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Jeśli mam wybierać 
między człowiekiem a 

drzewem, to wybieram 
zawsze człowieka.

Danuta Madej
burmistrz Żar
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Tadeusz Płużański zastąpił 
Dawida Wildsteina na 
stanowisku szefa redakcji 
publicystyki Telewizyjnej 
Agencji Informacyjnej 
w Telewizji Polskiej. 
Wildstein naraził się 
środowisku Kresowian, 
które postulowało o jego 
odwołanie z pełnionej 
funkcji.

Tydzień temu na łamach „Mojej Gazety” 

opublikowaliśmy list środowisk kresowych 
do prezesa TVP Jacka Kurskiego o dymisję 
Dawida Wildsteina ze stanowiska szefa re-
dakcji publicystyki Telewizyjnej Agencji In-
formacyjnej w Telewizji Polskiej. Pod listem, 
którego inicjatorami byli działacze organizacji 
kresowych z Żar, podpisało się kilkudziesięciu 
prezesów i przewodniczących nie tylko orga-
nizacji kresowych, ale też różnych organizacji 
społecznych z całej Polski. 

Gloryfikacja mordowni
Poszło o emisję na antenie TVP Info w dniu 
24 czerwca filmu pokazującego knajpę we 
Lwowie, która jest obwieszony insygniami 

zbrodniczej organizacji ukraińskich nacjo-
nalistów UPA. Lokal słynie z gloryfikacji 
ludobójców narodu polskiego właśnie spod 
znaku: OUN-UPA. Występuje w nim grupa 
muzyczna, która także słynie z gloryfikacji 
banderowców, a której przyjazd do Polski 
został jakiś czas temu, z tego właśnie powo-
du, zablokowany. 

Kresowiacy emisję filmu o lokalu, któ-
ry nazywają mordownią, uznali za krańcowy 
brak taktu, empatii i zwykłej przyzwoitości. 
Nie kryli swego oburzenia, że w telewizji 
polskiej, za pieniądze polskich podatników, 
promuje się banderyzm. Przedstawiciele 
organizacji kresowych uznali, że jest to 

niedopuszczalne, a prezes TVP powinien 
sprawić, żeby dziennikarze prezentowali 
polski punkt widzenia, zamiast zajmować 
się „sianiem banderowskich kłamstw”.

Bez odpowiedzi
Wysłaliśmy w tej sprawie zapytanie do 
rzecznika Telewizji Polskiej. Zapytaliśmy, 
czy list przedstawicieli środowisk kreso-
wych wpłynął na szybką decyzję o zwol-
nieniu Dawida Wildsteina ze stanowiska. 
Do chwili zamknięcia tego numeru „Mojej 
Gazety” odpowiedzi nie uzyskaliśmy.

Paweł Skrzypczyński

REGION Stop promocji banderyzmu

Dawid Wildstein stracił 
stanowisko
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Miasto wydaje 
coraz więcej 
pieniędzy na 
utrzymanie 
miejskiej zieleni. 
Burmistrz 
Danuta Madej 
zapewnia, że 
w urzędzie robią 
wszystko, żeby 
systematycznie 
poprawiać 
stan terenów 
zielonych, sadzić 
nowe rośliny 
i drzewa.
W tym roku wydana na 
utrzymanie zieleni w mie-
śc ie  zos tan ie  wydane 
1.345.000 złotych. Dla po-
równania - w ubiegłym roku 
wydano na ten cel 977.000 
złotych. 

Burmistrz Danuta Ma-
dej przekonuje, że zieleń 
w Żarach jest traktowana 
bardzo poważnie. Z jednej 
strony, rośliny to zielone 
płuca, a z drugiej - zagospo-
darowane i utrzymane parki, 
klomby i kwietniki dodają 
otoczeniu estetyki i spra-
wiają, że w takich miejscach 
wszyscy czują się dobrze.

- Dbając o ekologię 
powinniśmy zadbać o zieleń 
miejską i to jest dla mnie 
priorytetem - podkreśla 
burmistrz Madej. - Przez 
ostatnie 2,5 roku zrobiliśmy 
naprawdę sporo, żeby zieleń 
w mieście poprawić i miesz-
kańcy to zauważają - dodaje.

W parku przy Al. Jana 
Pawła II posadzono nowe 
drzewa i krzewy. Do same-
go centrum wprowadzono 

dużo nowych roślin. Ale to 
wszystko wydaje się zale-
dwie kosmetyką w porów-
naniu do kolejnych inwesty-
cji parkowych. W 2018 roku 
ruszy rewitalizacja drugiej 
części parku przy Al. Jana 
Pawła II, na którą miasto po-
zyskało ponad 6 milionów 
złotych. Rozpoczęły się pra-
ce przy zagospodarowaniu 
parku przy ul. Czerwonego 
Krzyża i Paderewskiego - tu 
mamy wydatek rzędu 2,3 
miliona złotych. Park przy 
ul. Wrocławskiej również 
się zmieni i już są na to pie-
niądze. To wszystko łącznie 
daje naprawdę imponującą 
kwotę i istotne jest to, że 
ogromne pieniądze na te 
cele zostały pozyskane ze 
środków zewnętrznych.

Zielony bilans
W pierwszej połowie tego 
roku na terenie miasta wy-
cięto 43 drzewa. W zamian 

posadzono 130 nowych. 
Usunięto 5 metrów kwa-
dratowych krzewów, ale 
posadzono... 1741 m. kw. 
nowych roślin.

- Od 2012 roku nie-
przerwanie kontynuuję 
w Żarach akcję „Drzew-
ko za makulaturę” - mówi 
burmistrz. - Może się ktoś 
z tego śmiać, ale tylko 
w tym roku w ręce miesz-
kańców trafiła rekordowa 
ilość prawie 2700 różnych 
drzew i krzewów. One też 
zasilają miasto właśnie pod 
kątem zieleni - dodaje.

Teren miasta jest sto-
sunkowo rozległy i jednego 
nowego drzewka można 
zwyczajnie nie zauważyć, 
ale liczby mówią same za 
siebie. Mieszkańcy Żar żyją 
w coraz bardziej zielonym 
miejscu.

Czasem trzeba wyciąć
Drzewa nie są wieczne. 

Niektóre chorują i przez to 
zagrażają bezpieczeństwu, 
bo mogą się złamać, prze-
wrócić i wyrządzić tym 
szkodę komuś lub czemuś. 
Inna kwestia to inwestycje, 
najczęściej drogowe. Daw-
ne wąskie drogi wysadzane 
były po obu stronach drze-
wami, aby te dawały cień 
podróżującym odkrytym 

powozem zaprzęgniętym 
w dwa konie. Dzisiaj proszę 
sobie wyobrazić autostradę 
ze szpalerem drzew tuż przy 
krawędzi jezdni. Drzewa 
rosnące tuż przy drodze 
zwiększają niebezpieczeń-
stwo kolizji, a tym samym 
- są realnym zagrożeniem 
dla ludzkiego życia.

Gospodarka leśna pro-
wadzona przez Lasy Pań-
stwowe polega między inny-
mi na wycince i nasadzaniu 
nowych drzew. To jest nor-
malny proceder, bez którego 
nie mielibyśmy chociażby 
drewnianych mebli, ani też 
czym rozpalić w kominku. 
Nikt się temu nie dziwi, ale 
prawie każde jedno drzewo 
przeznaczone do wycinki 
na terenie miasta od razu 
znajdzie swoich obrońców. 
Tylko czy słusznie?

To konieczność
- Jeśli otrzymujemy ogrom-
ne dofinansowanie na re-
mont ważnej dla miasta 
ulicy Zielonogórskiej i oka-
zuje się, że w pasie drogi są 
drzewa, które według obo-
wiązujących zasad rosną za 

blisko, to mamy je zostawić 
i zrezygnować z inwestycji? 
- pyta retorycznie burmistrz 
Madej. - Inne miejsce to 
ulica Baczyńskiego z chod-
nikami pamiętającymi dzie-
sięciolecia i starymi lipami, 
tu też były protesty.

Taki oto dylemat. Wy-
ciąć drzewa i zrealizować 
inwestycję poprawiającą 
wygodę życia mieszkańców, 
czy pozostawić wszystko po 
staremu. Pamiętać też nale-
ży, że w tym roku za jedno 
wycięte drzewo posadzono 
trzy nowe. 

Protesty na 
Słowackiego
W opinii dendrologa, spe-
cjalisty od drzew, część 
drzewostanu przy tej ulicy 
nadawała się do wycinki, 
część do leczenia. Ze wzglę-
du na protesty mieszkańców 
niektóre drzewa pozosta-
wiono jakby warunkowo. 
No, może przetrwają. Ale 
przyszła wichura. Zniszczo-
ny samochód, zniszczone 
ogrodzenia i ogrody. Całe 
szczęście, że żaden przecho-
dzień nie ucierpiał. Można 
było temu zapobiec. Czy 
warto tak ryzykować? Może 
warto zaufać ludziom, któ-
rzy znają się na drzewach. 
Ciężko też wyobrazić sobie 
sytuację, że urzędnicy zle-
cają wycinkę zupełnie bez 
przyczyny.

- Jeśli mam wybierać 
między człowiekiem a drze-
wem, to wybieram zawsze 
człowieka - mówi Danuta 
Madej. - Ale jednocześnie 
za każde usunięte drzewo za-
wsze nasadzamy inne, nowe. 

Andrzej Buczyński

ŻARY Inwestują w parki i zieleń miejską

Zieleń jest priorytetem

Dzięki roślinności miasto wygląda bardziej estetycznie fot. Andrzej Buczyński

Takim zdarzeniom można zapobiegać fot. ARMG
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W prasie lokalnej 
starosta Janusz 
Dudojć zamieścił 
ogłoszenia, które 
kompletnie 
zdezorientowały 
lokalnych wędkarzy. 
Jak to właściwie jest 
z tym wędkowaniem 
na „Karasiu”?

W ogłoszeniu przeczytamy takie 
oto zdanie: „Starosta Żarski Janusz 
Dudojć informuje, że w związku 
z robotami budowlanymi prowa-
dzonymi wokół Zalewu „Karaś” 
w Lubsku nie wprowadzono zaka-
zu w zakresie połowu ryb i korzy-
stania z obiektu przez wędkarzy.”

I wszystko wydawałoby 
się jasne. Jest tylko jedno „ale”. 
Tak się składa, że wbrew temu co 
ogłasza starosta, taki zakaz został 
wprowadzony przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, który zarządza 
„Karasiem”.

Zakaz już od kwietnia
Informacje o zakazie, podpisane 
przez dyrektor OSiR Marię Ła-
skarzewską, pojawiły się już 28 
kwietnia. Ich treść nie pozostawia 
żadnych wątpliwości.

„Uprzejmie informujemy, 
iż w związku z rozpoczęciem 
inwestycji realizowanej przez Sta-
rostwo Powiatowe (...) wprowadza 
się całkowity zakaz wędkowania 
na całym obiekcie zalewu „Karaś” 
od dnia 28.04.2017r do odwoła-
nia.”

Czy zatem starosta tylko 
udaje, że nie zauważył ogłoszeń 

umieszczonych przy zalewie 
przez OSiR? Można odnieść ta-
kie wrażenie, bo pomimo zakazu 
organizował imprezy z wędką. 
Odbyła się między innymi spar-
takiada dla urzędników organi-
zowana przez żarskie starostwo, 
zawody wędkarskie dla dzieci 
pod patronatem starosty. Tylko 
wędkarze się dziwili - jak to jest, 
że oni akurat nie mogą wędkować? 
Jeden z internautów skomentował 
to krótko: „Co wolno Wojewodzie 
to nie tobie/nam...”.

A może zakaz odwołany?
Skoro obowiązywał do odwołania, 
to może został zniesiony. Pytamy 

o to dyrektor OSiR Marię Łaska-
rzewską.

- Nie odwołałam zakazu, 
zakazu nadal istnieje i nie wiem 
skąd się wzięło i dlaczego zosta-
ło zamieszczone takie ogłosze-
nie - informuje szefowa OSIR.  
- W kompetencjach starosty nie 
ma wydawania, czy też niewyda-
wania zezwoleń na na wędkowa-
nie. Takie ogłoszenie wprowadza 
wędkarzy w błąd, bo zakaz nadal 
istnieje - dodaje.

Niektórzy próbują wejść na 
teren „Karasia” myśląc, że już 
można. Budowlańcy informują 
o zakazie wstępu. Jednych i dru-
gich ta sytuacja może irytować.

Brak porozumienia
- Z chwilą, kiedy teren wokół zalewu 
stał się placem budowy, wystoso-

wałam pismo z prośbą do starosty 
o wyznaczenie terminu spotkania 
w celu omówienia harmonogramu 
prac i przekazania placu budowy - 
mówi Maria Łaskarzewska. - Do 
dzisiaj nie otrzymałam żadnego 
terminu i nie odbyło się żadne 
spotkanie.

Dyrektor OSiR uważa, że 
powiatową inwestycję przeprowa-
dzaną wokół zalewu można było 
podzielić na etapy. Prace mogły-
by być prowadzone na przykład 
z jednej strony „Karasia”, podczas 
gdy z drugiej mogliby korzystać 
wędkarze. Tyle, że żadnych takich 
ustaleń nie było.

Nie było też wcześniejszych 
informacji ze strony starostwa, kiedy 
inwestycja może się rozpocząć. Dla-
tego też OSiR sprzedawał wędka-
rzom roczne zezwolenia na łowienie 
ryb. Z chwilą wprowadzenia zakazu 
nie mogą oni z tych zezwoleń ko-
rzystać, ale w ramach rekompensaty 
OSiR gwarantuje, że będą one waż-
ne przez 12 miesięcy od momentu 
zakończenia inwestycji. 

Andrzej Buczyński

AKTUALNOŚCI
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LUBSKO Zakaz na „Karasiu” ciągle obowiązuje

Starosta wprowadził 
wędkarzy w błąd

Zakaz wędkowania wisi, a więc na pewno został wprowadzony fot. Andrzej Buczyński

Od autora
Starosta Dudojć chyba zapomniał, że nie pełni obecnie funkcji 
dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku. Nie ma takich 
uprawnień, by podważać decyzje obecnej dyrektor ogłaszając, 
że zakaz nie został wprowadzony. A faktem przecież jest, że 
zakaz obowiązuje. Kompetencje starosty określone są w usta-
wie o samorządzie powiatowym. Poza tym OSiR - jako zarządca 
terenu - może wprowadzać różne zakazy, nie tylko ze względu 
na budowę, i żadnemu staroście nic do tego. To, że Lubsko leży 
w powiecie żarskim, nie oznacza automatycznie, że starosta 
Dudojć rządzi Lubskiem, czy też „Karasiem”. 

Andrzej Buczyński
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REGION Z Andrzejem 
Sodkiewiczem, 
zastępcą dyrektora 
ds. ekonomiczno-
technicznych 105. 
Kresowego Szpitala 
Wojskowego o kolejnej 
reformie w służbie 
zdrowia rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Sieć szpitali nakłada na placówki 
obowiązki prowadzenia nocnej 
i świątecznej opieki medycznej.
- Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że 
w powiecie żarskim funkcjonuje to w dwóch 
ośrodkach - w Lubsku prowadzone przez 
Pogotowie Żarskie i w 105. szpitalu. U nas 
działa to niezależnie od SOR-u, w odrębnym 
budynku, z pełnym zakresem diagnostyki. 
W powiecie żagańskim działa to w naszej 
filii w Żaganiu oraz w Szprotawie. W tym 
zakresie 30 września kończy się nam cał-
kowicie umowa z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, bez możliwości jej przedłużenia. 
Sieć szpitali, dla placówek ogólnopolskich, 
a za taką został uznany szpital 105, nie 
przewiduje prowadzenia usług medycznych 
w zakresie pomocy nocnej i świątecznej.

Szpital ogólnopolski jest jakby 
wyższy rangą?
- Oprócz szpitali podległych ministrowi 
obrony narodowej, ministrowi spraw we-
wnętrznych zakwalifikowano tu instytucje 
badawcze, kliniki, które nie zajmują się tą 
podstawową opieką zdrowotną. Proszę za-
uważyć, że to właśnie szpitalom pierwszego 
poziomu przypisano tą podstawową pomoc 
pacjentom.

Czyli opieka nocna i świąteczna 
spada w tym momencie na barki 
Szpitala na Wyspie?
- Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że 
Szpital na Wyspie ma obowiązek to zorga-
nizować. Nie ukrywam, że w razie czego je-
steśmy teoretycznie przygotowani do takiej 
działalności. I to działa nieźle, bo jeśli trafia 
się ciężki przypadek, to kierowany jest od 
razu na SOR, a lżejsze przyjmowane 
są w drugim budynku. Taki system 
ma za zadanie odciążyć szpitalne 
oddziały ratunkowe z pacjen-
tów, którzy przychodzą tylko 
po receptę, a w tym czasie 
blokują karetki przyjeżdża-
jące z ciężko chorymi. 
Najwięcej pacjentów 
przychodzi w sobo-
ty i w niedziele. 
Poza tym w nocy 
i w weekendy 
mamy obo -
w i ą z e k 
p r z y j m o -
wać wszyst-
kich, nieza-

leżnie od tego, czy pacjent posiada, czy nie 
posiada ubezpieczenia.

Od 1 października zakończycie tą 
działalność zgodnie z wytycznymi 
ogłoszonej sieci szpitali?
- Podchodzimy do tego tak. Na chwilę 
obecną zakończymy tę działalność, ale jeżeli 
coś nie wypali i nie uda się zorganizować 
w pełnym zakresie nocnej i świątecznej 
pomocy w Szpitalu na Wyspie i w związku 
z tym ogłoszony zostanie konkurs na te usłu-
gi, to w nim wystartujemy, tak jak to było 
do tej pory. Takiego konkursu dzisiaj nie 
przewiduje Narodowy Fundusz Zdrowia, bo 
wykonawcę usług wskazuje ogłoszona sieć 
szpitali. I pieniądze na to są przewidziane.

A jak to wygląda w odniesieniu do 
powiatu żagańskiego?
- Bzdurą jest, że szpital szprotawski ma 
zabezpieczyć cały osiemdziesięciotysięczny 
powiat. Znamy strukturę szpitala szprotaw-
skiego, wiemy ilu pracuje tam lekarzy i nie 
ma najmniejszych szans, żeby to zorga-
nizować. Prawdopodobnie na powiat 
żagański będzie organizowany 
konkurs. Mamy takie możliwości 
i dyrektor zdecyduje, czy w nim 
wystartujemy. Niezależnie od 
tego, jak potoczą się konkur-
sy, to taki mieszkaniec na 
przykład z Iłowej i tak trafi 
do żagańskiego szpitala. Bo 
przejeżdżając obok i szuka-
jąc pomocy nie będzie jechał 
dalej do Szprotawy. Z cięż-
kim stanem czy zagrożeniem 
życia trafi na izbę przyjęć na 
ulicy Żelaznej. A zasada jest 
prosta - najpierw udzielamy 
pomocy, a dopiero potem za-
stanawiamy się, kto za to zapłaci.

Kiedy można spodziewać 
się rozstrzygnięć 
w kwestii 
terminów 

i organizacji pomocy świątecznej?
- Cykl konkursów powinien rozpocząć się 
z początkiem sierpnia. Procedury trwają 
kilka tygodni. Przypuszczam, że potrwa to 
do połowy września. 

Ogłoszono sieć szpitali, ale poziom 
finansowania ciągle nie jest znany.
- Z zapisów ogłoszonych w sieci wynika, że 
szpital 105. zasadniczo będzie funkcjonował 
w takim zakresie, jak do tej pory. Wszystkie 
oddziały i poradnie będą funkcjonowały 
w pełni dla zabezpieczenia całego społe-
czeństwa znajdującego się wokół. To nie 
tylko powiat żarski i żagański, ale i Krosno. 
Jesteśmy przygotowani, żeby wszystkich 
pacjentów przyjmować.

Nie obawia się pan, że pieniądze 
będą niewystarczające, aby przyjąć 
wszystkich?
- Ogranicznikiem są mury, ilość łóżek, 
a przede wszystkim ilość personelu me-

dycznego. Jako przykład po-
dam poradnię endokry-

nologiczną. Są dwie 
takie w wojewódz-

twie, w tym jed-
na u nas. Co 
z  t ego ,  ż e 
N F Z  d a ł -
by nawet 
p o t r ó j n e 
pieniądze 
na ten cel, 
skoro nie 
miałby kto 
p a c j e n -
tów przyj-

m o w a ć , 
a ich napływ 

jest ogromny. 
Mamy dwóch 

lekarzy, którzy 
mają określone 
godziny pracy 

i nie mogą 
prze-

cież przyjmować pacjentów po kilkanaście 
godzin dziennie.

Zapewne każdy chory chciałby 
trafić do specjalisty najwyższej 
klasy.
- Nie każdy pacjent musi od razu trafić 
do specjalisty. Wiele przypadków mogą 
rozwiązać lekarze pierwszego kontaktu. 
Osoba chorująca na serce nie musi co dwa 
czy trzy tygodnie udawać się do kardiologa 
tylko po to, by ten wypisał kolejną receptę 
na leki stale przyjmowane. Faktem jest, że 
lekarz przy okazji sprawdzi, jak się pacjent 
czuje, ale nie jest to konieczne w każdym 
przypadku.

Obecnie kontrakty z NFZ 
finansowały miesięczną ilość 
procedur medycznych. Jeśli 
teraz pieniądze nie są jeszcze 
określone, to czy mówienie 
o zmniejszeniu kolejek nie jest 
trochę przedwczesne?
- Odpowiem na przykładzie wszczepiania 
endoprotez. Jeżeli finanse pozwolą, to bę-
dzie możliwość zorganizowania na przykład 
dodatkowych wszczepień endoprotez popo-
łudniami, albo w soboty. Jeżeli NFZ będzie 
płacił za wszystkie możliwe do wykonania 
zabiegi, to rzeczywiście kolejki mogą się 
zmniejszyć.

Więc nie ma większych powodów 
do obaw?
- Boję się tak naprawdę jednego - przepy-
chania pacjentów między szpitalami. Jeśli 
obecnie na przykład szpital w Krośnie nie 
daje sobie rady z jakimś pacjentem i ma 
możliwość przekazania go do Zielonej 
Góry, która jest przygotowana na przyjęcie, 
to tak się dzieje i za tego pacjenta Zielona 
Góra otrzymuje punkty do kontraktu. Nie 
wiem, jak szpital krośnieński będzie mógł 
się utrzymać tylko z chirurgii i ginekologii, 
które nie są dochodowe. Być może każdego 
bardziej trudnego, bardziej kosztochłonnego 
pacjenta będą starali się od razu przekazać 
do Zielonej Góry, czy do Gorzowa. Ale te 
szpitale będą miały też swoich pacjentów 

i nie wszystkich będą mogły przyjąć.

Czy sieć szpitali jest zmianą na 
lepsze?
- Przede wszystkim odpadną kon-
kursy i jakby dobijanie się o ten 
kontrakt. Przynajmniej przez 
następne cztery lata. Najważ-
niejszy będzie ten pierwszy 
okres. Każda zmiana wyma-
ga też pewnej weryfikacji, 

coś trzeba poprawić, coś 
przyciąć, żeby zaczęło 
funkcjonować normalnie. 
Z punktu widzenia 105. 
szpitala, ja jestem op-
tymistą. Ale wszystko 
zależy od tego, jaki 
budżet ostatecznie do-
staniemy.

Będzie sieć szpitali, 
będą zmiany
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KOMUNIKAT
W związku z otwarciem wyodrębnionego konta bankowego ce-
lem realizacji dochodów z tytułu opłaty skarbowej informujemy, 
iż rachunkiem właściwym do dokonywania wpłat wymienionej 
należności jest rachunek prowadzony w PKO BP SA O/Zielona 
Góra o numerze 95 10205402 0000 0402 0374 1675.

