenie. Jeśli w karcie 

podana jest cena np. za 100 g mięsa lub 
ryby, to przed złożeniem zamówienia 
powinieneś dostać choćby przybliżo-
ną informację o ich wielkości. Pamiętaj, 
danie ma być ważone już po usmażeniu 
lub upieczeniu, a nie przed obróbką, kie-
dy jest cięższe. Jeśli restauracja pobiera 
obowiązkową opłatę za obsługę, to mu-
si o tym jasno i czytelnie informować  
w widocznym miejscu, np. w menu.

3. Reklamacja. Gdy masz zastrzeżenia do 
potrawy, np. zamawiałeś pizzę z szynką, 
a dostałeś z pieczarkami albo zupa jest 
zimna, ryba przypalona, a kelner kazał 
ci czekać półtorej godziny, jak najszyb-
ciej zgłoś to obsłudze, a najlepiej wła-
ścicielowi lub kierownikowi placówki, 
jeśli są na miejscu. W ramach reklama-
cji możesz domagać się np. obniżenia 
ceny lub wymiany dania. Pamiętaj jed-
nak, że nie dotyczy to subiektywnych 
wrażeń, czyli że nie możesz złożyć re-
klamacji tylko dlatego, że obiad ci nie 
smakował.

4. Zgłoszenie do Inspekcji Handlowej. Je-
śli masz zastrzeżenia związane z jako-
ścią usług gastronomicznych, zawia-
dom odpowiedni Wojewódzki Inspekto-
rat Inspekcji Handlowej. Napisz, jakiej 

restauracji dotyczą, dołącz dokumenta-
cję. Przykładowo jeśli w cenniku była 
informacja, że dorsz kosztuje 10 zł bez 
wskazania, że to cena za 100 g, a zapła-
ciłeś 35 zł, wyślij zdjęcie cennika i para-
gonu. IH uwzględnia skargi przy plano-
waniu kontroli. Jeśli restauracja odrzu-
ciła twoją reklamację, możesz także zło-
żyć wniosek do inspekcji o polubowne 
rozstrzygnięcie sporu.

Posiłki w hotelu
Przed zawarciem umowy z organizatorem 
turystycznym, hotelem lub pośrednikiem, 
warto upewnić się, co dokładnie znajduje 
się w ofercie danego obiektu. Zwróć uwa-
gę, w jakich godzinach będą wydawane po-
siłki, ile restauracji zapewnia hotel, gdzie 
są usytuowane. Przedsiębiorca powinien 
wywiązać się ze wszystkich elementów 
umowy. 

Szczególną uwagę należy poświę-
cić wyjazdom „all inclusive”, organizato-
rzy przewidzieli bowiem dla nich nowe ka-
tegorie „all inclusive soft” - pomniejszo-
ny np. o przekąski lub niektóre rodzaje na-
poi, czy „all inclusive ultra” z dodatkowy-
mi udogodnieniami.

oprac. ATB (źródło: UOKiK)
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ŻARY Rozpoczął się cykl koncertów 
pod wspólnym hasłem „Lato 
z Telemannem”.

7 i 14 lipca od godz. 17.00 w parku przy Al. Jana Paw-
ła II usłyszymy zarówno wokalistów, jak i zespoły instru-
mentalne.

Ukoronowaniem Lata z Telemannem będzie kon-
cert na dziedzińcu pałacu Promnitzów, którego bra-
my zostaną otwarte dla wszystkich 21 lipca od godz. 
14.00 do 19.00. Tego dnia o godz. 17.00 do Żar przy-
będzie, podobnie jak w ubiegłym roku, król August II 
Mocny, a o 17.30 wystąpią artyści Opery Kameralnej 
z Krakowa. ATB

7AKTUALNOŚCI

Plenerowe kino

Gra muzyka przed 
przybyciem króla

ŻARY Ukwiecone ptaki z kościołem farnym w tle
 fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Metalowe ptaki z pobliżu kompleksu sportowo-re-
kreacyjnego przy ul. Źródlanej fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Łabędzie wypełniają się zielenią
 fot. Andrzej Buczyński

GMINA JASIEŃ Zagospodarowanie terenu wokół głazu 
15 Południka pod Jasieniem fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Ruszyło 
latające kino 
plenerowe, które 
odwiedza różne 
części miasta.
28 czerwca było na osiedlu 
Zawiszy Czarnego, a 5 lipca 
zawita do parku przy ul. 
Czerwonego Krzyża.

Film zaplanowano 
na godz.20.00, ale można 
przyjść już wcześniej, bo 
czekają dodatkowe atrak-
cje. O godz. 17.00 odbę-
dą się po raz drugi mistrzo-
stwa Żar w układaniu kost-
ki Rubika na czas. Dla dzie-

ci przygotowano dodatko-
we atrakcje, takie jak ma-
lowanie twarzy, dmuchań-
ce, wata cukrowa, popcorn 
i inne.

12 i 19 lipca kino po-
jawi się w Rynku przy ra-
tuszu, a 26 lipca przy ul. 
Ludowej. 9 sierpnia - przy 
ul. Zwycięzców obok klubu 
sportowego Promień, gdzie 
przed projekcją rozegra-
ny będzie mecz towarzyski 
pomiędzy kobiecą drużyną 
piłki nożnej a mieszkańca-
mi. Na koniec wakacji, 31 
sierpnia, kino wróci pod ra-
tusz. ATB

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

Poprzednia wizyta króla zgromadziła tłumy mieszkańców fot. Andrzej Buczyński

Ze względu na upały, pierwszy z tegorocznych koncertów 
przeniesiono do kościoła Piotra i Pawła fot. Andrzej Buczyński
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Czy Koła Gospodyń Wiejskich 
mogą sprzedawać swoje własne 
produkty, gdzie szukać źródeł 
dofinansowania działalności kół 
czy pomysłów na ich promocję. 
To wybrane zagadnienia, jakie 
poznają uczestnicy bezpłatnych 
szkoleń realizowanych w ramach 
operacji „Lokalne, regionalne 
i tradycyjne szansą dla Kół 
Gospodyń Wiejskich”. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 10 lipca.
„Lokalne, regionalne i tradycyjne” to wyjątkowa szan-
sa dla członków Kół Gospodyń Wiejskich, aby dowie-
dzieć się, jak efektywnie prowadzić bieżącą działal-
ność swoich kół. Druga edycja operacji realizowanej 
przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Pol-
skiej wspólnie z Polską Izbą Produktu Regionalnego  
i Lokalnego skierowana jest do wszystkich KGW  
z województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazo-
wieckiego, opolskiego, małopolskiego, warmińsko-
-mazurskiego oraz świętokrzyskiego.

Szkolenia dla przedstawicieli kół odbędą się  
w okresie lipiec-sierpień w każdym z województw.  
W lubuskim 8 sierpnia w Zielonej Górze. Ich celem 
jest podniesienie wiedzy i świadomości wśród uczest-
ników nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych pro-
duktów oraz zachęcenie do uczestniczenia w krajo-
wym i międzynarodowym systemie ochrony produk-
tów regionalnych i tradycyjnych. Uczestnicy zapozna-
ni zostaną również z możliwościami sprzedaży pro-
duktów własnych. Ponadto podczas szkolenia prze-
kazana zostanie wiedza z zakresu poszukiwania źró-
deł finansowania, promocji i możliwości rozwoju wła-
snej organizacji. 

- Już po raz drugi zapraszamy przedstawicieli 
Kół Gospodyń Wiejskich na warsztaty, w ramach któ-
rych przedstawimy praktyczne zagadnienia dotyczące 
działalności KGW. Udział w szkoleniu to okazja, aby 
poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje oraz wymienić 
się dotychczasowymi doświadczeniami z innymi koła-
mi. Z pewnością zaowocuje on licznymi rozwiązania-
mi oraz pomysłami, które pomogą zarówno w organi-
zacji bieżącej pracy, jak i w zakresie prowadzonej pro-
mocji czy poszerzeniu oferty podejmowanych działań 
i inicjatyw - mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu 
Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Zgłoszenia do udziału w operacji pn. „Lokalne, 
regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiej-
skich” przyjmowane są do 10 lipca br. Udział w szko-
leniu jest bezpłatny i obejmuje zwrot kosztów dojazdu.  

Więcej informacji, regulamin oraz formularz 
zgłoszeniowy, dostępne są na stronie: www.efrwp.pl 

„Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół 
Gospodyń Wiejskich” to kolejna operacja realizowana 
przez Fundację EFRWP z myślą o wspieraniu rozwo-
ju lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich. W 2018 roku  
w cyklu warsztatów kulinarnych udział wzięło  
58 członkiń KGW z 9 województw: zachodniopo-
morskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, kujawsko-
-pomorskiego, podlaskiego, śląskiego, łódzkiego, 
podkarpackiego oraz lubelskiego. Następnie przed-
stawiciele kół przeprowadzili szereg działań - udział 
w wydarzeniach plenerowych, warsztaty dla dzieci 
w szkołach podstawowych - wśród swoich lokalnych 
społecznościach, których celem była promocja lokal-
nego dziedzictwa kulinarnego. oprac. ATB (źródło 
EFRWP)

Nabór na szkolenia 
dla kół gospodyń 
wiejskich

To już XXIV Gminna 
Biesiada Śpiewacza
GMINA ŻARY  
29 czerwca  
w Olbrachtowie 
na dorocznej 
biesiadzie 
spotkały 
się zespoły 
śpiewacze, 
działające na 
terenie gminy 
wiejskiej Żary.
Cechą charakterystycz-
ną gminnych biesiad jest 
ich tematyczność. Tego-
roczna biesiada odbywa-
ła się pod hasłem „Hity na 
czasie”, a każdy z zespo-
łów miał za zadanie napi-
sać własny tekst do jed-
nego ze znanych i popu-
larnych utworów muzycz-
nych. Dało to w efekcie 
różnorodność repertuaro-
wą, ale widzów pozbawiło 
w wielu przypadkach moż-
liwości śpiewania razem  
z zespołem. 

Na scenie zaprezen-
towały się kolejno: „Ła-

zowianki” z Łazu, „We-
soła Gromada” z Miro-
stowic Górnych, „Wrzos”  
z Mirostowic Dolnych, 
„Karolinki” z Grabika, Ro-
dzina Muzykująca z Łu-
kaw, „Bobrzanki” z Nowo-
grodu Bobrzańskiego (go-
ścinnie), „Jutrzenka” z Ol-
brachtowa, „Chabry” ze 
Złotnika, „Bieniowianki” 
z Bieniowa, „Jarzębina”  
z Sieniawy Żarskiej, „Szy-
szynianki” z Biedrzycho-
wic Dolnych, „Złoty Kłos” 
z Marszowa, „Mała Tęcza” 
z Olbrachtowa i „Czerwo-
na Jarzębina” z Lubanic. 
Biesiadę prowadziła Anna 
Kochanowska.

Mimo lejącego się  
z nieba żaru, tak wyko-
nawcy, jak widzowie i or-
ganizatorzy znakomicie 
znieśli walkę z upałem,  
a dobry nastrój nikogo nie 
opuszczał. Biesiadę za-
kończyła zabawa pod go-
łym niebem.

Janina Wilga

fot. Jan Wilgafot. Jan Wilga

fot. Jan Wilga

fot. Jan Wilga
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Żary, dnia 5 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY ŻARY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego we wsi Grabik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żary uchwały nr V/34/19 z dnia 27 lute-
go 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego we wsi Grabik.
Obszar opracowania planu miejscowego dotyczy działek ewidencyjnych nr 2/47 i 2/49 w obrębie ewidencyjnym Gra-
bik, położonych przy drodze gminnej (w rejonie Zespołu Szkół w Grabiku), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 
V/34/19.
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ww. ustawy zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie na adres: al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary lub w wersji elektronicznej bez konieczności opatry-
wania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gminazary@gminazary.pl w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 29 lipca 2019 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego we wsi Grabik. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy 
Żary przy al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary, w pokoju nr 211, w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w  nie-
przekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2019 r. w formie:
• pisemnej do Wójta Gminy Żary, na adres: al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary, lub:
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Żary przy al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary, w pokoju nr 211 w godzi-

nach od 7:00 do 15:00, lub:
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, oznaczone tematem: „plan miejscowy Grabik”, na adres e-mail: gminazary@gminazary.pl.
Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub 
wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Żary.

Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej RODO, informuję, iż pozyskane dane osobowe, będą prze-
twarzane wyłącznie w ramach niniejszego postępowania, natomiast okres ich przechowywania wynika z Rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, 
poz. 67). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). Administratorem da-
nych osobowych jest Gmina Żary, al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary. Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Żary jest Pan 
Marek Biedak: inspektor@cbi24.pl. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych 
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także do przenoszenia danych osobowych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ma prawo również do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów.

        Wójt Gminy Żary
          Leszek Mrożek
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ŻARY Festyn średniowieczny 
w muzeum

W wakacje studenci często rozglądają 
się za pracą. Przedsiębiorcy w takiej 
sytuacji najchętniej proponują im 
umowę zlecenie. Nie bez powodu. To 
dlatego, że do ukończenia 26 roku 
życia studenci zatrudnieni w tej 
formie nie podlegają ubezpieczeniom 
społecznym. Nie trzeba też za nich 
opłacać składek na ubezpieczenie 
zdrowotne.

Studentem jest każdy, kto kształci się na wyższej uczel-

ni. Nie ma tu znaczenia obywatelstwo, kraj w którym stu-
diuje, ani fakt czy nauka odbywa się w szkole prywatnej 
czy publicznej. Studentem stajemy się z chwilą wpisania 
w poczet studentów  i złożenia ślubowania. Status będzie 
przysługiwał do ukończenia nauki, czyli najczęściej do 
złożenia egzaminu dyplomowego, ale można go stracić 
poprzez skreślenie z listy studentów. Kto ukończył studia 
I stopnia, czyli licencjackie lub inżynierskie, zachowuje 
prawa studenta do 31 października danego roku, ale to nie 
jest równoznaczne posiadaniem statusu studenta. Dlatego 
warto pamiętać, że między ukończeniem studiów I stopnia 
a uzyskaniem statusu studenta studiów II stopnia za stu-
denta pracującego na umowie zleceniu trzeba opłacać 

składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypad-
kowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobro-
wolne.  Jeżeli student ukończy 26 lat w trakcie wykony-
wania takiej umowy to tego dnia ubezpieczenia emery-
talne, rentowe i wypadkowe stają się dla niego obowiąz-
kowe.

Uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomo-
wych nie są traktowani jako studenci i dlatego od zawar-
tych z nimi umów zlecenia trzeba opłacać pełne składki.

