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Chciałbym wiedzieć, dla-
czego tak się mnie traktu-

je w urzędzie.
Gerard Jankiewicz

mieszkaniec Bieniowa

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

REKLAMA AUTOREKLAMA

Groźby, awantura, 
demolka i bijatyka. 
Agresywny furiat 
wtargnął na dyżurkę 
komendy policji.

Mężczyzna, który w piątek, 28 lipca 
wtargnął nad ranem do Komendy 
Powiatowej Policji, trzymał w ręku 
przedmiot przypominający długą 
broń palną. Kolbą zaczął demolować 
pomieszczenie. Uderzał w szybę 
oddzielającą poczekalnią od po-
mieszczenia dyżurnego, w drzwi oraz 
znajdujący się obok nich panel elek-
troniczny. Wszystko uszkodził. Na 
tym jednak nie poprzestawał. Cały 
czas groził policjantom, którzy pełnili 
służbę na stanowisku dyżurnego, że 

ich zabije. Jednego z nich uderzył. 
Funkcjonariusze natychmiast zarea-
gowali i obezwładnili furiata.

Zatrzymany to 51-letni miesz-
kaniec powiatu żarskiego. Został 
przesłuchany. Zgromadzony materiał 
dowodowy dał podstawy do przed-
stawienia mężczyźnie zarzutów do-
tyczących uszkodzenia mienia, gróźb 

karalnych, znieważenia umunduro-
wanych funkcjonariuszy i naruszenia 
nietykalności policjanta.

W czwartek, 3 sierpnia, odbyło 
się posiedzenie aresztowe. Sąd przy-
chylił się do wniosku Prokuratury 
Rejonowej w Żarach oraz Policji 
i zastosował wobec mężczyzny trzy-
miesięczny areszt. PAS

ŻARY To nie była zwyczajna awantura

Demolka na komendzie

Furiat posiedzi w areszcie trzy miesiące fot. KPP Żary

Co za to grozi
Art. 190. 
§ 1. Kto grozi innej osobie 
popełnieniem przestępstwa na 
jej szkodę lub szkodę osoby 
najbliższej, jeżeli groźba wzbu-
dza w zagrożonym uzasadnioną 
obawę, że będzie spełniona, 
podlega grzywnie, karze ogra-
niczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2.
Art. 222. 
§ 1. Kto narusza nietykalność 
cielesną funkcjonariusza pub-
licznego lub osoby do pomocy 
mu przybranej podczas lub 
w związku z pełnieniem obo-
wiązków służbowych, 

podlega grzywnie, karze ogra-
niczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 3.
Art. 226. 
§ 1. Kto znieważa funkcjona-
riusza publicznego lub osobę do 
pomocy mu przybraną, podczas 
i w związku z pełnieniem obo-
wiązków służbowych podlega 
grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia 
wolności do roku.
Art. 288. 
§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, 
uszkadza lub czyni niezdatną 
do użytku, 
podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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REKLAMA

ŻAGAŃ Właściciele 
nieruchomości mogą 
składać wnioski 
o dofinansowanie 
kosztów usunięcia 
z posesji materiałów 
zawierających azbest.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 
Górze przyznał Gminie Żagań o statusie 
miejskim dotację na usunięcie i utylizację 
azbestu z terenu miasta.W ramach przy-
znanej dotacji Gmina Żagań o statusie 
miejskim organizuje i pokrywa koszty: 
demontażu, zbierania, transportu i unie-
szkodliwiania wyrobów zawierających 
azbest pozyskanych w trakcie wymia-
ny pokryć dachowych oraz zbierania, 
transportu i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest zdemontowanych 

na posesji. Do właściciela nieruchomości 
należy zakup i montaż nowego pokrycia 
dachowego.

- Z otrzymanej przez gminę dotacji 
zostanie zdemontowane pokrycie da-
chowe zawierające azbest z budynków 
gospodarczych znajdujących się na 
czterech nieruchomościach. Dodatkowo 
od czterech innych właścicieli nierucho-
mości zostaną odebrane płyty dachowe 
zawierające azbest, które zdemontowano 
w ubiegłych latach - informuje Agnieszka 
Zychla, rzecznik prasowy urzędu miasta.

Właściciele nieruchomości, zarów-
no osoby fizyczne, jak i prawne, będące 
posiadaczami wyrobów zawierających 
azbest, mogą składać wnioski o dofinan-
sowanie kosztów usuwania materiałów 
z azbestem w terminie do dnia 31 grudnia 
2017 roku. Wnioski składać można w sie-
dzibie Urzędu Miasta Żagań, Plac Sło-
wiański 17 68-100 Żagań, pok. 4. PAS

Usuń azbest

fot. ARMG

REKLAMA
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Gerard Jankiewicz, 
były sołtys Bieniowa, 
wydeptał już ścieżkę 
do starostwa. 
Pisze pisma. 
Uważa, że sprawa 
niebezpiecznego 
zakrętu w pobliżu 
stawu przy ulicy 
Górnej powinna być 
w końcu załatwiona.

Pierwsze pismo w tym roku 
zostało wysłane ze starostwa do 
pana Gerarda 3 stycznia. Wydział 
komunikacji, transportu i dróg 
poinformował, że wykonanie tego 
zadania zostanie rozpatrzone po 
wizji lokalnej i uzależnione od 
środków finansowych. 24 maja 
pan Gerard interweniował w tej 
sprawie osobiście odwiedzając 
urząd i rozmawiając z wicesta-
rostą. W kolejnym piśmie da-
towanym na 26 maja urzędnicy 
informują, że po dokonaniu wizji 
lokalnej i przeanalizowaniu za-
kresu prac, powiat nie posiada 
w tym roku środków na ten cel. 
A takie postawienie sprawy w ża-
den sposób nie satysfakcjonuje 
mieszkańca Bieniowa.

Niepoważne traktowanie
- Uważam, że wyżej wymienioną 
sprawę oraz mnie potraktowano 

niezbyt poważnie, gdyż jako wno-
szący sprawę powinienem zostać 
poinformowany o terminie wizji 
lokalnej i dokonanych ustaleniach 
- napisał Gerard Jankiewicz do sta-
rosty Janusza Dudojcia w piśmie 
z 14 czerwca. - Wobec powyższe-
go proszę o podanie konkretnych 
ustaleń z przeprowadzonej wizji 
lokalnej i dalszych działaniach 

starostwa w celu poprawy stanu 
bezpieczeństwa na wyżej wymie-
nionej drodze.

Minął ponad miesiąc, a od-
powiedź ze starostwa nie nadeszła. 
Pan Gerard zastanawia się, gdzie 
starostwo ma kodeks postępowa-
nia administracyjnego, sugerując 
jednocześnie, że jest to w miejscu 
powszechnie służącym ludziom 

do siedzenia. 
- Chciałbym wiedzieć, dla-

czego tak się mnie traktuje w urzę-
dzie - nie kryje rozgoryczenia pan 
Gerard. - Artykuł 35 k.p.a. mówi 
o terminie 30-dniowym, a tu w do-
datku nie ma żadnego postępowa-
nia wyjaśniającego. A że chłop ze 
wsi, to już nie trzeba odpowiadać? 
Nie chcę się wyrażać dosadnie, 

jak się traktuje ludzi. Ja tego nie 
odpuszczę - dodaje.

Jest coraz gorzej
- Kiedy byłem sołtysem, co jakiś 
czas kosiłem teren przy stawie, 
żeby jak najbardziej poprawić 
widoczność w tym miejscu - mówi 
Gerard Jankiewicz. - Przy zakręcie 
rośnie żywopłot, który jest coraz 
większy i niedługo w ogóle nie 
będzie już nic widać.

Na końcu wsi jest tartak, 
w związku z tym drogą poruszają 
się również ciężarówki. Zakręt jest 
tak wąski, że dwa samochody nie 
mogą się wyminąć. A jeśli ktoś 
jedzie z nadmierną prędkością, to 
może się okazać, że zabraknie cza-
su na hamowanie, bo o ucieczce 
w bok nie ma mowy.