3. Zielonogórski Festiwal 
Filmu i Teatru Kozzi Cybulski 
Wilhelmi
Zielona Góra-Żary-Szprotawa-
Wiechlice

ŻARY
14 lipca (piątek) 
12.00 Salon ŻDK 
Filmowe rekolekcje 
Zapowiedź filmu ks. prof. dr hab. 
Andrzej Draguła
Uczeń, reż. Kirill Sierebrienni-
kow, Rosja 2011, 1h 58’
16.00 Café Film
Spotkanie z aktorką Agnieszką 
Mandat, odtwórczynią głównej 
roli w filmie Agnieszki Holland 
Pokot
18.00 Ratusz
Biografia w kinie
Ostatnia rodzina, reż. Jan P. 
Matuszyński, Polska 2016, 2h 4’
18.00 Państwowa Szkoła Mu-
zyczna
Przystanek teatralny
Monodram Co modna Pani 
wiedzieć powinna? Joanny Paw-
luśkiewicz w wykonaniu aktorki 
Katarzyny Kołeczek; reż. Agata 
Puszcz
20.00 Ratusz
Kino znad granicy. Niemiecka 
panorama
24 tygodnie, reż. Anne Zohra 
Berrached, Niemcy 2016, 1h 42’

22.00 Kino Plenerowe
Kozzi gangsta film
Prosta historia o morderstwie, 
reż. Arkadiusz Jakubik, Polska 
2016, 1h 30’

15 lipca (sobota)
12.00 Café Film
Spotkanie autorskie z Jackiem 
Fedorowiczem, rozmowa o 
książce Będąc kolegą kierowni-
kiem; po spotkaniu możliwość 
autografów i zakupu książki

15.00 Café Film
Spotkanie z aktorką Joanną 
Brodzik 
16.30 Salon ŻDK
Seans z …Joanna Brodzik
Jasne błękitne okna, reż. Bogu-
sław Linda, Polska 2006, 1h 35’
18.00 Państwowa Szkoła Mu-
zyczna
Przystanek Teatralny
Sławomir Mrożek, Harold Pinter. 
Karol. Nowy ład świata. Reżyse-
ria: Błażej Peszek
Obsada: Bartosz Bandura, Jan 
Mierzyński, Krzysztof Tuchalski
18.00 Ratusz
Biografia w kinie 
Powidoki, reż. Andrzej Wajda, 
Polska 2016, 1h 38’
20.00 Ratusz 
Kino znad granicy. Niemiecka 
panorama

Fukushima – moja miłość, reż. 
Doris Dörri, Niemcy, 2016, 
1h 48’
22.00 Kino Plenerowe 
Kozzi gangsta film
Konwój, reż. Maciej Żak, Polska 
2017, 1h 32’
20.00 Pałac Wiechlice 
Gala Festiwalu: ogłoszenie wy-
ników Konkursu i wręczenie na-
gród oraz statuetek KLAPS 2017
Koncert galowy: Krzysztof 
Daukszewicz

16 lipca (niedziela)
12.00 Ratusz
Bajka niespodzianka
16.00 Café Film
Spotkanie z aktorem Adamem 
Ferency
18.00 Państwowa Szkoła Mu-
zyczna
Przystanek Teatralny
Spektakl Dziennik przebudzenia 
na motywach Dziennika i Dru-
giego dziennika Jerzego Pilcha , 
reż. Adam Ferency
20.00 Ratusz
Seans z… Wojtek Smarzowski
Wołyń, reż. Wojtek Smarzowski, 
Polska 2016, 2h 30’
22.00 Resturacja LEW 
Osadników Wojskowych 52/53, 
68-200 Żary
Koncert Niespodzianka

WAKACJE W ŻARACH

Hala sportowa „Promień” - trwa modernizacja oświetlenia, wen-
tylacji z malowaniem hali, wykonanie nowej podłogi sportowej.

REMONTY 
W ŻARACH

Rondo przy ulicy Okrzei- Górnośląska ma nowy wygląd.

Zakończyły się prace przy przebudowie chodnika na ulicy 
Zakopiańskiej w Żarach.

Trwają prace przy budowie stadionu lekko-
atletycznego na Syrenie w Żarach.
Na to zadanie dostaliśmy ok. 1,5 miliona zło-
tych dofinansowania z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach programu Rozwoju 
Infrastruktury Lekkoatletycznej.

W „Lunie” trwa kompleksowy remont holu  
i szatni. Wkrótce rozpoczną się prace związane  
z zagospodarowaniem części terenu przy budynku.
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Do wynajęcia lokal w Żarach w Pasażu Hayduk 
 o pow. 210 m² do 350 m², po Banku BPH

Lokal jest dostosowany do działalności 
banku lub instytucji finansowej

Lokal klimatyzowany, świetna lokalizacja, 
duży parking

Kontakt tel. 608 637 937

Możliwa zmiana przeznaczenia na:
• Mini market spożywczy
• Delikatesy
• Sklep z rowerami i sprzętem sportowym
• Przychodnię zdrowia
• Kancelarię adwokacką
• Biuro rachunkowe
• Inne

REKLAMA

OGŁOSZENIE

REKLAMAOGŁOSZENIE
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REGION Lubuska 
policja ogłasza 
kolejny nabór 
w swoje szeregi. 
O pracę w Policji 
już jest łatwiej - 
wystarczy tylko 
chcieć i spełnić 
odpowiednie 
wymagania.
Nabór jest prowadzony 
w sposób ciągły. Oznacza 
to, że kandydat może zło-
żyć każdego dnia podanie 
o przyjęcie do służby. Od 
chętnych nie wymaga się 
zaświadczenia o niekaral-
ności. Zmieniły się również 
zasady przeprowadzania 
testów kwalifikacyjnych. 
O przyjęciu decydować 
będzie lista rankingowa. 
Więcej informacji można 
znaleźć na stronie: www.
policja.pl

Wszyscy zaintereso-
wani pracą w Policji mogą 
skontaktować się z Zespo-
łem Kadr i Szkolenia Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Żaganiu osobiście lub 
telefonicznie pod numerami 
telefonów : 68 476 32 70 lub 
68 476 32 71

- Wymagane doku-
menty można składać w Ko-
mendzie Powiatowej Policji 
w Żaganiu lub w Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji 
w Gorzowie Wlkp. - in-
formuje Sylwia Woroniec, 
oficer prasowy KPP w Ża-
ganiu. PAS

Jak zostać policjantem

W szeregi Policji wstępuje wiele kobiet fot. KPP Żagań

POWIAT 
ŻARSKI Trzy 
zdemolowane 
ciężarówki. To 
efekt zdarzenia, 
do którego doszło 
na krajowej 
„osiemnastce”.
Do zdarzenia doszło w śro-
dę, 5 lipca tuż przed godziną 
pierwszą w nocy na czwar-
tym kilometrze drogi przed 
granicą. Ciężarówka T.I.R , 
która przewoziła na nacze-
pie dwie inne ciężarówki 
nagle zjechała na pobocze, 
uderzyła w barierki, prze-
wróciła się i spadła z drogi. 
Na miejsce przybyły trzy 
zastępy straży pożarnej – do 
dwóch zastępów zawodo-
wych dołączyli ochotnicy 
z OSP Trzebiel. Strażacy 
przez dwie godziny zabez-

pieczali teren, odłączyli 
akumulatory i zabezpieczyli 
wyciek paliwa.

Kierowca tłumaczył 
się, że z lasu wyskoczyło 
jakieś zwierzę, stąd jego 
gwałtowna reakcja, która tak 
fatalnie się zakończyła. Jego 
kolega, drugi, zmianowy 
kierowca doznał obrażeń. 
Został przewieziony karetką 
na SOR do Żar.

Obrażenia nie okazały 
się wielkie, dlatego zdarze-
nie zostało zakwalifikowane 
jako kolizja. Policja ustaliła, 
że kierowca nie dostosował 
prędkości do warunków 
jazdy, został więc ukarany 
mandatem w wysokości 
500 zł.

Droga była zabloko-
wana przez wiele godzin. 
Kierowcy musieli korzystać 
z objazdu przez Królów, 
Trzebiel i Olszynę. PAS

Zdemolowane ciężarówki blokują drogę

Kolizję spowodował 23-letni kierowca cieżarówki, mieszkaniec woj. łódzkiego. Był trzeźwy fot. KPPSP Żary

Limity w garnizonie 
lubuskim
Komendant Główny Policji doko-
nał modyfikacji limitów przyjęć 
do służby w Policji w roku 2017, 
w ramach których garnizon lu-
buski realizował będzie przyjęcia 
do służby w Policji w poniższych 
terminach: 
22 sierpnia 2017 r. – 18 osób 
2 listopada 2017 r. - 27 osób
28 grudnia 2017 r. - 43 osoby
 
Kto ma szansę na służbę 
w Policji?
Każdy, kto chciałby wstąpić 
w szeregi tej formacji musi speł-
nić następujące wymagania:
- posiadać polskie obywatelstwo,
- posiadać nieposzlakowaną 
opinię,
- nie być skazanym prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo 
lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicz-
nych,
- posiadać co najmniej średnie 
wykształcenie,
- posiadać odpowiednią zdolność 
fizyczną i psychiczną do służby 
w formacjach uzbrojonych, pod-
ległych szczególnej dyscyplinie 
służbowej, której gotów jest się 
podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania 
tajemnicy stosownie do wymo-
gów określonych w przepisach 
o ochronie informacji niejawnych,
- osoby podlegające kwalifikacji 
wojskowej powinny posiadać 
uregulowany stosunek do służby 
wojskowej.
Tyle mówią podstawowe wymogi 

formalne. Każdy, kto je spełnia, 
może rozpocząć starania o przy-
jęcie do służby.

Krok po kroku
Krok pierwszy to złożenie doku-
mentów niezbędnych do przy-
jęcia.
Jest to możliwe we wszystkich 
komendach wojewódzkich (Sto-
łecznej) Policji oraz niektórych 
komendach miejskich i powiato-
wych (decyzję o tym podejmuje 
komendant wojewódzki (Stołecz-
ny) Policji).
Przed złożeniem dokumentów 
należy dokładnie zapoznać się 
z ogłoszeniami o doborze, za-
mieszczonymi np. na stronach 
internetowych komend woje-
wódzkich (Stołecznej) Policji. 
Są w nich wskazane komendy 
miejskie/powiatowe/rejonowe 
Policji, do których prowadzony 

jest dobór.
Należy przygotować niżej wy-
mienione dokumenty i ułożyć je 
w następującej kolejności:
- podanie o przyjęcie do służby 
w Policji skierowane do komen-
danta wojewódzkiego (Stołeczne-
go) Policji. W podaniu wymienić 
konkretną jednostkę, w której 
kandydat chciałby pełnić służ-
bę. Można wskazać tylko jedną 
komendę, do której kandydat 
chciałby się dostać. Jeśli jednak 
kandydat jest zainteresowany 
służbą także w innych komen-
dach (w sytuacji gdy pozytywnie 
ukończy całe postępowanie, a nie 
dostanie się do tej wskazanej 
w podaniu), wymienić je należy 
w punkcie 30 części A kwestio-
nariusza osobowego,
- wypełniony kwestionariusz oso-
bowy (tylko część A i B). Wypełnić 
dokładnie każdy punkt, zgodnie 

z instrukcją podaną w kwestio-
nariuszu. Druk kwestionariusza 
można znaleźć w każdej komen-
dzie oraz na policyjnych stronach 
internetowych,
- kserokopie dokumentów (nie od-
pisy) potwierdzających posiadane 
wykształcenie oraz umiejętności 
(oryginały należy przynieść ze 
sobą do wglądu przez pracownika 
kadr).

Oprócz składanych doku-
mentów i oryginałów potwier-
dzających wykształcenie i umie-
jętności – do wglądu, należy 
mieć ze sobą dowód osobisty, 
a osoby podlegające kwalifikacji 
wojskowej dodatkowo książeczkę 
wojskową.
W momencie złożenia dokumen-
tów rozpoczyna się postępowanie 
kwalifikacyjne.

Źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.
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Chore, zapchlone, 
zarobaczone, 
bez dostępu do 
wody i dachu 
nad głową. 
Właścicielka 
dwóch 
bernardynów 
odpowie za 
znęcanie się nad 
zwierzętami.

Psy znajdowały się pod opieką 
właścicielki jednego ze sku-
pów złomu w Żarach. Kobieta 
głodziła psy, które nie miały 
dostępu nawet do świeżej 
wody - zimą woda była zamar-
znięta. Bernardyny nie miały 
zadaszonego pomieszczenia 
w którym mogłyby się schro-
nić. Były chore, zapchlone, 
zarobaczone, miały świerzba 
oraz liczne guzy na ciele. Ich 
sierść była brudna i skołtunio-

na. Zwierzęta były po prostu 
w fatalnym stanie i nie miały 
zapewnionej opieki wetery-
naryjnej. 

Z 41-letnią kobietą kon-
taktowała się wielokrotnie sze-
fowa Stowarzyszenia Ochrony 
Zwierząt „Aport” Jolanta Ju-
reczko. Zwracała uwagę, żeby 
ta właściwie zatroszczyła się 
o psy. Apele Jolanty Jureczko 
okazały się bezskutecznie - 
nawet wielokrotne interwencje 
policji nic nie dały. Kiedy 
„miarka się przebrała” szefowa 
Aportu przy wsparciu OTOZ 
Animals z Zielonej Góry oraz 
w asyście policji wkroczyła na 
teren posesji. Zwierzęta zosta-
ły odebrane okrutnej właści-
cielce. Zostały umieszczone 
w schronisku, a następnie 
trafiły do Fundacji Bernardyn. 
Niestety jeden z nich był w tak 
fatalnym stanie, że po trzech 
tygodniach padł. 

Prokurator Rejonowy 

w Żarach skierował do sądu 
wniosek w trybie art. 335 
kpk, który mówi o dobro-
wolnym poddaniu się karze 
bez przeprowadzania procesu 
sądowego. Bezduszna właści-
cielka zwierząt przyznała się 
do zarzucanego jej czynu. Pro-
kurator wniósł o karę grzywny 
150 stawek dziennych przyj-
mując wysokość jednej stawki 
dziennej na 10 zł, czyli 1500 
zł, przepadek dwóch psów, na-
wiązki w kwocie 500 zł na cel 
związany z ochroną zwierząt, 
wskazany przez Sąd oraz zasą-
dzenie kosztów postępowania.

W przypadku, gdy Sąd 
nie przychyli się do tego wnio-
sku, to oskarżonej grozi kara 
grzywny, kara ograniczenia 
wolności albo pozbawienia 
wolności do lat dwóch. Sze-
fowa Aportu zapowiedziała, 
że będzie wówczas oskar-
życielem posiłkowym w tej 
sprawie. PAS

ŻARY Bernardyny strasznie cierpiały

Okrutna właścicielka psów

Przeżył tylko jeden z dwójki bernardynów fot. OTOZ Animals

POWIAT ŻARSKI Policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Żarach prowadzą liczne działania, 
aby nie dopuścić do nielegalnego 
procederu związanego z narkotykami 
i wyeliminować nielegalne 
substancje z obiegu. Środki 
odurzające oraz psychotropowe 
ujawniane i zabezpieczane są m.in. 
podczas kontroli drogowych.

Tylko podczas minionego weekendu funkcjonariusze 
Wydziału Ruchu Drogowego ujawnili w trakcie kontroli 

drogowych dwa przypadki posiadania narkotyków. Naj-
pierw na drodze krajowej DK-12 zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód osobowy marki Honda. Podróżował 
nim 27-latek z Tomaszowa Mazowieckiego. W trakcie 
kontroli policjanci ujawnili , że posiadał przy sobie 
woreczek z suszem. Po zbadaniu substancji testerem 
narkotykowym okazało się, że jest to marihuana. Dwa 
dni później do kontroli został zatrzymany 25-letni pasażer 
samochodu m-ki Opel Vectra. W trakcie kontroli próbo-
wał ukryć woreczek strunowy z suszem miedzy siedzenia. 
Zabezpieczona substancja przebadana testerem okazała 
się marihuaną.- Za posiadanie środków odurzających 
mężczyznom grozi do trzech lat pozbawienia wolności 
- informuje podkom. Aneta Berestecka, oficer prasowy 
KPP w Żarach. PAS

Ujawnione narkotyki

Coraz częściej kierujący samochodami są odurzeni lub mają przy sobie narkotyki fot. KPP Żary

POWIAT ŻARSKI Wystarczyło 
niespełna dwadzieścia 
minut, żeby w biały dzień, 
w popołudniowych godzinach 
zniknął pozostawiony przed 
bankiem rower.

Mieszkaniec Lubska, który wybrał się na rowerze do 
banku, pozostawił jednoślad w stojaku przy placówce. 
Poszedł załatwiać swoje sprawy. Po wyjściu zauważył, 
że rower zniknął. Początkowo na własną rękę rozpoczął 
jego poszukiwania, myśląc, że ktoś zrobił mu kawał 
i rower po prostu przestawił. Po kilkudziesięciu minutach 
powiadomił jednak Policję. 

Przybyli na miejsce funkcjonariusze przeprowa-
dzili czynności procesowe. Jeszcze tego samego dnia 
policjanci pionu kryminalnego Komisariatu Policji 
w Lubsku w wyniku przeprowadzonych czynności ope-
racyjnych, ustali i zatrzymali podejrzanego o kradzież. 
Za przestępstwo kradzieży mienia, w tym przypadku 
wycenionego na kwotę 2500 zł roweru, grozi 38-letnie-
mu mieszkańcowi powiatu żarskiego kara pozbawienia 
wolności do pięciu lat. 

- Słoneczna pogoda sprzyja miłośnikom rowerów, 
którzy decydują się teraz częściej na ten rodzaj środka 
lokomocji. Ważne, aby pozostawiając nawet na chwilę, 
naszą własność odpowiednio ją zabezpieczyć. Pamiętaj-
my złodziej często obserwuje rejony sklepów, czekając 
tylko na okazję, aby zabrać niezabezpieczone mienie. 
Zainwestujmy w dobre zapięcia na rowery i przypinaj-
my je za ramę, w ten sposób utrudniając kradzież. Nie 
pozostawiajmy także zakupów w koszykach, gdyż są one 
wówczas łatwym łupem dla złodzieja - apeluje podkom. 
Aneta Berestecka, oficer prasowy KPP w Żarach. PAS

Kradzież 
roweru
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REGION 
Wyjeżdżając na 
wakacje warto 
pamiętać, żeby 
zabezpieczyć 
posiadany 
majątek i nie 
dać szansy 
na kradzież 
potencjalnym 
złodziejom.

Przed wyjazdem na waka-
cje należy zadbać o cenne 
przedmioty w naszym domu 
i pozostawione pieniądze. 
Należy też pamiętać o war-
tościowych rzeczach, które 
pozostawiamy na działkach 
rekreacyjnych, np. kosiar-
kach do trawy. Nie zapomi-
najmy też o rowerze, który 
nieodpowiednio zabezpie-
czony może stać się łatwym 
łupem złodziei.

Pub l iku jemy k i l -
ka ważnych porad, które 
mogą pomóc we właściwym 
zabezpieczeniu się przed 
złodziejami, czyhającymi 
często na dorobek naszego 
życia. PAS

ŻYCIE WOKÓŁ NAS

ŻARY Dzielnicowa 
sierż. Żaneta Migas 
pomogła w zakupie 
specjalistycznego wózka 
dla chorej dziewczynki.
Ania, która jest chora na bardzo rzadką 
chorobę AADC, której tylko dwa przy-
padki znane są w Polsce, ma już specjali-
styczny wózek. Akcja zbierania środków 
finansowych na jego zakup rozpoczęła 
się w kwietniu. Mamie dziewczynki 
postanowiła pomóc dzielnicowa z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Żarach 
sierż. Żaneta Migas. Policjantka przez 
przypadek dowiedziała się o zbiórce 
na specjalistyczny wózek, który miał 
kosztować kilka tysięcy złotych. Skon-
taktowała się z mamą dziewczynki i kie-
dy usłyszała historię Ani, postanowiła 
pomóc. Po służbie wraz z panią Darią, 
mamą dziewczynki, prowadziła aukcje 
rzeczy podarowanych przez osoby 
z całej Polski. Zakup specjalistycznego 
sprzętu w znaczny sposób ułatwił co-
dzienne życie Pani Darii i jej córeczce. 
Obie mogą teraz bez żadnych przeszkód 
wyjść na spacer, czy zakupy, korzystać 
z uroków lata i wyjść na zewnątrz.

Dziewczynka potrzebuje stałej 
rehabilitacji, a w przyszłości czeka ją 
operacja. Wszystkim, którzy chcą po-
móc mogą to uczynić wpłacając dowolną 
kwotę na konto fundacji „Słoneczko” nr. 
konta : 89 8944 0003 0000 2088 2000 
0010. PAS

Wózek dla małej Ani

Ania nie może chodzić. Dzięki specjalistycznemu wózkowi będzie mogła razem z mamą wychodzić na spacery fot. KPP Żary

Dobrze zabezpieczeni na wakacje

1) Najpewniejszym miej-
scem dla przechowywania 
pieniędzy, dewiz, cenniej-
szej biżuterii, akcji i obli-
gacji jest bank. Amatorzy 
cudzego mienia stosun-
kowo szybko znajdują 
ukryte precjoza i pienią-
dze w różnego rodzaju 
bieliźniarkach, torebkach 
po cukrze, czy też za obra-
zami.

2) Nie zostawiaj kluczy 
pod wycieraczką, nie wie-
szaj ich także na szyi swej 
pociechy. Zabezpiecz na-
leżycie drzwi i okna swo-
jego mieszkania, załóż 
dobre zamki. Wskazanym 
jest zamontowanie domo-
fonu albo też instalacji 
świetlnej lub elektronicz-
nej podłączonej do sąsia-
dów (z wzajemnością). 
Jeśli jesteś właścicielem 
domku jednorodzinne-
go, wykonaj solidne (lecz 
przejrzyste) ogrodzenie, 

kup psa, załóż oświetlenie 
na podwórku.

3) Zanotuj na kartce lub 
w podręcznym kalenda-
rzyku marki i typy po-
siadanych urządzeń, ich 
cechy charakterystyczne 
oraz numery fabryczne 
(radio, telewizor, magne-
towid, aparat fotograficz-
ny, rower, itp.) Te, które 
nie posiadają numerów, 
oznacz swymi inicjałami 
lub np. numerem telefonu 
albo datą urodzenia (w 
przypadku kradzieży lub 
zagubienia łatwiej bę-
dzie można je rozpoznać 
i udowodnić, że są naszą 
własnością).

4) Nie afiszuj się swym bo-
gactwem. Unikaj przygod-
nych znajomości, zwłasz-
cza zawieranych przy 
kieliszku, nigdy zaś w ten 
sposób poznanych ludzi 
nie zapraszaj do swego 

mieszkania, zwłaszcza 
jeśli mieszkasz samotnie.

5) Uważaj na kręcących 
się po klatkach schodo-
wych i w pobliżu domu 
ludzi. Zainteresuj się 
nimi, zapytaj kogo szu-
kają, przyjrzyj się im, by 
zapamiętać wygląd. Prze-
zorność może uchronić 
przed kradzieżą mienie 
twoje lub sąsiadów, zaś 
spostrzeżenia mogą być 
przydatne policji, gdyby 
do włamania doszło.

6) Sprawdzaj tożsamość 
i wiarygodność obcych 
osób, przychodzących 
do twojego mieszkania 
np. w sprawie odkupie-
nia starych zegarów lub 
książek, naprawy kalory-
ferów. Nie wpuszczaj bez 
uzasadnionych powodów 
nieznanych ci osób. Z po-
licyjnych doświadczeń 
wynika, że prawie poło-

wa kradzieży miała swój 
początek i źródło w na-
wiązywanych wcześniej 
tego typu kontaktach. 
Tacy niby-znajomi, nawet 
jeśli sami nie dokonują 
kradzieży, mogą przepro-
wadzać tzw. złodziejski 
wywiad i dzielić się usta-
leniami z grupą, która 
dokonuje włamań.

7) Nie toleruj w swym blo-
ku mieszkalnym (na klat-
ce schodowej, w piwnicy 
lub na strychu) istnienia 
melin pijackich, skupia-
jących ludzi z marginesu 
społecznego.

8) Współdziałaj zawsze 
z sąsiadami. Zwracaj uwa-
gę także na ich miesz-
kanie. Podczas ich nie-
obecności interesuj się 
ludźmi stojącymi pod ich 
drzwiami, zwracaj uwagę 
na hałasy, niecodzien-
ne odgłosy dochodzące 

z klatki schodowej, wyno-
szenie mebli lub sprzętów 
domowych przez osoby 
obce, którym nie towa-
rzyszy nikt ze znanych 
sąsiadów.