Agata Muchowska
regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa lubuskiego

Warto zatrudnić studenta

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

OGŁOSZENIE
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Pusty jubileusz Stali

70-lecie to kawał 
historii. W tym 
wypadku piłki 
nożnej. Tylko 
dlaczego wydaje 
się, że Stal jest już 
historią?
Zapowiadało się ciekawie. W 
harmonogramie weekendowych 
atrakcji jubileuszu były me-
cze trampkarzy, juniorów młod-
szych, oldbojów, a nawet druży-
ny dziewcząt, która zmierzyła się 
towarzysko z piłkarkami Budow-
lanych Lubsko. Do tego stoisko 
promocyjne Stowarzyszenia Mi-
litarno-Historycznego „Szaruga”, 
strzelnica, lody wata cukrowa i 
popcorn. W pakiecie ze słonecz-
ną pogodą i wydawałoby się - ide-
alne warunki na festyn rodzinny, 
a na pewno sportowy. I przede 

wszystkim hit jubileuszowych 
obchodów - GKS Tychy na tej sa-
mej murawie, w tym samym cza-
sie, z piłkarzami Stali. A takie rze-
czy nie zdarzają się na co dzień.

I co się okazuje? Na trybu-
nach zamiast tumów hula wiatr. 
To nawet dziwniejsze, niż sama 
obecność pierwszoligowego klu-
bu w Jasieniu.

Czyżby organizatorzy zapo-
mnieli komukolwiek powiedzieć 
o tym wydarzeniu? W Żarach 
nawet ci, którzy o piłce wiedzą 
wszystko, bardzo byli zdziwieni, 
że w Jasieniu był GKS. Wychodzi 
na to, że to promocyjna klapa i ta-
ka okazja pewnie już się nie po-
wtórzy. Pomijając już nawet oko-
liczne miejscowości, czy w sa-
mym Jasieniu brakuje kibiców? 
Może nawet kibiców nie braku-
je, za to z pewnością brakuje wy-

ników.
Na mecze Stali jeszcze w 

poprzednim sezonie ludzie jakoś 
przychodzili. To była okręgów-
ka, która jednak w rezultacie wy-
padła słabo dla Stali i zakończy-
ła się spadkiem do klasy A. Za-
kończony właśnie sezon A-klaso-
wy był dla Jasienia kolejnym pa-
smem porażek, a dokładnie pa-
smem 14. porażek, 7, remisów i 
zaledwie 5. wygranych. Z każ-
dym kolejnym meczem trybuny 
coraz bardziej pustoszały. Po ro-
zegraniu rundy rewanżowej Stal 
zajmowała ostatnie miejsce w ta-
beli. Spadkowe. A spaść już niżej 
się nie da. Poniżej klasy B jest już 
tylko dziecięce kopanie piłki pod 
blokiem, dla zabawy.

Dziwne, że zarząd klubu nie 
podjął żadnych kroków, aby za-
pobiec tej sytuacji. A jeśli podjął, 

to jak widać, wyjątkowo niesku-
teczne. Dla samej gminy Jasień to 
nawet trochę wstyd, że w mieście 
mogą pochwalić się teraz jedynie 
najniższą klasą rozgrywek. Czy 
naprawdę w całej gminie nie znaj-
dzie się kilkunastu zawodników, 
z których można stworzyć do-
brą, przynajmniej A-klasową dru-
żynę? To absolutne minimum, bo 
okręgówka też nie jest nie wiado-
mo jak wielkim powodem do du-
my. Dla przykładu, w dwunasto-
tysięcznej gminie wiejskiej Ża-
ry po przerwie wakacyjnej w roz-
grywkach klasy okręgowej będą 
grały aż dwa kluby - Delta Sienia-
wa Żarska i Sparta Grabik. Czy-
li można. 

A w Jasieniu gorzej już nie 
będzie, no chyba że w rozgryw-
kach B-klasy nie zbiorą składu. 
Miasto przynajmniej zaoszczę-

dzi na dotacji dla klubu. Niektó-
rzy w Jasieniu śmieją się, że teraz 
na każdy mecz da się dojechać ro-
werem w ramach rozgrzewki. Są 
też głosy, że sponsor, który za nie-
małe pieniądze zakupił stroje dla 
klubu, powinien je teraz zabrać, 
bo cóż ma z takiego sponsoringu.

Tak czy inaczej, w Jasie-
niu przyszedł czas na zmiany, no-
we wizje i pomysły. Czas na jakiś 
plan, bo przegrywanie wszystkie-
go nie jest żadnym planem. Może 
to moment na odbicie się od dna? 
Ale takie rzeczy nie dzieją się sa-
me.

W Jasieniu są też drużyny 
młodych piłkarzy. Może trzeba 
poczekać, aż dorosną do poziomu 
seniorskiego i piłka nożna w tym 
mieście jakoś się odrodzi.

Andrzej  Buczyński

JASIEŃ Koniec piłki nożnej, czy czas odbić się od dna?

Stal Jasień fot. Andrzej Buczyński GKS Tychy fot. Andrzej Buczyński

GKS na boisku, a na trybunach... fot. Andrzej BuczyńskiMoże kobieca piłka nożna jest przyszłością dla klubu fot. Andrzej Buczyński
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Stoją u bram do 
drugiej ligi

Olaf Napiórkowski, 
wiceburmistrz Żar
- Jesteśmy dumni z dziew-
cząt grających w Promie-
niu. Wspaniale promują 
klub i nasze miasto. Cie-
szę się, że po tak krótkim 
okresie mamy już awans 
do centralnej drugiej ligi. 
To niebywałe osiągnięcie 

dla tak młodego zespołu. 
Szczególne gratulacje nale-
żą się trenerowi Robertowi 
Dziadulowi i menadżero-
wi Marcinowi Hakmanowi. 
Zrobili kawał dobrej robo-
ty. Myślę, że będziemy mo-
gli wspomagać klub, jeśli 
chodzi o udział w rozgryw-
kach wyższej ligi. Dla żar-
skich zawodniczek będzie 
to też dobra lekcja futbolu. 
Często jestem na meczach 
i widzę ten progres. Na-
prawdę przyjemnie się to 
ogląda. Sam miałem oka-
zję w ubiegłym roku za-
grać przeciwko dziewczy-
nom w meczu, który od-

był się podczas festynu na 
Zatorzu, organizowanego 
przez Stowarzyszenie „Ża-
ranin” w ramach kina let-
niego. Na własnej skórze 
przekonałem się, że dziew-
czyny potrafi ą grać w pił-
kę. Teraz, po roku, na pew-
no poprawiły swoje umie-
jętności. Wszyscy będzie-
my mogli się o tym przeko-
nać na meczu podczas ko-
lejnego pikniku 9 sierpnia. 
Wtedy minimalnie wygra-
liśmy, ale teraz będzie dużo 
trudniej. Chodzi tu jednak 
przede wszystkim o dobrą 
zabawę i promocję żarskiej 
piłki nożnej.

ŻARY O drodze do 
mistrzostwa III ligi oraz 
jej początkach z trenerem 
piłkarek żarskiego 
Promienia Robertem 
Dziadulem rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Będzie II liga w Żarach?
- Z tego co mi wiadomo na dzień dzisiej-
szy, to będzie. Spotkaliśmy się z zarzą-
dem w tej sprawie. Pieniędzy w klubie 
na to nie ma, bo budżet tegoroczny nie 
przewidywał awansu. Przyznam, że sam 
nie spodziewałem się, że wygramy tę li-
gę. Pomóc w tym może wsparcie z Urzędu 
Miejskiego oraz sponsorzy, z którymi roz-
mawiamy i będziemy mogli wystartować 
w drugoligowych rozgrywkach centralnych.

Koszty to przede wszystkim 
wyjazdy. Dotychczas był daleki 
Gorzów, a teraz?
- W lidze grają zespoły z lubuskiego, dol-
nośląskiego, opolskiego i śląskiego. Naj-
dalsze wyjazdy będą do Zabrza, Często-
chowy, Chorzowa. Ze wstępnych wyliczeń 
wychodzi, że na same wyjazdy potrzeba 
około 20 tys. złotych.

Dziewczyny poradzą sobie 
z wyższą klasą rozgrywek?
W drugiej lidze poziom sportowy 
jest na pewno wyższy. Usiedliśmy 
z dziewczynami i porozmawialiśmy 
sobie szczerze. Liczymy się z prze-
granymi, ale myślę, że sportowo 
damy radę. Ten awans wywal-
czyliśmy na trawie swoimi si-
łami, zaangażowaniem, serdu-

chem i grzech by było teraz nie spróbo-
wać zagrać w drugiej lidze, zmierzyć się 
z lepszymi zespołami. To już trochę inna 
piłka nożna, niż ta nasza lokalna. Dziew-
czyny zadecydowały - co jest najważniej-
sze - że chcą zagrać, spróbować.

Trzeba pamiętać, że drużyna ma za 
sobą dopiero dwa sezony.
- Powstaliśmy w sierpniu, dwa lata temu. 
Ani kibice, ani ja - jako trener - w naj-
śmielszych oczekiwaniach nie spo-
dziewaliśmy się, że po dwóch la-
tach wygramy tą naszą ligę. 

Na początku istnienia 
drużyny dziewczyny 
były kompletnie 
zielone?
- Kompletnie zielone. Przy-
pominam sobie pierwszy 
nasz mecz w Lubsku, który 
wprawdzie wygraliśmy 3:2, ale 
był to chaos na całej po-
wierzchni 

boiska. Nie ma porównania do tego, co te-
raz reprezentują dziewczyny indywidual-
nie technicznie i taktycznie, jako zespół. 

Jest w tym trochę zabawy, czy 
jednak dążenie do celu za wszelką 
cenę?
- Zabawa jest przed treningiem, po trenin-
gu, czy na spotkaniach integracyjnych, 

ale jak już dziewczyny wychodzą 
na mecz, to już po pierw-

szym gwizdku zabawa 
się kończy. Traktują to 

bardzo poważnie.

Kobieta zmienną 
jest. Widać to 
w drużynie?

- Jeżeli chodzi 
o to, co robimy 
na treningach - 

zajęcia z piłką, 
technika, taktyka, 

wszystko wygląda tak 
samo, jak z chłopaka-

mi. Ale mentalnie 
musiałem się 

obrócić 

o 180 stopni. Kobieta zmienną jest i ca-
ły czas muszę się z tym zmagać w mniej-
szym lub większym stopniu. 

W międzyczasie przy tym zespole 
pojawiły się młodsze dziewczynki. 
Czy to efekt popularności kobiecej 
piłki nożnej?
- Zdecydowanie. Piłka kobieca staje się 
bardzo popularnym sportem i naszym 
marzeniem jest, aby w klubie treno-
wać jak najmłodsze dziewczynki. By mo-
gły przejść wszystkie etapy szkolenia, 
a w końcu te najlepsze wchodziły do ze-
społu seniorek. Seniorek w cudzysłowie, 
bo dzisiaj w drużynie większość dziew-
czyn nie ma jeszcze 18 lat. Trenerem 
młodszej drużyny jest Jacek Malewicz. 
Systematycznie na treningi przychodzi 
około dwudziestu dziewczynek. Chcieli-
byśmy być klubem samowystarczalnym, 
jeśli chodzi o zawodniczki.

To przyszłość, a teraz?
- Oczywiście na pewno będą jakieś ru-
chy kadrowe. Trzeba będzie pomyśleć, że-
by ktoś do nas przyszedł pomóc w dru-
giej lidze. Tym bardziej, że nasza czoło-
wa zawodniczka Klaudia Nowak odchodzi 
do klubu SMS Łodź. Jeśli wiąże swą przy-
szłość ze sportem, to był już najwyższy 
czas, by spróbowała tej piłki na innym po-
ziomie. Są też ruchy naturalne - dziew-
czyny wyjeżdżają na studia, idą do pra-
cy i kimś trzeba będzie je zastąpić. To 
oczywiście nie jest związane z żadnym 
płaceniem tym dziewczynom. To gra 
amatorska. Dziewczyny mają szan-
sę pokazać się na drugoligowych bo-
iskach. Może ktoś je zauważy i pójdą 
dalej.

- Z tego co mi wiadomo na dzień dzisiej-
szy, to będzie. Spotkaliśmy się z zarzą-
dem w tej sprawie. Pieniędzy w klubie 
na to nie ma, bo budżet tegoroczny nie 
przewidywał awansu. Przyznam, że sam 
nie spodziewałem się, że wygramy tę li-
gę. Pomóc w tym może wsparcie z Urzędu 
Miejskiego oraz sponsorzy, z którymi roz-
mawiamy i będziemy mogli wystartować 
w drugoligowych rozgrywkach centralnych.

Koszty to przede wszystkim 
wyjazdy. Dotychczas był daleki 

- W lidze grają zespoły z lubuskiego, dol-
nośląskiego, opolskiego i śląskiego. Naj-
dalsze wyjazdy będą do Zabrza, Często-
chowy, Chorzowa. Ze wstępnych wyliczeń 
wychodzi, że na same wyjazdy potrzeba 

Dziewczyny poradzą sobie 
z wyższą klasą rozgrywek?
W drugiej lidze poziom sportowy 
jest na pewno wyższy. Usiedliśmy 
z dziewczynami i porozmawialiśmy 
sobie szczerze. Liczymy się z prze-
granymi, ale myślę, że sportowo 
damy radę. Ten awans wywal-
czyliśmy na trawie swoimi si-
łami, zaangażowaniem, serdu-

Trzeba pamiętać, że drużyna ma za 
sobą dopiero dwa sezony.
- Powstaliśmy w sierpniu, dwa lata temu. 
Ani kibice, ani ja - jako trener - w naj-
śmielszych oczekiwaniach nie spo-
dziewaliśmy się, że po dwóch la-
tach wygramy tą naszą ligę. 

Na początku istnienia 
drużyny dziewczyny 
były kompletnie 
zielone?
- Kompletnie zielone. Przy-
pominam sobie pierwszy 
nasz mecz w Lubsku, który 
wprawdzie wygraliśmy 3:2, ale 
był to chaos na całej po-
wierzchni 

- Zabawa jest przed treningiem, po trenin-
gu, czy na spotkaniach integracyjnych, 

ale jak już dziewczyny wychodzą 
na mecz, to już po pierw-

szym gwizdku zabawa 
się kończy. Traktują to 

bardzo poważnie.

Kobieta zmienną 
jest. Widać to 
w drużynie?