- Wypadków w tym miejscu 
było od groma, ja sam tam miałem 
wypadek - mówi były sołtys. - Ko-
bieta wpadła do rowu, ktoś wje-
chał w starą kuźnię, ktoś wjechał 
w słup energetyczny, różne były 
przypadki.

Dzieciaki jeżdżą rowerami, 
ludzie chodzą, a chodnika nie ma. 
Nawet nie ma miejsca na chodnik. 
Póki co, wszyscy kierowcy powin-
ni w tym miejscu zachować jak 
największą ostrożność, bo nigdy 
nie wiadomo, co nagle pojawi się 
za zakrętem. 

Andrzej Buczyński

BIENIÓW Ciasno, kiepska widoczność. O wypadek nietrudno.

Miejsce niebezpieczne 
od wielu lat

W tym miejscu ostrożność wielce wskazana fot. Andrzej Buczyński

Gerard Jankiewicz zapewnia, że nie odpuści tej sprawy, bo repre-
zentuje interes mieszkańców Bieniowa fot. Andrzej Buczyński

Leszek Mrożek, wójt gminy Żary
- Problem drogi w Bieniowie jest mi znany od kiedy 
rozpocząłem pracę na stanowisku wójta. Poprzed-
ni sołtys, jak i obecna sołtys, starają się, aby ten 
problem jakoś rozwiązać. Nie jest do droga gminna, 
tylko powiatowa, dlatego działania zmierzające do 
poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku należą 
do powiatu. 

Jako gmina staramy się, aby warunki na 
naszych drogach były bezpieczne nie tylko dla kie-
rowców pojazdów, ale i tych wszystkich, którzy po-
ruszają się pieszo. Na wielu drogach powiatowych 
na terenie gminy nie ma chodników, dlatego muszą 
być te drogi tak zabezpieczane, żeby stwarzały jak 
najmniejsze zagrożenie.

fot. Andrzej Buczyński

Jak widać, stalowa bariera chroniąca budynek dawnej kuźni 
też miała swoją przygodę fot. Andrzej Buczyński
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POWIAT ŻARSKI 
Policjanci Wydziału 
Kryminalnego 
Komendy Powiatowej 
Policji w Żarach na 
nieużytkach rolnych 
w rejonie jednej 
z miejscowości pod 
Żarami ujawnili 
uprawę marihuany.
Funkcjonariusze zlokalizowali 
i zabezpieczyli dwanaście krze-
wów konopi w różnej fazie wzro-
stu. Rośliny miały od 20 cm do 160 
centymetrów. Narkotyki zostaną 
przebadane w laboratorium poli-
cyjnym, a następnie po wydaniu 
postanowienia przez sąd – znisz-
czone. 

Z dwunastu krzewów sza-
cunkowo można by było wykonać 
ponad 260 porcji narkotyków, któ-
rych wartość jest niebagatelna - to 
łącznie blisko 8 tys. złotych. 

- Za tego typu nielegalny 
proceder może grozić nawet do 
8 lat pozbawienia wolności, jeśli 
uprawa mogła dostarczyć znacznej 
ilości konopi - informuje podkom. 
Aneta Berestecka, oficer prasowy 
KPP w Żarach.PAS

Uprawa marihuany pod Żarami

Krzewy konopi rosły wśród drzew na nieużytkach rolnych fot. KPP Żary

Szok 
i niedowierzanie. 
Na usta cisną się 
same złe słowa, bo 
tylko takimi można 
skomentować 
bezmyślność matki, 
która w największy 
upał zostawiła 
dwójkę dzieci 
w zamkniętym 
samochodzie.
Kobieta zaparkowała samochód 
na parkingu jednego z centrów 
handlowych w Zielonej Górze 
i poszła na zakupy. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego, żeby we-
wnątrz samochodu nie zostawiła 
swoje dwie małe córeczki w wie-
ku 1 roku i 4 lat. Tego dnia upał 
był niemiłosierny - temperatura 
w cieniu wynosiła ponad 30 
stopni. Aż trudno sobie wyobrazić 

jak wysoka była w zamkniętym 
samochodzie, bo na pełnym słoń-
cu auto nagrzewa się momental-
nie. Dzieci na szczęście zaczęły 
głośno płakać. To zainteresowało 
ludzi, którzy podnieśli alarm. 
Na miejscu pojawili się szybko 
strażacy, policjanci i pogotowie 
ratunkowe. Poszukiwania matki 
nie przyniosły jednak rezultatu, 
strażacy zdecydowali się więc 
wybić szybę w pojeździe.

Policjanci wykonali oglę-
dziny na miejscu zdarzenia i prze-
słuchali świadków. Z wstępnych 
ustaleń wynika, że dzieci przeby-
wały w nagrzanym samochodzie 
ponad pół godziny. Całe szczęś-
cie, że tak krótko.

Policjanci prowadzą czyn-
ności wyjaśniające w sprawie na-
rażenia dzieci na niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Zostanie 
wszczęte postępowanie z art. 160 
kk. Osobie, która naraża dzieci na 

takie niebezpieczeństwo – a jest 
zobowiązana do opieki nad nimi – 
grozi kara pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat. O zdarze-
niu powiadomiono także Wydział 
Rodzinny i Nieletnich Sądu Re-
jonowego w Zielonej Górze oraz 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dzięki reakcji przypadko-
wych przechodniów dzieciom nic 
się nie stało. 

Szokujące jest to, że po-
mimo tak wielu apeli i komuni-
katów, są jeszcze ludzie, którzy 
postępują w tak bezmyślny spo-
sób. Zostawiają w zamkniętych 
samochodach, w pełnym słońcu 
np. psy, a nawet jak w tym przy-
padku, własne dzieci. O przeżyciu 
mogą decydować minuty, a często 
nawet sekundy. Nie pozostaje 
w takim przypadku nic innego, jak 
natychmiastowe wezwanie służb, 
albo wybicie szyby.

Paweł Skrzypczyński, MK

REGION To się nie mieści w głowie

Zostawiła dzieci 
na śmierć

Wybicie szyby może uratować zdrowie, a nawet życie zamkniętych pod-
czas upału w aucie zwierząt lub dzieci fot. nadesłane

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 
narkomanii. 
Art. 63-1.Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia 
mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, ko-
nopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew 
koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom 
ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę 
makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych 
niż włókniste. 
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 
1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości 
słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi 
innych niż włókniste, sprawca podlega karze po-
zbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.



6 4 sierpnia 2017      MojaGazetaROZMOWA MOJEJ GAZETY

REGION Z Grzegorzem 
Chmielewskim, 
powiatowym rzecznikiem 
konsumentów w Żarach, 
o najczęstszych zgrzytach 
w relacjach pomiędzy 
sprzedawcą a kupującym, 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Czy przepisy chroniące 
konsumentów sprawdzają się 
w praktyce?
- Najpoważniejszy problem dla konsu-
mentów to dochodzenie przysługujących 
im praw. Przedsiębiorcy często postępują 
w sposób nierzetelny, odmawiając konsu-
mentom zaspokojenia ich żądań, nawet 
tych najbardziej oczywistych i bezspornych.

Z jakimi sprawami przychodzą 
ludzie po poradę do rzecznika?
- Najczęściej konsumenci zwracają się 
o pomoc w sprawach drobnych i o nie-
wielkiej wartości. Są to przede wszystkim 
reklamacje obuwia, sprzętu RTV i AGD oraz 
umów zawieranych na odległość i poza 
lokalem przedsiębiorstwa. 

Jak do tych sporów podchodzą 
sprzedawcy?
- Niestety w tym zakresie konsumenci 
napotykają na duże problemy ze strony 
przedsiębiorców - nieprzyjmowanie 
w ogóle protokołów reklamacyjnych, 
odrzucanie reklamacji, ciągłe naprawy 
towaru bez możliwości wymiany na nowy, 
odsyłanie konsumentów do gwaranta bądź 
jego serwisu.