9) Opuszczając na dłu-
żej mieszkanie (wczasy, 
odwiedziny znajomych, 
pobyt w szpitalu) nie zo-
stawiaj widocznych oznak 
swej nieobecności. Poproś 
sąsiadkę, by podlewa-
ła kwiaty, otwierała na 
krótko okna, opróżniała 
skrzynkę z koresponden-
cji, wieczorem włącza-
ła na jakiś czas światło 
w kuchni lub w którymś 
z pokoi.

10) Ubezpiecz swe miesz-
kanie, by w razie nie-
szczęścia chociaż częś-
ciowo mieć zrekompen-
sowane straty.

Źródło: KGP

Pamiętajmy: 
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Jeden 
z cotygodniowych 
koncertów 
organizowanych 
w ramach Lata 
z Telemannem 
odbędzie się 
w niedzielę  
23 lipca na 
dziedzińcu  
żarskiego pałacu.

W kaplicy znajdującej się niegdyś 
na terenie obecnego dziedzińca żar-
skiego pałacu 13 października 1709 
roku odbył się ślub kompozytora 

Georga Philippa Telemanna.
Po kilku wiekach, dokładnie 

w tym samym miejscu, będzie 
można obejrzeć inscenizację ślubu 
Telemanna, a następnie wysłu-
chać koncertu zatytuowanego 
„Telemann na dworach Europy” 
w wykonaniu „Floripari” Zespołu 
Muzyki Dawnej Zamku Królew-
skiego na Wawelu.

Bramy pałacowe zostaną 
otwarte o godzinie 14.00 i do oko-
ło godziny 19.00 będzie można 
swobodnie wejść na dziedziniec 
zarówno od strony Al. Jana Pawła 
II, jak i ul. Zamkowej. Niekoniecz-
nie celem musi być sam koncert. 
Można po prostu wybrać się na 

spacer do pałacu. Obejrzenie zabyt-
ku z perspektywy dziedzińca będzie 
też niewątpliwą gratką, biorąc pod 
uwagę, że na co dzień teren ten 
jest niedostępny. Po niedawnych 
dwudniowych nocnych koncertach 
w pałacu, tym razem będzie można 
zobaczyć go w świetle dziennym.

Dodatkowe atrakcje
- Od godziny 15.00 do 16.30 dwóch 
specjalistów od muzykologii ze 
Szczecina opowiadać będzie o życiu 
dworskim i tradycjach Telemanna 
- mówi Ireneusz Brzeziński, naczel-

nik wydziału polityki gospodarczej 
i promocji w żarskim ratuszu. - 
Jednocześnie dwie pary taneczne 
z poznańskiego stowarzyszenia 
Corona Florum będą prezentować, 
jak wyglądały tańce dworskie z tam-
tego okresu.

Inscenizacja ślubu rozpocznie 
się o godzinie 17.00 i potrwa około 
pół godziny. Po krótkiej przerwie 
rozpocznie się koncert, który potrwa 
około godziny.

Plac dostępny dla odwiedza-
jących pałacowy dziedziniec będzie 
ograniczony barierkami. Należy 

pamiętać, że ze względów bezpie-
czeństwa wchodzenie w głąb za-
bytkowego obiektu jest zabronione.

Andrzej Buczyński

ŻYCIE WOKÓŁ NAS

REKLAMA

ŻARY Każdy będzie mógł wejść na dziedziniec

Bramy pałacowe znów 
będą otwarte

Niedługo znów będzie można wejść na pałącowy dziedziniec fot. Andrzej Buczyński

Najbliższy koncert z cyklu 
Lata z Telemannem odbędzie 
się już w niedzielę 16 lipca. 
W parku przy Al. Jana Pawła 
II będzie można posłuchać 
występu zespołu dudziarzy 
z węgierskiego Debreczyna.Po niedawnych nocnych koncertach teraz zobaczymy pałac za dnia

 fot. Andrzej Buczyński
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Członkowie 
Stowarzyszenia 
na Rzecz Promocji 
i Rozwoju Wsi 
Drzeniów oraz 
mieszkańcy wsi 
zorganizowali festyn 
Jagodowe Święto. 
Zabawa była tak 
przednia, że nawet 
burza nie rozgoniła 
uczestników.
Główną atrakcją kulinarną były 
pierogi z jagodami robione włas-
noręcznie przez panie z Drze-
niowa. Dla malkontentów panie 
przygotowały też pierogi ruskie. 
Pierogi cieszyły się powodze-
niem, które przekroczyło najśmiel-

sze oczekiwania organizatorów. 
W związku z tym organizatorzy 
podjęli rzuconą prze uczestników 
imprezy rękawicę i już zapowie-
dzieli, że w przyszłym roku przy-
gotują dwa razy więcej pierogów. 

Jednak nie tylko pierogi były 
kulinarną atrakcją Jagodowego 
Święta. Nie mniejszym powo-
dzeniem cieszyły się wypieki, 
których głównym składnikiem, 
oprócz mąki - co podkreślają żar-
tem organizatorzy - były jagody. 
Oczywiście święto nie było dniem 
postu, a wręcz przeciwnie, więc 
nie mogło zabraknąć karkówki 
i kaszanki z grilla, grochówki 
i tradycyjnych kiełbasek.

Nie mogło obejść się także 
bez kulinarnego konkursu pod 
przewodnictwem wójt Katarzyny 
Kromp. W konkursie bezkon-

kurencyjne było sołectwo Łazy 
z gminy Tuplice. 

Frajdę mieli najmłodsi - cze-
kały na nich dmuchana zjeżdżalnia 
i  zamek, które były wręcz oblega-
ne. Powodzeniem cieszyły się tak-
że przejażdżki T.I.R-em i tereno-
wym autem. Imprezę uatrakcyjnił 
zespół SWOJAKI oraz O`Polskie 
przeboje z Tuplic.

Uczestnikom zabawy nie 
przeszkodziła nawet burza, deszcz, 
grad i hulający wiatr. Po kilkudzie-
sięciu minutach przerwy, ponow-
nie ruszyła zabawa na całego. Do 
tańca przygrywał Czesław Band, 
a najbardziej wytrwali tancerze 
bawili się do późnych godzin 
nocnych. Organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji Jagodowego Święta 
i zapraszają za rok. PAS

GMINA TUPLICE Jagodowe Święto Drzeniów 2017

Pierogi poszły jak błyskawica

Wójt Katarzyna Kromp (pierwsza z lewej) chętnie kosztowała przysmaków 
fot. nadesłane

Kolorowe stroje, gorące rytmy. Jak się bawić, to się  bawić fot. nadesłane

REGION Cięcie 
drzew owocowych 
można wykonać nie 
tylko późną zimą 
i wczesną wiosną, ale 
także latem.

Poprawa wybarwienia owoców 
jest jedną z głównych zalet let-
niego cięcia jabłoni. Zabieg ten 
polega na usuwaniu nadmiaru sil-
nych, tegorocznych przyrostów.

Większość posiadaczy 
ogrodów uważa, że cięcie drzew 
owocowych można przepro-
wadzać tylko późną zimą lub 
wczesną wiosną kiedy drzewa nie 
rozpoczęły jeszcze wegetacji. Ta-
kie cięcie nazywamy zimowym. 
Najwcześniej rozpoczyna się 
cięcie jabłoni, a następnie gruszy, 

śliwy, moreli i brzoskwini. Cięcie 
zimowe opóźnione natomiast 
przeprowadza się w czasie kwit-
nienia drzew lub dwa tygodnie po 
kwitnieniu. 

Jak przyciąć drzewo
Sadownicy stosują i polecają 
także tak zwane cięcie letnie 
drzewek owocowych, które prze-
prowadzane jest najczęściej na 
drzewach jabłoni i polega na 
usuwaniu nadmiaru silnych, te-
gorocznych przyrostów. Cięcie 
należy wykonać w taki sposób, 
aby owoce odsłonić i wyekspo-
nować do słońca, a jednocześnie 
nie ograniczać im dopływu pro-
duktów asymilacji. Podczas ta-
kiego zabiegu można wyciąć lub 
skrócić 70-80% zbędnych pędów, 
rosnących najczęściej pionowo. 

Należy pozostawić pędy krótsze 
o długości do 30 cm, wyrastające 
na gałęziach poziomo. Łukowato 
lub ukośnie skierowane do dołu. 
Pędy takie w przyszłości można 
wykorzystać do odnowienia 
korony. Długopędy wyrastają-
ce obok jabłek należy skracać 
nad 4-5 liściem. Pozostawienie 
części długopędów w koronie 
drzewa jest konieczne, ponieważ 
zapewnia utrzymanie równowagi 
w przebiegu procesów życiowych 
drzewa. Zbyt intensywne cięcie 
może przynieść odwrotny skutek 
do zamierzonego, czyli jabłka nie 
dorosną do wymaganej wielkości, 
będą małe i mniejszy będzie rów-
nież plon z drzewka.

Zalety letniego cięcia
Zaletą cięcia letniego jest zdecy-

dowana poprawa wybarwienia 
jabłek. Poprzez ciecie można 
regulować warunki świetlne we-
wnątrz korony, wpływać także 
na poprawę składu chemicznego 
owoców i ich zdolności przecho-
wywania. Lepsze nasłonecznienie 
sprzyja gromadzeniu się w owo-
cach cukrów i zwiększeniu zawar-
tości suchej masy. Systematyczne 
cięcie letnie osłabia także wzrost 
wegetatywny drze co powoduje, 
że wiosną będziemy musieli 
zastosować niewielką korektę 
podczas cięcia prześwietlającego. 
Ważne jest, aby po cięciu letnim 
większe rany posmarować środ-
kiem do zabezpieczania ran kory. 

Kiedy wykonywać cięcie 
letnie
Aby cięcie letnie przyniosło za-

mierzony efekt musi być przepro-
wadzone w odpowiednim czasie, 
najwcześniej można wykonać 
taki zabieg na początku lipca dla 
jabłoni, które owocują pierwsze 
już w trzeciej dekadzie lipca, np. 
dla odmiany Elary Geneva lub 
Piros. Dla jabłoni odmian Katja, 
Jerseymac czy Lired właściwym 
terminem na cięcie będzie koniec 
lipca do połowy sierpnia. Nato-
miast w drugiej połowie sierpnia 
przycinamy drzewa odmian póź-
no dojrzewających, z których 
zbiory przypadają na październik. 

Ważne jest, że nie należy 
przeprowadzać cięcia podczas 
słonecznej i upalnej pogody, 
ponieważ gwałtowna zmiana 
oświetlenia może spowodować 
oparzenia słoneczne skórki owo-
cu. oprac. MK

Letnie cięcie jabłoni ma swoje zalety

Dla każdego coś pysznego fot. nadesłane



15MojaGazeta      14 lipca 2017 ŻYCIE WOKÓŁ NAS

Miasto Żary 
na pierwszym 
miejscu 
ogłoszonej listy 
rankingowej. 
To oznacza 
dodatkowe 1,85 
miliona złotych 
w budżecie na 
modernizację 
biblioteki 
i przylegającego 
do niej parku.
- W ubiegły piątek otrzy-
maliśmy bardzo dobrą 
wiadomość z urzędu mar-
szałkowskiego - cieszy się 
burmistrz Danuta Madej. 
- Parę miesięcy temu wy-
startowaliśmy w konkursie 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Lu-
buskie 2020 z projektem pod 
nazwą „Żarski Park Kultury 
i Nauki - przebudowa z roz-
budową instytucji kultury 
w Żarach”.

Nie tylko koncerty
Jednym z elementów pro-

jektu jest budowa nowej 
muszli koncertowej w parku 
przy ul. Wrocławskiej. Stara 
coraz bardziej się rozsypuje 
i nie może być już użyt-
kowana. Organizowane tu 
swego czasu różne imprezy 
muzyczne cieszyły się sporą 
popularnością wśród miesz-
kańców.

Z kolei w pobliżu 
domu kultury powstanie 
plac zabaw, ale tym razem 
trochę inny niż zwykle.

- Zawsze marzyłam 
o tym, aby w naszym mie-
ście wreszcie pojawiły się 
place zabaw z interaktywny-
mi urządzeniami, na których 
poprzez zabawę edukujemy 
też nasze dzieci - mówi Da-
nuta Madej. 

Nauka i informacja
Na terenie miasta pojawi się 
pięć tak zwanych infokio-
sków z informacją o historii 
i bieżących wydarzeniach 
w Żarach.

Obok muzeum po-
wstaną dodatkowe elementy 
architektury zewnętrznej, 
które umożliwią na przy-

kład przeprowadzenie lekcji 
historii czy regionalizmu na 
świeżym powietrzu.

Biblioteka miejska, 
oprócz odnowionej elewa-
cji, wyposażona zostanie 
w pracownię multimedialną.

W samym parku po-
stawione zostaną nowe ław-
ki, kosze na śmieci, wyko-
nane zostanie oświetlenie 
i monitoring terenu. 

Wartość całego pro-
jektu to blisko 2,2 miliona 
złotych, a dofinansowanie 
jakie udało się zdobyć, to 85 
procent tej kwoty.

Prace już trwają
Jeszcze przed uzyskaniem 
dofinansowania, podjęto 
prace przy budynku biblio-
teki. To nie mogło dłużej 
czekać. Wykonano również 
nawierzchnię placu przed 
muzeum. Poniesione już 
nakłady wrócą do budżetu 
dzięki środkom unijnym.

Cała inwestycja po-
winna zostać zakończona 
w przyszłym roku.

Andrzej Buczyński

ŻARY Kolejne miliony dla miasta

Park z atrakcjami

Ten chętnie odwiedzany przez mieszkańców cichy zakątek w centrum miasta, nabierze nowego blasku fot. Andrzej Buczyński

Rozwalająca się muszla koncertowa zostanie rozebrana fot. Andrzej Buczyński
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Środowisko 
Kresowian 
uczciło pamięć 
pomordowanych 
przez ukraińskich 
nacjonalistów 
spod znaku OUN-
UPA obywateli II 
Rzeczypospolitej.
Kresowiacy, samorządowcy 
i mieszkańcy spotkali się 11 lip-
ca pod Krzyżem Wołyńskim na 
cmentarzu komunalnym. Nieprzy-
padkowo. W ubiegłym roku sejm 
przyjął uchwałę, ustanawiającą 11 
lipca Narodowym Dniem Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa dokonanego 
przez nacjonalistów ukraińskich na 
obywatelach II Rzeczypospolitej. 
Data ta ma ogromne znaczenie - 11 
lipca 1943 r. na Wołyniu doszło do 
kulminacji ataków i mordów na 
ludności polskiej. Siepacze spod 
znaku UPA zaatakowali 99 miej-
scowości, paląc i w okrutny sposób 
mordując naszych rodaków. Wyda-
rzenia te znane są i opisywane jako 
Krwawa Niedziela. 

Paweł Skrzypczyński

ŻARY Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa

Modlitwa pod 
Krzyżem Wołyńskim

Kwiaty pod Krzyżem Wołyńskim złożyli przedstawiciele organizacji kresowych fot. Andrzej Buczyński

Na uroczystości stawili się kombatanci fot. Andrzej Buczyński Samorządowcy, wojskowi, mieszkańcy fot. Andrzej Buczyński

Głos zabrał poseł Jacek Kurzępa fot. Andrzej Buczyński
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Pamięć o ludobójstwie na Wołyniu łączy pokolenia Polaków fot. Andrzej Buczyński

Uroczystości towarzyszyła kompania honorowa fot. Andrzej Buczyński Krzyż Wołyński stanął na cmentarzu w ubiegłym roku 
fot. Andrzej Buczyński

W Żarach nie brakuje miejsc pamięci. To zasługa środowiska 
Kresowiaków fot. Andrzej Buczyński

Bracia Kopocińscy zostali odznaczeni „Za zasługi dla Woje-
wództwa Lubuskiego fot. Andrzej Buczyński

Pod pomnikiem Żołnierza Kresowego na placu przy kościele pw. św. Józefa kwiaty złożyła delegacja z urzędu miasta 
fot. Andrzej Buczyński
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ŻAGAŃ Niedzielnie 
popołudnie na 
podzamczu było 
pełne rozbawionych 
dzieci. Centrum 
Kultury zaprosiło 
najmłodszych 
mieszkańców do 
wspólnej zabawy na 
kocyku w parku.
Dzieci chętnie uczestniczyły 
w przygotowanych zabawach i ani-
macjach. Każdy mógł korzystać 
ze sprzętu sportowego,tworzyć 
konstrukcje z ogromnych klocków 
i puszczać mydlane bańki. Orga-
nizatorzy zapraszają wszystkie 
dzieci do wspólnej zabawy na 
parkowej polanie w tygodniu od 
wtorku do soboty od godziny 14.00 
do 18.00. PAS

Piknik u księżnej Doroty

W zabawkach jest moc fot. Jan Mazur

I tańczymy, i robimy węża fot. Jan Mazur

A my tu z leżaków mamy oko na nasze pociechy fot. Jan Mazur

Jest zabawa na całego fot. Jan Mazur

GMINA ŻARY 
Stowarzyszenie 
Pięknolesie 
z Sieniawy Żarskiej 
zorganizowało 
półkolonie.

Półkolonie ruszyły w poniedziałek 
10 lipca. Dzieci mogą korzystać 
z przygotowanego programu zajęć 
do piątku 21 lipca. Zajęcia organi-
zowane są w dni robocze od godz 
9.00 do 15.00. Uczestniczy w nich 
grupa 30 dzieci. W planach są 
wycieczki na basen do kina i do 
muzeum.

- Planujemy też wyciecz-
kę wyjazdową do Deli-Park. Ta 
wycieczka będzie sfinansowana 
ze środków otrzymanych od pana 
Roberta Motyki podczas Letnich 
Spotkań Kabaretowych Ściernisko 
w Sieniawie Żarskiej - podkreśla 
Krystyna Adamenko, prezes Fun-
dacji Pięknolesie PAS

Pięknolesie prowadzi półkolonie

Dzięki działaczom Fundacji Pięknolesie dzieci mogą korzystać z półkolonii fot. nadesłane
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Wydarzenia 
festiwalowe 
potrwają do 
niedzieli 16 lipca. 
Jest okazja, 
żeby skorzystać 
z propozycji 
przygotowanych 
przez 
organizatorów.
Z wydarzeń festiwalowych, 
zaplanowanych w Żarach 
w piątek 14 lipca o godz. 
16:00 w Rynku, w namiocie 
Cafe Film będzie można 
porozmawiać z aktorką Ag-
nieszką Mandat, odtwór-
czynią głównej roli w filmie 
Agnieszki Holland „Pokot”. 
W tym samym miejscu, 
następnego dnia, w sobotę 
o godz. 12:00 zaplanowa-
ne jest spotkanie autorskie 
z Jackiem Fedorowiczem, 
a o godz. 15:00 spotkanie 
z Joanną Brodzik. W nie-
dzielę o godz. 16:00 gościem 

w namiocie festiwalowym 
będzie Adam Ferency.

Szczegółowy program 
publikujemy na str.7.

Pierwszy Klaps już 
przyznany
Jury 3. Zielonogórskiego 
Festiwalu Filmu i Teatru 
Kozzi Cybulski Wilhelmi 
przyznało pierwszy festiwa-
lowy Klaps. Za całokształt 
twórczości otrzymała go 
znana i ceniona aktorka 
Teresa Lipowska. Artystka 
odebrała dyplom oraz sta-
tuetkę Zielonogórski Klaps 
2017 podczas inauguracji 
Festiwalu. Statuetkę autor-
stwa Anety Pabjańskiej-
-Moskwy, ufundowało 
Województwo Lubuskie. 
W imieniu Marszałek El-
żbiety Anny Polak, laur 
wręczył Paweł Kozłow-
ski, kierownik Wydziału 
Przedsiębiorczości i Strate-
gii Marki Urzędu Marszał-
kowskiego. PAS

REGION Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru

Festiwal w toku. Pierwszy 
Klaps już przyznany

Na spotkaniu autorskim z Teresą Lipowską w żarskim ratuszu po autograf ustawiła się kolejka fot. ŻDK Żary Teresa Lipowska odebrała nagrodę podczas inauguracji trzeciej edycji fe-
stiwalu w zielonogórskiej bibliotece im. C.Norwida fot. WiMBP im. C.Norwida

Plastyczny SZORTDANCING. W ramach festiwalu instruktorzy Żarskiego Domu Kultury przeprowadzili warsztaty plastyczno-
-taneczno-filmowe fot. ŻDK Żary

Teresa Lipowska 
Początki pracy twórczej aktorki 
sięgają 1957 roku, kiedy to ukoń-
czyła Wydział Aktorski Państwo-
wej Wyższej Szkoły Filmowej 
i Telewizyjnej w Łodzi. W latach 
1957–1985 występowała w war-
szawskim Teatrze Ludowym. 
W latach 1985–1992 była ak-
torką Teatru Syrena w Warsza-
wie. Obecnie, na emeryturze, 
nadal występuje w tym teatrze. 
Wiele lat związana z kabaretem 
„Dudek”. Jest jedną z bohate-
rek książki „Siła codzienności” 
autorstwa Marzannay Graff. 
Jest wykładowcą w Akademii 
Dobrych Obyczajów, której za-
łożycielem i głównym wykła-
dowcą był znany aktor Janusz 

Zakrzeński. W 2007 aktorka 
obchodziła jubileusz półwiecza 
pracy zawodowej na scenie. 
Jubileusz odbył się w Teatrze 
Kwadrat w Warszawie. Została 
uhonorowana wieloma odzna-
czeniami i nagrodami: Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Srebrnym Medalem „Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis”. Za 
rolę w „M jak miłość” otrzymała 
nagrodę TeleEkran, przyznawa-
ną przez czytelników „TeleTy-
godnia” w kategorii: ulubiona 
postać kobieca. W 2010 roku 
została wyróżniona przez Zespół 
Artystyczny Teatru Polskiego 
Radia nagrodą „Wielki Splendor” 
przyznawaną za wybitne kreacje 

w słuchowiskach oraz twórczy 
wkład na rzecz rozwoju i umac-
niania rangi radia artystyczne-
go w Polsce. Teresa Lipowska 
stworzyła dla radia dziesiątki 
pierwszo- i drugoplanowych ról 
zarówno w repertuarze klasycz-
nym, jak i współczesnym. Od 
wielu lat związana jest również 
z popularną powieścią radiową 
„W Jezioranach”, w której od 
samego początku kreuje rolę 
przedsiębiorczej Stasi Dobro-
wolskiej-Lepieszkowej. Przez 
wiele lat współtworzyła polski 
dubbing, szanowany i ceniony 
na całym świecie, użyczając 
swego głosu postaciom w naj-
popularniejszych produkcjach 
filmowych dla dzieci.
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Sprzedam

 ▶ Sprzedam nowy dom 
158m2 20ar działka do wy-
kończenia, garaż na dwa sa-
mochody z kanałem ciche 
nowe osiedle w Kadłubiu. Tel. 
729 358 719

 ▶ Bogaty zbiór znaczków 
pocztowych 72 klasery A4 
różne, monety z PRL-u oraz 
banknoty 2 złotówki od 1995r. 
Tel. 602 128 246

 ▶ Magiel drewniany kpl. 

sprawny 2szt. maszyny do 
pisania i szycia jako antyk, 
bogaty zbiór książek różne 
około 700 szt Tel. 53 500 27 01

 ▶ Sprzedam działkę bu-
dowlaną - 0,11 ha cena bardzo 
konkurencyjna. Tel. 698 329 
668

 ▶ Meblarkę z silnikiem 10 
UCO Tel. 783 797 997

 ▶ Liczniki na wodę uży-
wane 2 szt, za 20 zł Tel. 795 
406 064

 ▶ Stal użytkowa kątownik 
50 oraz 60 cewnik 80 sprze-
dam. Tel. 53 031 07 36

 ▶ Tokarka do metalu, 
przecinarka tarczowa, imadło 
maszynowe spawarka Mig-
mag - 250 A , towotnica nożna 
inne. 699932056 Tel. 68 362 
06 79

 ▶ Sprzedam mieszkanie w 
starym budownictwie 2 - po-

kojowe z kuchnią 43 m2 na III 
piętrze do remontu, ul. Okrzei 
62 ( budynek po remoncie) 
Tel. 607 515 254

 ▶ Sprzedam mieszkanie w 
bloku M-5, 71 m2 w Jasieniu. Ul. 
Tenisowa, odrębna własność. 