- Jeżeli chodzi 
o to, co robimy 
na treningach - 

zajęcia z piłką, 
technika, taktyka, 

wszystko wygląda tak 
samo, jak z chłopaka-

mi. Ale mentalnie 
musiałem się 

obrócić 

piłki nożnej?
- Zdecydowanie. Piłka kobieca staje się 
bardzo popularnym sportem i naszym 
marzeniem jest, aby w klubie treno-
wać jak najmłodsze dziewczynki. By mo-
gły przejść wszystkie etapy szkolenia, 
a w końcu te najlepsze wchodziły do ze-
społu seniorek. Seniorek w cudzysłowie, 
bo dzisiaj w drużynie większość dziew-
czyn nie ma jeszcze 18 lat. Trenerem 
młodszej drużyny jest Jacek Malewicz. 
Systematycznie na treningi przychodzi 
około dwudziestu dziewczynek. Chcieli-
byśmy być klubem samowystarczalnym, 
jeśli chodzi o zawodniczki.

To przyszłość, a teraz?
- Oczywiście na pewno będą jakieś ru-
chy kadrowe. Trzeba będzie pomyśleć, że-
by ktoś do nas przyszedł pomóc w dru-
giej lidze. Tym bardziej, że nasza czoło-
wa zawodniczka Klaudia Nowak odchodzi 
do klubu SMS Łodź. Jeśli wiąże swą przy-
szłość ze sportem, to był już najwyższy 
czas, by spróbowała tej piłki na innym po-
ziomie. Są też ruchy naturalne - dziew-
czyny wyjeżdżają na studia, idą do pra-
cy i kimś trzeba będzie je zastąpić. To 
oczywiście nie jest związane z żadnym 
płaceniem tym dziewczynom. To gra 
amatorska. Dziewczyny mają szan-
sę pokazać się na drugoligowych bo-
iskach. Może ktoś je zauważy i pójdą 
dalej.

Młody zespół z dużym sukcesem na koncie fot. Marcin Mondorowicz / sportowezary.pl

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński
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Złoto 25-lecia
ŻARY Wspólnie 
świętowali kibice, 
koszykarze i główny 
sponsor żarskiego 
klubu - firma Swiss 
Krono, obchodząca 
w tym roku jubileusz 
ćwierćwiecza 
działalności. Na 
parkiecie znane twarze 
biznesu, samorządu, 
kabaretu telewizji 
i sportu. Jest 
koszykówka - jest 
zabawa.

Drużyna Dream Team Krono prze-
ciwko BC Swiss Krono Żary. Trud-

no zliczyć, ilu w sumie zawodników, 
i to niekoniecznie zawodowców, za-
grało w tym meczu. Rozpiętość wie-
kowa też była znaczna. Nie ma co li-
czyć punktów zdobytych podczas te-
go spotkania. Miało być fajne wido-
wisko i... niewątpliwie było. 

Mury hali sportowej przy ulicy 
Okrzei widziały wiele. Chwile trud-
ne przyćmiewane są jednak przez te 
mniejsze i większe sukcesy, zarówno 
drużyn młodzieżowych, jak i drugoli-
gowego zespołu seniorów.

Dziś wiele klubów sportowych 
z nutką zazdrości spogląda na daw-
ny Chromik, występujący obecnie 
pod nazwą Basket Club Swiss Kro-
no Żary. Ale przede wszystkim należy 
zdać sobie sprawę z tego, że na dobre-
go sponsora trzeba zasłużyć, zapraco-

wać - postawą na boisku, determina-
cją i odnoszonymi sukcesami.

Żadna firma światowego for-
matu nie zaryzykuje „dzielenia się” 
swą nazwą z przedsięwzięciem nie-
pewnym, bądź też potencjalnie ska-
zanym na wizerunkową porażkę. Tak 
więc koszykarze z całą pewnością za-
służyli.

Można się tylko cieszyć, że żar-
ska firma wspiera żarski sport. Swiss 
Krono, po 25. latach działalności,  
z obecną mocną pozycją na świato-
wych rynkach, dobrze wie, jak wyglą-
da sukces. Wie też, ile wysiłku trzeba 
włożyć, żeby na to zapracować. I to 
właśnie jest najlepszą oceną dzisiej-
szej żarskiej koszykówki.

Andrzej Buczyński

Maciej Karnicki, prezes zarządu spółki
Swiss Krono
- Podobne widowisko jako to, czyli mecz koszykar-
ski z udziałem drużyny Dream Team Krono zorga-
nizowaliśmy już pięć lat temu. Dziś jednak pojawi-
ły się nowe okoliczności, które dla nas są bardzo 
ważne i o których warto wspomnieć w kontekście 
organizacji tego meczu tj. jubileusz 25-Lecia na-
szej firmy oraz podpisanie w bieżącym roku umo-
wy współpracy z żarskim klubem koszykarskim  
BC SWISS KRONO.

Danuta Madej, burmistrz Żar
- To koszykarsko-rozrywkowe show, które zapewniły 
gwiazdy grające w drużynie jak i panowie, Szymon Ho-
łownia oraz Marcin Prokop. Radość, uśmiech, wspa-
niała atmosfera na boisku i widowni sprawiła, że mecz 
był niezapomnianym wydarzeniem. Wszyscy dobrze 
bawiliśmy się. To także bardzo dobra promocja miasta. 
Cieszę się, że taka inicjatywa skierowana do mieszkań-
ców Żar pojawiła się na zakończenie sezonu. Mam na-
dzieję, że klub i sponsor jeszcze nie jeden raz nas za-
skoczą organizując podobnego typu wydarzenia.

Podziękowania dla trenerów fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyńskifot. Andrzej Buczyński

Marcin Prokop i Szymon Hołownia z następnymi koszykarskimi pokoleniami fot. Andrzej Buczyński Ci młodzi zawodnicy już zasłużyli na uznanie fot. Andrzej Buczyński

Koszykówka łączy fot. Andrzej Buczyński
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Z Tomaszem Ostrowskim, prezesem klubu 
koszykarskiego BC Swiss Krono Żary 
rozmawia Andrzej Buczyński

Niedawno zakończyły się ligowe emocje na 
parkiecie, finał mistrzostw Polski młodych 
koszykarzy za nami. Ale to wydarzenie nie jest 
już walką o punkty.
- To impreza kulturalno-rozrywkowa z akcentem 
sportowym z okazji 25-lecia naszego głównego 
sponsora. Stąd też nietuzinkowe postacie na par-
kiecie, jak Łukasz Koszarek, nasi wychowankowie, 
którzy grali kiedyś u nas i których chcieliśmy przy-
pomnieć naszym kibicom. 
Klub nie od dziś dba o swoich kibiców,  
o atmosferę i wszystko to, co się dzieje poza 
parkietem. To widać.
- Klub to są kibice i szalenie zależy nam na tym, że-
by czuli się z nami dobrze. Gramy dla nich, a jeśli 
też bawią się z nami, to my się tylko z tego cieszymy.
Żarska koszykówka przyciąga widzów, trybuny 
nie świecą pustką. Co więcej, popularność tego 
sportu chyba cały czas rośnie.
- To na pewno kwestia wielu lat pracy. Trenerzy To-
masz Sobczak i Łukasz Rubczyński od dawna pro-
mują koszykówkę w Żarach. Mamy już pokolenia 
wychowanków. Doszły do tego seniorskie rozgryw-
ki, trochę lepsza oprawa, fajny sponsor. To powo-
duje, że ludzie chcą przychodzić na mecze, z czego 
bardzo się cieszę. Oferujemy im emocje i sport na 
bardzo dobrym poziomie.
Niedawno były mistrzostwa w kategorii 
wiekowej U-14 w Żarach. A to co się działo na 
trybunach, doping i emocje, wcale nie były 
mniejsze, niż podczas drugoligowych rozgrywek.
- Nawet mieliśmy lekki kłopot nad zapanowaniem 
nad tymi emocjami, ale rzeczywiście tak, koszyków-
ka wzbudza emocje. Cieszymy się, że żaranie tak 
świetnie dopingują. Przychodzą tu całe pokolenia 
- dzieci, rodzice, dziadkowie i jesteśmy szczęśliwi  
z tego powodu.

Żarska koszykówka ma swoje liczne grono kibiców fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

Robert Motyka z kabaretu „Paranienormalni” najlep-
szym zawodnikiem meczu fot. Andrzej Buczyński

W akcji pod koszem wiceburmistrz Żar Olaf Napiórkowski fot. Andrzej Buczyński

Aktorzy sportowego widowiska fot. Andrzej Buczyński

I jak tu nie kochać koszykówki fot. Andrzej Buczyński

Artykuł sponsorowany
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Bieganie w pałacowym 
parku - Leśna Dycha
BRODY Dla 
uczestników 
przygotowano prawie 
pięciokilometrowy 
odcinek trasy. 
Niektórzy przebiegli 
go raz, inni 
dwukrotnie.
Najlepsze wyniki na krótszym dy-
stansie uzyskali: Adam Pisulski  
z Żagania, Paweł Makles z Gubi-
na, Damian Makowiecki z Lub-
ska, Sławomir Tarczewski z Czar-
nowa, Sławomir Banaszek z Żar, 
Jakub Dziadek ze Skórzewa, Do-

minik Skórzewski z Jasienia, Ar-
tur Przybysz z Żar, Paweł Kokot  
z Zielonej Góry i Marek Janczew-
ski z Poznania.

Na dłuższym dystansie try-
umfowali kolejno: Dawid Klay-
bor z Żagania, Marcin Zagór-
ny z Radnicy, Krzysztof Cieślak  
z Żar, Paweł Biłan i Marek Szcze-
śniak z Gubina, Szczepan Kogut  
z Żagania, Zbigniew Miś z Pozna-
nia, Arkadiusz Blacharski z Torzy-
mia oraz Przemysław Tokarek i Piotr 
Krasiński z Gubina.

Najszybszym Pawłem był Pa-
weł Biłan, najszybszym Piotrem - 

Piotr Ksiuk. Najszybszym biega-
czem z brodą okazał się Zbigniew 
Miś. Nagrodę dla najszybszego rol-
nika zdobył Jan Rewaj ze Złotnika. 
Najmłodszym uczestnikiem biegu 
był mieszkaniec gminy Brody Cy-
prian Janczewski. Najszybszą miesz-
kaną gminy Brody i najszybszą rol-
niczką została Wioleta Filipowicz.

Najlepsze rezultaty wśród ko-
biet na dystansie 5 km uzyskały: Jo-
anna Saniuk z Żar, Joanna Sikorska 
z Gubina i Sylwia Sułkowska z Zie-
lonej Góry.

W imprezie wzięło udział 
przeszło 120 biegaczy. ATB

Od dziesięciu lat rozwija się współpraca po-
między zespołami tanecznymi z Żar i We-
iswasser. Jej efektem są cyklicznie odbywa-
jące się festiwale tańca współczesnego oraz 
obozy taneczne. Partnerami są Klub Tańca 
Sportowego „Piruet” oraz Stowarzyszenie 
Miasta Weißwasser. Od wielu lat instytucje 
współpracują ze sobą w dziedzinie arty-
stycznej (taniec współczesny) i doskonalenia 
umiejętności językowych dzieci i młodzieży.  
W czasie tegorocznych wakacji, od 7 do 14 lip-
ca 2019 roku w Nowym Dworku nad Jeziorem 
Paklicko Wielkie, tancerki w Żar i Weißwasser 
będą uczestniczyć w Polsko-Niemieckim Obo-
zie Tanecznym. 45 osobowa grupa udoskonali 
umiejętności taneczne pod czujnym okiem 
specjalistów w dziedzinie tańca współczesne-
go, baletu i akrobatyki. W wolnych chwilach 
zwiedzą malownicze okolice Pojezierza Lu-
buskiego. Dziewczęta będą miały okazje po-
dziwiać przepiękne krajobrazy uczestnicząc 
w wycieczkach kajakami oraz rowerami. Dla 
tancerek z Klubu Tańca Sportowego „Piru-
et” będzie to już trzeci tego typu wakacyjny 

wyjazd. Zarówno młodzież jak instruktorki 
Kamila Olczyk i Patrycja Wesołowska wiążą 
z obozem duże nadzieje na rozwój umiejęt-
ności tanecznych oraz czynny wypoczynek. 
Tego typu projekty umożliwiają wzmocnie-
nie współpracy partnerskiej pomiędzy insty-
tucjami z pogranicza polsko-saksońskiego. 
Realizując poszczególne zadania i działania 
partnerzy tworzą innowacyjną formę edukacji 
kulturalnej poprzez taniec. Dziecięce i mło-
dzieżowe grupy i zespoły taneczne z polskich 
i niemieckich szkół, stowarzyszeń, klubów, 
domów kultury i teatrów mają okazję do pre-
zentacji własnego dorobku artystycznego, po-
znania umiejętności rówieśników z zagranicy 
i nawiązania przyjaźni. Dla opiekunów grup 
i pedagogów tańca takie imprezy stwarzają 
możliwość wymiany spostrzeżeń i pomysłów 
dotyczących pracy z dziecięcymi i młodzieżo-
wymi zespołami. Obóz Taneczny jest finan-
sowany z Euroregionu „Sprew-Nysa-Bóbr”  
w ramach Programu Współpracy INTERREG V 
A Brandenburgia-Polska 2014-2020 oraz Pol-
sko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

WAKACYJNE TAŃCOWANIE

POLSKO-NIEMIECKI OBÓZ TANECZNY
Deutsch-Polnisches Tanzcamp

Beneficjent / Begünstigte: KLUB TAŃCA SPORTOWEGO “PIRUET”
Partner projektu / Projektpartner: STADTVEREIN WEISSWASSER E.V.

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia –Polska 2014-2020 w ramach 
celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego
Kooperationsprogramm INTERREG V A Brandenburg –Polen 2014-2020 im Rahmen 

des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung

REKLAMA

fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyńskifot. Andrzej Buczyński
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Dwustu na trzysta
BIEGI Sobota, godzina 9.00. 
W Zielonym Lesie startuje 
pięciokilometrowy żarski 
parkrun. I tak co tydzień, 
przez cały rok. Bez względu 
na pogodę. Czy mróz, czy 
upał, czy deszcz, czy śnieg. 

Pierwszy parkrun w Żarach zorganizowano 
14 września 2013 roku. To już prawie sześć 
lat. Przez cały ten okres, bieg odwoływany 
był trzy razy - 25 stycznia 2015 roku, 25 lip-
ca 2015 roku i 23 września 2017 roku. Na-
tomiast 25 czerwca 2016 roku wyjątkowo 
bieg wystartował o godz. 11.00. 

W żarskich parkrunach wzięło udział 
dotychczas 1533 uczestników reprezen-
tujących 117 klubów biegowych. Każdy  
z nich zaliczył średnio nieco ponad 15 bie-
gów. W Żarach najwięcej biegów ma na 
koncie Paweł Motyl, aż 270. Największa 
dotychczasowa frekwencja to 281 uczestni-
ków. Trzysetny bieg ukończyły 203 osoby.