Czy można wskazać jakieś grupy 
towarów, z którymi jest najwięcej 
problemów?
- Podobnie jak w latach ubiegłych, naj-
więcej skarg towarów dotyczy obuwia 
oraz sprzętu AGD i RTV. Liczne promocje, 
a także korzystne warunki zakupu, takie 
jak odroczone terminy płatności, czy 
niskooprocentowane kredyty, skłaniają 
konsumentów do dokonywania zakupów. 
Jednocześnie stale wysoka ilość skarg 
na obuwie może świadczyć o nienaj-
lepszej jakości tego towaru. Od kilku 
lat na zbliżonym poziomie utrzymuje 
się ilość reklamacji składanych na 
wadliwe komputery, jak i telefony 
komórkowe. Z kolei znaczna licz-
ba skarg związanych z zakupem 
obuwia wynika w głównej mierze 
z jego niskiej jakości. 

Trzeba więc mieć na 
uwadze, że w tanich 
butach daleko nie 
zajdziemy.
-  Sprzedawcy posiada-
ją w ofercie atrakcyjne 
pod względem cenowym 
obuwie, jednak w ślad za 
niską ceną podąża nie-
stety bardzo niska jakość 
wykonania, jak i nietrwałe 
materiały zastosowane do jego 
produkcji. Sprzedawcy oferując 
tego typu towar mają świa-
domość jego krótkiej 
żywotności, jednakże 

z uwagi na bardzo atrakcyjną cenę nie 
uznają żadnych reklamacji. Jako główną 
i podstawową przyczynę ich odrzucenia 
wskazuje się na uszkodzenia mechaniczne 
spowodowane przez użytkownika, brak lub 
niewłaściwą konserwację obuwia, jak też 
jego nieprawidłowe użytkowanie. Więk-
szość konsumentów, biorąc pod uwagę 
cenę zakupu wadliwego obuwia, odstępuje 
od dochodzenia swoich praw tłumacząc 
się brakiem czasu, chęci i pieniędzy na dal-
sze postępowanie, albowiem koszt zakupu 
obuwia najczęściej waha się w przedziale 
pomiędzy 50 a 300 złotych za parę. 

Kupujemy nie tylko w sklepach.
- W ostatnim czasie daje się również za-
uważyć znaczący wzrost skarg na umowy 
zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa 
oraz na odległość. Konsumenci najczęściej 
są poddawani presji czasowej i zawierają 
umowy bez pełnej wiedzy o przedmiocie 
umowy. Ponadto konsumenci skarżą się na 
nieuczciwych przedstawicieli operatorów 
telekomunikacyjnych którzy podają się za 
pracowników innego operatora, którego 
klientem jest konsument. Podają niepraw-
dziwe informacje o rzekomej zmianie ofer-
ty, na przykład konieczności przejścia 
na inny abonament. Konsument 
nieświadomie dokonuje zawar-
cia umowy z innym operato-
rem. O fakcie tym przekonuje 
się dopiero w momencie, 
w którym poprzedni opera-
tor informuje konsumenta, 
iż ten udzielił pełnomocni-
ctwa innemu operatorowi 
na wykonanie czynności 
zmierzających do zawarcia 
umowy z nowym operatorem.

Tu też - jak widać - 
pośpiech jest złym 
doradcą.
- Niestety, naj-
c z ę ś c i e j 
k o n -

sumenci nie czytają zapisów zawartej 
umowy i z reguły dopiero telefon wykona-
ny przez konsultanta aktualnego operato-
ra uświadamia konsumentowi, że dokonał 
zmiany sprzedawcy usług. Konsumenci 
starają się zatem rozwiązać zawartą umo-
wę, co z kolei, z uwagi na upływ 14-dnio-
wego terminu na odstąpienie, skutkuje 
naliczeniem opłaty wyrównawczej, czyli 
tzw. kary umownej z tytułu nie wywiązania 
się konsumenta z wcześniej obowiązującej 
umowy. Mimo szeroko zakrojonej kampa-
nii informacyjnej na skalę ogólnopolską, 
nadal konsumenci zawierają takie umowy 
nie zdając sobie spraw z konsekwencji 
swojego postępowania.

Z jakimi sprawami zwracają 
się kupujący poza lokalem 
przedsiębiorstwa i na odległość?
- Zakupiony w ten sposób towar jest często 
niskiej jakości, niezgodny z zamówieniem 
lub reklamą, droższy niż przedstawiono 
w ofercie. Konsumenci pytają o możliwość 
odstąpienia od tak zawartej umowy, gdyż 
nie wszyscy przedsiębiorcy informują, że 
można to skutecznie uczynić w terminie 14 
dni. Wykorzystywana przez sprzedawców 

na popularnych pokazach, 
wycieczkach, agresywna 

promocja, stosowa-
nie technik manipu-

lacji i wyrabianie 
poczucia niepo-
wtarzalnej okazji 
zakupu, skłania 
do kupowania 
głównie osoby 

starsze. 

I wiele osób 
u leg ł o  p o -

kusie.
-  Zawieranie 

umów tego typu, 
w  s zc ze -

g ó l -

ności poza lokalem przedsiębiorstwa czyli 
w mieszkaniu, na prezentacji, w czasie 
pokazu czy też w czasie wycieczki wiąże 
się z dużą presją wywieraną na konsu-
menta. Konsumenci są poddawani różnym 
technikom marketingowym, które mają ich 
skłonić do dokonania zakupu towarów. Na-
gminnie są przypadki nie czytania umów 
i podpisywanie ich bez zapoznania się 
z warunkami transakcji. Osoby starsze są 
szczególnie narażone na tego typu prak-
tyki przedsiębiorców i podpisują umowy 
pod wpływem emocji, po czym trafiają 
do mnie członkowie rodziny bądź znajomi 
pokrzywdzonych z pytaniem, jak od tak 
zawartej umowy można odstąpić. Towary 
oferowane na tego typu prezentacjach są 
dużo droższe niż w sklepach, a także ich 
zakup powiązany jest dodatkowo z zawar-
ciem umowy o kredyt konsumencki.

Podobnie wygląda sprawa z tak 
zwanymi domokrążcami?
- Akwizytorzy stosują podobne metody. 
Dotyczą one głównie ofert zakupu piecy-
ków gazowych, drzwi czy też kuchenek, 
przy czym są to towary niskiej wartości 
i nieznanej marki. W konsekwencji, decy-
dując się na taki zakup konsumenci pozba-
wiają się możliwości zarówno odstąpienia 
od umowy - często brak jakiejkolwiek in-
formacji o sprzedawcy - jak i ewentualne-
go późniejszego zwykłego reklamowania 
towaru. Sprzedawca na przykład rejestruje 
działalność w niewielkiej miejscowości na 
terenie Polski. Później jest problem z kon-
taktem. Najczęściej podawany do kontaktu 
telefon komórkowy nie odpowiada. Jest 
problem z serwisem, ewentualną naprawą 
towaru, i tak dalej.

O czym warto przypomnieć 
wszystkim kupującym?
- Mimo zmian w przepisach konsumenci 
wciąż zwracają się z pytaniem o moż-
liwość zwrotu towaru niewadliwego. 
W świadomości konsumentów utrwaliła 
się możliwość zwrotu towaru niewadli-
wego w ciągu kilku dni po zakupie, choć 
od zmiany tego przepisu minęło już 

kilkanaście lat. Obecnie możliwość 
zwrotu towaru niewadliwego zależy 

tylko od dobrej woli sprzedawcy, 
a zatem nie ma on obecnie obo-

wiązku przyjmowania towaru 
pełnowartościowego. 

P r o c e s  z a w i e r a n i a 
umów wiąże się z kolej-

ną praktyką,  niestety 
nagminnie stosowaną 

przez konsumentów. 
Chodzi o nie czytanie 
umów i  warunków 
w nich zawartych. 
Konsumenci tłuma-
czą to zachowanie 
brakiem czasu, po-
śpiechem, niechę-
cią wertowania 
kilku stron napi-
sanych drobnym 
drukiem. Ważne, 
aby przeczytać 
u m o w ę  p r z e d 
p o d p i s a n i e m . 
D z i ę k i  t e m u 
unikniemy wielu 
niepotrzebnych 
problemów.