Tel. 68 371 05 59

 ▶ Silniki EL: 1.5 KW-1420 
ODR - 380V 0,8 KW-140 0br-
-220V 04 KW - 1300 OBR 

- 220V, O,25 KW- 2880 0BR-
-220V Tel. 504 370 020

 ▶ Suknia ślubna firmy Pa-
pilio, dwucęściowa, rozmiar 
38/42 na wzrost 168cm koło z 
ECRU  Tel. 517 643 970

 ▶ C i ą g n i k ,  m a sz y ny  i 

sprzęt rolniczy, opony, paski 
do kombajnu, szyby, części 
do ciągnika, wycinarka - pod-
nośnik. Tel.69932056 Tel. 68 
362 06 79

 ▶ Rowery - Tanio. Żary, 
ul. Górnośląska 1/4 a Tel. 668 
921 509

 ▶ Żyrandol z mosiądzu 
pięcio ramienny , zegar z mo-
siądzu. Żary ul. Górnośląska 
1/4 a Tel. 668 921 509

 ▶ Poroża - sprzedam. ul. 
Górnośląska 1/4a Tel. 668 
921 509

 ▶ P i e c yk  e l e k t r yc z ny 
pokojowy,telewizor kolorowy 
14 cali, komoda, wózek trans-
portowy. Żary Górnośląska 

1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ Lampy jarzeniowe do 
dużych pomieszczeń lub hal 
7szt, wózek transportowy na 
kółkach.Żary ul. Górnośląska 
1/4 a Tel. 668 921 509

 ▶ Płyta gazowa 4 palniki 
ELEKTROLUX, kuchenka ga-
zowa 4 palniki z piekarnikiem. 
Żary ul. Górnośląska 1/4a Tel. 
668 921 509

 ▶ Kanapa skórzana antyk, 
komplet skórzany duży, fotel 
skórzany duży, komoda duża, 
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SMS/do 100 znaków 3zł + VAT/ W REDAKCJI/na bezpłantym kuponie/

Wyślij ogłoszenie SMS-em
lub dostarcz kupon do
redakcji

SPRZEDAM wyślij sms pod nr 73601 
o treści: mgz.1 treść ogłoszenia

KUPIĘ wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.2 treść ogłoszenia

NIERUCHOMOŚCI wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.3 treść ogłoszenia
 
MOTORYZACJA wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.4 treść ogłoszenia

KOMPUTERY wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.5 treść ogłoszenia

PRACA wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.6 treść ogłoszenia

ROLNICTWO wyślij sms pod nr 73601 
o treści: mgz.7 treść ogłoszenia

RÓŻNE wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.8 treść ogłoszenia

ZWIERZĘTA wyślij sms pod nr 73601 
o treści: mgz.9 treść ogłoszenia

TOWARZYSKIE /6zł+VAT/ wyślij sms pod
nr 76567 o treści: mgz.10 treść ogłoszenia

PRZYKŁAD:

mgz.2 Kupię monety
i banknoty 
nieobiegowe oraz 
starocie 
kolekcjonerskie 
różne przedmioty - 
stale aktualne - 
Kolekcjoner
tel. 111 222 333
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REKLAMA

Zareklamuj się u nas
w największym bezpłatnym tygodniku w regionie

Twoja reklama na naszych łamach
dotrze do tysięcy potencjalnych klientów

Patrycja Kielbowicz  tel. 519 077 782
e-mail: patrycja.kielbowicz@moja-gazeta.info

tel. 519 077 205
e-mail: reklama@moja-gazeta.info

AUTOREKLAMA
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REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

kredens skórzany lata 40. Żary, 
ul. Górnośląska 1/4a Tel. 668 
921 509

 ▶ Sztućce srebrne i posre-
brzane. Żary ul. Górnośląska 
1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ Monety srebrne i wiele 
innych z całego świata od 
1600r, banknoty polskie, nie-
mieckie, rosyjskie od 1700r. 
Tel. 668 921 509

 ▶ Oryginalne medale pol-
skie, medale DDR z legityma-
cjami odznaki rosyjskie i wiele 
innych. Żary ul. Górnośląska 
1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ P ł y t y  p o l s k i e - n i e -
m i e c k i e  d o  a d a p t e r u . 
Żary ul. Górnośląska 1/4 a Tel. 
668 921 509

 ▶ Rower marki Diamont 
lata 50  stan techniczny bar-
dzo dobry, kolarzówka mło-
dzieżowa. Żary ul, Górnoślą-
ska 1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ Widokówki przedwojen-
ne  i koperty okolicznościowe. 
Tel. 668 921 509

 ▶ Banknoty polskie, rosyj-
skie, niemieckie, przedwojen-
ne. Żary ul, Górnośląska 1/4 a 
Tel. 668 921 509

 ▶ Yamaha Road Star 1700 
rok 2007 Choper, stan bardzo 
dobry,bardzo bogato ubrana  
sprzedam. Tel. 726 307 909

 ▶ Sprzedam wózek dzie-
cięcy w bardzo dobrym stanie. 
Tel. 788 210 678

 ▶ Żary połowę bliźniaka 
z obowiązkiem opieki nad 
starszą osobą (kobieta) Tanio 
Sprzedam. Tel. 696 080 723

 ▶ Pawilon handlowy wy-
najmę, sprzedam 25+25 m2 
Żary Centrum. Tel. 53 232 
70 37

 ▶ Sprzedam budynek 
zabytkowy w centrum Żar 

400m.kw dwa poziomy i 
poddasze, obecnie w trakcie 
remontu na działce 13a, moż-
liwość pozyskania dofinan-
sowania, posiadam wszelkie 
dokumentacje, nadaje się na 
cele mieszkalne, usługowe lub 
gastronomiczne - cena 290 
tys. zł Tel. 604 698 441

 ▶ Sprzedam grunty rolne 
2,5 ha w Marszowie 4 ha w 
Złotniku oraz 4 ha w Czernej 
gm. Tuplice dobry dojazd, 
cena o negocjacji. Tel. 604 
698 441

 ▶ Sprzedam działkę 15 a 
lub 30 a z warunkami zabu-
dowy w Kunicach, piękna 
okolica, spokój, dobry dojazd, 
pod lasem, blisko staw - 30 zł 
za m.kw. Tel. 604 698 441

 ▶ Telefon Samsun SG 
EDGE Tel. 53 052 10 33

 ▶ Umywalkę z baterią lub 
bez baterii, kserokopiarkę 
SHARP Tel. 53 052 10 33

 ▶ Opel Zafira 2 ,0 TDI 
1999r. 7 osobowy zarejestro-
wany + OC ABS, hak + koła zi-
mowe EL. Szyby lustra 5000zł. 
Tel. 883 386 474

 ▶ KIA CERATO 2004 poj. 
1,6 benzyna, stan dobry, klima, 
wspomaganie kierownicy, 
elektryczne szyby, centralny 
zamek. Tel. 665 820 343

 ▶ Wyroby śrubowe do 
upłynnienia po likwidacji 
działalności handlowej. Tel. 
504 370 020

Kupię

 ▶ Kupię butlę Propan - 
Butan 11kg do kuchenki Polską 
lub Niemiecką. Tel. 68 470 
35 61

 ▶ Kupię poroża Jeleni, 
zrzuty. Tel. 783 979 997

 ▶ Kupię monety i bank-

noty, nieobiegowe  z Polski, 
Niemiec ( marki) oraz  inne 
kolekcjonerskie srebrne, złote, 
2 zł polskie od 1995 r. Tel. 602 
128 246

Nieruchomości

 ▶ Sprzedam bezczynszo-
we mieszkanie 58 m2 I piętro, 
dwa pokoje, kuchnia, przed-
pokój, taras 16 m2, łazienka w 
centrum Żar. Tel. 53 635 32 60

 ▶ Mieszkanie do wyna-
jęcia dwu pokojowe duży 
balkon osiedle Muzyków. Tel. 
729 358 719

 ▶ Działkę rekreacyjną, 
zagospodarowaną z mebla-
mi, sprzętem i narzędziami 
ogrodniczymi w Żarach sprze-
dam. Tel. 600 340 931

 ▶ Dom - 4 pokoje - łazien-
ka - WC - CO - węgiel - zabu-

dowania  gospodarcze - pole 
- 1,05 ha - gmina Trzebiel. Tel. 
516 368 450

 ▶ Kawalerka do wynajęcia 
umeblowana Żary-Kunice, 
mile widziane dwie Ukrainki. 
Tel. 696 261 345

 ▶ ŻARY - Centrum, miesz-
kanie 1-2 pokojowe o po-
wierzchni 38 m2, budynek  
z cegły, niskie koszty utrzy-
mania. Nieruchomosci ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14, tel. 
68 374 07 12, www.atutzary.pl 

Tel. 600 812 468

 ▶ ŻARY-Ładny dom w  za-
budowie bliźniaczej o pow. 155 
m2/ 6 pokoi, kuchnia, łazienki 
/ do zamieszkania , działka 
520 m2 .  Nieruchomości 
ATUT Żary ul. Podchorążych 
14, tel. 68 374 07 12,   600 812 
468, www.atutzary.pl Tel. 600 
812 463  

 ▶ Z A RY  -  C e n t r u m  - 
Mieszkanie w kamienicy o 
powierzchni 25 m2 / 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, co. gazowe,  
III piętro, niski czynsz  60 
zł/m-c.  Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14,  tel. 
68 374 07 12,   600 812 468. Tel.  
600 812 463

 ▶ TOMASZOWO- nowo-
czesna willa, działka 6000 m2 
. Nieruchomości ATUT Żary ul. 
Podchorążych 14,  tel. 68 374 
07 12,   600 812 468,  www.
atutzary.pl Tel. 600 812 463

 ▶ RYTWINY-3 km odTu-
plic-  dom o pow. 120 m2m, 
warsztat, zabudowania gospo-
darcze, działka 1,20 ha. Sprze-
daż - zamiana na mieszkanie 
dwupokojowe  w Żarach. 
Nieruchomości ATUT Żary 
ul. Podchorążych 14,  tel. 68 
374 07 12,   600 812 468, www.
atutzary.pl Tel.  600 812 463

 ▶ ŻARY -  CENTRUM - 
mieszkania 2 pokojowe w blo-
kach. Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14,  tel. 
68 374 07 12, 600 812 468, 600 
812 463 www.atutzary.pl Tel. 
600 812 463

 ▶ BIESZKÓW - 3 km od 
Jasienia, 10 km od Żar,  klima-
tyczny dom o powierzchni 
150 m2 ładnie położony przy 
lesie, działka 880 m2,  Cena do 
uzgodnienia.  Nieruchomości 
ATUT Żary ul. Podchorążych 
14,  tel. 68 374 07 12, 600 812 
463  www.atutzary.pl Tel. 600 

812 468

 ▶ ŻARY - Przestronne i 
gustownie urządzone miesz-
kanie   o pow. 107 m2 / 4-5 
pokoi, kuchnia, łazienka , 
parter, ogródek, kamienica. 
ATUT Nieruchomości Żary 
ul. Podchorążych 14  tel. 68 
374 07 12, 600812463, Tel. 600 
812 468

 ▶ ZARY - Kunice- działka 
o pow. 3300 m2 pod budowę 
domu. Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14  tel. 
600 812463,www.atutzary.pl 
Tel.  600 812 468   

 ▶ ŻARY -Kunice- działka o 
obszarze 1100 m2 pod budo-
wę domu z warunkami zabu-
dowy. Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14  tel. 
600 812463 www.atutzary.pl 
Tel. 600 812 468  

 ▶ KADŁUBIA - mieszka-
nie o pow. 68 m2 / 2 pokoje, 
kuchnia,łazienka,ogródek/ 
Sprzedaż - zamiana na ka-
walerkę w Żarach. ATUT 
Nieruchomości  Ż ar y  ul . 
Podchorążych 14  tel .  68 
3740712 , www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 468  

 ▶ ŻARY - os. Męczenni-
ków- mieszkanie o pow. 56 m2 
/ 3 pokoje, kuchnia, łazienka/ 
III piętro z wyposażeniem. 
ATUT Nieruchomości Żary 
ul. Podchorążych 14  tel.600 
812 463, 600 812 468  www.
atutzary.pl Tel. 600 812 468

 ▶ OLBRACHTÓW- dział-
ka o powierzchni  30 0 0 
m2  z fundamentami domu 
jednorodzinnego  / ewen-
tualnie 1500 m2 /    ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14  tel. 
600812463 ,   www.atutzary.pl 
 Tel.  600 812 463 

 ▶ LUBSKO -  Dom w zabu-
dowie o powierzchni około 
170 m2, piętrowy, podpiwni-
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Opel Insignia - sprzedam. 
Diesel 2.0, 160KM, 

automat, rok produkcji 
2009, czarny, bardzo 
bogato wyposażony, 

czarny. Cena 30 900 zł do 
negocjacji. tel. 502 623 598 

Sprzedam, ciągnik 
rolniczy Fiat / Fiatagri, rok 
produkcji 1992, moc 48kW, 
65KM,cena 24000 zł, stan 
dobry, prędkość max. 40 
km/h, stam ogumienia 
dobry. tel. 608 541 937

Skadniki:
• 100 g kurek
• Mała cukinia
• Cebula
• 2 łyżki oliwy
• Kilka gałązek natki pietruszki
• Ser gorgonzola
• Szczypta suszonego tymianku
• Sól, pieprz
• Bagietka lub kilka liści sałaty

Sposób przygotowania:
Kurki i cukinię umyj i osusz. 
Cebulę obierz i posiekaj. Roz-
grzej na patelni oliwę i podsmaż  
cebulę, aż zmięknie. Dodaj kurki 
i pokrojona w drobną kostkę 
cukinię. Smaż na małym ogniu 
mniej więcej 15 minut. Dopraw 
solą, tymiankiem i pieprzem. Po-
syp posiekana natka pietruszki. 
Sałatkę podawaj na ciepło, na 
grzankach z bagietki lub liściach 
sałaty, posypaną pokruszonym 
serem gorgonzola. 
Smacznego.

Przepisy kulinarne

fot. ARMG

Sałatka z kurek i cukinii na grzankach

czony położony na działce o 
powierzchni około 200 m2. 
ATUT Nieruchomości Żary                                
ul. Podchorążych 14, tel. 68 
374 07 12, www.atutzary.pl Tel.  
600 812 468  

 ▶ ŻARY- CENTRUM - lo-
kal usługowy o pow. 170 m2 
na parterze. Wynajem lub 
sprzedaż. ATUT Nierucho-
mości Żary ul. Podchorą-
żych 14 tel.   www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 468 

 ▶ ŻARY - Centrum , lo-
kal handlowo- usługowy o 
pow. 143 m2 działka pod roz-
budowę o pow. 200 m2 . 
ATUT Nieruchomości Żary 
ul. Podchorążych 14 tel. 600 

812 463,  www.atutzary.pl 
 
 Tel. 600 812 468

 ▶ Żary- ul. Ułańska,  lo-
kal handlowo-usługowy o 
powierzchni  58 m2 / stan 
surowy / z możliwością nad-
budowy piętra,   sprzedam 
- zamienię.    Tel. 600 812  468

 ▶ Żar y -  polecamy na 
sprzedaż działki w Żarach 
blisko centrum,  Partner Nie-
ruchomości. Tel. 533-308-999

 ▶ Olbrachtów - działka na 
sprzedaż z warunkami zabu-
dowy o pow. 18 arów. Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-
999

 ▶ Działki na sprzedaż w 
dobrych cenach kilka km od 
Żar (Kunice, Siodło, Olbrach-
tów), Partner Nieruchomości. 
Tel. 533-308-999

 ▶ Żary - mieszkanie na 
sprzedaż na Oś. Muzyków, 2 
pokoje, II piętro, Partner Nie-
ruchomości. Tel. 533-308-999

 ▶ Żary - hala magazynowa 
do wynajęcia o pow. 1200 m2, 
na dużej działce, ogrodzona, 
monitorowana.  Partner Nie-
ruchomości. Tel. 533-308-999

 ▶ Żary - lokal użytkowy 

do wynajęcia na parterze, 
na Oś. Muzyków o pow. 64 
m2.  Partner Nieruchomości. 
Tel. 533-308-999

 ▶ Mirostowice G órne, 
działka budowlana w atrakcyj-
nej cenie, prąd, woda. Partner 
Nieruchomości, tel. 690 411 
006 Tel.  690 411 006

 ▶ Dom pod Jankową Ża-
gańską – po remoncie, piękna 
działka 20ar. Partner Nieru-
chomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Dom do remontu 8km 
od centrum Żagania, ładna 
działka przy lesie, cena do 
negocjacji. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 ▶ Dom z dużą działką – 
3km od Przewozu, przepiękne 
otoczenie. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 ▶ Żary-Kunice, mieszka-
nie 2pok.parter, do remontu. 
Partner Nieruchomości. Tel. 
690 411 006

 ▶ G ozdnica,  dom pod 
lasem, stan do zamieszka-
nia,  Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 ▶ Dom na wsi, zabudo-
wania gosp. + dwie działki 
budowlane 0,5ha. Partner Nie-
ruchomości. Tel.  690 411 006

 ▶ Mirostowice Górne i 
Dolne – działki budowlane w 
malowniczym otoczeniu – tel. 
Partner Nieruchomości 690 
411 006 Tel. 690 411 006

 ▶ Dom na wsi pod Prze-
wozem, z zabudowaniami, 
przepiękne otoczenie. Atrak-
cyjna cena. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 ▶ Dom na wsi gm. Brzeźni-
ca, 95m2, stodoła z kamienia 
140m2, działka 20ar. Cena do 
negocjacji. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 ▶ Posiadmy  do wynajęcia 
atrakcyjne lokale usługowe 
w centrum miasta. Tel. 606 
705 480

 ▶ Do sprzedaży pięknie 
położony ,funkcjonalny dom 
w Lubsku. Tel. 606 705 480

 ▶ Mieszkanie do wynaję-
cia od zaraz , czynsz najmu 
2000zł miesięcznie. Tel. 606 
705 480

 ▶ Mieszkanie w 2 pozio-
mowe w apartamentowcu 
wraz z garażem – Żary. Cena 
320.000zł Tel. 606 705 480

 ▶ Mieszkanie 93m2 w Ża-
rach, w stanie deweloperskim 
– cena 290.000zł.  Tel. 606 
705 480

 ▶ SZUKAM mieszkania 
2-pokojowego na Os. Muzy-
ków. Tel.  606 705 480

 ▶ Żagań – mieszkanie 
3-pokojowe, Ip, 120 tys.  Tel. 
606 705 480

 ▶ Kunice, działka budow-
lana 30ar, 45 tys. PLN, Partner 
Nieruchomości Żary. Tel. 887-

758-384

 ▶ Powierzchnie magazy-
nowe od  340 do 440 m2 - do 
wynajęcia -  blisko centrum 
Żar;  dobra cena Partner Nie-
ruchomości. Tel. 887-758-384

 ▶ Żary połowę bliźniaka 
z obowiązkiem opieki nad 
starszą osobą (kobieta) Tanio 
Sprzedam. Tel. 696 080 723

 ▶ Żagań lokal do wynaję-
cia w centrum miasta 75m2 ( 
parter). Tel. 605 731 953

 ▶ Z a g o s p o d a r o w a n ą 
działkę rekreacyjną z mebla-
mi, sprzętem i narzędziami 
ogrodniczymi w Żarach sprze-
dam. Tel. 600 340 931
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ŻARY
ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary, tel. 68 479 13 56,  
e-mail: zizr@praca.gov.pl,  http://pup.zary.sisco.info

OFERTY PRACY - URZĘDY PRACY

ŻAGAŃ
ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań, tel.: 68 477 78 39, 68 477 78 40, 
e-mail: pupzagan@pup.zagan.pl,  www.pup.zagan.pl

• Podinspektor Żary 1
• Inżynier elektryk Żary 1
• Kierownik budowy Teren całego kraju 2
• Młodszy bibliotekarz Bieniów 1
• Nauczyciel języka angielskiego Łęknica 1
• Nauczyciel języka niemieckiego Łęknica 1
• Nauczyciel przedszkola Tuplice 1
• Nauczyciel Przedszkola Wicina 1
• Główny księgowy Żary 1
• Intendent Żary 1
• Konserwator Żary 1
• Nauczyciel matematyki Lubsko 1
• Nauczyciel informatyki Lubsko 1
• Nauczyciel muzyki Mierków 1
• Nauczyciel przedszkola Mierków 1
• Specjalista do spraw kadr Lubsko 1
• Informatyk technolog Tuchola Żarska 1
• Higienistka lub asystentka stomatologiczna 

Żary 1
• Asystentka stomatologiczna Lubsko 1
• Ankieter Żary/ Powiat żarski 1
• Inspektor ds. sprzedaży Żary 1
• Księgowa Lubsko 1
• Lektor języka angielskiego Żary/Tuplice 2
• Lektor języka niemieckiego Żary 1
• Nauczyciel matematyki Żary/Tuplice 2
• Nauczyciel praktycznej nauki zawodu Żary 1
• Zootechnik oceny bydła mlecznego Powiat 

Żary/Słubice/Krosno 1
• Pracownik do sortowania elementów meta-

lowych Żary 1
• Zmywacz samochodowy Żary 1
• Sprzątaczka Żary 2
• Pomoc kuchenna Żary 2
• Pracownik gospodarczy Żary 1

• Sprzątaczka Żary 1
• Operator maszyn i urządzeń Lubsko 1
• Księgowa – kadrowa Lubsko 1
• Pracownik fizyczny (pomocniczy robotnik 

drogowy) Żary i okolice 10
• Opiekun osób starszych Siodło/ Łaz (1/2 

etatu) 2
• Opiekun osób starszych Jasień 1
• Opiekun w domu pomocy społecznej Lub-

sko 1
• Frezer/Tokarz Żary 1
• Pomocnik malarza Lubsko 1
• Ślusarz Żary (delegacje) 1
• Monter Żary (delegacje) 1
• Spawacz Żary (delegacje)  1
• Magazynier Żary/ Kunice 1
• Kontroler jakości Żary/ Kunice 1
• Operator urządzeń produkcyjnych Żary/ 

Kunice 15
• Kontroler jakości/ monter – operator maszyn 

Żary oraz Mirostowice Dolne 7
• Monter Żary 10
• Kontroler jakości Żary 10
• Pomocniczy robotnik budowlany Żary 5
• Brukarz Żary 5
• Betoniarz Żary 5
• Magazynier wyrobów gotowych Żary 1
• Monter/ Operator Żary 6
• Fryzjer damsko-męski Żary 1
• Sprzedawca Tuplice 1
• Robotnik gospodarczy Tuplice 1/2
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Łęknica 3
• Sprzedawca Bieniów 1
• Kasjer/ Sprzedawca Lubsko 3

• Pracownik administracyjno - biurowy (To-
maszowo) 1

• Spawacz (Borowina) 4
• Salowa (Żary) 8
• Kierowca operator wózków widłowych (Bo-

rowina) 1
• Kierowca pow 3,5 tony (Europa) 2
• Monter urządzeń chłodniczych (Żagań) 4
• Pedagog szkolny (Henryków) 1
• Lekarz weterynarii (Henryków) 1
• Psycholog kliniczny 1/4 etatu (Wiechlice) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego (Teren 

Europy) 2
• Doradca zawodowy (Szprotawa) 1
• Ślusarz maszynowy - frezer (Żagań) 1
• Pracownik obróbki kamienia (teren kraju) 4
• Mechanik pojazdów samochodowych (Ża-

gań) 1
• Pracownik ogólnobudowlany (Szprotawa) 3
• Instruktor praktycznej nauki zawodu - pra-

cownik hotelowy (Wiechlice) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu (Wie-

chlice) 1
• Operator maszyn sortująco - kruszących 

(Gorzupia) 1
• Nauczyciel języka niemieckiego (Szprota-

wa) 1
• Nauczyciel matematyki prowadzonej w języ-

ku angielskim (Szprotawa) 1
• Nauczyciel teleinformatyki (Żagań) 1
• Posadzkarz - (cała Polska) 3
• Elektryk (Żagań) 4
• Inspektor ds. sanitarnych (Świętoszów) 1
• Inspektor ds. sprzedaży (Żagań) 1
• Sprzedawca w sklepie wędkarskim (Żagań) 1

• Kierowca operator wózków jezdniowych 
(widłowych) 1

• Sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego (Niemcy) 2
• Pracownik gospodarczy (Żagań) 1
• Sprzedawca (Gozdnica) 1
• Pracownik produkcji bezpośredniej (Żary) 50
• Pracownik utrzymania drogi (Żary) 15
• Kierowca ciągnika siodłowego (Iłowa) 20
• Kierowca CE (Szprotawa) 10
• Młodszy wartownik (Szprotawa) 2
• Pracownik dozoru (Żary) 5
• Betoniarz-zbrojarz (Żagań) 1
• Operator obrabiarek CNC - Ślusarz (Wy-

miarki) 2
• Mechanik maszyn budowlanych i pojazdów 

ciężarowych (Żagań) 1
• Sprzątaczka (Żagań) 1
• Pielęgniarka (Szprotawa) 1
• Kierowca C+E (teren kraju i Europy) 1
• Przygotowywacz wsadu - piecowy (Wiechli-

ce) 10
• Pedagog szkolny - (Szprotawa) 1
• Operator koparko-ładowarki (Żagań) 1
• Pomocnik magazyniera (Żagań) 1
• Pakowacz ręczny (Szprotawa) 10
• Formierz - szlifierz (Żagań) 15
• Siostra PCK / Opiekunka (Żagań) 1
• Pracownik produkcji (Trzebień) 4
• Bibliotekarz szkolny (Szprotawa) 1
• Pakowacz (Szprotawa) 7
• Kierownik magazynu (Szprotawa) 1
• Operator obrabiarek sterowanych numerycz-

nie (Zielona Góra) 7
• Tłoczarz w metalu (Zielona Góra) 10

SPRZEDAM

cena 1500 zł/szt.