Parkrun jest bezpłatny, nie wykupuje 
się tu żadnych pakietów startowych. Wystar-
czy przyjść i przyłączyć się do biegających. 
Po zarejestrowaniu się na stronie www.park- 
run.pl można obserwować swoje wyniki.

Bardzo często widać tu biegaczy  

z zagranicy, głównie Anglików. Przyjeż-
dżają specjalnie po to, by zaliczyć bieg  
w Żarach.

Bardzo ważnym elementem całej im-
prezy są wolontariusze dbający o sprawną 
organizację każdego biegu. 

Parkrun to nie wyścigi. Każdy bie-
gnie swoim tempem, na jakie tylko ma 
ochotę. Czasy są jednak mierzone. Średni 
uzyskany czas na żarskiej trasie wynosi 28 
minut i 28 sekund. Najlepszym do tej pory 
rezultatem może się pochwalić Marek Sko-
rupa, który podczas pierwszej edycji par-
krunu przybiegł na metę z czasem 15:38. 
Wśród kobiet rekordzistką jest Wioletta 
Oleksyk z wynikiem 19:34.

Pierwsza dziesiątka jubileuszowej 
edycji żarskiego biegu wygląda następu-
jąco: Marcin Piotrowski (18:53), Maciej 
Kempa (19:02), Mirosław Wolak z nową 
życiówką 19:19, Marcin Lidtke (19:26), Ju-
lian Oleksyk (19:50), Filip Ratman (19:59) 
Krzysztof Czerski (20:35), Radosław Skrę-
ta (20:39), Artur Przybysz (20:42) i Artur 
Stężycki (20:46).

Najszybsza wśród pań była Joanna 
Saniuk, która rezultatem 22:45 poprawiła 
swoją dotychczasową życiówkę. 

Andrzej Buczyński

Parkrun bez wolontariuszy? Niemożliwe fot. Andrzej Buczyński

Okolicznościowe wyróżnienia od władz miejskich i powiatowych fot. Andrzej Buczyński

Dwustu biegaczy na trzysetnym parkrunie w Żarach fot. Andrzej Buczyński

Sobota na leśnych ścieżkach fot. Andrzej Buczyński
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Pewne małżeństwo utknęło samochodem na 
bocznej drodze zwanej „diabelską przełęczą” 
i czeka na pomoc. Tymczasem Emily (Anna 
Hutchison) wyrusza w podróż z przyjaciółką 
Leslie (Andrea Whitburn), by poprawić sobie 
humor po rozstaniu z chłopakiem. Postanawiają 
jechać na skróty i wybierają „diabelską przełęcz”. 
Wkrótce przed nimi pojawia się laweta holująca 
uszkodzone auto. Po jakimś czasie z trudem 
udaje im wyprzedzić ciężarówkę, złorzecząc 
kierowcy. 

TVP1 thriller, Kanada, 2015

Horror na szosie23:10

Piątek

TVN

20:00

Sobota

Nieporadny pracownik biurowy, Chris (Adam 
Brody), ma problem ze swoim kolegą Philem 
(Rob Huebel), który przywłaszcza sobie jego 
zawodowe pomysły. Aby poprawić swoje 
umiejętności związane z pracą w zespole, Chris 
zostaje wysłany na nietypowe szkolenie inte-
gracyjne, które ma się odbyć w sercu dżungli. 
Mężczyzna wyrusza do buszu w towarzystwie 
swoich znajomych z biura. Są wśród nich 
atrakcyjna Lisa (Megan Boone) i jego jedyny 
przyjaciel, informatyk Jared (Eric Edelstein). 

Mallory kieruje restauracją w małym mieście. 
Sława jej potraw wykracza daleko poza region, 
a przyznana lokalowi prestiżowa gwiazdka 
w „Przewodniku Michelina” napawa dumą 
wszystkich mieszkańców. Restauracja jest całym 
życiem powściągliwej wdowy, która wyznaje 
zasadę, że liczących sobie setki lat przepisów nie 
należy zmieniać. Pewnego dnia do miasteczka 
przybywa rodzina emigrantów z Bombaju. Przy-
bysze otwierają skromny lokal Maison Mumbai 
tuż obok renomowanej restauracji. 

POLSAT komedia sensacyjna, Portoryko, USA, 2013komediodramat, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 2014

Obóz integracyjnyPodróż na sto stóp 22:30

Niedziela

Silverton w stanie Oklahoma. Miasto nawiedza 
tornado, niszczące wszystko na swojej drodze. 
Grupa odważnych licealistów postanawia udo-
kumentować przebieg cyklonu i skalę zniszczeń. 
Na miejsce zjeżdżają się także łowcy burz, ma-
jący nadzieję, że uda im się zrobić zdjęcie życia. 
Do miasta trafi ają również ci, którzy chcą pomóc 
swoim bliskim wyjść cało z ataku śmiercionoś-
nego żywiołu. Wśród nich znajduje się samotny 
ojciec, Gary Fuller. Film katastrofi czny zachwyca 
efektami wizualnymi. 

TVN thriller, USA, 2014

Nadciąga tornado23:40

Poniedziałek

Mazury, lata 60. XX wieku. Mikołaj Biesaga 
(Marian Opania), wdowiec, przed 20 laty wal-
czył na froncie jako żołnierz. Kiedy został ciężko 
ranny, obiecał sobie, że postawi kapliczkę, jeśli 
uda mu się przeżyć do końca II wojny. Teraz, 
przeczuwając zbliżającą się śmierć, postanawia 
wypełnić to przyrzeczenie. Urzędnicy odmawia-
ją mu jednak wydania stosownego zezwolenia, 
obawiając się posądzenia o popieranie Kościoła. 
Tymczasem do wsi, gdzie mieszka Biesaga, 
przyjeżdża 20 więźniarek.

TVP2 komedia obyczajowa, Polska, 2004

Cudownie ocalony20:10

Wtorek

Nieuchwytny złodziej Harlan Banks (Steven 
Seagal) okrada bogatych przestępców, a swoim 
łupem dzieli się z potrzebującymi. Mimo szla-
chetnych pobudek mężczyzny jego dziewczynę 
Jadę (Mari Morrow) zaczynają dręczyć koszmary. 
Prosi więc Harlana, by znalazł sobie uczciwe 
zajęcie. Za jej namową postanawia on zerwać 
więc ze złodziejskim fachem. Rozpoczyna pracę 
konwojenta bankowego. Niestety, już podczas 
pierwszego kursu dochodzi do komplikacji. 
Partner Banksa, Bruno okazuje się przestępcą. 

TVP2 fi lm sensacyjny, USA, 2005 

Prowokacja22:10

Środa

Trzydziestopięcioletni Tripp (Matthew McCo-
naughey) ma niezłą pracę, ale wciąż nie chce się 
usamodzielnić. Prowadzi beztroski tryb życia, 
spędzając noce w klubach ze swoimi przyjaciółmi 
Ace’em (Justin Bartha) i Demo (Bradley Cooper). 
Nie musi troszczyć się o domowe obowiązki, 
bowiem wciąż mieszka ze swoimi rodzicami, Sue 
(Kathy Bates) i i Alem (Terry Bradshaw). Mama 
sprząta mu pokój, podaje śniadanie i pierze jego 
rzeczy. Powoli jednak zarówno ona, jak i jej mąż 
mają już dość tej sytuacji.

POLSAT komedia romantyczna, USA, 2006

Miłość na zamówienie20:05

Czwartek
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05:15 Natura w Jedynce
- Nasz dziwaczny świat 
- esej dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

06:15 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Wokół mórz. Marzenie 

o wyspie - cykl 
dokumentalny

09:00 Czterdziestolatek 
- serial TVP

10:15 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce

- Nasz dziwaczny świat 
- esej dokumentalny

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial, 

prod. Turcja, 2015
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Echo serca - serial TVP
21:30 Zatrzymane chwile 

- dramat, prod. USA, 1996
23:10 Horror na szosie 

- thriller, prod. Kanada, 
2015

00:45 El Principe 
- dzielnica zła - serial

02:35 Ocaleni - reality show

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

06:50 Okupacja 1968.
Ostatnia misja 
Generała Jermakowa
- fi lm dokumentalny

07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Marzę o Tobie
14:05 Coś dla Ciebie 

- magazyn
14:35 Operacja Zdrowie! 

Choroby kręgosłupa 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Kino relaks 

- Dusigrosz 
- komedia romantyczna

21:50 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna Trakoncert

23:55 Lwie serce 
- fi lm akcji

01:50 Wymarzony kawaler 
- komedia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:55 Szkoła 
07:50 Doradca smaku 

- Pilaw z kurczaka 
08:00 19 + 
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

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

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

20:00 Siódmy syn 
- fi lm przygodowy, 
Chiny, Kanada, USA, 
Wielka Brytania, 2014, 
reż. Sergej Bodrov, wyk. 
Jeff  Bridges, Ben Barnes, 
Julianne Moore

22:10 Amerykański 
gangster - fi lm 
sensacyjny, USA, 2007, 
reż. Ridley Scott, wyk. 
Denzel Washington, 
Russell Crowe, Chiwetel 
Ejiofor, Josh Brolin, Lymari 
Nadal, Ted Levine, RZA, 
Ruby Dee, Carla Gugino, 
Cuba Gooding Jr., Armand 
Assante, Joe Morton 

01:25 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

02:30 Uwaga! - magazyn
02:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Super Pies
09:15 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
09:45 Dzień, który zmienił 

moje życie 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

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

Kiepskich 
- serial komediowy

20:05 Galimatias, 
czyli kogel - mogel II

 Po ślubie Kasia i Paweł 
Zawadowie urządzają się 
na wsi. Ojciec dziewczyny 
obiecuje przepisać na 
nich swoją ziemię. Stawia 
jednak warunek: chce 
doczekać się w końcu 
wnuka. Jego córka ma 
jednak inne plany. Marzy 
o powrocie na studia 
pedagogiczne i nie chce 
jeszcze zostać mamą. 

22:10 Kongo
 W nieprzebytej dżungli 

Konga ginie wyprawa 
amerykańskich po-
szukiwaczy diamentów. 

02:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:45 Szlakiem miejsc 
niezwykłych 
- Pomniki historii 

09:00 Białoruski klimat
09:25 Chciałbym się ogolić 

- fi lm TVP, reż. Andrzej 
Kondratiuk

09:50 Cesarskie cięcie 
- komedia, reż. Stanisław 
Moszuk, wyk. Alicja 
Migulanka, Renata Pękul, 
Roman Kłosowski, 
Krzysztof Kowalewski, 
Bożena Dykiel, Mariola 
Gładkowska, Wojciech Ma-
lajkat, Piotr Fronczewski, 
Dorota Kamińska

11:30 Przeprowadzki 
- serial TVP

13:30 Studio Kultura
13:50 Henryk Mikołaj 

Górecki - koncert
14:20 Elżbieta Chojnacka 

- klawesynistka - fi lm

15:10 Rifi fi  po sześćdziesiątce 
- komedia, reż. Paweł 
Trzaska

16:45 Handlarz cudów 
- dramat, 
prod. Polska, Szwecja, 
2009, reż. Jarosław Szoda, 
Bolesław Pawica, 
wyk. Borys Szyc

18:35 Wojna domowa 
- Siła wyobraźni - serial 
komediowy TVP

19:25 Kronos - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Komediowe lato

- Nieobliczalni - komedia
22:05 Blok 
23:05 Polska w akcji - Czer-

wony Pająk - dramat
00:50 Informacje kulturalne 
01:10 Kino nocne - Ukochany 

syn Ziemi - dramat

06:00 Zbuntowany 
anioł 

07:00 Wojny magazynowe: 
Kanada 

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 CSI: Kryminalne zagad-

ki Las Vegas 
13:00 112: na każde 

wezwanie 
13:30 Lekarze na start
 Serial przedstawia losy 

absolwentów medycyny. 
Wszyscy w jednym 
roku trafi ają na staż do 
Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego.

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Zlecenie 
- fi lm sensacyjny

 Światowej sławy spec-
jalista od zabezpieczeń 
na zlecenie CIA wykraść 
ma tajne dokumenty z 
pilnie strzeżonej placówki 
więziennej w Meksyku. 
Wszystko idzie dobrze do 
momentu, gdy więzienie 
zostaje zaatakowane przez 
mafi ę.

21:30 Umysł przestępcy 
00:00 We krwi 
02:05 Kabaretowe 

Gogle i Boks
02:40 Rodzinny interes
03:40 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
04:00 Menu na miarę 
04:40 Z archiwum policji

- magazyn

05:10 Szkoła 
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
10:10 Mango telezakupy
11:50 19 + 
12:20 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - program 
sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy - program 
17:55 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
19:00 Żony Hollywood 

20:00 Stowarzyszenie 
wędrujących dżinsów 
- fi lm komedia, 
USA, 2005, reż. Ken 
Kwapis, wyk. Amber 
Tamblyn, Alexis Bledel, 
America Ferrera, Blake 
Lively, Jenna Boyd, Bradley 
Whitford, Nancy Travis, 
Rachel Ticotin

22:30 Mumia: Grobowiec 
Cesarza Smoka - fi lm 
przygodowy, Kanada, 
Niemcy, USA, 2008, reż. 
Rob Cohen, wyk. Brendan 
Fraser, Jet Li, Maria Bello

00:50 Zagubieni - serial, USA 
01:45 Druga strona 

medalu 
02:45 Moc Magii  
04:55 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty
11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 9. miesiąc
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

23:00 W czym mamy 
problem - fi lm akcji

 Sutphin wydaje się 
ucieleśnieniem ideału 
żony i matki, jednak pod 
sympatyczną powier-
zchownością uroczej 
gospodyni domowej, kryje 
się prawdziwy demon 
przedmieścia. Beverly 
bezwzględnie rozprawia 
się ze wszystkimi, którzy 
ośmielą się zakwestion-
ować wspaniałość jej 
rodziny.

01:00 Zagadkowe zgony
02:00 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY



Moja Gazeta       5 lipca 2019 17PROGRAM TV

TELETURNIEJ FILM FABULARNY KOMEDIA SERIAL KOMEDIOWY FILM TVP DRAMAT SPORTOWY KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY

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

sobota 6 lipca

05:35 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 
08:00 Pełnosprawni - magazyn 

dla niepełnosprawnych
08:25 Wojsko - polskie.pl
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 
09:50 Sekundy, które

zmieniły życie
10:25 Janosik - serial TVP
12:30 Fascynujący świat 

- Polska rzeczywistość 
wirtualna - fi lm

13:25 Z pamięci - felieton
13:35 Okrasa łamie przepisy 

- W klasztornym garnku 
14:05 Żywy Bałtyk - Mewia 

Łacha - serial
14:35 Jak to działa - Ciekawe 

urządzenia - magazyn
15:05 Ojciec Mateusz - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 

- serial obyczajowy TVP
17:00 Teleexpress

17:30 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

18:25 Opole 2019 na bis
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę 

- Ugotowany
- fi lm obyczajowy

23:25 Boks - Gala Knock 
Out Boxing Night
- Rzeszów: Różański - Izu

00:35 Millenium: Zamek 
z piasku, który runął 
- dramat

03:10 Zatrzymane 
chwile 
- dramat

04:45 Z pamięci - felieton

06:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

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

Extra
11:25 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
11:55 Gwiazdy w południe

- Lawrence z Arabii - fi lm
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Rodzinka.pl - serial
15:45 Kabaretowe Lato 

Dwójki widowisko 
rozrywkowe

16:55 U Pana Boga w ogródku 
- serial komediowy

17:45 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion 
19:35 Lajk!