Konsumenci mają problemy
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Posiadacze 
karty seniora 
mogą korzystać 
z różnych ulg na 
terenie miasta. 
Karta wydawana 
jest za darmo 
i bezterminowo.
Każda osoba, która ukoń-
czyła 65. rok życia może 
zgłosić się do ratusza z do-
wodem tożsamości, wy-
pełnić wniosek i otrzymać 
Kartę Seniora. Obecnie na 
terenie miasta mieszka bli-
sko 7 tysięcy osób upraw-
nionych do otrzymania ta-
kiego dokumentu. Do końca 
lipca odebrały go 683 osoby, 
czyli jeszcze niespełna 10 
procent.

- Karta Seniora po-
wstała z inicjatywy Żarskiej 
Rady Seniorów, której rolą 
jest wspieranie seniorów 
w różnego typu działaniach 
i angażowanie seniorów, 
aby uczestniczyli w życiu 
miasta - mówi burmistrz 
Żar Danuta Madej. - Dzięki 
tej karcie seniorzy mają 
możliwość korzystania 
z różnego typu ulg w in-
stytucjach miejskich oraz 
firmach prywatnych.

 
Partnerzy programu
Obecnie ulgi dla seniorów 
oferuje dziesięć firm i in-
stytucji. Jest wśród nich 
między innymi pływalnia 
„Wodnik”, pralnia, zakład 

optyczny, centrum diete-
tyczne, a nawet hotel. 

- Miejska Rada Senio-
rów pracuje nad pozyska-
niem kolejnych partnerów, 
którzy mogliby zaoferować 
posiadaczom karty pewne 
ulgi w oferowanych produk-

tach, czy usługach - mówi 
Danuta Madej. - Uważam, 
że to bardzo dobra inicjaty-
wa, a na większą liczbę part-
nerów trzeba trochę czasu.

Przedsiębiorcy, or-
ganizacje, stowarzyszenia 
oraz inne podmioty, które 

w ramach prowadzonej 
działalności wyrażają wolę 
udzielenia ulg, zwolnień, 
preferencji posiadaczom 
Żarskiej Karty Seniora 
mogą przystąpić do pro-
gramu poprzez złożenie 
deklaracji dostępnej na stro-

nie www.bip.zary.pl, www.
zary.pl oraz w wydziale 
spraw społecznych urzędu 
miejskiego - biuro obsługi 
mieszkańca, wejście C, 
okienko nr 5. Tam też se-
niorzy mogą zgłaszać się po 
odbiór kart.

Interes w pomaganiu
Z jednej strony musi być 
udzielona jakaś ulga lub 
rabat. To teoretycznie stra-
ta dla przedsiębiorcy. Ale 
z drugiej strony jest to 
szansa na zwiększenie zy-
sków poprzez zwiększenie 
obrotów. Seniorów w Ża-
rach jest sporo, a jak wia-
domo, ta grupa wiekowa 
w większości przypadków 
bardzo skrupulatnie ogląda 
każdą złotówkę przed wy-
daniem. Tym bardziej więc 
przyciągnięcie do siebie 
takich klientów może być 
równocześnie zyskiem dla 
firmy, jak i seniora.

- Chciałabym zaape-
lować do przedsiębiorców, 
aby przystąpili do tego 
programu - mówi burmistrz 
Madej. - Myślę, że warto 
w ten sposób pozyskać 
nowych odbiorców ofero-
wanych usług.

Wszyscy chętni mogą 
zadeklarować dowolne 
zniżki na dowolne usługi 
czy towary, a także na do-
wolny, przez siebie ustalo-
ny czas ich obowiązywania. 

I apel do seniorów. 
Kartę można odebrać bez-
płatnie. Warto więc udać 
się do ratusza, bo może 
zdarzyć się sytuacja, że 
dzięki temu dokumentowi 
gdzieś jakąś zniżkę uda 
się otrzymać. A to nic nie 
kosztuje. 

Andrzej Buczyński

ŻARY Masz ukończone 65 lat? Odbierz Żarską Kartę Seniora

Są zniżki dla seniorów

Żarską Kartę Seniora można otrzymać w ratuszu fot. Andrzej Buczyński

REGION  
Z Jasienia i Żar 
w niedzielę 
wyruszyła Piesza 
Diecezjalna 
Pielgrzymka na 
Jasną Górę.
W niedzielny wieczór piel-
grzymi dotarli do Żagania, 
gdzie zostali przyjęci w koś-
ciele „Na Górce”. W ponie-
działek do pielgrzymujących 
dołączyli uczestnicy z Ża-
gania. Po porannej mszy 
św. i błogosławieństwie 
pielgrzymów przy kaplicy 
Bożego Grobu, wyruszyli 
w dalszą drogę. Pielgrzymi 
dotrą na Jasną Górę w sobo-
tę, 12 sierpnia.  JM

Idą pieszo na Jasną Górę

Pielgrzymi będą maszerować przez dwanaście dni fot. Jan Mazur



8 4 sierpnia 2017      MojaGazetaREKLAMA



9MojaGazeta      4 sierpnia 2017 AKTUALNOŚCI

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

ŻAGAŃ 
Mieszkańcy 
Żagania uczcili 
rocznicę 
wybuchu 
Powstania 
Warszawskiego.
Wśród zgromadzonych pod 
pomnikiem Szarych Sze-
regów byli kombatanci, 
harcerze, przedstawiciele 
władz samorządowych. 
Przyszli też mieszkańcy. 
Swoimi wspomnieniami 
z okresu wojny podzie-
lił się porucznik w stanie 

spoczynku Piotr Guber-
nator. W czasie Powstania 
Warszawskiego stacjono-
wał nad brzegiem Wisły 
jako żołnierz I Dywizji 
Artylerii Przeciwlotniczej 
I Armii Wojska Polskiego. 
W pamięci porucznika za-
wsze pozostanie płonąca 
w ogniu Warszawa i bez-
silność żołnierzy, którzy 
nie mogli udzielić pomocy 
walczącym powstańcom. 
Marzeniem pana Piotra 
jest, aby nigdy nie powtó-
rzyła się gehenna II wojny 
światowej. 

Jan Mazur

Wspomnienia z płonącej Warszawy

Porucznik Piotr Gubernator to żywa lekcja historii dla młodego pokolenia fot. Jan MazurNa uroczystości stawiło się sporo mieszkańców fot. Jan Mazur

Poczty sztandarowe, kombatanci, harcerze. Pomnik Szarych Szeregów to idealne miejsce na patriotyczne uroczystości fot. Jan Mazur
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Życzenia oraz 
miłe słowa 
i podziękowania 
usłyszeli 
policjanci podczas 
Powiatowych 
Obchodów Święta 
Policji.
Na uroczysty apel w auli Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bole-
sława Prusa stawili się policjan-
ci z rodzinami, samorządowcy, 
przedstawiciele instytucji współ-
pracujących z Policją oraz zapro-
szeni goście. 

Awanse i odznaczenia wrę-
czali: I Zastępca Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Gorzowie 
Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz 
oraz Komendant Powiatowy Poli-
cji w Żarach kom. Maciej Sałek. 

Komendanci podziękowali 
też służbom, instytucjom oraz 
lokalnym samorządom za bardzo 
dobrą współpracę z żarską Policją 
w zapewnieniu bezpieczeństwa 
wszystkim mieszkańcom. 

Samorządowcy i zaproszeni 
goście nie pozostali dłużni. W kie-
runku funkcjonariuszy skierowa-
nych zostało wiele miłych słów 
i podziękowań. 