Sprzedam używane 
4 miesiące klimatyzatory 

MDV model 48CRN2 - 2 szt.

REKLAMA

REKLAMA

Motoryzacja

 ▶ VW Golf combi 1,9 TDI, 
03v licznik 211tys. wg przeglądu 
granatowy garażowany bez 
wkładu, OC i rejestracji. XI 17r. 
Handlarze - nie Tel. 602 128 246

 ▶ Mercedes Benz- Nito, 6 
osób + 75 D ładunku. TDI 2,2 
2003 r biały. rej.01.12.2017r OC 
V.18r. garażowany, zadbany 
14,2 tys. Handlarze nie. Tel. 602 
128 246

 ▶ VW Polo 1,4 SEDAN 2004 
r Sprzedam. Tel. 53 031 07 36

 ▶ Volkswagen Golf VI Plus 
model 2010, rok XII 2009, poj 
1400cm 16V. Benzyna przebieg 
78000 km,  srebrny metalik, 
5 - drzwi bardzo zadbany, 
zarejestrowany lub zamiana.  
Tel. 73 322 12 18

 ▶ Mazda 2 rok 2008 poj 
1500cm. Benzyna jasno - zie-
lony metalick 5 drzwi, bogate 
wyposażenie zarejestrowana 
zadbana lub zamiana. Tel. 73 
322 12 18

 ▶ Polerowanie regeneracja 
lamp reflektorów samochodo-
wych, lampy znowu będą jak 
nowe. Tel. 888 311 852

 ▶ WV Golf TDI 1,6 limuzyna 
full opcja 2010r, 152 km prze-
bieg wp. przeglądu z salonu 
Niemiec, ciemny metalic, oka-
zyjnie 31 tys. zł Tel. 602 128 246

 ▶ Volkswagen Golf VI Plus, 
rok 2009. Benzyna, garażowa-
ny , serwisowany, bez wypadku 
, 5 zadbany, zarejestrowany lub 
zamiana.  Tel. 73 322 12 18

 ▶ IA CERATO 2004 poj. 1,6 
benzyna, stan dobry, klima, 
wspomaganie kierownicy, 
elektryczne szyby, centralny 
zamek. Tel. 665 820 343

Praca

 ▶ Wykonam Hydrauliczne 
prace szybko, solidnie, mon-

taż piecy CO, instalacje grzew-
cze wodno - kanalizacyjne. Tel. 
665 976 066

 ▶ Re m o n t y  m i e szka ń 
w pełnym zakresie, malo-
w a n i e ,  s z p a c h l o w a n i e , 
płytki ceramiczne, panele 
podłogowe,szybko, profesjo-
nalnie. Tel. 889 010 711

 ▶ Zdun wykonam prace 
zduńskie, piece kuchnie kaflo-
we i przystawki. tel.684511770 
Tel. 53 090 84 52

 ▶ Fizykoterapia po uda-
rach, wylewach, urazach, bó-
lach kręgosłupa, Żary i okolice. 
Tel. 784 191 854

 ▶ Dachy naprawimy, wy-
konamy każdy rodzaj dachu, 
papy termozgrzewalne, rynny, 
spływy, opierzenia, fachowo 
solidnie od zaraz. Najtaniej w 
regionie. Tel. 788 950 024

 ▶ R e m o n t y  b u d y n -
kó w  i  m i e s z k a ń  p r a c e 
ogólnobudowlane wyko -
nam w pełnym zakresie. 
Tanio szybko i profesjonalnie 
od zaraz, najtaniej w regionie. 
Tel. 788 950 024

 ▶ Dach  ci przecieka, tanio, 
szybko i skutecznie naprawi-
my każdą połać dachu, wyko-
namy każdy rodzaj dachu od 
A do Z najtaniej w regionie od 
zaraz. Tel. 788 950 024

 ▶ Zdun, wykonam pra-
ce zduńskie, piece kuchnie 
kaflowe i przystawki. Tel. 
530908452 Tel. 68 451 17 70

 ▶ Zaopiekuję się osobą 
starszą na terenie Żar i Żaga-
nia, posiadam doświadczenie. 
Tel. 514 383 856

 ▶ Potrzebny fachowiec z 
umiejętnościami budowlany-
mi w prywatnym domu. Za-
kwaterowanie i wyżywienie. 
Tel. 726 169 110

 ▶ Potrzebny fachowiec do 
prac remontowych w prywat-
nym domu, może być para. 

Zakwaterowanie i wyżywie-
nie. Tel. 726 169 110

 ▶ Potrzebny fachowiec 
(może być z kobietą) ogól-
nobudowlany w prywatnym 
domu. Zakwaterowanie i wy-
żywienie. Tel. 726 169 110

 
Przyjmę  kierowcę  

z kategorią B na Busa. 
Tel. 723 496 430 

 ▶ Wykonam prace szpach-
lowanie, re-gipsy, panele, ta-
petowanie, prace budowlane 
i inne 21- Doświadczenie. Tel. 
698 677 820

 ▶ Roznoszenie druków 
reklamowych, Żary. Tel. 606 
805 778

Rolnictwo

 ▶ C i ą g n i k ,  m a sz y ny  i 
sprzęt rolniczy, opony, paski 
do kombajnu, szyby, części 
do ciągnika, wycinarka - pod-
nośnik. Tel.69932056 Tel. 68 
362 06 79

 ▶ Kombajn Zbożowy John 
Dere  1085 HYDRO 4 stan bar-
dzo dobry, wszystko sprawne 
łącznię z klimatyzacją, stół do 
rzepaku  w komplecie - Sprze-
dam Tel. 726 307 909

Różne

 ▶ Wczasy rodzinne w do-
mkach pływających na jezio-
rze w Lubniewicach. Tel. 68 
478 27 57

 ▶ Rehabilitacja osób po 
udarach, wylewach, złama-
niach SM i inne w domu cho-
rego - Żary i okolice. Tel. 501 
656 266

 ▶ Wypoczynek w Koło-
brzegu do wynajęcia miesz-
kanie w okresie letnim. Tel. 
515 350 117

 ▶ Tokarka do metalu, 
przecinarka tarczowa, imadło 
maszynowe spawarka Mig-
mag - 250 A , towotnica nożna 
inne. 699932056 Tel. 68 362 
06 79

 ▶ Posprzątam plac, garaż, 
piwnice, wywiozę własnym 
transportem, potnę drzewo 
na opał, tanio, czysto, solidnie. 
Tel. 783 979 997
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Poszukiwacz skarbów, Benjamin Gates (Nicolas 
Cage) zdobył sławę dzięki odkryciu wielkiej 
tajemnicy templariuszy. Teraz razem ze swoim 
ojcem, profesorem uniwersyteckim Patrickiem 
(Jon Voight), przyjacielem i geniuszem kom-
puterowym Rileyem Poole’em (Justin Bartha) 
oraz byłą dziewczyną - archiwistką Abigail 
Chase (Diane Kruger) - szuka zaginionych 
osiemnastu kartek z dziennika Johna Wilkesa 
Bootha, zabójcy prezydenta Abrahama Lincol-
na (Glenn Beck). 

POLSAT fi lm przygodowy, USA, 2007

Skarb narodów: Księga tajemnic20:10

Piątek

TVN

20:00

Sobota

Rok 1949, Los Angeles. Miasto jest kontrolowane 
przez bezwzględnego szefa mafi i Mickeya 
Cohena (Sean Penn), który czerpie zyski z handlu 
narkotykami i bronią, prostytucji oraz hazardu. 
Chronią go opłacani przez niego przestępcy, jak 
również będący pod jego kontrolą policjanci 
i politycy. Potężne wpływy sprawiają, że gangster 
jest praktycznie nietykalny. Szef policji, Bill Parker 
(Nick Nolte), dochodzi do wniosku, że aby oczyścić 
miasto z ludzi takich jak Cohen, konieczne są 
bardziej zdecydowane działania. 

Mike (Quinton Aaron), syn narkomanki, wy-
chował się na ulicy. Jego dzieciństwo było pas-
mem rozczarowań i ciężką walką o przetrwanie. 
O jego smutnym losie dowiaduje się zamożna 
Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock). Kobieta 
wspólnie z mężem Seanem (Tim McGraw) oraz 
dziećmi - córką Collins (Lily Collins) i synem 
o imieniu S.J. (Jae Head) - podejmuje decyzję, 
by przyjąć go do własnego domu. Dzięki jej 
pomocy Mike nie tylko kończy szkołę, ale także 
rozwija swój wielki talent sportowy. 

TVN dramat gangsterski, USA, 2013fi lm obyczajowy, USA, 2009

Pogromcy mafi iWielki Mike 23:00

Niedziela

Niezidentyfi kowany obiekt zbliża się z ogromną 
prędkością do Ziemi. Tor jego lotu wskazuje, że 
uderzy prosto w Nowy Jork. Ponieważ punkt 
ten wykryto zbyt późno, szansa na uniknięcie 
kolizji jest znikoma. Rząd USA powołuje sztab 
kryzysowy. Wojskowi i naukowcy, a wśród nich 
astrobiolog z Uniwersytetu Princeton - dr Helen 
Benson (Jennifer Connelly), mają opracować 
plan przetrwania. Niebawem, otoczony 
światłem i pyłem tajemniczy obiekt ląduje 
w Central Parku na Manhattanie. 

POLSAT thriller sf, Kanada, USA, 2008  

Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia20:05

Poniedziałek

Striptizerka Cory ma romans z Jamesem 
Diksem, gwiazdą amerykańskiego futbolu. 
Narkotyki i zamiłowanie do hazardu kończą 
sportową karierę jej kochanka. Tymczasem żona 
i dzieci Diksa giną w wypadku. Niedługo po tym 
przyjaciółka Cory ginie w zamachu bombowym. 
W tej sytuacji striptizerka decyduje się zatrudnić 
do ochrony prywatnego detektywa. Jej wybór 
pada na Joego Hallenbecka, byłego agenta 
służb specjalnych. Hallenbeckowi nie udaje się 
uchronić swojej klientki...

TVN fi lm sensacyjny, USA, 1991

Ostatni skaut20:55

Wtorek

Jako nastolatek Jacek Mróz (Marcin Dorociński) 
był nadzieją polskiej reprezentacji w futbolu. 
Kontuzja przekreśliła jednak jego nadzieje na 
karierę sportową. Dziś mieszka on w Rudzie 
Śląskiej z żoną Ewą (Maria Seweryn) i córką 
Anielą (Maria Łozińska). Sfrustrowany, mający 
żal do całego świata mężczyzna wpada w al-
koholizm. Na co dzień pracuje jako nauczyciel 
WF-u i stara się o posadę trenera w lokalnym 
klubie. Gdy odrzuca propozycję korupcyjną, 
popada w konfl ikt z miejscowym działaczem.

TVP1 fi lm obyczajowy, Polska, 2008

Boisko bezdomnych00:05

Środa

Scott pracuje jako negocjator w San 
Francisco. Choć stosuje niekonwencjon-
alne metody działania, kolejne sukcesy 
zapewniły mu szacunek kolegów. W życiu 
prywatnym Scottowi nie wiedzie się już 
tak dobrze - jest nieustannie skłócony ze 
swoją dziewczyną, Ronnie i bezskutecznie 
zmaga się z uzależnieniem od hazardu. Sam 
Baffett, ma niedługo przejść na emeryturę, 
funkcjonariuszowi zostaje więc przydzielo-
ny były strzelec wyborowy.

TVN fi lm sensacyjny, USA, 1997

Gliniarz z metropolii21:55

Czwartek
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piątek 14 lipca

05:10 Telezakupy
05:50 Dr Quinn 
06:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej przyrody 
- Wilgotne lasy iglaste 
- cykl dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

07:20 Natura w Jedynce 
- Cudowny świat przyrody

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Elif - serial, prod. Turcja
09:35 Wspaniałe stulecie 
10:35 Dr Quinn - serial
11:30 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Smaki polskie 
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Pogoda 
15:20 Teo-ria smaku 

16:00 Janosik
- serial TVP 

17:00 Teleexpress 
17:20 Skoki Narciarskie 

- Letnia Grand Prix - Wisła 
- konkurs drużynowy 

19:30 Wiadomości 
20:20 Weekendowy Hit 

Jedynki - Angelika
i sułtan - fi lm 
przygodowy, 
prod. Francja, 1968

22:05 Tajne przez poufne 
- komediodramat, 
prod. Francja, USA, Wielka 
Brytania, 2008, reż. Joel 
Coen, Ethan Coen

23:50 Agenci T. A. R. C. Z. Y. 
- serial, prod. USA, 2013 

00:45 Znak - fi lm akcji
02:30 Mrok - serial kryminalny
04:25 Notacje

06:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Sonda 2 - program 
popularnonaukowy 

07:10 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
11:25 Na dobre i na złe

- serial TVP 
12:25 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2006 

13:15 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

13:50 Wieczernik 
ojca Stanisława 
- fi lm dokumentalny 

14:35 Herbatka 
z kabaretem 
- program rozrywkowy 

15:10 M jak miłość 
- serial TVP 

16:10 Ojciec Brown 
- serial kryminalny, 
prod. Wielka Brytania

17:05 Cena miłości - serial, 
prod. Turcja, 2011 

18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej 
20:05 The Best of Kabaret 

Moralnego Niepokoju
 - program rozrywkowy 

21:20 DiscoPoland
- program rozrywkowy 

21:55 07 zgłoś się
- serial TVP 

00:35 Stan gry - fi lm 
sensacyjny

02:45 Zemsta o jasnych 
oczach - serial obycza-
jowy, prod. Francja, 2016 

04:45 The Best of Kabaret 
Moralnego Niepokoju  

05:50 Zakończenie dnia

05:30 Uwaga! - magazyn
06:00 Mango - telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy 
07:50 Doradca smaku
08:00 Milionerzy  
08:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

09:35 Szkoła 
10:35 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 19 +
13:35 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła 
17:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Władca pierścieni: 
Dwie wieże 
- fi lm przygodowy, 
Nowa Zelandia, USA, 
Niemcy, 2002, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Viggo 
Mortensen, Liv Tyler, Sean 
Astin, John Rhys-Davies, 
Bernard Hill, Christopher 
Lee, Billy Boyd, Dominic 
Monaghan

23:45 Constantine - fi lm 
horror, USA, Niemcy, 2005, 
reż. Francis Lawrence, 
wyk. Rachel Weisz, Shia 
LaBeouf, Djimon Hounsou, 
Max Baker, Pruitt Taylor 
Vince

02:10 Uwaga! - magazyn
02:25 Moc Magii
03:45 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy 
08:50 Malanowski i Partnerzy 

- serial komediowy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
 Matka Sabiny choruje na 

Alzheimera i od 6 lat jest 
w domu spokojnej staroś-
ci. Sabina odwiedza ją tam 
co weekend. Pewnego 
razu zauważa siniaki na 
ręce mamy i brak złotej 
bransoletki. 

10:50 Małolaty 
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów 
16:40 Gliniarze
17:40 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia

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

20:10 Skarb narodów: 
Księga tajemnic 
- fi lm przygodowy

 Benjamin Franklin Gates, 
po odkryciu tajemnicy 
templariuszy, został 
najbardziej znanym w USA 
poszukiwaczem skarbów, 
choć sam woli określenie.

22:50 Spider-Man
 Nastoletni Peter 

Parker przeistacza się 
w superbohatera pod 
wpływem ukąszenia przez 
radioaktywnego pająka. 

01:20 Za trzy dni zginiesz
03:40 Tajemnice losu 
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny 
07:50 Studio Kultura
08:00 Pegaz - magazyn
08:55 Którędy po sztukę 

- Katarzyna Kobro 
- magazyn 

09:05 Gdzie jesteś, Luizo? 
- fi lm TVP, prod. Polska

09:50 Morderca zostawia 
ślad - fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 1967, reż. 
Aleksander Ścibor Rylski

11:30 Resortowe lato
- Zmiennicy - serial TVP 

14:00 100 pytań do... 
Placido Domingo 

14:45 Turandot - opera
17:00 Nienasyceni - magazyn 
17:30 Gra o wszystko 

- fi lm obyczajowy
18:45 Videofan - Portrety
19:10 Księga Przestrzeni 
19:45 Studio Kultura
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Jarocin. Po co wolność 

22:20 Filmy, które zmieniły 
Amerykę - Francuski 
łącznik - fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1971

00:05 Studio Kultura 
00:50 Informacje 

kulturalne 
- informator kulturalny 

01:15 Jarocin. Po co wolność 
- fi lm dokumentalny 

03:15 Amerykański brzeg 
Leopolda Tyrmanda 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, 1996, 
reż. Stefan Chazbijewicz 

04:20 Gdziekolwiek będę...
- fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, 2009, 
reż. Piotr Poraj - Poleski 

05:25 Teledysk
- program rozrywkowy

05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie!
07:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
08:00 Nash Bridges

 - fabularny
10:00 Napisała: Morderstwo 

- fabularny
11:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny
Agenci biura NCIS w 
Los Angeles działają 
pod przykrywką, by ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy.

13:50 Zbuntowany 
anioł 
- telenowela

15:50 Agenci NCIS: 
Los Angeles
- fabularny

16:45 Ale numer! 
- program rozrywkowy

17:45 Gwiazdy 
lombardu 
- reality show
W programie można 
zobaczyć i usłyszeć 
historyczne szczegóły 
oferowanych rzeczy, 
a także sposoby 
targowania się przy 
ich sprzedaży

20:00 Hooligans 3 
- fi lm akcji

21:50 Hitman - cena zemsty 
- fi lm akcji

23:45 Mist - horror
02:15 Ale numer! 
03:00 Na jedwabnym szlaku
04:15 Z archiwum policji 

- fabularny
04:50 Twój Puls - fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:30 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

06:30 Szpital - program 
obyczajowy 

07:25 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:25 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

09:25 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

10:25 Mango 
Telezakupy

12:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

13:00 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

14:00 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

15:00 Szpital - program 
obyczajowy 

16:00 Chirurdzy 
- serial, USA 

17:00 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Agent Cody Banks 
- fi lm przygodowy, 
USA, Kanada, 2003, 
reż. Harald Zwart, 
wyk. Frankie Muniz, 
Hilary Duff , Angie Harmon, 
Keith David, Cynthia 
Stevenson, Arnold Vosloo, 
Ian McShane, Martin 
Donovan 

22:10 Szacun, bracie 
- fi lm komedia, Włochy, 
2012, reż. Paolo Uzzi, 
Giovanni Vernia, 
wyk. Giovanni Vernia, 
Maurizio Micheli, Susy 
Laude, Stella Egitto 

00:10 Masters of sex 
- serial, USA 

01:30 Kości - serial, USA 
02:30 Moc Magii
04:40 Koniec programu

06:00 Najdziwniejsze 
zwierzęta świata

07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
09:00 Wszystko o psach
10:00 Twoja na zawsze
 Romantyczna historia o 

miłości biednej dziewcz-
yny i młodego majętnego 
architekta rozgrywająca 
się w najpiękniejszych 
plenerach i miastach 
Meksyku. Diego Rivas 
Santander, odnoszący 
sukcesy architekt z zam-
ożnego rodu z Acapulco, 
jest idealnym synem, 
kochającym bratem, 
oddanym przyjacielem i 
czarującym mężczyzną, 
którego urokowi nie 
sposób się oprzeć. 

11:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

12:00 Galileo
13:00 Policjantki

 i Policjanci 
- serial obyczajowy

14:00 GalileoA
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 Hawaje 5-0
18:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
00:00 Sabotaż
 Były komandos, Michael 

Bishop, ma za sobą 
nieudaną misję odbicia 
zakładników. 

02:10 Interwencja - magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

PROGRAM TV
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04:50 Galeria - serial 
05:20 Klan - telenowela TVP 
06:40 Sprawa dla reportera 
07:30 Rok w ogrodzie 
08:00 Naszaarmia.pl 
08:25 Na szlaku wydarzeń
08:45 Sekundy, które 

zmieniły życie - reportaż 
09:10 Po prostu zdrowie 
09:40 Angelika i sułtan 

- fi lm przygodowy
11:25 Wielkie Nieba 
11:40 Z ciemności - zobaczyć 

świat - dokumentalny 
12:20 Fascynujący świat
13:15 Bodo - biografi czny 
14:25 Zagadka Hotelu Grand 

- serial obyczajowy, prod. 
Niemcy, Hiszpania, 2013 

15:20 Anna German - serial 
biografi czny, prod. Rosja

16:20 Polski grill - magazyn 
17:00 Teleexpress 
17:20 Skoki Narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:10 TDP - kronika

20:20 Hit na sobotę 
- Ślubne wojny 
- komedia, prod. USA, 
2009, reż. Gary Winick, 
wyk. Kate Hudson, Anne 
Hathaway

22:00 Znak - fi lm akcji, 
prod. USA, 2012,
reż. James Chankin, 
wyk. Craig Sheff er, Eric 
Roberts, Gary Daniels 

23:40 Agenci T. A. R. C. Z. Y. 
- serial, prod. USA, 2013 

00:35 Tajne przez poufne
- komediodramat

02:20 Zagadka Hotelu Grand 
- serial obyczajowy

03:10 Agenci T. A. R. C. Z. Y. 
- serial, prod. USA, 2013 

03:55 Krzyżacy. Powstanie, 
potęga i upadek
- fi lm dokumentalny

06:00 Sztuka codzienności
 - Zobaczmy to jeszcze raz 
- serial dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

06:30 M jak miłość - serial TVP 
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Lajk! 
11:10 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
11:45 Podróże z historią 
12:25 Jak w czeskim fi lmie

 - Hogo - fogo Homolka 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Sonda 2 - program 

popularnonaukowy 
15:10 Komedie po polsku 

- Party przy świecach 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1980, reż. Antoni Krauze, 
wyk. Wiesław Wójcik, 
Tomasz Zaliwski

16:15 Kocham Cię, Polsko!
- zabawa quizowa 

17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 

19:05 Postaw na milion 
- teleturniej

20:05 XXI Międzynarodowy 
Festiwal Piosenki 
i Kultury Romów 
Ciechocinek 2017 
- widowisko 

23:20 Sponsoring
- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, Francja, 2010, 
reż. Małgorzata Szumows-
ka, wyk. Juliette Binoche, 
Joanna Kulig, Andrzej 
Chyra, Krystyna Janda 

01:10 Egzorcysta III 
- horror, prod. USA, 1990, 
reż. Peter William Blatty, 
wyk. George Scott, Ed 
Flanders, Brad Dourif 

03:10 07 zgłoś się
 - serial TVP 

05:40 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! 
05:35 Mango 

- telezakupy
07:45 Efekt Domina
08:20 Spotkanie 

ze smakiem 
08:30 Dzień Dobry 

Wakacje 
- magazyn 

11:00 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska 

12:45 Agent - Gwiazdy 
13:45 MasterChef Junior
15:20 Mamy Cię! 
16:30 Kobieta na krańcu 

świata
- program rozrywkowy

17:00 Projekt Lady 
18:00 Kuchenne 

rewolucje - program 
kulinarno-rozrywkowy 

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

- magazyn

20:00 Wielki Mike
 - fi lm obyczajowy, USA, 
2009, reż. John Lee 
Hancock, wyk. Sandra 
Bullock, Tim McGraw, 
Quinton Aaron, Jae Head, 
Lily Collins, Kathy Bates 

22:50 W doborowym 
towarzystwie 
- fi lm komedia, USA, 2004, 
reż. Paul Weitz, wyk. 
Topher Grace, Scarlett 
Johansson, Marg Helgen-
berger, David Paymer, 
Clark Gregg, Philip Baker 
Hall, Selma Blair, Malcolm 
McDowellDennis Quaid

01:05 The Gambler - fi lm
03:30 Uwaga!