20:05 Incydent 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1997, 
reż. Jon Mostow

21:45 Kabaretowe Lato 
Dwójki - widowisko 
rozrywkowe

23:40 La La Poland 
- program rozrywkowy

00:15 Martwe zło
- horror, prod. USA, 2013, 
reż. Fede Alvarez, wyk. 
Jane Levy, Shiloh Fernan-
dez, Lou Taylor Pucci

02:00 Dusigrosz 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2016, 
reż. Fred Cavaye, 
wyk. Dany Boon, 
Laurence Arne, Patrick 
Ridremont

03:30 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! 
- magazyn

05:40 Mango 
- telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu 
świata 

08:30 Dzień Dobry 
Wakacje 
- magazyn 

11:00 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska 

12:50 MasterChef Junior 
14:25 Top Model 

- program rozrywkowy 
15:25 Efekt Domina
16:00 Domowe rewolucje 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Weekendowa 
metamorfoza 

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

- magazyn

20:00 Podróż na sto stóp 
- fi lm komedia, USA, 
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Indie, 2014, 
reż. Lasse Halström, wyk. 
Helen Mirren, Om Puri, 
Manish Dayal, Charlotte Le 
Bon, Amit Shah 

22:30 W doborowym 
towarzystwie - fi lm 
komedia, USA, 2004, reż. 
Paul Weitz, wyk. Topher 
Grace, Scarlett Johansson, 
Marg Helgenberger, David 
Paymer, Clark Gregg, 
Philip Baker Hall

00:55 Siódmy syn 
- fi lm przygodowy, Chiny, 
Kanada, USA, Wielka 
Brytania

03:00 Uwaga! - magazyn
03:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Aloha, Scooby-Doo!
10:10 Ewa gotuje
10:45 Dziennik cwaniaczka
 Greg Heffl  ey ma przed 

sobą świetlaną przyszłość, 
jednak nim osiągnie 
sukces, musi przetrwać na-
jgorsze i najstraszniejsze 
doświadczenie życiowe 
każdego młodzieńca 
- szkołę! 

12:45 Sekrety rodziny
13:45 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy,
prod. Polska

15:50 Nagi peryskop
 Komandor Dodge, 

pechowiec i nieudacznik, 
otrzymuje pewnego dnia 
niezwykle odpowiedzialne 
zadanie.

17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda

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

20:00 Mazurska Noc 
Kabaretowa

23:40 Obrońcy skarbów
 Grupa dziwacznych 

- i żałośnie nieprzygot-
owanych - bohaterów 
zostaje wysłana na front 
II wojny światowej, by 
ratować arcydzieła sztuki 
przed nazistami. Może się 
wydawać, że architekci, 
kustosze, artyści czy his-
torycy są bez szans... lecz 
to właśnie oni stanowią 
jedyną szansę.

02:05 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Serialowa nostalgia 
- Droga - Musisz to 
wypić do dna - serial 
obyczajowy TVP, reż. 
Sylwester Chęciński, wyk. 
Wiesław Gołas, Stanisława 
Celińska, Anna Nehrebec-
ka, Zygmunt Malanowicz, 
Wanda Łuczycka, Maciej 
Damięcki, Andrzej Gazdec-
zka, Edward Lubaszenko, 
Ferdynand Matysik

09:10 Piosenki Władysława 
Szpilmana - widowisko, 
reż. Laco Adamik

10:05 Animama - Dom Jeża 
- fi lm animowany, prod. 
Kanada, Chorwacja, 2017, 
reż. Eva Cvijanović

10:15 Animama - Kapitan 
- fi lm animowany, 
reż. Natalia Krawczuk

10:25 Dokument tygodnia 
- Arcydzieła bez tajemnic: 
Piero Della Francesca 
- cykl dokumentalny

10:55 Książę sezonu 
- fi lm TVP

12:05 Wodzirej 
- fi lm obyczajowy

14:05 Damy z Lasku 
Bulońskiego - dramat

15:45 Szlakiem Kolberga
16:10 Wydarzenie aktualne
16:50 Literatura na ekranie 

- Hamlet - dramat
19:10 Amerykański epos 

- Wielki wybuch - fi lm 
dokumentalny

20:20 Bilet do kina - Magia 
w blasku księżyca 
- komedia, prod. USA

22:05 INXS: Mystify 
- Live at Rockpalast
- koncert

23:40 Mocne Kino - Diabelska 
przełęcz - fi lm 

01:45 Performance

06:00 Szalone fabryki 
polskiej muzyki!

07:00 Taki jest świat
07:50 Lekarze na start

Serial przedstawia losy 
absolwentów medycyny. 
Wszyscy w jednym 
roku trafi ają na staż do 
Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego.

10:10 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:00 Rodzinny interes
Serial opowiadający o 
dwójce przyjaciół, którzy 
postanowili otworzyć 
warsztat samochodowy. 
Z kolei ich żony prowadzą 
mały salon fryzjerski 
„Bella Ella”.

20:00 22 kule 
Emerytowany gangster 
postanawia zemścić się 
na przyjacielu po tym, jak 
zostaje napadnięty.

22:15 Po prostu walcz 2
- dramat sportowy
W koledżu rozpoczynają 
się rozgrywki MMA, 
których uczestnikami są 
studenci. 

00:30 Alibi.com
02:20 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

03:10 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

03:45 Menu na miarę 
- fabularny

04:10 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum 

policji 
- fabularny

05:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:50 Mango 
- telezakupy

08:55 Zakochani po uszy 
11:05 Beethoven VI: Wielka 

ucieczka - fi lm rodzinny, 
USA, 2008, reż. Mike 
Elliott, wyk. Jonathan Sil-
verman, Jennifer Finnigan, 
Moises Arias, Eddie Griffi  n, 
Rhea Perlman, Stephen 
Tobolowsky 

13:15 Minionki rozrabiają 
- fi lm komedia, USA, 2013, 
reż. Pierre Coffi  n, Chris 
Renaud, wyk. Steve Carell, 
Kristen Wiig, Benjamin 
Bratt

15:20 Liceum Avalon - fi lm 
przygodowy, USA, 2010, 
reż. Stuart Gillard, wyk. 
Britt Robertson, Gregg 
SulkinDevon Graye, Chris 
Tavarez, Joel Pollari 

17:05 Rio Bravo - fi lm western

20:00 Tin Cup 
- fi lm komedia, USA, 1996, 
reż. Ron Shelton, wyk. 
Kevin Costner, Rene Russo, 
Don Johnson, Cheech 
Marin, Linda Hart 

22:50 Charlie St. Cloud 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2010, reż. Burr Steers, 
wyk. Kim Basinger, Zac 
Efron, Charlie Tahan, 
Amanda Crew, Ray Liotta 

00:55 Człowiek tai chi 
- fi lm sensacyjny, Chiny, 
Hong Kong, USA, 2013, 
reż. Keanu Reeves, 
wyk. Tiger Hu Chen, Keanu 
Reeves, Karen Mok, Hai Yu, 
Qing Ye 

03:05 Moc Magii  
05:15 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Przygody Kota 
w butach

07:05 101 dalmatyńczyków
08:05 Flintstonowie
08:35 Planeta 51
10:25 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy, 
prod. Polska

13:25 STOP Drogówka
14:35 Miłosne gierki
 Dodge, czarujący i zuch-

wały gwiazdor futbolu, 
marzy, by nie cieszące się 
większym zainteresowan-
iem rozgrywki zaczęły 
przyciągać na stadiony 
prawdziwe tłumy. 

16:50 Kopalnie króla 
Salomona

 Allan jest poszukiwaczem 
skarbów. Gdy pojawia się 
propozycja zarobienia 
sporej sumy za udział w 
niebezpiecznym safari, 
przyjmuje ją bez wahania. 

19:00 Galileo

20:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

00:00 Czas śmierci
 Grupa studentów 

koledżu, po wieczorze 
spędzonym na clubbingu, 
zaprawionym alkoholem 
i narkotykami, dla 
zabawy urządza seans 
spirytystyczny. Kiedy na-
czynie, którego używają, 
wskazuje litery układające 
się w złowrogą zapowiedź, 
że wszyscy zginą, jedno z 
nich przerażone przerywa 
seanse.

02:00 Interwencja
- magazyn

02:40 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Kanał Elbląski 
09:05 Ziarno - W drogę! 
09:40 Prywatne życie 

zwierząt - reportaż
10:05 Klub włóczykijów i 

tajemnica dziadka 
Hieronima - komedia

11:55 Między ziemią 
a niebem - magazyn

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:40 Spotkanie ze Świętym
12:55 Z pamięci - felieton
13:05 BBC w Jedynce

- Błękitna Planeta

14:15 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

15:15 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

16:05 Dziewczyny ze Lwowa - 
serial obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Opole 2019 na bis 
19:30 Wiadomości
20:15 Blondynka - serial TVP
21:15 Zakochana Jedynka 

- Iskry miłości 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA

22:55 Ostatnia rodzina 
- dramat

01:05 Ugotowany - fi lm
02:50 Millenium: Zamek 

z piasku, który runął 
- dramat

05:20 Z pamięci - felieton

05:20 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Naprawdę chce

05:30 Koło fortuny 
06:05 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Pogoda
10:45 Rodzinne oglądanie 

- Najmłodsi wśród 
zwierząt

11:50 Gwiazdy w południe 
- Przybywa jeździec
- dramat, prod. USA, 1978

14:00 Familiada 
- teleturniej

14:35 Koło fortuny 
15:15 Europa da się lubić 

- 15 lat później 
- program rozrywkowy

16:25 Kocham Cię, Polsko! 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion 

19:30 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

20:05 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna Trakoncert

22:10 Festiwal Kultury 
Żydowskiej w Krakowie 
2019 - Szalom
na Szerokiej - koncert 
fi nałowy

23:20 Przerwana lekcja 
muzyki - dramat,
prod. Niemcy, USA, 2006, 
reż. James Mangold

01:30 Zawód: Amerykanin 
- serial, prod. USA, 2013

03:15 Incydent 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1997, 
reż. Jon Mostow, 
wyk. J.T Walsh, Kathleen 
Quinlan, Kurt Russell

04:50 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 
08:25 Akademia ogrodnika
08:30 Dzień Dobry Wakacje

- magazyn 
11:00 Weekendowa 

metamorfoza
12:00 Co za tydzień 

- magazyn 
12:30 Projekt Lady 

- program rozrywkowy
13:30 Domowe rewolucje 
14:30 Niania i wielkie bum 

- fi lm rodzinny, USA, 
Francja, Wielka Brytania, 
2010, reż. Susanna White, 
wyk. Ralph Fiennes, 
Maggie Gyllenhaal, Emma 
Thompson, Maggie Smith, 
Asa Butterfi eld 

16:45 Głupi i głupszy - fi lm 
komedia, USA, 1994, 
reż. Peter Farrelly

19:00 Fakty 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Władca pierścieni: 
Drużyna Pierścienia
- fi lm przygodowy, 
Nowa Zelandia, USA, 
Niemcy, 2001, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Viggo 
Mortensen, Liv Tyler, 
Sean Astin, Sean Bean, 
Christopher Lee

23:50 Jaś i Małgosia: Łowcy 
czarownic - fi lm przy-
godowy, Niemcy, USA, 
2013, reż. Tommy Wirkola, 
wyk. Jeremy Renner, 
Gemma Arterton, Famke 
Janssen, Pihla Viitala, 
Joanna Kulig 

01:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

02:35 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

09:15 Artur i Minimki
 Artur jest zafascynowany 

opowieściami Babci. Jego 
sny wypełniają wojownicy 
afrykańskich plemion 
i niezwykłe wynalazki 
opisane w prastarej 
magicznej księdze, 
należącej do Dziadka, 
który kilka lat wcześniej 
zniknął w tajemniczych 
okolicznościach. 

11:35 Potwory kontra Obcy
13:35 Ewolucja
 Na Ziemię spada meteoryt 

z jednokomórkowymi 
organizmami, które 
błyskawicznie ewoluują 
w przerażających Obcych, 
zdolnych położyć kres 
panowaniu człowieka na 
planecie. 

15:45 Galimatias, czyli kogel 
- mogel II

 - komedia
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Słoneczna Stacja
20:05 Piosenki z drugiej ręki
22:30 Obóz integracyjny
 - komedia przygodowa

Korporacja, w której 
zatrudnieni są Chris, Phil, 
Lisa i Jared postanawia 
wysłać swoich pracown-
ików na obóz integracyjny, 
podczas którego rozwijać 
będą umiejętności 
zespołowego działania.

00:15 Assassins Creed
02:45 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Serialowa nostalgia 
- Droga - Numer próbny 

09:10 Śladami wielkich 
kompozytorów 
- Śladami Rossiniego 
- fi lm dokumentalny

10:10 Animama - Uciekł
wałek ze stolnicy 
- fi lm animowany, 
reż. Eugeniusz Ignaciuk

10:15 Animama - Warzywa 
10:30 Duma i uprzedzenie 

- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1995

11:35 Trzeci punkt widzenia 
12:15 Duże zwierzę - fi lm 

obyczajowy
13:40 Bilet do kina - Magia w 

blasku księżyca 
- komedia

15:25 Koncert pamięci 
Pavarottiego - Bezgran-
iczne Uczucie - koncert, 
prod. Włochy, Niemcy

17:15 Niedziela z... rolami 
Jana Machulskiego

18:05 Niedziela z... rolami 
Jana Machulskiego
- Ostatnia akcja
- komedia sensacyjna, 
reż. Michał Rogalski

19:45 Niedziela z... rolami 
Jana Machulskiego
- Sublokator - komedia

21:30 Across the Universe 
- dramat

23:50 Opole 2019 - Scena 
Alternatywna

00:30 Dokument.pl 
- Dyrekcja - fi lm 
dokumentalny, reż. Olga 
Michalec - Chlebik

01:25 Kino nocne - Porwanie 
Michela Houellebecqa

03:05 Mocne Kino - Diabelska 
przełęcz - fi lm 

05:00 Legendy Rocka - Crosby 
Stills Nash & Young

06:00 Flash 
07:50 Łowcy skarbów 
09:50 Przygody Merlina 

- serial przygodowy
Młody czarodziej przyby-
wa do Camelotu i ukrywa 
swoje zdolności, gdyż 
bezwzględny król, Uther 
Pendragon, tępi wszelką 
magię.