Wyrazem uznania za wzo-
rowo pełnioną służbę były na-
grody ufundowane i wręczone 
funkcjonariuszom przez Starostę 
Żarskiego, Burmistrz Żar, Burmi-
strzów Lubska, Łęknicy i Jasienia, 
Wójtów: Gminy Żary, Przewozu, 
Tuplic, Brodów i Trzebiela. PAS

POWIAT ŻARSKI Powiatowe Obchody Święta Policji

Awanse i odznaczenia

Uroczystość, nagrody, awanse. To rzadkie chwile. Codzienność to cieżka praca fot. KPP Żary

Nieoceniona chwila satysfakcji fot. KPP Żary

Z okazji Wojewódzkich 
Obchodów Święta Policji 
w Nowej Soli, 14 lipca 
odznaczenia otrzymali:
Srebrną odznakę „Zasłużony 
policjant”:
- kom. Sałek Maciej - Komendant 

Powiatowy Policji w Żarach
Medal Złoty za Długoletnią 
Służbę:
- Łagnowska Alina – pracownik 
cywilny
Medal Srebrny za Długoletnią 
Służbę:

-asp. szt. Berger Ireneusz
podinspektorem Policji 
mianowani zostali:
- nadkom. Pisarczyk-Łyczywek 
Armand - I Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Żarach
- nadkom. Suliński Marek

Podczas Powiatowych Obchodów Święta Policji 
w dniu 28 lipca 2017 r. awanse otrzymali:
nadkomisarzem Policji mianowani zostali:
kom. Rupieta Sylwia, kom. Samsel Artur
aspirantem sztabowym Policji mianowani zostali:
st. asp. Durys Tomasz 
st. asp. Gaździewicz Piotr
st. asp. Marusiak Krzysztof
st. asp. Opałka Mariusz
st. asp. Wojtysiak Marek
st. asp. Żamojda Leonard
st. asp. Żukowski Mariusz
starszym aspirantem Policji mianowany został:
asp. Kamiński Ryszard
aspirantem Policji mianowani zostali:
mł. asp. Bogacka Alina
mł asp. Dżumyło Piotr
mł. asp. Franczak Grzegorz
mł. asp. Grzegorczyk Agnieszka
mł.asp. Kazuś Mariusz
mł. asp. Ksiuk Katarzyna
mł. asp. Kwiatkowski Andrzej
mł. asp. Melech Tomasz
mł. asp. Murawski Marek
mł. asp. Potaszyński Tomasz
mł. asp. Sykała Marcin
młodszym aspirantem Policji mianowani zostali:
sierż. szt. Boranowski Marcin
sierż. szt. Drozd Przemysław
sierż. szt. Karbowski Dariusz
sierż. szt. Karpiński Marcin
sierż. szt. Pawlak Anna
sierżantem sztabowym Policji mianowani zostali:
st. sierż. Cehańczuk Tomasz
st. sierż. Grzegorczyk Dawid 
st. sierż. Klejbach Jacek
st. sierż. Kubiszyn Kamil
st. sierż. Lewandowski Ariel
st. sierż. Musiał Damian
st. sierż. Nowak Grzegorz
st. sierż. Nowakowski Kamil
st. sierż. Pawlak Piotr
st. sierż. Szewczyk Łukasz
st. sierż. Szylko Magdalena
st. sierż. Wąsowicz Monika
st. sierż. Żyburt Stanisław
starszym sierżantem Policji mianowani zostali:
sierż. Siemion Kamil 
sierż. Barszczuk Krzysztof
sierż. Dunaj Konrad
sierż. Kamiński Damian
sierż. Kuczak Mateusz
sierż. Marusiak Mateusz
sierż. Niemczycka Anna
sierż. Pawelec Monika
sierżantem Policji mianowani zostali:
st. post. Balon-Żyża Magdalena
st. post. Gulczyński Dawid
st. post. Kabała Łukasz
st. post. Kolada Zbigniew
st. post. Majewski Kamil
st. post. Morek Agnieszka
st. post. Olbryś Damian
st. post. Pachciarek Alicja
st. post. Słobodzian Aleksandra
st. post. Żogło Kamil 
starszym posterunkowym Policji mianowani zostali:
post. Szymanowska Aldona
post. Reguła Paweł
post. Jędrzejczak Arkadiusz
post. Majewski Grzegorz
post. Rudziak Piotr.

W uroczystym nastroju fot. KPP Żary
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Znęcał się, poniżał, 
stosował przemoc 
fizyczną. Mąż 
urządził żonie 
domowe piekło.
Mężczyzna znęcał się psychicznie 
i fizycznie nad żoną. Wyzywał ją 
słowami wulgarnymi i obelżywy-
mi, krytykował, poniżał, ośmie-
szał. Same wyzwiska widocznie 
nie wystarczały, dochodziło więc 
do naruszenia nietykalności cie-
lesnej. Uderzał żonę po całym 
ciele, dusił, wykręcał ręce, kopał 
i popychał. W końcu doszło do 
eskalacji - pobił żonę metalową 
rurką po całym ciele, powodując 
u niej obrażenia ciała, naruszają-
ce prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu na okres poniżej 7 dni.

Prokurator Rejonowy w Ża-
rach skierował do sądu wniosek 
wobec 54 letniego mężczyzny, któ-
ry dopuszczał się opisanych wyżej 
czynów w okresie od sierpnia 2016 
r. do 27 maja 2017 r. 

Mężczyzna przyznał się do 
popełnienia zarzucanego mu czynu 
i dobrowolnie poddał karze. Proku-
rator wniósł do Sądu o karę ośmiu 
miesięcy pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania na okres dwóch lat, 
obowiązek informowania kuratora 
o przebiegu okresu próby, dozór 
kuratora, powstrzymania się od 
nadużywania alkoholu.

W przypadku odrzucenia 
przez Sąd tego wniosku, oskarżo-
nemu grozi kara pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do 5 lat. PAS

ŻARY Jest wina, ale jaka będzie kara?

Bił żonę metalową rurką

Nie wiadomo, czy sąd przychyli się do wniosku prokuratury fot. ARMG

POWIAT ŻARSKI  
Z nieznanej przyczyny, 
kierujący samochodem 
osobowym marki Opel 
Zafira, na prostym 
odcinku drogi zjechał na 
prawo i uderzył czołowo 
w drzewo.
Do zdarzenia doszło 2 sierpnia, w godzi-
nach wieczornych na drodze w miejscowo-
ści Wierzchno, w gminie Brody. 

W zdarzeniu ucierpiał kierujący 

pojazdem, który w wyniku uderzenia miał 
przygniecione nogi. Samodzielnie nie mógł 
sam opuścić pojazdu. Do akcji wkroczyli 
strażacy. Uwolnili poszkodowanego za 
pomocą sprzętu hydraulicznego. W dzia-
łaniach uczestniczyły zastępy Państwowej 
Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej Lubsko oraz OSP Brody. 

Mężczyzna, 49-letni mieszkaniec 
powiatu żarskiego, został zabrany z obra-
żeniami ciała na SOR szpitala wojskowego 
w Żarach. W celu zbadania zawartości al-
koholu w organizmie, mężczyźnie pobrano 
krew. PAS

Czołówka 
z drzewem

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia fot. nadesłane

POWIAT ŻARSKI Podczas 
weekendu policjanci ruchu 
drogowego ujawnili na 
terenie powiatu żarskiego 
aż 55 przypadków 
przekroczenia dozwolonej 
prędkości.
Policjanci ukarali mandatami 54 kierow-
ców, wobec jednego zostanie skierowany 
wniosek o ukaranie do sądu. Kierujący 
samochodem saab 34-letni mieszkaniec 

woj. dolnośląskiego w niedzielę, 30 lipca, 
na drodze K-27 w miejscowości Włostów, 
przekroczył dozwoloną prędkość w obsza-
rze zabudowanym o 56 km/h. Mężczyźnie 
policjanci zatrzymali prawo jazdy.
- Działania podczas, których funkcjo-
nariusze w białych czapkach kontrolują 
prędkość jazdy kierujących mają na celu 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Nadmierna prędkość to jedna 
z przyczyn wypadków - informuje pod-
kom. Aneta Berestecka, oficer prasowy 
KPP w Żarach. PAS

Cała fura mandatów

Policjanci z drogówki regularnie prowadzą działania pod nazwą „Prędkość” fot. KPP Żary
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ŻAGAŃ Podczas uroczystej 
mszy św. koncelebrowanej 
przez ks. biskupa Adama 
Dyczkowskiego pożegnano 
ks. kanonika Zygmunta 
Mokrzyckiego. Dawny 
kościół opatów reguły św. 
Augustyna ma już nowego 
proboszcza.
Podziękowanie za pięcioletnią pracę dusz-
pasterską i przeprowadzone remonty złożyli 
parafianie, przedstawiciele władz samorzą-
dowych i wojska. Uroczystość była okazją 
do poświecenia przez ks. biskupa nowego 

ołtarza eucharystycznego z płaskorzeźbą 
Ostatniej Wieczerzy, ambonki i sedilia. 