 - magazyn
03:50 Moc Magii
05:10 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Jeźdźcy smoków

na końcu świata
08:45 Przygody Kota 

w butach
10:00 Ewa gotuje
10:30 Skarb narodów: Księga 

tajemnic
13:10 Spider-Man
15:45 Przebojowe Laro Radia 

Zet i Polsatu
17:50 Chłopaki do wzięcia
 Iwona i Sławek wciąż 

wspominają pierwsze 
wspólne chwile. Kampio 
nie ma ani dziewczyny 
ani pracy, a wciąż brakuje 
mu czasu. Powiodło się 
Kapslowi i Michałowi, obaj 
mają stałą pracę. Uko-
chana Jarusia wyjechała 
na kilka dni uregulować 
zaległe sprawy rodzinne. 

18:50 Wydarzenia

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

20:05 Ralf Demolka 
- animacja 

 Bohaterem fi lmu jest 
osiłkowaty Ralph, który 
na co dzień jest czarnym 
charakterem w grze 
komputerowej. Jednak w 
głębi duszy Ralph to miły 
i ciepły facet, mający po 
prostu dość swojej roboty, 
która nie zjednuje mu 
przyjaciół. 

22:15 Niemożliwe
- dramat 

00:50 Bez względu na cenę
03:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne 
08:00 Serialowa nostalgia 

- Banda Rudego Pająka 
09:20 Rozmowy o zmierzchu 

i świcie - program 
dokumentalny 

09:55 Szlakiem miejsc 
niezwykłych 

10:10 Powidoki Marka 
Nowakowskiego 
- Chłopcy z tamtych lat 
- reportaż 

10:45 Dokument tygodnia 
11:50 Księga Przestrzeni 
12:35 Oczy uroczne - fi lm 

TVP, prod. Polska, 1977, 
reż. Piotr Szulkin, wyk. 
Mariola Chmielewska, 
Leszek Herdegen, Edward 
Raczkowski, Józef Dusza 

13:30 Czarny Orfeusz - dramat, 
prod. Brazylia, Francja, 
Włochy, 1959

15:25 Wydarzenie aktualne
16:05 Papusza - dramat

18:20 Łańcuch ludzi dobrej 
woli - serial TVP 

18:45 Eurokultura 
- magazyn kulturalny

19:10 Witamy w latach 
80 - tych - Gothic, 
Industrial i Black Metal 

20:20 Bilet do kina
- 80 milionów 
- fi lm sensacyjny,
 prod. Polska, 2011

22:15 Ray Charles: Live with 
Edmonton Symphony 
- koncert, prod. USA

23:15 Mocne Kino - Młoda
i piękna - fi lm 

01:05 Kino nocne - Komornik 
- dramat, prod. Polska

02:50 Idź do Luizy - fi lm 
03:45 Każde dotknięcie 

zostawia ślad 
04:50 Teledysk

05:55 Niesamowite!
07:00 Taki jest świat

- program informacyjny
07:50 Co ludzie powiedzą?
09:05 Hotel Zacisze 

- fabularny
Złośliwy Basil Fawlty jest 
właścicielem podmiejsk-
iego hotelu, w którym 
dochodzi do nieustannych 
zatargów z gośćmi.

09:50 Ale numer!
- program rozrywkowy

10:20 Bibliotekarze 
- serial przygodowy

12:05 Skorpion
- fabularny

13:10 Zaginiony Świat: 
Jurassic Park
- przygodowy

15:45 Służba nie drużba 
- komedia

17:45 Góra Dantego 
- fi lm akcji

20:00 xXx
 - fi lm akcji

22:25 Purpurowe rzeki
- fi lm akcji
Dwaj policjanci łączą 
siły, by rozwikłać zaga-
dkę brutalnych zbrodni 
popełnionych w okolicy.

00:20 Nie bój się ciemności 
- horror

02:20 Ale numer! - program 
rozrywkowy

02:35 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:15 Kręcimy 
z gwiazdami

04:00 Na jedwabnym 
szlaku

04:25 Z archiwum policji 
- fabularny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:00 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

07:00 Mango - telezakupy
09:05 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
10:05 39 i pół - serial

 komediowy, Polska 
12:05 Wojny magazynowe 

Teksas
13:05 Remontowy biznes 

braci Scott 
14:55 Syn Rambow 

- fi lm rodzinny, Wielka 
Brytania, Francja, Niemcy, 
2007, reż. Garth Jennings, 
wyk. Neil Dudgeon, Bill 
Milner, Jessica Hynes, 
Anna Wing, Will Poulter 

17:00 To tylko gra 
- fi lm rodzinny, USA, 
2003, reż. Sydney J. 
Bartholomew Jr., wyk. 
Cole Sprouse, Dylan 
Sprouse, Tom Arnold, Lori 
Sebourn-Carhart, Jenna 
Gering, Bill Dawes 

19:00 Na tropie marsupilami 
- fi lm komedia, 
Francja, Belgia, 2012, 
reż. Alain ChabatAlain 
Chabat, wyk. Jamel 
Debbouze, Alain Chabat, 
Lambert Wilson

21:15 Alfi e 
- fi lm komedia, USA, 
Wielka Brytania, 2004, 
reż. Charles Shyer, wyk. 
Jude Law, Marisa Tomei, 
Omar Epps, Nia Long, Jane 
Krakowski, Sienna Miller

23:35 Obłęd 
- fi lm horror, USA, 2008, 
reż. David R. Ellis, wyk. 
Sarah Roemer, Jake 
Muxworthy, Mark Rolston, 
Travis Van Winkle

01:25 Moc Magii
04:35 Koniec programu

06:00 Światowe rekordy 
Guinessa - program 
rozrywkowy

07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
09:00 Skrzaty
 Na skutek czaru rzuconego 

przez skrzaty Joe Back 
traci ukochaną. uczynek 
z przeszłości 

10:35 Policjantki i Policjanci
 - serial obyczajowy

13:35 STOP Drogówka
14:40 High School Musical 2
 Troy i Gabriela, by nie 

rozstawać się na wakacje, 
podejmują wakacyjną 
pracę w ekskluzywnym 
klubie Evansa. 

17:00 Scoop - gorący temat
19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny,
prod. Polska

00:00 Boski chillout 
- komedia

 Zajmujący się dostarcza-
niem pozwów sądowych 
Dale Denton nawiązuje 
wymuszone biznesowe 
relacje z lakonicznym 
Saulem Silverem i raczy go 
odwiedzać tylko po to, aby 
zaopatrywać się u niego w 
pierwszorzędny produkt – 
rzadką odmianę trawki o 
nazwie boski chillout. 

02:20 Tuż przed tragedią
03:25 STOP Drogówka

- magazyn
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:10 Galeria - serial 
05:35 Klan - telenowela TVP 
06:05 Słownik polsko

@polski - talk - show
06:35 Pełnosprawni
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

08:00 Tydzień 
08:40 Fundusze Europejskie
08:55 Ziarno - Święto 

Miłosierdzia - magazyn 
09:30 Zakochaj się w Polsce 

- Dolina Narwi - magazyn 
10:00 Weterynarze z sercem
10:35 Biblia - Samson i Dalila
11:30 Magazyn Kolarski 
11:45 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn 
13:05 BBC w Jedynce - Łowcy
14:05 Niebo i piekło, Północ 

- Południe, Księga III 

15:05 Rozdarte serca 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:30 Pół wieku Kabaretu 

pod Egidą 
18:35 Rolnik szuka żony 

seria III - widowisko 
19:30 Wiadomości 
20:05 TDP - kronika
20:15 Pogoda 
20:20 Zakochana Jedynka 

- Greckie pocałunki 
- komedia

22:05 Debiutanci - fi lm obycza-
jowy, prod. USA

23:55 Sportowa niedziela
00:35 Ślubne wojny - komedia, 

prod. USA, 2009 
02:10 Niebo i piekło, Północ

- Południe, Księga III
- serial kostiumowy

05:50 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

05:55 Podróże z historią
06:35 M jak miłość - serial TVP 
07:35 Sułtani westernu 

- komedia, prod. USA
09:40 Ostoja - magazyn 
10:20 Rodzinne oglądanie

- Legendarne lemury 
z Madagaskaru

11:10 Makłowicz w podróży 
11:45 Gwiazdy w południe 

- Nie do przebaczenia 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Sonda 2 
15:20 Na dobre i na złe 
16:20 Na sygnale - serial 
16:50 Pierwsza randka
18:00 Panorama 
18:55 Rodzinka.pl - serial 
20:05 Kabaretowy Klub 

Dwójki na wakacjach 
w tropikach 

20:55 Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach 
w wielkim mieście 

22:00 Ukryta strategia 
- dramat, prod. USA, 
2007, reż. Robert 
Redford, Jan Wilkans, wyk. 
Meryl Streep, Tom Cruise, 
Andrew Garfi eld, Robert 
Redford 

23:45 The Best Of Szalom 
na Szerokiej 
- koncert 

01:15 Do szpiku kości 
- dramat, prod. USA, 
2010, reż. Debra Garnik, 
wyk. Jennifer Lawrence

03:00 Lajk! 
03:20 Nie do przebaczenia 

- western, prod. USA, 
1960, reż. John Houston, 
wyk. Burt Lancaster, 
Audrey Hepburn, Audie 
Murphy, John Saxon 

05:25 Zakończenie dnia

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

- magazyn ogrodniczy 
08:25 Akademia ogrodnika
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

- magazyn 
11:00 Dom marzeń  
12:00 Co za tydzień - magazyn 
12:30 Kobieta na krańcu 

świata
13:05 Belle Epoque - serial
14:05 Władca pierścieni: 

Dwie wieże 
- fi lm przygodowy, 
Nowa Zelandia, USA, 
Niemcy, 2002, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Viggo 
Mortensen, Liv Tyler, Sean 
Astin, John Rhys-Davie

17:50 Gotowi na sezon 
18:00 Ugotowani 
19:00 Fakty
19:25 Sport, Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Opór - fi lm wojenny, 
USA, 2008, reż. Edward 
Zwick, wyk. Daniel Craig, 
Liev Schreiber, Jamie 
Bell, Alexa Davalos, Allan 
Corduner, Mia Wasikowska 

23:00 Pogromcy mafi i - fi lm 
sensacyjny, USA, 2013, 
reż. Ruben Fleischer, wyk. 
Sean Penn, Josh Brolin, 
Ryan Gosling, Nick Nolte, 
Emma Stone, Anthony 
Mackie, Giovanni Ribisi, 
Robert Patrick 

01:20 Sekrety lekarzy 
- reality show 

02:20 Revolution 
- serial S-F, USA 

03:20 Uwaga! 
- magazyn

03:40 Moc Magii
04:50 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata
08:45 Przygody Kota 

w butach
09:20 Nowe szaty króla 2: 

Kronk - Nowe wcielenie
10:55 Karate Kid 3
13:15 Ralf Demolka

- animacja 
 Osiłkowaty Ralph na 

co dzień jest czarnym 
charakterem w grze 
komputerowej... 

15:30 Moja macocha jest 
kosmitką - komedia 

17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Polsat SuperHit 

Festiwal 2017 Sopocki 
Hit Kabaretowy na bis

22:05 Dick i Jane: 
Niezły ubaw 
- komedia 

  Lata ciężkiej pracy 
Dicka Harpera wreszcie 
przynoszą rezultaty, gdy 
bohater zostaje wiceprez-
esem fi rmy Globodyne, 
światowego lidera na 
rynku medialnym. Ale po 
zaledwie jednym dniu 
pracy Dicka na nowym 
stanowisku, fi rma Globo-
dyne zostaje zniszczona 
przez konkurencję, a sam 
Dick zostaje na lodzie.

23:55 Dzień, w którym 
zatrzymała się Ziemia 

02:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne 
07:50 Którędy po sztukę 

- Katarzyna Kobro 
- magazyn 

08:00 Serialowa nostalgia 
- Banda Rudego Pająka 
- Alarm w mieście - serial 

08:45 Serialowa nostalgia 
- Do przerwy 0:1 

09:20 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny

09:55 80 milionów 
- fi lm sensacyjny 

11:55 W domu - fi lm TVP,
12:50 Rozmowy kon-

trolowane - komedia
14:40 Nienasyceni - magazyn 
15:15 Lech Majewski. Świat 

według Bruegela
16:15 Wakacje Sopocie 
17:00 Szlakiem miejsc 

niezwykłych - Pomniki 
Historii - Święta Góra

17:15 Niedziela z... Teresą 
Lipowską 

18:05 Niedziela z... 
Teresą Lipowską 
- Klucznik - dramat
prod. Polska, 1979,
reż. Wojciech Marczewski

19:35 Niedziela z... 
Teresą Lipowską 
- Znak - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1973

20:20 Sierpień w hrabstwie 
Osage - fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2013

22:25 Trzeci punkt widzenia 
22:55 Pegaz - Scena alternaty-

wna - Heart & Soul 
23:30 Nieobecność - fi lm 

dokumentalny
00:50 Teraz animacje! 

- Polska Kronika Non 
01:15 Kino nocne - Pora na 

czarownice - dramat 
03:15 The Toasters w CDQ

06:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

06:50 Co ludzie powiedzą?
08:05 Hotel Zacisze 

- fabularny
08:45 Ale numer! 

- program rozrywkowy
10:15 Wojciech Cejrowski. 

Boso - Etiopia
11:55 Bibliotekarze 

- serial przygodowy
12:50 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Bajka o 
tym, co wyruszył, 
by nauczyć się bać 
- familijny

14:00 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Trzy piórka 
- familijny

15:15 Ostatni legion 
- przygodowy

17:25 Zaginiony Świat: 
Jurassic Park 
- przygodowy

20:00 Zabójczy cel - fi lm akcji

22:00 International 
- thriller

00:15 Wikingowie 
- fabularny

01:15 Ale numer! 
- program
rozrywkowy

01:55 Z archiwum
policji 
- fabularny

02:30 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:10 Na jedwabnym 
szlaku

03:35 Biesiada
na cztery pory roku

04:20 Menu na miarę
- fabularny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

04:45 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

05:45 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

06:45 Mango - telezakupy
08:50 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
10:50 39 i pół - serial 

komediowy, Polska 
13:50 Wojny magazynowe 

Teksas 
14:20 Remontowy biznes 

braci Scott 
16:10 Agent Cody Banks II: 

Cel Londyn 
- fi lm przygodowy, USA, 
2004, reż. Kevin Allen, 
wyk. Frankie Muniz, An-
thony Anderson, Hannah 
Spearritt, Cynthia Steven-
son, Anna Chancellor 

18:15 Street Dance II 
- fi lm obyczajowy, Wielka 
Brytania, 2012, reż. Max 
Giwa, Dania Pasquini, 
wyk. Falk Hentschel

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

22:10 Czysty Geniusz 
- serial, USA 

23:10 Ucieczka
z Nowego Jorku 
- fi lm S-F, USA, 1981, 
reż. John Carpenter, 
wyk. Kurt Russell, 
Lee Van Cleef, Ernest Bor-
gnine, Donald Pleasence, 
Isaac Hayes, Season 
Hubley

01:15 Lista klientów - serial
02:20 Moc Magii
04:30 Druga strona medalu 
05:00 Koniec programu

06:00 Światowe rekordy 
Guinessa

07:00 Kacze opowieści
07:55 Garfi eld Show
08:10 High School Musical 2
10:35 Galileo
12:40 Powrót Różowej 

Pantery
 Słynny diament Różowa 

Pantera, skarb narodowy 
bliskowschodniego Lu-
gaszu, zostaje skradziony 
z muzeum. 

15:00 Zabójcze tornado
 Obcy atakują ziemię 

używając sztucznie 
wywoływanych elektro-
magnetycznych tornad. 

16:50 Zemsta Różowej 
Pantery

19:00 Galileo
20:00 Tajemnicza przesyłka
 Tommy Wick ma 

dostarczyć tajemniczą 
przesyłkę szefowi 
konkurencyjnego gangu. 

22:00 Don Jon 
- komedia

23:55 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

 Nowe odcinki najpopu-
larniejszego polskiego 
programu o funkcjonar-
iuszach Wydziału Ruchu 
Drogowego, pokazującego 
codzienną pracę patroli 
policyjnych w różnych 
miastach Polski.

00:55 Tuż przed tragedią
03:00 Disco Polo Life
 Program muzyczny prow-

adzony przez Martę Lele-
niewską. Oprócz muzyki, 
stałymi elementami Disco 
Polo Life są m.in. klipy 
specjalnie wybrane przez 
Zbyszka Perkowskiego.
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05:20 Telezakupy
06:00 Dr Quinn 
06:55 BBC w Jedynce Łowcy. 

W pętli sezonowych 
zmian - serial 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Elif - serial, prod. Turcja
09:35 Wspaniałe stulecie 
10:35 Dr Quinn - seria
11:30 Z ciemności - zobaczyć 

świat - dokumentalny 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca
12:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej przyrody 
- Namibia 

13:20 Natura w Jedynce 
- Cudowny świat przyrody

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:20 Teo-ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn 

16:00 Janosik - serial TVP 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat - serial TVP
17:55 Jaka to melodia? 
18:40 Zraniona miłość 

- serial, prod. Turcja, 2016 
19:30 Wiadomości 
20:05 TDP - kronika
20:20 Wichry wojny - serial
22:55 GOL - felieton
23:30 Komisja morderstw

- serial TVP 
00:30 Młodzi lekarze 

- telenowela 
dokumentalna TVP 

01:25 Greckie pocałunki 
- komedia

03:10 Debiutanci - fi lm 
obyczajowy

04:55 Notacje - Piotr Szulkin. 
Mój krajobraz

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Mam przepis na 
pielgrzymowanie

07:10 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:35 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
14:05 Najdziksze wyspy 

świata - Dzikie wyspy. 
Japonia - kraina
kontrastów 

15:10 M jak miłość - serial TVP 
16:10 Ojciec Brown 

- serial kryminalny
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 

20:05 Komedie po polsku 
- C. K. Dezerterzy 
- komedia

21:25 Rodzinka.pl 
- serial komediowy 
prod. TVP 

22:00 Czy świat oszalał?
- Równać w dół 
- fi lm dokumentalny

23:05 Kryminalne 
zagadki Las Vegas 
- serial kryminalny

00:50 Ukryta strategia 
- dramat, 
prod. USA, 2007

02:30 Równać w dół -
 fi lm dokumentalny

03:40 Kryminalne 
zagadki Las Vegas 
- serial sensacyjny, 
prod. USA, Kanada, 2012 

05:20 Zakończenie

05:30 Uwaga! 
06:00 Mango - telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy 
07:50 Gotowi na sezon 
08:00 Milionerzy  
08:35 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
09:35 Szkoła 
10:35 Ukryta prawda 
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 19 +
13:35 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku - Ciasto 

marchewkowe z karme-
lizowanymi jabłkami 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Projekt Lady 
- program rozrywkowy

21:55 Sekrety lekarzy
- reality show 

22:55 Ostre cięcie 
- program 
rozrywkowy

23:41 Żony Hollywood 
- program rozrywkowy

00:40 Co za tydzień 
- magazyn 

01:10 The Following 
- serial sensacyjny, 
prod. USA 

02:10 Uwaga! 
- magazyn
Polska

02:35 Moc Magii
03:55 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy 

- serial komediowy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
 Kamil z Antkiem bawią się 

w lesie. Wchodzą na drze-
wo. Nagle Antek spada z 
wysokości kilku metrów 
i leży nieprzytomny na 
ziemi. Kamil nie wie, 
co robić. Po namyśle 
chłopiec dzwoni pod 
numer alarmowy 112. 

12:20 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

16:40 Gliniarze - serial
17:40 Trudne sprawy
 W Sandomierzu mieszka 

Bożena Szymańska 
z trójką dzieci - Pauliną, 
Mateuszem i Oliwią. 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 MEGA HIT - Dzień, 
w którym zatrzymała 
się Ziemia 

22:15 Punisher: strefa 
wojny
- fi lm akcji

00:40 Bad Boys 
- komedia 
sensacyjna

03:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Tanie Dranie 
09:00 Mokry władca rozumu 
09:25 Jak mam na imię 

- dramat, prod. Argentyna, 
Brazylia, Hiszpania

11:30 Resortowe lato 
- Zmiennicy - serial TVP 

13:55 100 pytań do... 
Danuty Rinn 

14:40 Dzieci i ryby - komedia
16:35 Jak mam na imię 

- dramat
18:35 Portrety - Muzyka  
19:40 Studio Kultura
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Panorama kina 

polskiego - Czarny 
Czwartek. Janek 
Wiśniewski padł - dramat

22:10 Którędy po sztukę 
22:15 Usta Usta 
22:45 Studio Kultura

23:00 Kino nocne 
- Dotyk grzechu 
- dramat

01:10 Informacje kulturalne 
01:30 Panorama kina 

polskiego - Czarny 
Czwartek. Janek 
Wiśniewski padł
- dramat, prod. Polska, 
2011, reż. Antoni Krauze, 
wyk. Michał Kowalski, 
Marta Kalmus, Marta Hon-
zatko, Cezary Rybiński 

03:30 Deborah
- dramat,
 prod. Polska, 1995, 
wyk. Olgierd Łukaszewicz, 
Renata Dancewicz, Maria 
Pakulnis, Jerzy Zelnik, 
Bogusław Sochnacki, 
Adam Kamień

05:20 Teledysk

06:00 To moje życie!
07:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS:
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany anioł 
- telenowela

15:50 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

16:45 Ale numer! 
- program rozrywkowy

17:45 Gwiazdy 
lombardu 
- reality show

20:00 Rasa- katastrofi czny

21:45 Krzyk 3
- horror
Groteskowy zabójca 
rozpoczyna serię 
krwawych morderstw na 
planie fi lmowej adaptacji 
morderstw, które zdarzyły 
się w Woodsboro. 

00:20 Taki jest świat 
- program informacyjny

01:00 Ale numer! 
- program rozrywkowy

01:30 Kręcimy 
z gwiazdami

02:20 Biesiada na cztery 
pory roku

04:20 Menu na miarę 
- fabularny

04:45 Z archiwum policji 
05:10 Twój Puls - fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:30 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

06:30 Szpital - program 
obyczajowy 

07:25 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:25 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

09:25 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

10:25 Mango 
Telezakupy

12:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:00 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

14:00 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

15:00 Szpital - program 
obyczajowy 

16:00 Chirurdzy 
- serial, USA 

17:00 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Wielbicielka 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2002, reż. John 
Polson, wyk. Jesse 
Bradford, Erik Christensen, 
Shiri Appleby, 
Kate Burton, Clayne 
Crawford 

21:45 Lista klientów 
- serial, USA 

22:45 Masters of sex 
- serial, USA 

00:00 Ognista miłość III 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2014, 
reż. Ken Marino
Paul Rudd, wyk. June 
Diane Raphael, Ken 
Marino, Michael
Ian Black, Leslie Bibb 

03:45 Moc Magii
05:30 Koniec programu

06:00 Wszystko o psach
07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
09:00 Wszystko o psach
10:00 Twoja na zawsze
 Romantyczna historia 

o miłości biednej dziewcz-
yny i młodego majętnego 
architekta rozgrywająca 
się w najpiękniejszych 
plenerach i miastach 
Meksyku.

11:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

13:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 Hawaje 5-0
18:00 Detektywi w akcji 

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

 Sprzed osiedlowego 
sklepu zostaje porwane 
z wózka dziecko. Policjanci 
prowadzą intensywne 
poszukiwania, lecz zanim 
namierzają sprawcę, 
dziecko odnajduje się
 - podrzucone do Okna 
Życia. 

21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 Spadkobiercy
01:00 Tuż przed tragedią
02:05 Interwencja 

- magazyn 
02:30 TAK czy NIE
02:55 Polska 2017 - magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Telezakupy
05:55 Dr Quinn - serial, 

prod. USA, 1995 
06:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej przyrody 
- Namibia 

07:20 Natura w Jedynce 
- Cudowny świat przyrody

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Elif - serial, prod. Turcja
09:35 Wspaniałe stulecie 

- serial kostiumowy
10:35 Dr Quinn - seria
11:30 Obserwator - cykl 

reportaży
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca 
12:50 Relacja z uroczystości 

greckokatolickich 
św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Chrzanowie 
- relacja 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:20 Teo - ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn 
16:00 Janosik - serial TVP 
17:00 Teleexpress 
17:30 Komisariat - serial TVP
17:55 Jaka to melodia?
18:40 Zraniona miłość

- serial, prod. Turcja, 2016 
19:30 Wiadomości 
20:05 TDP - kronika
20:20 Rozdarte serca 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

22:20 El Principe 
- dzielnica zła - serial

23:15 Madame Tyson - fi lm 
dokumentalny

00:25 Wichry wojny - serial
03:00 Dom - serial TVP 
04:30 Notacje

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Starokatolicy 
w Szwajcarii - reportaż 

07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Barwy szczęścia

 - serial obyczajowy TVP 
11:35 Na dobre i na złe

 - serial TVP 
12:40 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
14:05 Włoska kuchnia 

jak u babci 
14:35 Afryka od kuchni
15:10 M jak miłość - serial TVP 
16:10 Ojciec Brown 

- serial kryminalny
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu
20:05 Kocham Cię, Polsko! 

21:50 Switch: Trudno 
być kobietą 
- komedia, prod. USA, 
1991, reż. Blake Edwards, 
wyk. Perry King, Ellen 
Barkin

23:45 Świat bez fi kcji 
- Bounty - w oku huraganu 
- fi lm dokumentalny

00:45 C. K. Dezerterzy 
- komedia
prod. Polska, Węgry, 
1985, reż. Janusz Majew-
ski, wyk. Marek Kondrat, 
Zoltan Bezerdy, Wiktor 
Zborowski

02:05 Zabójcze umysły 
- serial, prod. USA, 2007 

03:45 Bounty 
- w oku huraganu
- fi lm dokumentalny

04:35 Zakończenie

05:30 Uwaga! 
06:00 Mango - telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy
07:50 Doradca smaku
08:00 Milionerzy  
08:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

09:35 Szkoła 
10:35 Ukryta prawda
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 19 +
13:35 W-11 Wydział Śledczy

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła 
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital 
19:00 Fakty
19:35 Sport, Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku - Domo-

wa pizza z bialą kiełbasą 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Ostatni skaut - fi lm 
sensacyjny, USA, 1991, 
reż. Tony Scott, wyk. Bruce 
Willis, Damon Wayans, 
Chelsea Field, Noble Will-
ingham, Taylor Negron, 
Halle Berry 

23:05 Gran Torino - fi lm 
obyczajowy, USA, Niemcy, 
2008, reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, 
Christopher Carley, Bee 
Vang, Ahney Her, Brian 
Haley, Geraldine Hughes 

01:25 Pamiętniki wampirów 
- serial horror, USA 

02:30 Uwaga! - magazyn
02:55 Moc Magii
04:15 Nic straconego

06:00 Nowy dzień 
z Polsat News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy 

- serial komediowy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
 Rodzina Kuncewiczów 

gości w swoim domu 
ucznia z wymiany
- Kevina. 

13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów 
16:40 Gliniarze
17:40 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

20:10 Bad Boys 
- komedia sensacyjna

 Detektywi Marcus 
Burnett i Mike Lowrey 
z policyjnego wydziału an-
tynarkotykowego w Miami 
mają 3 dni na odnalezienie 
heroiny wartej sto 
milionów dolarów, która 
została skradziona z ich 
posterunku. Jedyną osobą, 
która może im pomóc, jest 
piękna Julie Matt, która 
potrafi  zidentyfi kować 
szefa gangu. 

22:45 21 - dramat 
kryminalny

01:30 Taxi 
- komedia 

03:25 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura 
08:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny 
08:20 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach 
08:50 Którędy po sztukę 

- Theo van Doesburg 
- magazyn 

09:05 Co mówią lekarze 
- fi lm krótkometrażowy 

09:40 Mój Nikifor - dramat, 
prod. Polska, 2004,
reż. Krzysztof Krauze, 
wyk. Krystyna Feldman, 
Roman Gancarczyk, Jerzy 
Gudejko, Jowita Miond-
likowska, Lucyna Malec, 
Katarzyna Paczyńska, 
Karolina Paczyńska, 
Magda Celówna

11:30 Resortowe lato 
- Zmiennicy 
- serial TVP 

13:55 100 pytań do... 

14:50 Kto nigdy nie żył... 
- dramat, prod. Polska

16:40 Informacje kulturalne 
17:05 Mój Nikifor

- dramat, prod. Polska, 
2004

18:55 Portrety - Sarid 
- fi lm dokumentalny 

20:00 Studio Kultura
20:20 Panorama kina 

światowego - Babcia 
Gandzia - komedia

21:55 Europa, Europa - Wiatr 
buszujący w jęczmieniu 
- dramat

00:10 Studio Kultura
00:20 Kino nocne - Na koniec 

świata - dramat
02:20 Steve Nash & Turntable 

Orchestra - fi lm 
03:35 Tylko strach - dramat
05:20 Teledysk

06:00 To moje życie!
07:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany
anioł 
- telenowela

15:50 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

16:45 Ale numer!
 - program rozrywkowy

17:45 Gwiazdy lombardu 
- reality show

20:00 Underworld: Bunt 
Lykanów - fi lm akcji

21:45 Rasa 
- fi lm katastrofi czny
Podczas wypoczynku na 
wyspie piątka przyjaciół 
zostaje zaatakowana przez 
stado agresywnych psów.

23:20 Mechanik: Czas zemsty 
- fi lm akcji

01:20 Ale numer! 
- program rozrywkowy

02:00 Biesiada na cztery 
pory roku

03:25 Na jedwabnym 
szlaku

04:20 Menu na miarę 
- fabularny

04:45 Z archiwum policji 
- fabularny

05:10 Twój Puls
- fabularny

05:35 Menu na miarę
- fabularny

05:40 Szpital - program 
obyczajowy 

06:40 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny 

07:25 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:25 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

09:25 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

10:25 Mango 
Telezakupy

12:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:00 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

14:00 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

15:00 Szpital - program 
obyczajowy 

16:00 Chirurdzy 
- serial, USA 

17:00 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Ucieczka z Los Angeles
- fi lm S-F, USA, 1996, 
reż. John Carpenter, 
wyk. Kurt Russell, 
A.J. Langer, Steve Bus-
cemi, Georges Corraface, 
Stacy Keach, Michelle 
Forbes, Pam Grier, Cliff  
Robertson, Valeria Golino, 
Peter Fonda 

22:10 Strefa zrzutu 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1994, reż. John 
Badham, wyk. Wesley 
Snipes, Gary Busey, 
Yancy Butler, Michael 
Jeter, Corin Nemec, 
Kyle Secor 

00:20 Czysty Geniusz - serial 
01:25 Moc Magii
03:35 Druga strona medalu 
05:05 Koniec programu

06:00 Wszystko o psach
07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
09:00 Wszystko o psach
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
13:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 Hawaje 5-0
 McGarrett poznaje Ethana, 

13-latka, zatrzymanego 
za wywołanie rozróby na 
komendzie policji. Ethan 
wyznaje McGarrettowi, 
że bardzo martwi się 
o swojego ojca, który 
zniknął bez wieści. 

18:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

19:00 Policjantki
i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny

 Młoda dziewczyna 
podczas joggingu w parku 
zostaje oblana kwasem 
przez zamaskowanego 
mężczyznę. Trop prowadzi 
do dawnego kolegi z pra-
cy, będącego od pewnego 
czasu jej namolnym adora-
torem. 

21:00 Androidcop
22:50 Śmierć na 1000 

sposobów
23:50 Spadkobiercy
00:50 Sekrety Sąsiadów
01:50 Interwencja - magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Telezakupy
05:50 Dr Quinn 
06:50 Natura w Jedynce

- Enklawy dzikiej przy-
rody - Yellowstone

07:20 Natura w Jedynce 
- Cudowny świat przyrody

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Elif - serial, prod. Turcja
09:35 Wspaniałe stulecie

- serial kostiumowy
10:35 Dr Quinn
11:30 Obserwator 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda - magazyn 
12:30 Magazyn Rolniczy 
12:45 Natura w Jedynce
13:50 Piłka nożna - Turniej Mis-

trzów Bayern Monachium 
- Arsenal Londyn

14:55 Wiadomości 
16:45 Fundusze Europejskie 
17:00 Teleexpress 

17:30 Komisariat 
- serial TVP

17:55 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

18:40 Zraniona miłość 
- serial, prod. Turcja

19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 TDP - kronika
20:15 Pogoda 
20:20 Piłka nożna - el. Ligi 

Mistrzów: Legia Warszawa 
- IFK Mariehamm

22:55 Pola Negri. Życie 
Gwiazdy - fi lm

00:05 Boisko bezdomnych 
- fi lm obyczajowy

02:10 Naszaarmia.pl
02:35 El Principe 

- dzielnica zła - serial
03:30 Fidel Castro: nieznane 

taśmy - dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Kamienica
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:40 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
14:05 Włoska kuchnia

jak u babci 
14:35 Afryka od kuchni 

- cykl dokumentalny
15:10 M jak miłość 

- serial TVP 
16:10 Ojciec Brown 

- serial kryminalny
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 

20:05 Kino relaks
 - Prawie po ślubie 
- komedia romantyczna, 
prod. USA, 2013, reż. Mark 
Griffi  ths, wyk. Danielle 
Panabaker

21:50 Pierwsza randka
22:55 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
23:55 Switch: Trudno być 

kobietą - komedia, 
prod. USA, 1991, reż. Blake 
Edwards, wyk. Perry King, 
Ellen Barkin

01:50 Dzienniki z Niebieskiej 
Szkoły - fi lm 

02:55 Tbilisi od świtu 
do zmierzchu 

03:50 Płocka Noc Kabaretowa 
2013 - program 
rozrywkowy 

05:10 Zakończenie dnia

05:30 Uwaga! - magazyn
06:00 Mango - telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
07:50 Doradca smaku-Domo-

wa pizza z bialą kiełbasą 
- program 

08:00 Milionerzy  
08:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

09:35 Szkoła 
10:35 Ukryta prawda 
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 19 +
13:35 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje
16:00 Szkoła 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital 
19:00 Fakty 
19:35 Sport, Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Dom marzeń 
21:55 Odważna 

- fi lm sensacyjny, 
USA, Australia, 2007, 
reż. Neil Jordan, 
wyk. Jodie Foster, Terrence 
Howard, Nicky Katt, 
Naveen Andrews, Mary 
Steenburgen 

00:25 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:30 Wybrani 
- serial, USA 

02:30 Volta - kulisy
produkcji 

02:55 Uwaga! 
- magazyn

03:20 Moc Magii
04:40 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy 

- serial komediowy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy

 Karim i Izabela mają 
zamiar pobrać się. Nie 
cieszy to jednak Grażyny, 
matki Izabeli. Jej przyszły 
zięć jest zupełnie nie 
w jej guście.

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
 Jan Bednarek mieszka 

wraz z żoną Dorotą
i dwójką dzieci - Emilią 
i Łukaszem w niezbyt 
dużym mieszkaniu. 

13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn

16:40 Gliniarze - serial
 Położna jednego ze 

szpitali położniczych 
znika w tajemniczych 
okolicznościach. 
Detektywi podejrzewają, 
że w szpitalu dochodzi do 
nielegalnych zabiegów, 
jednak wszystko wydaje 
się być otoczone zmową 
milczenia. 

17:40 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy, prod. Polska

20:40 Taxi - komedia 
22:25 Sekstaśma 

- komedia 
00:40 Big Love - melodramat
02:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura
08:00 Którędy po sztukę 

- Theo van Doesburg 
08:10 Wydarzenie aktualne
08:45 Zimne ognie - fi lm TVP 
09:45 Pestka - melodramat
11:30 Resortowe lato 

- Zmiennicy - serial TVP 
13:55 100 pytań do...

Jerzego Maksymiuka 
14:40 Bajki na dobranoc 

- dramat, prod. Polska
16:10 Wystrzał - fi lm TVP 
17:35 Kierunek Wisła
18:05 Pestka - melodramat, 

prod. Polska, 1995, reż. 
Krystyna Janda

19:45 Studio Kultura
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Więcej niż fi kcja - Dybuk. 

Rzecz o wędrówce dusz 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, 2015

22:00 Wieczór kinomana 

22:10 Wieczór kinomana 
- Witaj smutku
 - fi lm obyczajowy, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 1958, reż. Otto 
Preminger, wyk. Deborah 
Kerr

23:50 Studio Kultura
00:05 Alfabet Polskiego 

Performance 
00:50 Kino nocne

 - Warszawa 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2003

02:45 Informacje kulturalne 
03:10 Wieczór kinomana

- Wstęp do fi lmu 
03:20 Wieczór kinomana 

- Witaj smutku 
- fi lm obyczajowy

05:05 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie!
07:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny
 - fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł - telenowela

15:50 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

16:45 Ale numer! 
- program rozrywkowy

17:45 Gwiazdy 
lombardu 
- reality show

20:00 G.I. Jane - fi lm akcji

22:30 Hooligans 3 
- fi lm akcji
Były przywódca ekipy chu-
liganów powraca po latach 
do wschodniego Londynu, 
aby odszukać mordercę 
młodszego brata i wymi-
erzyć sprawiedliwość.

00:15 American Horror 
Story: Sabat 
- fabularny

01:10 Ale numer! 
- program rozrywkowy

01:50 Taki jest świat 
- program informacyjny

02:25 Na jedwabnym 
szlaku

04:20 Menu na miarę 
04:45 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę

- fabularny

05:30 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy 

06:30 Szpital - program 
obyczajowy 

07:25 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:25 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

09:25 Dr House 
- serial obyczajowy, USA 

10:25 Mango 
Telezakupy

12:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy 

14:00 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

15:00 Szpital - program 
obyczajowy 

16:00 Chirurdzy
- serial, USA 

17:00 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Alive: Dramat 
w Andach - fi lm 
katastrofi czny, USA
1992, reż. Frank Marshall, 
wyk. Ethan Hawke, 
Vincent Spano, Josh 
Hamilton, Bruce Ramsay, 
John Haymes Newton 

22:35 The Following - serial
23:40 Slipstream 

- fi lm obyczajowy, 
USA, 2007, reż. Anthony 
Hopkins, wyk. Anthony 
Hopkins, Stella Arroyave, 
Christian Slater, John 
Turturro, Michael 
Clarke Duncan, Jeff rey 
Tambor

01:45 Moc Magii
03:55 Druga strona medalu 

- talk show 
04:55 Koniec programu

06:00 Wszystko o psach
07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper: Szkoła

 postrachu
09:00 Wszystko o psach
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

13:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

 Jaskowska próbuje wymóc 
na synu większą od-
powiedzialność. Mariusz 
niewiele sobie z tego robi 
i próbuje wywołać w niej 
poczucie winy. Tymczasem 
Morawska na patrolu jest 
w świetnym humorze. 

14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze

17:00 Hawaje 5-0 - serial
 Na Uniwersytecie Oahu 

w kadzi z kwasem zostaje 
znalezione ciało profesora 
Cutlera. 

18:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

19:00 Policjantki 
i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Meteor kontra Ziemia
 Deszcz ogromnych mete-

orów nadciąga w kierunku 
Ziemi, grożąc całkowitą 
jej zagładą. 

22:55 Śmierć na 1000 
sposobów

23:55 Spadkobiercy
00:55 Sekrety Sąsiadów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL TVP KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT KOMEDIODRAMAT KOMEDIA KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY

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

czwartek 20 lipca

05:15 Telezakupy
05:55 Dr Quinn 
06:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej przyrody 
- Głębiny mórz 

07:20 Natura w Jedynce
 - Cudowny świat przyrody

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Elif - serial, prod. Turcja
09:35 Wspaniałe stulecie 

- serial kostiumowy
10:35 Dr Quinn - serial 

obyczajowy, prod. USA
11:30 Obserwator 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda

 - magazyn 
12:35 Smaki polskie 
12:50 Natura w Jedynce 

- Enklawy dzikiej przyrody 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:20 Teo-ria smaku 

15:55 Czarne chmury 
- serial TVP 

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat - serial TVP
17:55 Jaka to melodia?
18:40 Zraniona miłość - serial
19:30 Wiadomości 
20:05 TDP - kronika
20:20 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
21:15 Sprawa dla reportera 
22:05 Sekundy, które 

zmieniły życie - reportaż 
22:30 Uwikłani - serial 
23:30 Ręka fryzjera - fi lm 
00:30 American Pie 

- komedia
prod. USA, 1999 

02:20 Sprawa dla reportera 
03:15 Przystań - fi lm TVP 
04:45 Notacje

05:55 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:30 Sonda 2
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
11:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:40 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:10 Zaufaj mi, jestem 

lekarzem
15:10 M jak miłość - serial TVP 
16:10 Ojciec Brown 

- serial kryminalny
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu
20:05 VIII Płocka Noc Kaba-

retowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 

21:30 Jak w czeskim 
fi lmie - Homolkowie 
na urlopie - komedia, 
prod. Czechosłowacja, 
1972, reż. Jaroslav 
Papousek

23:05 Słodycz życia 
- komedia romantyczna, 
prod. USA, 2013

00:45 Prawie po ślubie 
- komedia romantyczna, 
prod. USA, 2013, reż. Mark 
Griffi  ths, wyk. Danielle 
Panabaker

02:25 Art Noc: Koncert Jarom-
ira Nohavicy i Andrzeja 
Sikorowskiego - “Gdyby 
ludzie słuchali piosenek” 
- widowisko 

03:25 Licencja na 
wychowanie - serial 

04:30 Zakończenie dnia

05:30 Uwaga!
06:00 Mango - telezakupy
07:05 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
07:50 Doradca smaku
08:00 Milionerzy  
08:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
09:35 Szkoła 
10:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 19 +
13:35 W-11 Wydział Śledczy 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital 
19:00 Fakty
19:35 Sport, Pogoda
19:50 Uwaga! 

- magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

21:55 Gliniarz z metropolii 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Thomas Carter, 
wyk. Eddie Murphy, Kim 
Miyori, Art Evans, James 
Carpenter, Michael 
Rapaport 

00:20 Ostatni skaut - fi lm 
sensacyjny, USA, 1991, 
reż. Tony Scott, wyk. Bruce 
Willis, Damon Wayans, 
Chelsea Field, Noble 
Willingham

02:35 Uwaga! - magazyn
03:00 Moc Magii
04:20 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski 

i Partnerzy 
- serial komediowy

09:50 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
 Karolina i Andrzej 

postanawiają pobrać się. 
Decyzję o małżeństwie 
podjęli także ze względu 
na naciski rodziny. 

13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja 

- magazyn 
16:30 Gliniarze
17:30 Trudne sprawy
18:30 Wydarzenia
19:00 Ceremonia otwarcia 

World Games 2017

21:15 Galerianki 
- dramat

 Galerie handlowe 
- współczesne świątynie 
konsumpcji, kolorowe 
wystawy, błyszcząca biżu-
teria, drogie kosmetyki 
i najmodniejsze ciuchy. 
W takich miejscach Milena 
i jej przyjaciółki spędzają 
wolny czas. 

22:55 Bez litości: 
Walka wręcz

 Ruch na ulicy 
w Seattle zostaje
wstrzymany przez 
wyjątkowo powoli 
pracujących robotników 
drogowych. 

00:55 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura 
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Dezerterzy - Zamilska
08:55 Pavoncello - fi lm TVP 
09:35 Bo oszalałem dla niej 

- komediodramat
prod. Polska, 1980

11:30 Resortowe lato - Układ 
krążenia - serial TVP 

13:00 100 pytań do... 
- Juliusza Machulskiego 

13:50 Rekord świata 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1977, reż. Filip Bajon, wyk. 
Marcin Troński, Grażyna 
Staniszewska, Jan Pietrzak

15:05 Koniec wakacji
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2004, 
reż. Marcin Krzyształow-
icz, wyk. Anna Szymczak, 
Beata Fudalej

16:35 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

16:50 Bo oszalałem dla niej 
- komediodramat 

18:40 Świat w dokumencie 
- Cartier, małe czerwone 
pudełko 

19:45 Teraz animacje! 
- Polska Kronika Non 

20:00 Studio Kultura
20:20 Filmy, które zmieniły 

Amerykę - Wszystko
o Ewie - dramat

22:45 Klasyka polskiego 
dokumentu - Chemia
- fi lm dokumentalny

23:55 Studio Kultura
00:20 Kino nocne

 - Bejbi blues 
- fi lm obyczajowy

02:15 Rozdroże cafe - dramat
04:15 Eurokultura - magazyn
04:40 Teledysk
05:45 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie!
07:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

08:00 Nash Bridges 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany
anioł - telenowela

15:50 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

16:45 Ale numer! 
- program rozrywkowy

17:45 Gwiazdy 
lombardu - reality show

20:00 Jak ugryźć 10 milionów 
- komedia

22:05 Operacja Słoń 
- komedia
Wojna w Wietnamie. 
Amerykańscy żołnierze 
transportują do małej 
wioski kilkutonowego 
słonia.

00:15 International 
- thriller

02:30 Ale numer! 
- program rozrywkowy

03:15 Z archiwum 
policji 
- fabularny

03:40 Na jedwabnym 
szlaku

04:30 Taki jest świat 
- program informacyjny

05:10 Na jedwabnym 
szlaku

05:35 Menu na miarę
- fabularny

05:30 Ukryta prawda 
- magazyn
obyczajowy 

06:30 Szpital - program 
obyczajowy 

07:25 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:25 39 i pół - serial
 komediowy, Polska 

09:25 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

10:25 Mango Telezakupy
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:00 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:00 Szpital - program 
obyczajowy 

16:00 Chirurdzy 
- serial, USA 

17:00 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Książę i ja III: 
Królewski miesiąc 
miodowy
- komedia, USA, 2008, 
reż. Catherine Cyran, 
wyk. Kam Heskin, Chris 
Geere, Adam Croasdell, 
Jonathan Firth

21:55 Kości - serial, USA 
22:55 Fatum

 - fi lm horror, USA, 
2005, reż. Walter Salles, 
wyk. Jennifer Connelly, 
John C. Reilly, Tim Roth, 
Dougray Scott, Pete 
Postlethwaite 

01:10 Mroczny sekret Holly-
wood - fi lm dokument, 
USA, 2014, reż. Amy Berg, 
wyk. Evan Henzi

03:05 Moc Magii
05:15 Koniec programu

06:00 Wszystko o psach
07:00 Kacze opowieści
07:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
08:00 Kacze opowieści
08:30 Kacper: Szkoła 

postrachu
09:00 Wszystko o psach
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
13:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 Hawaje 5-0 - serial
 Ktoś w środku nocy n

apada China Ho w jego 
domu, faszeruje go 
narkotykami, przebiera 
w więzienne ubranie, a 
następnie przerzuca do 
więzienia Halawa. 

18:00 Detektywi w akcji 

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Patriota 
- thriller

 Kiedy samozwańczy 
oddział milicji ludowej pod 
wodzą Floyda Chisuma 
rozpuszcza błyskawicznie 
mutujący śmiertelny 
wirus, całej Ameryce grozi 
biologiczny kataklizm. 