10:50 Żandarm z Saint-Tropez 
12:55 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Dzielny 
krawczyk 

14:05 7 krasnoludków
- Las to za mało! 
Siedmiu krasnoludków 
decyduje się pomóc 
Królewnie Śnieżce 
uratować jej syna.

16:00 Moja wielka grecka 
wycieczka 
- komedia
Młoda przewodniczka po 
Grecji podczas jednej z wy-
cieczek znajduje miłość.

18:00 Góra Czarownic 
- fi lm s-f

20:00 John Stratton 
21:55 Rewolwer 
00:00 Uwikłana 
00:55 Biesiada na cztery pory 

roku - serial obyczajowy
01:35 Dyżur
02:00 Z archiwum policji 

- fabularny
02:35 Biesiada na cztery

pory roku 
- serial obyczajowy

03:05 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:55 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Słodka miłość
- telenowela

05:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Zakochani po uszy
11:00 Synowie szeryfa 

- fi lm western, USA, 1973, 
reż. Andrew V. McLaglen, 
wyk. John Wayne, George 
Kennedy, Gary Grimes, 
Neville Brand, Clay 
O’Brien, Marie Windsor 

13:10 Przesyłka ekspresowa 
- fi lm komedia, USA, 1998, 
reż. Jason Bloom, wyk. 
Paul Rudd, Christine Tay-
lor, Reese Witherspoon, 
Sarah Silverman, Buff y 
Sedlachek

14:50 Tin Cup - fi lm komedia, 
USA, 1996, reż. Ron Shel-
ton, wyk. Kevin Costner, 
Rene Russo, Don Johnson, 
Cheech Marin, Linda Hart 

17:35 Stowarzyszenie wędru-
jących dżinsów 
- fi lm komedia, USA, 2005

20:00 Król Skorpion 
- fi lm przygodowy, USA, 
Niemcy, Belgia, 2002, 
reż. Chuck Russell, wyk. 
The Rock, Steven Brand, 
Michael Clarke Duncan, 
Kelly Hu, Bernard Hill 

21:55 Kontrabanda - fi lm 
sensacyjny, USA, Wielka 
Brytania, Francja, 2012, 
reż. Baltasar Kormákur, 
wyk. Mark Wahlberg, Kate 
Beckinsale, Ben Foster, 
Giovanni Ribisi, Lukas 
Haas, Diego Luna, J.K. 
Simmons 

00:15 Zagubieni 
- serial, USA 

02:10 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:45 Moc Magii

06:00 101 dalmatyńczyków
08:55 Sindbad: Legenda 

siedmiu mórz
10:40 Galileo
12:45 Niekończąca się opow-

ieść - rozdział drugi
 - fi lm USA, Niemcy, 1990, 

reż. George Miller 
 Bastian powraca 

do Fantazji, by tym 
razem - wraz z małym 
wojownikiem Atreyu, 
smokiem Falkorem i 
Skałojadem oraz nowymi 
przyjaciółmi - ratować 
zaczarowaną krainę przed 
złą czarodziejką Xayide.

14:40 Szczęściarz
 Tata milioner ma dość 

kłopotów z pechową córką 
Valerią. Kiedy porywa ją 
mafi a, posyła jej na pomoc 
- na zasadzie klin klinem 
księgowego Eugeniusza, 
jeszcze większego pe-
chowca.

16:40 Miłosne gierki
 Dodge, czarujący i zuch-

wały gwiazdor futbolu, 
marzy, by nie cieszące się 
większym zainteresowan-
iem rozgrywki zaczęły 
przyciągać na stadiony 
prawdziwe tłumy. Tymc-
zasem jego podupadająca 
drużyna traci sponsorów, 
a całej lidze grozi zapaść. 

19:00 Galileo
20:00 Tajna broń 

- fi lm akcji
22:25 W czym mamy 

problem
00:10 Tuż przed tragedią
02:20 Interwencja
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:35 Wokół mórz. Kraina 
syren - cykl dokumental-
ny, prod. Francja, 2018

06:15 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

07:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 

- Zamek Książ - magazyn
09:10 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później - serial

10:20 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

11:10 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce 

- Nasz dziwaczny świat 
- esej dokumentalny

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Serial fabularny
21:30 Rolnik szuka żony 
22:30 Ekstradycja 2 - serial
23:40 Uwięzione - serial
01:30 Iskry miłości

- fi lm obyczajowy, 
prod. USA

03:10 Współwinny. Historia 
chińskiego dysydenta 
- fi lm dokumentalny

04:15 Notacje

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

06:55 Coś dla Ciebie
- magazyn

07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pogoda
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Marzę o Tobie
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:40 Na dobre i na złe 
19:35 Rodzinka.pl - serial
20:00 Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna Trakulisy 
Toruń

20:10 Zemsta o jasnych 
oczach - serial

21:55 Lato, muzyka, 
zabawa. Wakacyjna 
Trakulisy Toruń

22:00 Czerwony Pająk
- dramat

23:45 Urodzeni romantycy 
- komedia, 
prod. USA

01:30 Glina - serial kryminalny
02:40 Przerwana lekcja 

muzyki - dramat

05:55 Mango - telezakupy
07:00 Szkoła 
08:00 19 + 
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy 
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

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

- Pieczona cielęcina w 
sosie gorgonzola

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy 

21:30 Projekt Lady 
- program rozrywkowy 

22:30 Salon sukien
ślubnych Goka 

23:40 Nadciąga tornado 
- fi lm katastrofi czny, 
USA, 2014, reż. Steven 
Quale, wyk. Richard 
Armitage, Sarah Wayne 
Callies, Matt Walsh
Max Deacon, Nathan
Kress 

01:25 Co za tydzień
- magazyn 

01:55 Uwaga!
- magazyn

02:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski 
i Partnerzy
- serial kryminalny, 
prod. Polska

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

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

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

- serial komediowy

20:05 MEGA HIT - Assassin’s 
Creed

 Dzięki rewolucyjnej 
technice, która zapewnia 
dostęp do zapisanych 
w genach wspomnień, 
Callum Lynch może 
przeżywać przygody 
swego przodka, Aguilara 
z Hiszpanii okresu wielkiej 
inkwizycji. Odkrywa przy 
tym, że jest potomkiem 
tajnego stowarzyszenia 
Asasynów.

22:25 Zabić Salazara
 Elitarni agenci DEA

chronią barona 
narkotykowego. 

00:35 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Teledyski
08:45 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
09:00 Nienasyceni - magazyn
09:35 Handlarz cudów 

- dramat
11:30 Najważniejszy dzień 

życia - serial TVP
13:50 Studio Kultura
14:15 Śladami wielkich 

kompozytorów 
- Śladami Rossiniego 
- fi lm dokumentalny

15:20 Awatar, czyli zamiana 
dusz - fi lm TVP, prod. 
Polska, 1964, reż. Janusz 
Majewski, wyk. Wanda 
Koczeska, Jan Machulski, 
Henryk Boukołowski

16:30 Jak daleko stąd, jak 
blisko - dramat

18:15 Stawiam na Tolka 
Banana - serial TVP

19:35 30 - lecie Biennale WRO 
- cykl reportaży

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Panorama kina 
polskiego - Papusza 
- dramat, prod. Polska, 
2013, reż. Krzysztof 
Krauze, Joanna Kos 
- Krauze, wyk. Sebastian 
Wesołowski

22:40 Więcej niż fi kcja 
- Kino kontra potwory 
- fi lm dokumentalny, 
prod. USA, 2009, reż. David 
Gargani

23:35 Powidoki 12 
23:55 Chuligan Literacki 
00:30 Kino nocne - Tom 

- fi lm obyczajowy
02:15 Informacje

kulturalne 
02:30 Mallory - fi lm
04:10 Opole 2019
04:35 Teledysk
05:35 Afi sz kulturalny

05:50 Zbuntowany anioł 
06:45 Wojny magazynowe: 

Kanada 
07:10 Lekarze na start
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 

Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

12:00 Na wariackich 
papierach
- fabularny

14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 S.W.A.T.: Miasto 
w ogniu
- fi lm sensacyjny 
Płatny zabójca 
bierze sobie za cel 
Cutlera, doświadczonego 
agenta LAPD.

21:50 Po prostu walcz 2
- fi lm sensacyjny 

23:55 Snajper: Kolejne
starcie 

01:35 Rodzinny interes
02:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:35 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Słodka miłość
- telenowela

06:10 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

07:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:10 Szpital - program 
obyczajowy 

09:10 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

10:10 Mango telezakupy
11:50 19 + 
12:20 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy - program 
17:55 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
19:00 Żony Hollywood 

20:00 Odwróceni
- serial sensacyjny,
Polska
Policjanci rozpracowujący 
gang pruszkowski próbują 
pozyskać informatora
z wewnętrznego kręgu. 
Okazja nadarza się, gdy 
stojący wysoko w mafi jnej 
hierarchii “Blacha” zostaje 
oskarżony o gwałt.

22:05 Zaklęte piętro
- fi lm horror, USA, 2008, 
reż. Stephen Cragg, 
wyk. John Bishop, Kirk 
Bovill, Ryan Doom, Austin 
Highsmith 

23:45 Zagubieni 
- serial, USA 

01:40 Druga strona medalu 
- talk show 

02:40 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata
- serial przygodowy

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty
11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Galileo

23:00 Zaginiony batalion
 - dramat wojenny
 Oparta na faktach 

historia amerykańskiego 
batalionu, który 
w ostatnich tygodniach 
I wojny światowej, 
w październiku 1918 roku, 
został uwięziony między 
siłami wroga w lasach 
Argonne we Francji. 
Ponad 500 żołnierzy 
znalazło się w sytuacji 
bez wyjścia...

01:00 STOP Drogówka
- magazyn

02:00 Polityka na ostro
03:05 SuperLudzie
04:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2019
04:40 Trans World Sport 2019
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER SENSACYJNY SERIAL TVP DRAMAT FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY

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

wtorek  9 lipca

05:10 Natura w Jedynce 
- Nasz dziwaczny świat
- esej dokumentalny

06:15 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

07:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 

- Biłgoraj - magazyn
09:10 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później - serial TVP

10:20 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce

- Nasz dziwaczny świat 
- esej dokumentalny

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 

- magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

- Skarb mazurskich jezior 
- magazyn kulinarny

16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Serial fabularny
21:30 Rolnik szuka żony
22:30 Okupowani - Czerwiec 
23:30 Meczet za zasłoną 
00:40 Wichry wojny - serial
02:25 Daleka droga do domu
03:35 Było sobie miasteczko

06:05 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:55 Co wiedzieć przystoi
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

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

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:15 Marzę o Tobie
14:10 Postaw na milion

 - teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe 
19:35 Rodzinka.pl - serial

20:10 Cudownie ocalony 
- komedia, prod. Polska, 
2004, reż. Janusz Zaorski, 
wyk. Marian Opania, Ewa 
Kasprzyk, Edyta Jun-
gowska, Sławomir Pacek, 
Wiktor Zborowski, Elżbieta 
Jarosik, Krzysztof Zaleski, 
Bartosz Opania

21:55 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

23:05 Zemsta o jasnych 
oczach 
- serial obyczajowy, 
prod. Francja, 2017

01:00 Świat bez fi kcji 
- Powrót Chodorkowskie-
go - fi lm dokumentalny

02:35 Glina - serial kryminalny
03:30 Urodzeni romantycy 

- komedia, prod. USA, 
2001

05:40 Mango - telezakupy
06:55 Szkoła 
07:50 Doradca smaku 

- Pieczona cielęcina 
w sosie gorgonzola 

08:00 19 + 
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy 
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła 
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:35 Stan gry 

- fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, USA, 
Francja, 2009, reż. Kevin 
Macdonald, wyk. Russell 
Crowe, Ben Affl  eck, Rachel 
McAdams, Helen Mirren, 
Robin Wright, Jason 
Bateman, Jeff  Daniels

00:05 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:05 W garniturach
 - serial, USA 

02:05 Salon sukien 
ślubnych Goka

03:05 Uwaga! 
- magazyn

03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

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

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Znaki

22:10 Kolekcjoner kości
 - thriller sensacyjny 
 Wśród mieszkańców 

Nowego Jorku wybucha 
panika, kiedy dowiadują 
się, że w mieście grasuje 
psychopatyczny morderca. 
Zdesperowana policja 
prosi o pomoc w schwyta-
niu szaleńca, genialnego 
detektywa Lincolna 
Rhyma.

00:40 Skazany na śmierć
 Fanatyczny terrorysta Abu 

Ramal, jest przetrzymy-
wany w więzieniu Ogygia 
- w tym samym, w którym 
jest więziony Michael 
Scofi eld.  

01:40 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Teledyski 
08:30 Informacje kulturalne 
08:45 Szlakiem miejsc 

niezwykłych - Pomniki 
historii - Ląd nad Wartą 

09:00 Antyfonie - Kasety
09:40 Jak daleko stąd, jak 

blisko - dramat
11:30 Najważniejszy dzień 

życia - serial TVP
13:45 Studio Kultura 
14:05 Niedziela z... rolami 

Jana Machulskiego
14:50 Wsteczny bieg - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1978, reż. 
Laco Adamik, wyk. Jerzy 
Radziwiłowicz, Iwona 
Biernacka, Danuta Szafl ar-
ska, Zygmunt Malawski, 
Maria Biesiada, Zbigniew 
Bielski, Piotr Cieślak, Adam 
Ferency

16:10 Gołąb przysiadł 
na gałęzi i rozmyśla 
o istnieniu 
- fi lm obyczajowy

18:00 Stawiam na Tolka 
Banana - serial TVP

19:20 Powidoki 12 
19:40 One. Kobiety kultury 
20:20 Lekkie obyczaje 

- Blue Jasmine 
- komediodramat, 
prod. USA, 2013, 
reż. Woody Allen

22:05 Żelazna klasyka 
- Testament doktora 
Mabuse - dramat

00:20 Nocny dokument 
- Reprezentacja - fi lm 
dokumentalny

01:20 Porgy i Bess - opera
04:00 Kino nocne 

- Córka albo syn - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1979, reż. 
Radosław Piwowarski

05:15 Teledysk
05:35 Afi sz kulturalny

05:50 Zbuntowany anioł 
Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny DiCarlo 
i zakochuje się w synu 
pana domu.