W okresie pełnienia obowiązków 
księdza proboszcza przeprowadzono między 
innymi remont pokrycia dachowego kościo-
łów Wniebowzięcia NMP, św. Ducha, św. 
Piotra i Pawła, renowację Biblioteki Poau-
gustiańskiej i pierzei południowej kościoła 
parafialnego. Decyzją ks. biskupa Tadeusza 
Lityńskiego ksiądz kanonik Zygmunt Mok-
rzycki z dniem 1 sierpnia został powołany na 
stanowisko proboszcza w parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Lubsku. W tym 
samym dniu nowym proboszczem dawnej 
świątyni opatów został ksiądz kanonik 
Władysław Tasior z Lubska. JM

Pożegnanie proboszcza dawnej 
świątyni opatów

Mszę św. koncelebrował ks. biskup Adam Dyczkowski fot. Jan Mazur

REGION Trzy zespoły 
reprezentowały 
gminę wiejską 
Żary i jednocześnie 
powiat żarski na 
XXI Festiwalu 
Współczesnej 
Kultury Ludowej im. 
Jana Iwaszczyszyna 
w Kamieniu 
Pomorskim.

I wszystkie nasze zespoły wróciły 
na tarczy. W koncercie konkurso-
wym wystąpiło 32 wykonawców, 
którzy rywalizowali w siedmiu 
kategoriach.

W kategorii zespoły śpiewa-
cze z instrumentem akustycznym 
zespół „Wesoła Gromada” z Mi-
rostowic Górnych zajął II miejsce, 
a zespół „Łazowianki” z Łazu 
miejsce III.

W kategorii zespoły dziecię-
ce zespół „Mała Tęcza” z Olbrach-
towa otrzymał wyróżnienie.

Ponadto Danuta Pławińska, 
kierowniczka zespołu „Wesoła 
Gromada”, znalazła się wśród 
autorów, wyróżnionych za współ-
cześnie tworzone teksty piosenek.

To nie pierwsze i miejmy 
nadzieję, że nie ostatnie laury 
naszych zespołów na kamieńskim 
festiwalu. 

Janina Wilga

Sukces zespołów śpiewaczych

„Łazowianki” w formie od lat fot. Janina Wilga „Mała Tęcza” to nowe pokolenie utalentowanych dzieci i młodzieży fot. Janina Wilga

Z uśmiechem na ustach. To właśnie „Wesoła Gromada” fot. Janina Wilga

Słowa pożegnania od wojska fot. Jan Mazur

Parafianie ze łzami w oczach żegnali swojego proboszcza fot. Jan Mazur
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REKLAMA

Władze Żar 
postawiły na 
zieleń miejską. 
Znaczny wzrost 
nakładów na 
ten cel widać na 
ulicach miasta. 
Teraz każdy 
może zagłosować 
na Żary 
w ogólnopolskim 
konkursie Terra 
Flower Power 
2017.

Jak informują organizatorzy 
plebiscytu - to już szósta 
edycja Terra Flower Power 
mającego na celu wyłonie-
nie i nagrodzenie miast, 
które w tym roku stworzyły 
najpiękniejsze dekoracje 
kwiatowe w swojej lokal-
nej przestrzeni. Plebiscyt 
to również podsumowanie 
całego roku prac nad tym, 
by nasza miejska przestrzeń 
stawała się bardziej przy-
jazna. Do tej pory w kon-
kursie wzięło udział już 
przeszło 500 miejscowości 
z całej Polski, a łącznie od-

dano niemal 94 tys. głosów.
Aby oddać głos na 

Żary, należy na stronie inter-
netowej pod adresem http://
plebiscyt.inspirowaninatura.
pl/zary/ kliknąć na przycisk 
„oddaj głos”. W konkursie 
przewidziano nagrody dla 
startujących miast, ale także 
dla głosujących. Plebiscyt 
trwa od 1 do 21 sierpnia.

Konkurs dla 
mieszkańców
Każdy mieszkaniec, wspól-
nota mieszkaniowa lub 
spółdzielnia, mogą wziąć 

udział w konkursie ogłoszo-
nym przez burmistrz Danutę 
Madej przy współpracy 
z Miejską Biblioteką Pub-
liczną. Przewidziano cztery 
kategorie - na najpiękniejszy 
balkon, taras, ogród przy-
domowy oraz najpiękniej 
urządzone podwórko lub 
otoczenie budynku przy blo-
kach wielorodzinnych. Po-
mysłodawcy konkursu mają 
nadzieję na zainspirowanie 
w ten sposób mieszkańców 

do współtworzenia zielonej 
przestrzeni miejskiej oraz 
dbania o otoczenie i ochro-
nę środowiska. Konkurs 
ma promować pomysłowe 
i nowatorskie rozwiązania 
mające wpływ na estetykę 
miasta.

Aby wziąć  udzia ł 
w konkursie należy wypełnić 
deklarację i dołączyć do niej 
do sześciu zdjęć lub krótki 
film. Termin mija 18 sierpnia. 
Zgłoszenia można wysłać 

pocztą elektroniczną na adres 
zielonezary@um.zary.pl lub 
złożyć na biurze podawczym 
ratusza. Komisja konkursowa 
będzie miała czas do końca 
września, aby wyłonić po 
trzech zwycięzców w każdej 
kategorii. Więcej informacji 
o konkursie uzyskać można 
na stronie www.zary.pl oraz 
w urzędzie miejskim, w pok 
308.

Andrzej Buczyński

ŻARY Weź udział w konkursie, zagłosuj.

Miasto pełne kwiatów

Kompozycje kwiatowe przy ul. Szymanowskiego mogą się podobać fot. Andrzej Buczyński

Park miejski przy Al. Jana Pawła II fot. Andrzej Buczyński
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Lokalni 
fotograficy 
dobrze wypadli 
w konkursie 
XXVII 
Wojewódzkiej 
Wystawy 
Fotograficznej
W konkursie wystartowała 
żaranka Agnieszka Wocal. 
Uznała, że wykonała pra-
ce, które nie są fotografią 
komercyjną, a są na tyle 
dobre, że może je wystawić 
w konkursie. Przyznaje, że 
po cichu liczyła na to, że 
członkowie jury podzielą 
jej zdanie. Udało się. Wy-
walczyła pierwszą nagrodę.

- Powiedziałam so-
bie w tym roku: czemu nie. 
Podjęłam decyzję o udzia-
le w konkursie, wysłałam 
zdjęcia, zostały docenione - 
skromnie podsumowuje swój 
sukces Agnieszka Wocal.

Zdobywczyni pierw-
szej nagrody podkreśla, 
że na konkurs trafiają nie-
przypadkowe zdjęcia. Są 
to już przemyślane prace. 
To efekt warsztatów i kur-
sów fotografii, które stały 
się bardzo modne. Ludzie 
jeżdżą w tym celu np. do 

Zielonej Góry i co ważne, 
spotykają się w grupach 
dyskusyjnych. Rozmawiają 
o swoich fotografiach, a to 
pomaga w ocenie własnych 
prac i podejmowaniu decy-
zji o udziale w konkursach. 
Sam udział w konkursie też 
stwarza możliwości rozmo-
wy, a przede wszystkim po-
słuchania, co o nadesłanych 
i nagrodzonych pracach 
sądzą uznani fotograficy.

Wymiana myśli i do-
świadczenia jest bardzo 
ważna. Przed laty w Żarach 
funkcjonowało Żarskie To-
warzystwa Fotograficzne 
i sekcja fotograficzna. Śro-
dowisko fotografów było 
bardzo prężne. Teraz tego 
brakuje. Czasy się zmieniły. 
Środowisko fotografików 
było kiedyś bardziej otwar-
te. Byli to ludzie z pasją, 
którzy chętnie dzielili się 
swoim doświadczeniem. 
Dzisiaj nikt nie chce za 
darmo dzielić się wiedzą. 
Lokalni fotograficy z za-
wodowym doświadczeniem 
poświęcają swój czas na fo-
tografią komercyjną. Trudno 
się temu dziwić, bo to daje 
realne pieniądze. 