22:55 Śmierć na 1000 
sposobów

23:55 Spadkobiercy
00:55 Sekrety Sąsiadów
01:55 Interwencja 

- magazyn reporterów 
02:20 Graffi  ti
02:35 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TRZEBIEL 
7 lipca przy 
Ośrodku Kultury 
w Trzebielu 
już po raz 
drugi odbyła 
się impreza 
sportowa 
pod nazwą 
Księga Małych 
Rekordzistów.

Przez dwa pierwsze tygodnie 
wakacji ośrodek kultury 
organizuje różne zajęcia 
dla najmłodszych. I podob-

nie, jak w roku ubiegłym, 
zorganizowano rywalizację 
w dziesięciu konkurencjach

W tym roku na liście 
nowych rekordzistów zna-
leźli się:
- Ania Cegielska - skakanie 
na skakance (obiema nogami 
razem) - 2 min i 1 sekunda;
- Nicola Jarosz - bieg dla 
dziewczynek 200 metrów - 
32 sekundy 58 setnych
- Maksym Rogoziński - 
przejście z jajkiem na łyżce 
30 metrów na czas - 9 sekund
- Mateusz Aniśkiewicz - 
konkurs wiedzy o gminie 
Trzebiel - 6 prawidłowych 

odpowiedzi
- Wiktoria Węglarz - kręce-
nie hula-hop - 1 godzina 2 
minuty i 38 sekund
- Nicola Jarosz - bieg w wor-
ku na czas - 30m - 12 sekund
- Mateusz Aniśkiewicz - żon-
glowanie piłką na czas - 15 
sekund.

- Obok rywalizacji 
sportowych dzieci mogły 
skorzystać z darmowej zjeż-
dżalni, waty cukrowej i kieł-
baski z grilla - mówi Mał-
gorzata Cegielska, dyrektor 
ośrodka. - Mamy nadzieję, że 
w kolejnym roku będą nowe 
rekordy. ATB

Rywalizacja małych rekordzistów

Dzięki konkursowi wiedzy o Trzebielu dzieci mogły dowiedzieć się czegoś nowego o swojej 
gminie fot. nadesłane Biegi w workach cieszyły się dużym powodzeniem fot. nadesłane

W 25. jubileuszowym 
biegu sztafetowym 
z Cottbus do Zielonej 
Góry z powodzeniem 
wystartowali 
reprezentanci Żary 
Runners Team.
Spośród 69. ekip zgłoszonych do 
biegu, dwie pochodziły z Żar. Szta-
feta Zettler Electronics Żary Run-
ners Team zajęła piąte miejsce z cza-
sem 6.23:19. W jej składzie pobiegli: 
Magda Oleksyk, Krzysztof Cieślak, 
Bartosz Grzegorczyk, Mateusz Wisz 
i Miłosz Popko. W tej imprezie 
brali udział po raz czwarty. Drugi 
zespół - AK Anatol Żary Runner 
Team - składający się w większości 
z debiutantów w tym akurat biegu, 
zajął 36. pozycję w klasyfikacji, koń-
cząc bieg tuż po ośmiu godzinach.

Pięcioosobowe drużyny mia-
ły do pokonania stukilometrowy 
dystans. Regułą biegu jest to, że 
przynajmniej jeden zawodnik musi 
mieć ukończone 50 lat, a w składzie 
drużyny musi być przynajmniej jed-
na kobieta. Tak jest niezmiennie od 
ćwierć wieku. Trasa podzielona była 
na czternaście odcinków o różnej 

długości, a każdy członek sztafety 
musiał przebiec minimum dwa. 

- Utrzymaliśmy wynik z tam-
tego roku, zajmując po raz kolejny 
piąte miejsce - mówi Marcin Hak-
man, prezes klubu Żary Runners 
Team. - Ale ciągle mamy nadzieję 
na pierwszą lokatę.

Biegają i organizują
Żarscy biegacze startują w wielu 
imprezach, nie tylko w najbliż-
szej okolicy. Poza tym klub Żary 
Runners Team organizuje imprezy 
biegowe w mieście. Cieszą się 
one stale rosnącą popularnością. 
Już we 23 września, po raz trzeci 
odbędzie się Cross Górski po Zie-
lonym Lesie.

- Przygotowania w toku, 
zostały jeszcze dwa miesiące, 
a już wiemy, że na starcie stanie 
siedmiuset biegaczy i lista uczest-
ników jest już zamknięta - mówi 
Marcin Hakman.

Większość pochodzi z Żar i z 
terenu naszego województwa, ale 
są także reprezentanci Szczecina, 
czy Wrocławia, a także biegacze 
z Niemiec. 

Andrzej Buczyński

BIEGI Dobry występ żarskich biegaczy

Pobiegli między ratuszami

W imprezie wzięły udział dwie sztafety żarskich biegaczy fot. Marcin Mondorowicz / Żary Runners Team
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Za tydzień, 
w sobotę  
22 lipca, odbędzie 
się kolejna 
cotygodniowa 
impreza biegowa 
w Zielonym Lesie. 
Żarscy biegacze 
mają nadzieję 
na nowy rekord 
frekwencji.

Co tydzień w sobotni pora-
nek o godzinie 9.00 zbiera 
się kilkudziesięcioosobowa 
grupa amatorów biegania. 
Pięciokilometrowe parkru-
nowe biegi odbywają się na 
całym świecie. 

- Pomysł bicia rekor-
du frekwencji powstał pod-
czas organizacji setnego 
parkrunu - mówi koordy-
nator Przemysław Bosak. 
- W biegu wzięło udział 155 
uczestników.

Zarówno biegacze, 
jak i wolonatariusze po-
magający przy organizacji, 
mają nadzieję, że w tym 
roku rekord zostanie pobity.

To nie wyścigi
Wyznaczoną trasę można 
pokonać na wiele sposo-
bów. Nie musi to być sprint 
w pogoni za najlepszym 
czasem, chociaż wielu bie-
gaczy ciągle dąży do popra-
wy własnych rezultatów. 
Trasę można przetruchtać 
albo nawet przejść w odpo-
wiednim dla siebie tempie. 

- Parkrun jest inicja-
tywą, której głównym zało-
żeniem jest przede wszyst-
kim poprawa i utrzymanie 
kondycji fizycznej, a nie 
ściganie się - mówi Prze-

mysław Bosak. - Mierzone 
czasy są raczej poglądową 
informacją dla biegaczy, 
aby wiedzieli jak kształtuje 
się ich forma.

Parkrun globalnie nie 
kładzie nacisku na rywali-
zację pomiędzy uczestnika-
mi biegów. Ma być zachętą 
do aktywnego spędzania 
czasu.

Każdy może pobiec
Nie ma ograniczeń cza-
sowych, ani wiekowych. 
Dlatego wiele osób chęt-
nie uczestniczy w tym bie-
gu. Można zarejestrować 
się w systemie na stronie 
www.parkrun.pl, ale nie 
jest to konieczne, żeby 
pobiegać.

Biorąc pod uwagę 

wielkość Żar, to liczba bie-
gaczy - w porównaniu do 
innych parkrunów w Pol-
sce - jest całkiem spora. 
Chociaż, jak podkreśla 
koordynator żarskiego par-
krunu, do do innych krajów 
jeszcze nam daleko. Orga-
nizatorzy zapraszają całe 
rodziny. Seniorów również. 
W innych krajach niko-

go nie dziwi, że biegają 
osiemdziesięciolatkowie 
i to z całkiem dobrymi 
czasami.

Żarska trasa jest jed-
ną z trudniejszych. W wie-
lu przypadkach parkruny 
odbywają się w parkach 
miejskich po nawierzchni 
raczej płaskiej. Tu za to 
mamy bardzo urozmaicony 

i malowniczy teren, który 
cieszy oczy.

Turystyka parkrunowa
Popularność parkrunów 
na świecie spowodowa-
ła, że uczestnicy biegają 
w różnych miejscach. Czy 
to będąc na urlopie, czy też 
specjalnie odwiedzając ta-
kie imprezy. Są tacy, którzy 
chcą odwiedzić wszystkie 
parkruny w danym kraju, 
albo wszystkie zaczynające 
się na daną literę. Dlatego 
też niedawno po Zielonym 
Lesie biegali na przykład 
Australijczycy. Co jakiś 
czas w Żarach biegają go-
ście z Anglii, czy Irlandii. 

Bieg z niespodziankami
Dwusetny parkrun odbę-
dzie się w szczególnie od-
świętnej oprawie. 

- Uczestnicy biegu 
otrzymają wejściówki na 
basen miejski, będą do-
datkowe atrakcje dla dzieci 
- mówi Przemysław Bosak. 
- Zaplanowaliśmy też mini-
-gadżety biegowe. 

Andrzej Buczyński

BIEGI Jubileuszowy parkrun w Żarach

200 tygodni biegania

Dla biegaczy nie ma złej pogody, czy pory roku. A już najmłodszym można wszczepić zamiłowanie do aktywności fizycznej
fot. Andrzej Buczyński

 Parkrun jest 
inicjatywą, 

której 
głównym 
założeniem 
jest przede 
wszystkim 
poprawa 
i utrzymanie 
kondycji 
fizycznej.

AUTOREKLAMA
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ŻARY
• 1 Maja 10 Pemon
• Bohaterów Getta 25 Alfa
• Bohaterów Getta 25 Piotruś
• Bolesława Chrobrego Żabka
• Buczka 9 Okna i drzwi
• Buczka 16 Bistro
• Buczka 25 Przedwojski
• Chopina 26/8 Flomar
• Częstochowska Kiosk
• Domańskiego Bar
• Emilii Plater 8 Fotolab
• Górnośląska 12 Termak
• Górnośląska 17 Adams 
• Górnośląska 27 OHP
• Centrum Handlowe
• Jagiellońska 21 Bricomarche
• Jagiellońska 36 Żabka
• Jagiellońska 7 Żabka
• Kaczy Rynek Kiosk
• Katowicka Joker
• Katowicka 1c FIAMP
• Katowicka 9 Radzik
• Kaufland Kiosk
• Kąpielowa Piotrowska kiosk
• Kilińskiego 41 Arteks
• Kurpińskiego 25 Salonik 

prasowy
• Ludowa Kiosk przy Iglaku
• Ludowa Warsztat Samochodowy
• Małopolska 5 „Grabowska”
• Męczenników Oświęcimskich 

Kiosk
• Męczenników Oświęcimskich 

197/13 Tequila
• Męczenników Oświęcimskich 

24 Poranek
• Moniuszki Lotos
• Moniuszki 11 Sklep Medycz-

ny „Provita”
• Moniuszki 11 - Pasaż Handlo-

wy - „Hayduk”
• Moniuszki 36 Pralnia Wyderka
• Moniuszki 64 Stacja Paliw 

Wagner
• Ogrodowa 2a „Werstler”
• Okrzei 9 Rolmasz
• Okrzei 9 Rolbud
• Okrzei 10 Żabka
• Okrzei 36 Kiosk
• Okrzei 60 Alfa Plus
• Okrzei 67 Piekarnia Matysa
• Okrzei 72 Olin
• Okrzei 73 Żabka
• Okrzei 80 „Garlewski”
• Paderewskiego Olin
• Paderewskiego 5 U Czarnej
• Piastowska Stacja Paliw
• Pl. Inwalidów 9a Sklep Meb-

lowy „Salex”
• Pl. Łużycki Kiosk
• Pl. Pionierów Ziemi Żarskiej 

2 Art-Meble
• Podchorążych 5 Sklep AS
• Podchorążych 14 Biuro Nie-

ruchomości „Atut”
• Podchorążych 38 Fiamp
• Podchorążych 46 a Grodzcy
• Podchorążych 8 Grodzcy
• Podwale 14 Fiamp
• Podwale 14 - Biuro rachun-

kowe
• Podwale 14E RTV Zakrzewski
• Podwale przy EKO kolporter
• Pomorska 18 sklep spoż.
• Przeładunkowa 1 Basztabin
• Rynek Kiosk
• Skarbowa ZOZ Anima
• Skarbowa Hotel Anatol

• Słowackiego 4 Stacja Dan-Pol
• Słowackiego 4 Auto-Serwis 

„Expres”
• Słowiańska Sklep Maks
• Słowicza 44 Pawilon Glonia
• Strefa Przemysłowa Chmal
• Szpitalna Kwiaciarnia
• Szpitalna 9 Kiosk
• Szpitalna 12 Zakład Pogrze-

bowy Augustyniak
• Szymanowskiego 1 Kiosk
• Szymanowskiego 8 Impuls
• Szymanowskiego 

Kiosk(Biedronka)
• Targ Miejski Kiosk Ocipka
• Tesco Kiosk
• Tunelowa 1 KGH Węgiel
• Ułańska 8 Księgarnia
• Wieniawskiego 12 Żabka
• Wieniawskiego 3 Fiamp
• Wieniawskiego 3B Przychod-

nia „Pod Topolami” - fizyko-
terapia

• Witosa 28 Sklep spoż. - przem.
• Wojska Polskiego 29b Korsak
• Wojska Polskiego Tequila
• Zawiszy Czarnego Wasiak
• Zgorzelecka 19 Sklep Spo-

żywczo-Handlowy
• Żagańska 12 Gloria - Zakład 

Usług Pogrzebowych
ŻARY-KUNICE

• Grunwaldzka Julka
• Grunwaldzka GS
• Grunwaldzka Słoneczko
• Lelewela Stacja Paliw
• Szklarska 27 Sklep

JASIEŃ
• Jana Pawła II Słoneczko
• Jana Pawła II 13 Kiosk

• Kościuszki Wasiak
• Kościuszki Sklep
• Kościuszki 2 Kiosk
• Lubska 1 Kiosk
• Lubska 3 Działkowiec
• Pl. Wolności 12 Fiamp
• Powstańców 25 Sklep
• Tarnopolska Dan-Pol
• Tenisowa 1 Sklep
• Wesoła 1 Jubo-Trans

LIPINKI ŁUŻYCKIE
• Główna Urząd Gminy
• Piaskowa sklep
• GS Sklep
• Żarska 5 Orlen

LUBSKO
• Chopina 2 Fiamp
• Dworcowa 2 Hufiec Pracy
• Głowackiego 3 Wójcicki
• Krakowskie Przedmieście  

Bombonierka
• Pl. Wolności 21 Żabka
• Poznańska Lewiatan
• Przemysłowa 8 Opaliński
• Przemysłowa 46 Centrodach
• Przemysłowa 56 Sklep Meb-

lowy „Salex”
• Reja 22 Żabka
• Staffa 7 Bolek i Lolek
• Staffa 9 Fiamp
• Warszawska 61 Stacja Paliw
• XX lecia PRL 89 Bricomarche

URZĘDY I INSTYTUCJE
PUBLICZNE

• Pogotowie Żary, Lubsko,
• Policja Żary, Lubsko, Jasień, 

Trzebiel
• Starostwo Powiatowe Żary
• Straż Żary, Lubsko
• Szpital 105 Żary,

• Urząd Gminy Żary
• Urząd Pracy Żary
• Urząd Pocztowy Osadników 

Wojskowych Żary
• Urząd Miejski Lubsko
• Organizacja Pracodawców 

Ziemi Lubuskiej
POWIAT ŻARSKI

• Grabik Kasand
• Grabik 85 Ratajczyk
• Łaz 50 Sklep na górce
• Łaz 22 Sklep Balak 
• Marszów Jupinea - gospodar-

stwo szkółkarskie
• Mirostowice Dolne Pl. Kościelny
• Mirostowice Dolne Wartęga
• Mirostowice Dolne ul. Kolejowa 

Kamil
• Olbrachtów Sklep spożywczy
• Sieniawa Żarska 17 Pawilon
• Sieniawa Żarska 46 Frykas
• Sieniawa Żarska Salonik 

Prasowy „Natalia”
ŻAGAŃ

• Bema ABC
• Bracka Żabka
• Buczka 15 Kubuś
• Fredry Wołodkiewicz
• II Armii WP.  ABC
• Jana Pawła II 1 Dom Handlo-

wy Rolnik
• Kaufland Kiosk
• Keplera Żabka
• Keplera Olin
• Keplera Społem
• Kochanowskiego 26 Max
• Kochanowskiego Olin
• Kochanowskiego Hala Spor-

towa Kiosk
• Kochanowskiego 26

• Kolejowa 50 Płonka
• Konopnickiej Olin
• Konopnickiej 26 Żabka
• Kopernika 5a Olin
• Ks. Żaganny Olin
• Ks. Żaganny Fiamp
• Myśliwska 7 Halinka
• Nocznickiego 14b Kapustin
• Nocznickiego 34a Rawa
• Nowogródzka CPN Preem Pol.
• Przyj. Żołnierza 26 Nikola
• Przyjaciół Żołnierza 23 CPN 

Orlen
• Rybacka 38 Młodzieżowe 

Centrum Kariery
• Rynek Olin
• Rynek 36 Sklep Wielobranżowy
• Słowackiego 25 ABC
• Sosnowa ABC
• Sportowa 1 naprzeciwko EKO
• Sportowa 2 Zych
• Sportowa Fiamp
• Szkolna 39 Malinka
• Szprotawska 1 Fiamp
• Szprotawska 43B Media Press
• Tesco Kiosk
• Żelazna 1 Bar (Szpital 105) 
• Żelazna 12 Sklep spożywczy
• Żółkiewskiego 17 P.H. Im-

perium
• Żółkiewskiego 26a Delikatesy

URZĘDY I INSTYTUCJE
PUBLICZNE

• Szpital 105 Żagań
• Policja Żagań
• Straż Żagań
• Pogotowie Żagań
• Urząd Pracy Żagań
• Urząd Miejski Żagań

Tu dostaniesz MOJĄ GAZETĘ

Stelli, Angeliny, Marcela, Kamila
Dzień Łapania za Pupę

Włodzimierza, Bonawentury, 
Henryka, Dawida, Roksany
Dzień bez Telefonu Komórkowego

Mariki, Marii

Jadwigi, Bogdana, Anety
Ogólnopolski Dzień Tabaki

Emiliana, Szymona
Międzynarodowy Dzień Nelsona 
Mandeli

Radomiły, Makryny
Dzień Czerwonego Kapturka

Czesława, Małgorzaty, Hieronima
Międzynarodowy Dzień Szachów

Z KALENDARZA DYŻURY APTEK INFORMACJE - IMPREZY - WYDARZENIA

AUTOREKLAMA

ŻARY - DYŻUR CAŁODOBOWY
Apteka "Targowa", ul. Lotników 16

ŻAGAŃ - DYŻURY CAŁODOBOWE
14.07 - Apteka „Medea”, ul. Świerkowa 1
15.07 - Apteka „Prima”, ul. Szprotawska 43b
16.07 - Apteka „Miejska”, ul. Rynek 31-32
17.07 - Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Bracka 17
18.07 - Apteka „Eskulap”, ul. Kopernika 3a
19.07 - Apteka „Pod Kotwicą”, ul. Pomorska 1
20.07 - Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Sło-
wiański 14

LUBSKO
14–16.07 Apteka „Hygea”, ul. Krakowskie 
Przedmieście 9
16-20.07 Apteka „Na Bohaterów”, ul. Boha-
terów 3
JASIEŃ POGOTOWIE PRACY
Apteka „Nowa”, ul. XX lecia 20 a

TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

14.07

15.07

16.07

17.07

18.07

19.07

20.07

TELEFONY

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 - 68 3720390; 

Policja
Żary - 68 4763311; Żagań 
- 68 3681810; Lubsko - 68 
3720122; Jasień - 68 3710897; 

Szpitale
105 Kresowy Szpital Woj-
skowy z Przychodnią - Żary 
- 68 4707810; Żagań - 68 
4771214; Szpital Na Wyspie - 
Żary - 68 4757600;

Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 479 46 00 
lub 68 479 46 01 lub Dział Ob-
sługi Klienta - 68 479 46 44 

MPOiRD Żagań - 68 477 29 40 
lub Sekcja Obsługi Klienta 
- 68 477 37 29
ŻWIK Żagań - 68 377 39 75; 
obsługa klienta - 68 477 78 88 
ZWiK Żary - 68 479 46 10 lub 
68 479 46 11
PGKiM Lubsko - 68 457 77 00; 
zgłaszanie awarii po godzinie 
15:00 i w weekendy 
- 68 457 77 30.
LWiK Lubsko - 68 372 19 82 
lub Biuro Obsługi Klienta 
- 68 470 49 99 
Zakład Komunalny Jasień 
- 68 371 08 49 

POWIAT ŻAGAŃSKIJuż 
kolejny rok z rzędu Lubuski 
Ruch Klasyków wraz  
z właścicielami Doliny 
Dwóch Stawów organizują 
imprezę dla miłośników 
klasyków o nazwie „Retro 
Biwak”.
W sobotę 22 lipca i w niedzielę 23 lipca do 
Gorzupi zjadą się stare i unikatowe pojazdy 
minionej epoki. Konkursy z nagrodami, wy-
bór auta zlotu oraz loteria fantowa, to tylko 
część atrakcji jekie będą czekać w Dolinie 
Dwóch Stawów na wszystkich, którzy zde-
cydują się wpaść na imprezę.
 
Retro Biwak LRK 2017
Dolina Dwóch Stawów
Gorzupia Dolna
 
Sobota 22 lipca
13:00 - Otwarcie bram dla Biwakowiczów
14:00 - Konkursy sprawnościowe z cieka-
wymi nagrodami

15:00 - Plażing, chilling, piwning
18:00 - Wspólne ognisko, karaoke i wie-
czorna integracja
19:00 - Wieczór z filmami z PRL
Niedziela 23 lipca
10:00 - Otwarcie bram
12:00 - Oficjalne rozpoczęcie zlotu
13:30 - Konkursy z nagrodami
-loteria fantowa
-czas na relax
16:00 - Wybór auta zlotu ( 3 nagrody)
18:00 - Ogłoszenie wyników i rozdanie 
nagród
20:00 - Zakończenie zlotu
 
WSTĘP:
Auto z kierowcą - 20zł, Pasażer/Gość - 5zł
UWAGA! Kierowca otrzymuje „PAKIET 
STARTOWY”
Wjazd dla pojazdów których produkcja 
modelu rozpoczęła się do 1991 r. oraz dla 
samochodów unikatowych, przerobionych*
 
*- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
selekcji pojazdów ze względu na ograniczo-
ne miejsca parkingowe na terenie zlotu. PAS

Zlot klasyków w Gorzupi

Na zlocie stawią się kierowcy w autach produkowanych przed 1991 r. fot. ARMG
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W KINIE I W TEATRZE

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

ROCK DOG. PIES MA GŁOS (animowany/komedia)
od 14.07 do 17.07 oraz 19.07 i 20.07: (2D DUB) – godz. 16:00; 18.07 (2D 
DUB) – godz. 15:00

VOLTA (komedia/kryminalny)
od 14.07 do 17.07 oraz 19.07 i 20.07 – godz. 18:00, 20:00; 18.07 – godz. 
17:00, 21:15

MĘŻCZYZNA IMIENIEM OVE (komedia/dramat)
18.07 – godz. 19:00 

W STARYM DOBRYM STYLU (komedia/kryminalny)
19.07 – godz. 13:00

KINO CINEMA CITY - ZIELONA GÓRA
ul. Wrocławska 17 (Galeria handlowa Focus) tel. 68 410 77 77

VOLTA (komedia/kryminalny)
od 14.07 do 20.07: (2D) – godz. 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20 

SPIDER-MAN: HOMECOMING (akcja/sci-fi)
od 14.07 do 20.07: (2D DUB) – godz. 10:15, 15:45, 18:30; (2D NAP) – 13:00, 
19:45, (3D NAP) – godz. 21:15

GRU, DRU I MINIONKI (animowany/komedia)
od 14.07 do 20.07: (3D DUB) – godz. 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30; (2D 
DUB) – godz. 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
Al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72

TEATR NIECZYNNY. 
PRZERWA WAKACYJNA DO WRZEŚNIA.

M

KRZYŻÓWKA
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Zareklamuj się u nas
w największym bezpłatnym tygodniku w regionie

Twoja reklama na naszych łamach
dotrze do tysięcy potencjalnych klientów

Patrycja Kielbowicz  tel. 519 077 782
e-mail: patrycja.kielbowicz@moja-gazeta.info

tel. 519 077 205
e-mail: reklama@moja-gazeta.info

AUTOREKLAMA