06:45 Wojny magazynowe: 
Kanada 

07:10 Lekarze na start
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Na wariackich 

papierach 
- fabularny

14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Nieuchronna 
sprawiedliwość 
- dramat
Kiedy John powraca z 
Iraku, przypadkowo ratuje 
młodą dziewczynę, ściąga-
jąc tym samym na siebie 
i rodzinę uwagę przywód-
cy przestępczej grupy.

21:55 Zlecenie 
23:30 Resident Evil: 

Apokalipsa 
01:25 Rodzinny interes
02:25 Biesiada na cztery 

pory roku - serial 
obyczajowy

03:35 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum 
policji 

05:00 Słodka miłość

05:10 Szkoła 
06:10 Ukryta prawda 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:10 Mango telezakupy
11:50 19 + 
12:20 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy - program 
17:55 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
19:00 Żony Hollywood 

20:00 Człowiek tai chi 
- fi lm sensacyjny, Chiny, 
Hong Kong, USA, 2013, reż. 
Keanu Reeves, wyk. Tiger 
Hu Chen, Keanu Reeves, 
Karen Mok, Hai Yu, Qing Ye 

22:15 Jak to się robi 
w Chicago 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1986, 
reż. John Irvin, 
wyk. Arnold Schwarzeneg-
ger, Kathryn Harrold,
Sam Wanamaker, Paul 
Shenar, Robert Davi, 
Ed Lauter 

00:25 Zagubieni 
- serial, USA 

01:25 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:25 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia 

głupoty
11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 American Ultra
 Mike mieszka w małym 

miasteczku, gdzie pracuje 
w sklepie, a większość 
czasu spędza na paleniu 
trawki i rysowaniu ko-
miksów. Pewnego dnia, 
ku zdumieniu jego samego 
i jego dziewczyny, okazuje 
się, że jest uśpionym agen-
tem CIA.

23:00 Escobar: Historia 
nieznana

 Dla młodego surfera
z Kanady, Nicka, wyjazd 
do brata w Kolumbii to 
spełnienie marzeń o 
beztroskim życiu pośród 
rajskich plaży.

01:30 STOP Drogówka
- magazyn

02:35 Zagadkowe zgony

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Natura w Jedynce 
- Nasz dziwaczny świat 
- esej dokumentalny

06:15 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

07:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce

- Jarosław - magazyn
09:10 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później - serial

10:20 Komisarz Alex - serial 
kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz - serial 
kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Nasz dziwaczny świat 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

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

- Pieprzno i szafranno
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:35 Serial fabularny
21:30 Rolnik szuka żony 
22:30 Lampedusa. Za hory-

zontem - część 3 - serial
23:35 Ostatni w Aleppo 

- fi lm dokumentalny
00:45 Wojsko - polskie.pl
01:15 Terytorialsi

06:00 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:50 Pożyteczni.pl 
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:15 Marzę o Tobie
14:10 Postaw na milion 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe 
19:35 Rodzinka.pl - serial

20:10 Kino relaks 
- Ulotna nadzieja
- fi lm prod. USA, 1998, 
reż. Forest Whitaker, wyk. 
Sandra Bullock, Harry Con-
nick Jr., Gena Rowlands

22:10 Mocne Kino 
- Prowokacja 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2005, 
reż. Don E. Faunt
LeRoy, wyk. Steven 
Seagal

23:50 Czerwony Pająk
- dramat, prod. Polska, 
2015, reż. Marcin Koszałka, 
wyk. Filip Pławiak

01:35 Sztuka zbrodni 
Dzieło w czerni - serial

02:45 Świat bez tajemnic 
- W poszukiwaniu Boga

03:40 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:55 Szkoła 
07:50 Doradca smaku
08:00 19 + 
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje
16:00 Szkoła 
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 
20:55 Milionerzy 

21:30 Nie wszystko złoto, 
co się świeci 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2008, reż. Andy 
Tennant, wyk. Kate 
Hudson, Matthew 
McConaughey, Donald 
Sutherland, Alexis Dziena, 
Ewen Bremner, Ray 
Winstone 

23:55 Dziewczyna moich 
koszmarów 
- fi lm komedia, USA, 2007, 
reż. Peter Farrelly, Bobby 
Farrelly, wyk. Ben Stiller, 
Michelle Monaghan, Malin 
Akerman, Jerry Stiller, Eva 
Longoria 

02:15 American Horror Story: 
Asylum - serial

03:20 Uwaga! - magazyn
03:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

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

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja

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

Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 Dorwać byłą
 - komedia romantycza
 Łowca nagród rusza 

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

22:35 Boski żigolo 
w Europie

 Po serii życiowych 
niepowodzeń Deuce 
Bigalow jedzie do 
kolegi, który mieszka 
w Amsterdamie. 

00:10 Nasz Nowy Dom
02:10 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:45 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
historii - Lubiń - reportaż

09:00 Księga Przestrzeni 
- Chałupa do pracy

09:40 Gołąb przysiadł na 
gałęzi i rozmyśla o ist-
nieniu - fi lm obyczajowy

11:30 Najważniejszy dzień 
życia - serial TVP

13:50 Studio Kultura
14:15 Z poważaniem, 

L. Cohen - koncert
15:15 Co mówią lekarze 

- fi lm krótkometrażowy
15:50 Siódmy pokój - fi lm 

biografi czny, prod. Polska, 
Węgry, Francja, Włochy

17:55 Stawiam na Tolka 
Banana - serial TVP

19:25 Trzeci punkt widzenia 
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Geniusz: Picasso 

- serial, prod. USA, 2018

21:25 W trzy miesiące 
dookoła świata 
- Fortepian
- fi lm fabularny, prod. 
Australia, Francja, 1993

23:35 Dokument w podróży 
- Birma - kraj poezji 
- fi lm dokumentalny

01:10 Lekkie obyczaje 
- Blue Jasmine 
- komediodramat, 
prod. USA, 2013

02:50 Koncert Marka 
Napiórkowskiego 
- WAW - NYC - koncert

03:50 Informacje kulturalne 
04:10 Kino nocne - Szkatułka 

z Hongkongu - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1983, 
reż. Paweł Pitera

05:05 Teledysk
05:35 Afi sz kulturalny

05:50 Zbuntowany anioł 
06:45 Wojny magazynowe: 

Kanada 
07:10 Lekarze na start
08:00 Lombard. Życie 

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

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Na wariackich papi-

erach - fabularny
14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

20:00 Rewolwer 
22:05 Śmiertelne odliczanie 
23:50 Bez Litości 
01:45 Rodzinny interes
02:45 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:20 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:00 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Słodka miłość

05:10 Szkoła 
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

10:10 Mango telezakupy
11:50 19 + 
12:20 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy  
17:55 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
19:00 Żony Hollywood 

20:00 Byliśmy żołnierzami
- fi lm wojenny, 
prod. USA, Niemcy, 
2002, reż. Randall Wallace, 
wyk. Mel Gibson, Made-
leine Stowe, Greg Kinnear, 
Sam Elliott, Chris Klein, 
Keri Russell

 Podczas wojny 
w Wietnamie amerykański 
oddział pułkownika Hala 
Moore’a zostaje otoczony 
przez siły wroga.

22:55 Wada ukryta 
- fi lm komedia, 
USA, 2014, reż. Paul Thom-
as Anderson, wyk. Joaquin 
Phoenix, Jeannie Berlin, 
Hong Chau, Yvette Yates 

02:00 Zagubieni 
- serial, USA 

02:55 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty
11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Escobar: Historia 
nieznana

 Dla młodego surfera 
z Kanady, Nicka, wyjazd 
do brata w Kolumbii to 
spełnienie marzeń o 
beztroskim życiu pośród 
rajskich plaży. Kiedy na 
dodatek zakochuje się 
z wzajemnością w pięknej 
Marii i zdobywa sympatię 
jej rodziny wydaje się, 
że jest wyjątkowym 
szczęściarzem. 

23:35 Tajna broń
- fi lm akcji

01:50 Transakcje za milion 
dolarów: Los Angeles

02:40 Disco Polo Life
- program rozrywkowy

03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA SERIAL TVP SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA SERIAL KRYMINALNY

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

czwartek 11 lipca

05:15 Natura w Jedynce 
- Nasz dziwaczny świat 
- esej dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

06:15 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Wokół mórz. Rodzina 

Bartherotte 
- cykl dokumentalny

09:05 Czterdziestolatek 
- dwadzieścia lat 
później - serial

10:15 Komisarz Alex - serial 
kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Nasz dziwaczny świat 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:50 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:25 Ocaleni - reality show
00:30 Zawiedziona - fi lm
02:10 Okupowani 

- Czerwiec - serial

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:50 Operacja Zdrowie! 
Nikotynizm 
- magazyn medyczny

07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Marzę o Tobie
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

17:10 Więzień miłości 
- serial prod. Turcja, 2016

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:35 24. Festiwal Gwiazd 

w Międzyzdrojach 2019 
- reportaż

20:10 Olej Lorenza 
- dramat

22:35 Cudownie ocalony 
- komedia, prod. Polska, 
2004, reż. Janusz Zaorski, 
wyk. Marian Opania

00:20 Goście, goście 3: 
Rewolucja - komedia

02:10 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

03:05 Art Noc
03:55 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:55 Szkoła 
07:50 Doradca smaku 

- Krewetki indyjskie
z warzywami curry  

08:00 19 + 
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 Ukryta prawda
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
16:00 Szkoła 
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

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

22:30 Gruby i chudszy II: 
Rodzina Klumpów 
- fi lm komedia, 
USA, 2000, reż. Peter 
Segal, wyk. Eddie Murphy, 
Janet Jackson, Larry Miller, 
John Ales, Richard Gant 

00:40 Top Model - program 
rozrywkowy 

01:45 Efekt Domina
- program rozrywkowy

02:20 Uwaga! 
- magazyn

02:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

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

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

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

Kiepskich 
- serial komediowy

20:05 Miłość na zamówienie
- komedia romantyczna

 Tripp jest przystojny, 
czarujący, wysportowany, 
ma dobrą pracę 
i pieniądze. Jest z nim 
tylko jeden problem: 
ma 35 lat, ale ani myśli 
wyprowadzać się z domu 
rodziców. Nic zresztą dzi-
wnego - mamusia sprząta 
mu, podaje śniadanie 
i pierze jego rzeczy. To 
jak wieczny pobyt na 
wakacjach.

22:10 Step Up: All In
00:30 Chirurdzy
02:20 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Teledyski 
08:25 Informacje kulturalne 
08:40 Szlakiem miejsc 

niezwykłych - Pomniki 
historii - Gniezno 

08:55 Vistuliada
09:30 Siódmy pokój 

- fi lm biografi czny
11:30 Najważniejszy dzień 

życia - serial TVP
13:50 Studio Kultura
14:05 Taśmy Kultury - Znaki 

czasu - widowisko
14:15 Taśmy Kultury - Sztuka 

głębi - widowisko
14:40 Prowokator - dramat, 

prod. Polska, 1995, 
reż. Krzysztof Lang

16:20 Jedna Scena - Sauna 
- magazyn kulturalny

16:35 Sauna - fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1992, reż. 
Filip Bajon, wyk. Bogusław 
Linda

18:25 Stawiam na Tolka 
Banana - serial TVP

19:10 Szaleństwo Majki 
Skowron - serial TVP

19:45 Koło pióra - magazyn
20:20 Teatr Telewizji 

- Teatr Sensacji - Staw-
ka większa niż życie

21:30 Czwartkowy klub fi l-
mowy - Wojna światów 
- następne stulecie - 
fi lm science fi ction,
prod. Polska

23:15 Scena Klasyczna 
- 36 Maksymilian Święch 

24:00 Portrety - Sonita 
- fi lm dokumentalny

01:45 W trzy miesiące 
dookoła świata 
- Fortepian - fi lm 
fabularny

03:50 Kino nocne 
- Zad wielkiego wieloryba 
- fi lm fabularny

05:50 Zbuntowany anioł 
Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny DiCarlo 
i zakochuje się w synu 
pana domu.

06:45 Wojny magazynowe: 
Kanada 

07:10 Lekarze na start
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Na wariackich 

papierach
 - fabularny
David Addison wraz z 
piękną wspólniczką, 
Maddie Hayes, prowadzą 
agencję detektywistyczną.

14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie

pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes

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

20:00 Asy bez kasy 
Ekipa nieobliczalnych 
amatorów kradnie 17 mln 
dolarów z pancernego 
skarbca. Czy “geniusze 
zbrodni” zdołają wymknąć 
się policyjnej obławie?

21:55 Święty interes
23:50 Śmiertelne 

odliczanie 
01:20 Górka Dolna 
02:20 Rodzinny interes
03:20 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

04:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

05:00 Słodka miłość

05:10 Szkoła 
06:10 Ukryta prawda 
07:10 Sąd rodzinny

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:10 Mango telezakupy
11:50 19 + 
12:20 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy  
17:55 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
19:00 Żony Hollywood 

20:00 Choć goni nas czas 
- fi lm komedia,
prod. USA, 2007, 
reż. Rob Reiner, 
wyk. Jack Nicholson, 
Morgan Freeman, Sean 
Hayes, Beverly Todd, 
Rob Morrow 

22:05 Wyjdź za mnie 
- miniserial komedia, 
USA, reż. James Hayman, 
wyk. Lucy Liu, Steven 
Pasquale, Bobby Canna-
vale, Enrique Murciano, 
Danielle Nicolet 

23:50 Zagubieni
- serial, USA 

00:50 Druga strona 
medalu 
- talk show

02:25 Moc Magii 
- program ezoteryczny

06:00 Buff y, postrach 
wampirów
Przeznaczeniem Buff y jest 
walka z krwiożerczymi 
wampirami. Dziewczyna 
poznaje bibliotekarza, 
który pomaga jej w 
realizacji misji.

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom

- magazyn
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty

- program rozrywkowy
11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 9. miesiąc
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Gliniarz i prokurator
- serial kryminalny
Lokalny prokurator walczy 
z przestępczością w Los 
Angeles (a później na 
Hawajach). Pomaga mu 
w tym, bardzo bystry i 
doskonały w ściganiu 
przestępców w terenie, 
gliniarz - Jack Styles.

17:00 Przeklęta
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 T-34
00:05 Tuż przed tragedią
02:15 Zagadkowe zgony
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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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 butlę propan-butan 11 
kg do kuchenki gazowej. Polską 
lub niemiecką. Tel. 68 470 35 61. 