Paweł Skrzypczyński

ŻYCIE WOKÓŁ NAS

REGION Udana rywalizacja fotografików

Rozmowa o zdjęciach

Zbigniew Pietraszkiewicz i Paweł Janczaruk surowo ocenia-
ją, ale dają też wiele rad i wskazówekfot. Halina Gola

Protokół
z posiedzenia Jury 
XXVII Wojewódzkiej 
Wystawy Fotograficznej 
– Żary 2017

Jury w składzie:
Janusz Nowacki 
- przewodniczący jury, 
artysta fotografik ZPAF, 
honorowy członek Foto-
klubu RP, Poznań
Paweł Janczaruk 
- artysta fotografik ZPAF, 
członek Fotoklubu RP, 
Zielona Góra
Zbigniew Pietraszkiewicz 
- artysta FIAP, inicjator 
Wojewódzkiej Wystawy 
Fotograficznej w Żarach
Jan Andrukiewicz 
- sekretarz jury Woje-
wódzkiej Wystawy Foto-
graficznej, instruktor ŻDK

po obejrzeniu 137 foto-
grafii 25 autorów posta-
nowiło zakwalifikować do 
wystawy pokonkursowej 
73 prace 22 autorów oraz 
przyznało następujące na-
grody i wyróżnienia:

Grand Prix – 1200 zł
Katarzyna Kozłowska  

z Zielonej Góry za 4 prace 
z zestawu pt.”Body/Ciało” 

I Nagroda – 500 zł
Agnieszka Wocal z Żar za 
zestaw 3 prac pt. „Terpsy-
chora” 1, 2, 3

II Nagroda – 400 zł
Liwia Litecka z Zielonej 
Góry za pracę pt. „Linia”

III Nagroda – 300 zł
Natalia Grela z Nowej Soli 
za 3 prace z zestawu pt. 
„Dorastanie” 1, 2, 3

Trzy wyróżnienia po 150 
zł
1. Marek Hercik z Żar 
za 2 prace z zestawu pt. 
„Promienie X”
2. Zbigniew Stefaniak z Żar 
 za pracę pt. „Bez tytułu” 1
3. Barbara Wabel z Żar za 
pracę pt. „Nie tęsknię”

Fundatorami  nagród 
i wyróżnień są Burmistrz 
Miasta Żary, Regionalne 
Centrum Animacji Kul-
tury w Zielonej Górze, 
Zbigniew Pietraszkiewicz 
i Żarski Dom Kultury 
w Żarach.

Fotograficy, których prace można podziwiać w Salonie Wystaw Artystycznych też dali się sfotografować fot. Halina Gola

Agnieszka Wocal zdobyła pierwszą nagrodę fot. Halina Gola
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Ruszają doroczne 
Międzynarodowe 
Plenerowe Spotkania 
ze Sztuką. Nie 
tylko wytrawnych 
koneserów 
i miłośników sztuki 
czeka wiele atrakcji.
Doroczne święto sztuki wpisało 
się na stałe w żarski krajobraz. 
Zarówno mieszkańcy miasta jak 
i goście z całego regionu będą 
mieli możliwość obejrzenia zna-
komitych spektakli na najwyższym 
poziomie. Szczególnie ciekawie 
zapowiada się spektakl „Od-
chodzi” Sceny Plastycznej KUL 
w reżyserii Leszka Mądzika, któ-
rego inscenizacja jest zaplanowana 
wieczorem, na terenie stawu przy 
ul. Ludowej. Nie zabraknie też 
przedstawień teatralnych dla dzie-
ci. Przez kilka dni w sali „Luna” 
będą prowadzone warsztaty tea-
trów tańca współczesnego, a na 
plenerze malarskim spotkają się 
artyści plastycy.

C i e k a w i e  z a p o w i a d a 
się”Pamięć obecności” - perfor-
mance, obiekty i poezja Mał-
gorzaty Gołębiewicz. Artystka 
z sukcesem zaprezentowała się już 
w ubiegłym roku. Czy tegoroczny 
performance przebije artystycznie 
ubiegłoroczny? Warto będzie zo-
baczyć i ocenić. 

Warto jeszcze pamiętać 
o jednym. Spektakle nocne o godz. 
21:30 są przeznaczone wyłącznie 
dla widzów dorosłych! 

Paweł Skrzypczyński

ŻARY Ż`ART 26 Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką

Sztuka z najwyższej półki

Tegoroczne Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką zakończy spektakl”Silence/Cisza w Troi” Teatru Biuro Podróży  
z Poznania fot. Robert Widera

Spektakl „Peregrinus” wystawi teatr KTO z Krakowa fot. KTO

Program 
Międzynarodowych Plenerowych 
Spotkań ze Sztuką

7-11 sierpnia
godz. 11:00-14:00 – sala widowiskowa „Luna” 
ŻDK,
Warsztaty teatrów tańca współczesnego

7-12 sierpnia
Międzynarodowy Plener Malarstwa

10.08. (czwartek)
- godz. 11:00, deptak przy SWA ŻDK, ul. Rynek 17
„Ściana sztuki 3” – akcja plastyczna dla wszyst-
kich
- godz. 21:30, Rynek Miasta, „Ostatni płomień”
w wyk. teatru ognia Sarovia Art z Żar

11.08. (piątek)
- godz. 16:00-19:00, deptak przy SWA ŻDK, ul. 
Rynek 17
Warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży, 
- godz. 17:00, Rynek Miasta,”Przemijanie” – 
powarsztatowy spektakl teatrów tańca – reż. 
Bożena Wróbel
- godz. 21:30, Rynek Miasta, „Peregrinus”, 
spektakl Teatru KTO z Krakowa, reż. Jerzy Zoń

12.08. (sobota)
- godz. 14:30, Podsumowanie Międzynarodowe-
go Pleneru Malarstwa
- godz. 16:00-19:00, Rynek Miasta, „Stara za-
groda” - interaktywna instalacja teatralna dla 
dzieci w wyk. Teatru Wagabunda z Krakowa, reż. 
Bogusław Pobiedziński
- godz. 17:00, Rynek Miasta, „Dawno, dawno 
temu...” - spektakl dla dzieci w wyk. Teatru Roz-
rywki Trójkąt z Zielonej Góry, reż. Artur Beling
- godz. 19:00, Rynek Miasta, „Malowane sło-
wem” - autorski recital w wyk. Waldemara 
Pawlikowskiego
- godz. 21:30, staw przy ul. Ludowej, „Odcho-
dzi” - spektakl Sceny Plastycznej KUL – reż. 
Leszek Mądzik

13.08. (niedziela)
- godz. 16:00-19:00, Rynek Miasta, „Stara za-
groda” - interaktywna instalacja teatralna dla 
dzieci w wyk. Teatru Wagabunda z Krakowa, reż. 
Bogusław Pobiedziński
- godz. 16:00-19:00, deptak przy SWA ŻDK, ul. 
Rynek 17, „Pamięć obecności” - performance, 
obiekty i poezja Małgorzaty Gołębiewicz
- godz. 20:00, Rynek Miasta, „Symfonia na 
skrzypce i Dj`a” w wyk. Tomasza Dolskiego
- godz. 21:30, Rynek Miasta, „Silence/Cisza 
w Troi” - spektakl Teatru Biuro Podróży z Pozna-
nia, reż. Paweł Szkotak

Dyrektor Artystyczny Roman Krzywotulski
Spektakle nocne o godz. 21:30 wyłącznie dla 
widzów dorosłych!

W Rynku miasta zagra Tomasz Dolski fot. ARMG
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Wielofunkcyjny 
Kompleks Sportowo-
Rekreacyjny 
„Źródlana”, 
popularnie zwany 
basenem na Leśnej, 
jest coraz bardziej 
popularny. W ubiegłą 
niedzielę odwiedziło 
go 2.746 osób.
Sezon na Źródlanej trwa od 15 
czerwca do 15 września. Najwię-
cej osób odwiedziło to miejsce 
właśnie na inaugurację - przeszło 
4 tys. osób weszło wtedy na teren 
obiektu za darmo. Od tej pory nie 
było dnia, żeby ktoś nie przyszedł 
popływać, bądź też skorzystać 
z różnych atrakcji tego kompleksu. 
I to niezależnie od pogody. Dla 
przykładu - 30 czerwca sprzeda-
no tylko 1 bilet, 1 lipca - 11, 2 
lipca - 18, 5 lipca - 19. W te dni 
pogoda nie rozpieszczała. Z kolei 
najwięcej osób odpoczywało 30 
lipca - 2.746, 19 lipca - 2.092, 22 
lipca - 1573, 20 lipca - 1472. Przez 
połowę sezonu bramki obiektu 
otworzyły się 23.818 razy.