SPRZEDAM

 u Sprzedam białe pokrowce na 
krzesła, nowe z Ikea. tel. 530521033.

 u Sprzedam telewizor LG 42 cale 
1500 zł, radio odtwarzacz samocho-
dowy. tel. 530521033.

 u Sprzedam regał. Szafka biała, lu-
stro kryształowe w złotej drewnianej 
ramie. Duża klatka dla gryzoni. tel. 
530521033.

 u Grzejnik łazienkowy montowany 
do ściany, nowy. Umywalka uży-
wana z baterią lub bez baterii. tel. 
530521033.

 u Sprzedam nowy materac 160x200 
firmy Janpol. tel. 530521033.

 u Kuchenka elektryczna z jedną 
płytą grzejną, nowa. Stół drewniany 
ogrodowy. Skrzynki balkonowe rat-
tan, nowe. Koszyk rowerowy nowy. 
tel. 530521033.

 u Torebka Louis Vitton, biurko w 
idealnym stanie, słuchawki dr Beats 
drei monster. Ościeżnica regulowana 
Porta  oryginalnie zapakowana, no-
wa. Kserokopiarka.

 u Sprzedam kozetkę - kanapa. Tor-
ba - transporter dla psa, nowa. tel. 
530521033.

 u Sprzedam materac przeciwodle-
żynowy z pompą nowy,firmy hiszpań-
skiej „Minos”,wymiary 200cmx90cm.
Max obciążenie 130kg. Kontakt 
663972100. 

 u Kuchenkę gazową czteropalniko-
wą wolnostojącą z piekarnikiem na 
gaz i rożnem napędzanym elektrycz-
nie 220V. Kolor biało-brązowy firmy”-
MESKO” wym. 60x60cm z szufladą 
pod piekarnikiem. Żary tel.663972100

 u Sprzedam segment młodzieżowy 
z szafą dł.4,05m kolor srebrno-czarny 
bardzo funkcjonalny nie zniszczony. 
Dodatkowo w zestawie biurko. Żary, 
tel. kontaktowy 663972100.Bardzo 
dobra cena.

 u Sprzedam pianino marki Czajkow-
ski w bardzo dobrym stanie z me-
talową płytą. Instrument idealny do 
nauki gry,wymaga jedynie strojenia. 
Kolor czarno-brązowy. Kontakt Żary 
663972100

 u Dywan wełniany 3x4m 100% 
wełna we wzory tureckie. Bardzo 
atrakcyjna cena!! Tel. kont. 663972100

 u Maszyna do szycia marki „Łucz-
nik”423 w obudowie meblowej. Elek-
tryczny napęd 100%sprawna. Posiada 
też napęd nożny. Zajmuje mało miej-
sca i do wykorzystania jako mebel. 
Żary tel. 663972100

 u Sprzedam tanio kuchnię gazo-
wą 4 palniki, biała, wolnostojąca 
marki MPM, 3-letnia. tel. 660 433 
571

 u Sprzedam grzejnik łazienkowy 
na ścianę elektryczny. tel. 609 551 
490

NIERUCHOMOŚCI

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

 u Sprzedam mieszkanie, 2 po-
koje, 63 m2, piętro 3, 279 tys. 
Wysoki standard w Żarach. tel. 
504 351 954

 u Sprzedam mieszkanie w Ża-
rach, 2 pokoje, 50 m2, wysoki 
parter w kamienicy, 160 tys. tel. 
504 351 954

 u Mieszkanie na sprzedaż w 
Żarach, 3 pokoje, 70 m2, piętro 
3, duży balkon, 220 tys. tel. 504 
351 954

 u Sprzedam mieszkanie w ka-
mienicy 2 pokojowe. 47 m2 w 
Żarach na 1 piętrze, 135 tys. tel. 
504 351 954

 u Żary - mieszkanie na sprzedaż 
w Kunicach, 2 pokojowe na parte-
rze, bezczynszowe 69 m2 309 tys. 
tel. 504 351 954

 u Żagań - mieszkanie na sprze-
daż w bloku, 3 pokoje, 56 m2, 
piętro 4, super lokalizacja, 195 tys. 
tel. 504 351 954

 u Kawalerka do wynajęcia z 
miejscem na samochód w Żarach 
Kunice. Ogrzewanie piecowe. tel. 
696 261 345

 u Łaz 3km od Żar, piętro do-
mu dwurodzinnego, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, 55 mkw, duże 
podwórko, garaż, 130.000 do ne-
gocjacji. tel. 534 160 590

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

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w bloku, I piętro, 3 pokoje, w cenie 
250 tys, Partner Nieruchomości, 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 – kawalerka na sprzedaż, 
w kamienicy, I piętro w cenie 97 
tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Żary – lokal usługowy na 
sprzedaż, o pow. 32,80 m2, na 
parterze w cenie 120 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-999

 u Olbrachtów - działki na sprze-
daż z warunkami zabudowy, media 
przy nieruchomości, Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

 u Żary – działki na sprzedaż na 
nowym osiedlu, o pow. 11 ar w ce-
nie 112 tys. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

 u Żary – mieszkanie do wynaję-
cia, 2 pokoje, 38 m2 w cenie 1250 zł 
+ opłaty. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

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

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
Chrupiące gofry domowej roboty
Składniki:
• 2 szklanki mąki pszennej
• 2 szklanki mleka
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• szczypta soli
• 1 - 2 łyżki drobnego cukru do wypieków
• 1/3 szklanki (80 ml) oleju słonecznikowego
• 2 jajka (żółtka oddzielone od białek)

Wykonanie
Gofrownicę rozgrzewamy do wymaganej temperatury. W większym naczyniu miksujemy mąkę, 
mleko, proszek do pieczenia, sól, cukier, olej i żółtka (np. blenderem). Białka ubijamy na sztyw-
ną pianę i bardzo delikatnie mieszay z ciastem. Porcję ciasta przelewamy do rozgrzanej go-
frownicy i pieczemy przez około 2 - 3 minuty, do rumianego koloru i chrupkości. Studzimy na 
kratce. Podajemy  z bitą śmietaną lub z innymi ulubionymi dodatkami.

fot. ARMG
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 u Okolice Żar - ładny dom na 
sprzedaż, do wprowadzenia, usy-
tuowany na dużej działce, Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-999

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

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

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

 u Żary - lokal do wynajęcia, par-
ter, duże witryny, 112 m2, 3200 
zł + Vat, Partner Nieruchomości 
533-308-999

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

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

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

 u Sieniawa Żarska - działka bu-
dowlana na skraju wsi - 30 ar, 36 
tys. PLN,  wokół mało zabudowań, 
za to dużo zieleni. Partner Nieru-
chomości, tel. 690 411 006

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

 u Dom do remontu - na działce 
9-arowej, na wsi pod Żarami, 10 
min. jazdy do centrum miasta, 122 
tys PLN.   Partner Nieruchomości, 
tel. 690 411 006 

 u Dom pod Lipinkami Łużyckimi, 
do remontu - na działce 13-arowej, 
wokół las i pola, dobry dojazd. 80 
tys. PLN. Partner Nieruchomości, 
tel. 690 411 006

 u Lubomyśl – działki budowlane 
na sprzedaż, Partner Nieruchomo-
ści, nr tel. 887-758-384

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

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

 u Żary-  dom na sprzedaż – cena 
500.000zł. Partner Nieruchomości , 
nr tel:606 705 480

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

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

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

 u Kadłubia - Na sprzedaż dział-
ka budowlana o powierzchni 800 
m2. Idealna pod zabudowę jedno-
rodzinną. Partner Nieruchomości 
513017811

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

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w centrum, 2 pokoje, III piętro w 
cenie 165 tys. Partner Nieruchomo-
ści 513017811

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

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

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
w bloku, II piętro, 3 pokoje, w cenie 
195 tys, Partner Nieruchomości, 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 Ford C Max rok 2008 benzyna 
zarejestrowany. tel. 733 221 218

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

 u Sprzedam stajnię drewnianą, 
typ angielski, na 3 konie, siodlarnia. 
tel. 604558 751

 u Kombajn Claas Comet, silnik 
Parkinsa, stan bardzo dobry, cena 
10 tys. Po 18-stej. tel 781 728 301

RÓŻNE

 u Posprzątam garaż, plac, piw-
nice, wywiozę własnym trans-
portem, tanio, czysto, solidnie. 
tel. 783 979 997

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

OGŁOSZENIA

• Doradca klienta Żary 4
• Stanowisko do spraw opracowania 

decyzji i korespondencji Żary 1
• Opiekun mieszkań chronionych Żary 1
• Pracownik muzeum Żary 1
• Specjalista do spraw kadrowo-płaco-

wych Lubsko 1
• Pomocnik magazyniera Lubsko 1
• Elektromechanik Lubsko 1
• Technik Żary 1
• Księgowa Żary 1
• Kosztorysant Żary 1
• Psycholog Żary 1
• Psycholog Żary 1
• Psycholog Żary (1/2 etatu) 1
• Pedagog Żary (1/2 etatu) 1
• Pracownik socjalny Żary 1
• Policjant Żary/ Lubsko 15
• Komórka do spraw zgodności (specja-

lista bankowości) Żary 1
• Sprzedawca na stanowisku mięsnym 

Żary 4
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 6
• Kasjer/Sprzedawca Lipinki Łużyckie 1
• Kasjer/ Sprzedawca Łęknica 2
• Opiekunka Miłowice 1
• Pielęgniarka/ Koordynator sekcji 

medycznej Miłowice 1
• Pokojowa Miłowice 1
• Fryzjer Żary lub Zasieki 1
• Pielęgniarka Lubsko 1
• Krojczy chleba Żary (1/2 etatu) 1
• Sprzątaczka Żary (1/2 etatu) 1
• Piekarz Lubsko 1
• Pracownik ochrony Żary 3

• Szwaczka Lubsko 5
• Salowa Żary 8
• Pracownik transportu wewnętrznego 

Żary 2
• Pracownik gospodarczy Żary 3
• Osoba sprzątająca Żary 3
• Sprzątaczka Żary 2
• Osoba sprzątająca Żary 1
• Sprzątacz posesji Żary 1
• Monter-Instalacji wodno-kanalizacyj-

nej/ Spawacz elektryczny Żary 1
• Malarz konstrukcji/ Malarz budowla-

ny Żary 2
• Technolog robót wykończeniowych 

Teren powiatu żarskiego i żagańskie-
go 5

• Stolarz Lipinki Łużyckie 1
• Monter wentylacji Woj. lubuskie i 

okolice 2
• Operator wózka widłowego Górzyn 1
• Mechanik maszyn produkcyjnych 

Górzyn 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

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

• Specjalista ds. handlowych Lubsko 1
• Murarz/ Tynkarz Lubsko 1
• Sprzedawca internetowy Lubsko 1
• Fizjoterapeuta Lubsko 1
• Sprzedawca Lubsko 1
• Ślusarz Żary 1
• Pomocnik frezera Żary 1
• Pokojowa Żary 2
• Pracownik budowlany Delegacje 1
• Zaopatrzeniowiec Żary 1

• Sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Psycholog (Szprotawa) 1
• Terapeuta zajęciowy (Szprotawa) 1
• Monter, konserwator urządzeń wodno 

- kanalizacyjnych (Iłowa) 2
• Pomocnik operatora maszyn (Ża-

gań) 6
• Magazynier (Borowina) 1
• Ślusarz (Borowina) 3
• Operator wózka widłowego (Borowi-

na) 1
• Ślusarz - Monter rusztowań (Borowi-

na-Polska) 2
• Spawacz MAG (Borowina) 4
• Automatyk (Wiechlice/Małomice) 1
• Pracownik ochrony (Wiechlice) 1
• Kierowca ciągnika/ robotnik gospo-

darczy (Żagań) 1
• Kelner/Barman/Recepcjonista (Ża-

gań) 2
• Kasjer - sprzedawca (Leszno Górne) 1
• Pomocnik stolarza (Szprotawa) 3
• Projektant (Szprotawa) 1
• Robotnik gospodarczy (Żagań) 4
• Murarz (Gozdnica) 1
• Monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych (teren woj. lubuskiego) 3
• Operator maszyn zgrzeblarskich (To-

maszowo) 2
• Pracownik obróbki skóry (Leszno 

Górne) 10
• Nauczyciel przedmiotów informatycz-

nych (Żagań) 1
• Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

ekonomicznych (Żagań) 1

• Policjant służby prewencji (Żagań, 
Iłowa, Szprotawa) 12

• Pracownik produkcji - operator ma-
szyn (Trzebień) 10

• Elektryk (Gozdnica) 1
• Ratownik wodny (Gozdnica) 1
• Sprzedawca - handlowiec (Żagań) 2
• Robotnik gospodarczy (Gościeszowi-

ce) 1
• Sprzątaczka (Gościeszowice) 2
• Sprzątacz (Gościeszowice) 2
• Pracownik produkcyjny - operator 

urządzeń (Gozdnica) 2
• Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

mechanicznych (Szprotawa) 1
• Doradca klienta (Żagań) 4
• Menadżer klienta biznesowego (Ża-

gań) 1
• Rehabilitant (Szprotawa) 1
• Nauczyciel języka angielskiego (Prze-

cław) 1
• Nauczyciel języka angielskiego (Prze-

cław) 1
• Sprzedawca w stacji paliw (Szprota-

wa) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Nauczyciel historii (Przecław) 1
• Kierowca ciągnika/Traktorzysta 

(Iłowa) 1 
• Pomocniczy robotnik budowlany 1
• Księgowy 1
• Murarz 1
• Robotnik gospodarczy 1
• Sprzedawca 3
• Sprzedawca 5

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

SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH 2 
(2D dubbing)
5.07 - godz. 16.00, 18.00, 6-7.07 - godz. 14.00, 16.00, 18.00; 8.07 - godz. 
16.00, 18.00; 9.07 - godz. 15.00, 17.00; 10.07 - godz. 15.00, 19.00; 11.07 
- godz. 16.00, 18.00

POLAROID
5-8.07 - godz. 20.00; 10.07 - godz. 21.00
DKF - Z PERSPEKTYWY PARYŻA
9.07 - godz. 19.00
FKS - TOLKIEN
10.07 - godz. 17.00

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
Redaktor naczelny: 
Andrzej Buczyński, tel. 519 077 781
a.buczynski@moja24.pl

Reklama: tel. 602 589 895
reklama@moja-gazeta.info; tel. 519 077 205
Skład: PEKOgraf
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

5.07

6.07

7.07

8.07

9.07

10.07

11.07

Atanazego, Karoliny
Dzień Łapania za Biust

Dominika, Dominiki, Łucji
Światowy Dzień Pocałunku
Dzień Radcy Prawnego

Benedykta, Odo
Światowy Dzień Czekolady

Adriana, Elżbiety, Prokopa

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

Olgi, Piusa
Światowy Dzień Ludności

Sylwii, Weroniki, Zenona
Dzień Chodzenia do Pracy 
Inną Drogą

Almy, Filipa, Amelii
Dzień Nikoli Tesli
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