Jak widać, ludzi przyciąga 
w to miejsce nie tylko sama woda, 
ale i dodatkowe atrakcje, jak plac 
zabaw dla dzieci, piaszczysta pla-
ża, plac z wodotryskami, bar. Sam 
basen wyposażono w dziką rzekę, 
masaże ścienne, ławki i leżanki 
z masażami powietrznymi, gejzery 
powietrzne, grotę sztucznej fali, 
zjeżdżalnię rodzinną i zjeżdżalnię 
wieżową o długości 82 metrów. Co 
ważne, woda jest podgrzewana.

Jeśli ktoś liczy na możliwość 
bardziej wyczynowego pływania, 
to musi wybrać dzień z nieco 
gorszą pogodą, albo udać się na 
pływalnię „Wodnik”. W tym sa-
mym, 1,5-miesięcznym okresie 
na „Wodniku” zanotowano 20.855 
wejść.

Andrzej Buczyński

ŻARY W gorące dni Źródlana jest oblegana

Rekordowo na basenie

Na odwiedzających czeka wiele różnych atrakcji fot. Jan Werbiński

Może ciasno, ale mokro fot. Jan Werbiński
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Wodne atrakcje mają swoich fanów fot. Jan Werbiński Jedni wolą trawiastą, inni - piaszczystą plażę fot. Jan Werbiński

Każdy znajdzie coś dla siebie. W upalne dni ciszy i przestrzeni jak na lekarstwo fot. Jan Werbiński

Tysiące osób. To zaprzecza przeciwnikom”za małego basenu”. Bo gdyby było tak źle, to nikt by tu nie przychodził. W dodatku płacąc pieniądze za wejście fot. Jan Werbiński

fot. Andrzej Buczyński

Andrzej Markulak, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka 
Sportu, Rekreacji i Wypo-
czynku w Żarach

Woda zawsze ciepła
- Kompleks basenowy przy 
ulicy Źródlanej jest wypo-
sażony w pompy ciepła, 
które w podgrzewają wodę 
przez cały okres otwarcia 
obiektu. Woda w basenie 
rekreacyjnym podgrzewa-
na jest do temperatury 24 
stopni, a w brodziku dla 
dzieci - do 28 stopni. Nieza-
leżnie od pogody taka tem-
peratura jest utrzymywana, 
a dzięki temu nie musimy 
czekać kilka dni na nagrza-
nie wody przez słońce po 
jakimś załamaniu pogody. 
Pompy wyłączają się au-
tomatycznie, jeśli słońce 
podgrzeje nam wodę do 
żądanej temperatury.
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ŻARY Po 
kilkunastu latach 
bycia razem, 
zdecydowali się 
na ślub.
Patrycja Ocipka-Flisak 
i Krzysztof Flisak pobrali się 
po wielu latach znajomości. 
Znali się od dwunastu lat, 
a byli ze sobą od sierpnia 
2008 r. 

Patrycja ma 26 lat 
a Krzysztof 28 lat. Są pierw-
szą parą, która poznała się 
w szkole katolickiej i nie-
przerwanie byli ze sobą 
przez wiele lat. Są też jedyną 
parą z tej szkoły, która za-
warła małżeństwo.

Młodej parze życzymy 
dużo miłości i szczęścia na 
nowej drodze życia. PAS

Pierwsza taka para

Już razem oficjalnie fot. nadesłane

ŻAGAŃ  
W muzyczną 
podróż śladami 
miłości zaprosił 
żagańską 
publiczność 
Nicola Palladini 
wraz z zespołem.
Zgromadzeni w niedzielne 
popołudnie na podzamczu 
miłośnicy muzyki, mogli 
wysłuchać znanych utwo-
rów lat 60. Zabrzmiały zna-
ne przeboje Dalidy, Presleya 
czy zespołu The Beatles. 
Publiczność spontanicznie 
reagowała brawami,często 
włączając się do wspólnego 
śpiewania. 

Dla wielu uczestników 
koncertu była to sentymen-
talna podróż w historię mu-
zyki. JM

Sentymentalna podróż śladami Dalidy

Słyszę Was. Śpiewacie fot. Jan MazurDobrze znamy te przeboje. To nasza modość fot. Jan Mazur

Nicola Palladini wie, co to dobra muzyka fot. Jan Mazur Brawo, brawo. Nawet słońce nie przeszkadza fot. Jan Mazur

Wspólne zdjęcie z rodzicami i... całe życie przed nami fot. nadesłane
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ZDROWIE 
Zlekceważona 
i nieleczona 
choroba stawu 
biodrowego 
może skończyć 
się bólem, 
chodzeniem 
„o kulach” 
i potrzebą 
wszczepienia 
endoprotezy.
Jeśli drodzy Czytelnicy 
po przeczytaniu artykułu 
w ostatnim numerze Mojej 
Gazety, sprawdziliście co nosi 
Wasze dziecko w tornistrze 
i podjęliście w tym zakresie 
słuszne decyzje, to może czas 
zadbać o własne zdrowie?

Przedmiotem dzisiej-
szych rozważań będzie cho-
ry staw biodrowy zwany 
w medycynie koksartrozą. 
W artykule znajdziecie Pań-
stwo odpowiedź na nastę-
pujące pytania: Dlaczego 
staw biodrowy boli? Jakie 
mechanizmy fizyczne mają 
wpływ na powstanie zwy-
rodnienia stawu biodro-
wego? Jak rozpoznać we 
własnym zakresie pojawie-
nie się pierwszych oznak 
zwyrodnienia? Co robić, aby 
biodra nie bolały?

Ogólnie rzecz ujmując 
zwyrodnienia stawowe, to 
po części skutek procesów 
biologicznego starzenia się 
naszych organów, jak i zwy-
kłych błędów popełnianych 
przez ludzi w trakcie ży-
cia. Do tych błędów należy 
zaliczyć otyłość, bezruch 
i siedzący tryb życia.

Proces starzenia 
Proces starzenia stawów 

rozpoczyna się często od 
zwiotczenia lub mechanicz-
nego uszkodzenia torebek 
stawowych, co doprowadza 
je do niedokrwienia i mar-
twiczych zmian. Osłabio-
ne torebki stawowe nie są 
w stanie utrzymać w swych 
naturalnych przestrzeniach 
kości tworzących staw. 

W wyniku czego do-
chodzi do zwężenia szpar 
stawowych i tarcia stawo-
wych powierzchni chrzęst-
nych o siebie. W konse-
kwencji cały mechanizm 
kończy się stanem zapalnym 
stawu i torebki. Brak reakcji 
na stan zapalny wywołuje 
częstsze i mocniejsze ściera-
nie kości, które doprowadza 
do trwałego nieprawidłowe-
go ułożenia kości w stawie 
biodrowym . 

Otyłość
Otyłość oraz siedzący tryb 
życia to nasze główne grze-
chy wobec stawu biodrowe-
go. Przy czym trzeba zauwa-
żyć następującą zależność 
pomiędzy otyłością, a wy-
stępowaniem koksartrozy 
- jest ona bardziej widoczna 
u kobiet niż u mężczyzn. 
Otyłość ma zarówno bezpo-
średni jak i pośredni wpływ 
na rozwój zmian zwyrod-
nieniowych stawów biodro-
wych. Wpływ bezpośredni 
wiąże się ze zwiększeniem 
obciążenia jakim poddawa-
ne są stawy biodrowe, co 
może prowadzić do ich me-
chanicznego uszkodzenia.

Pośredni wpływ oty-
łości na chorobę zwyrod-
nieniową stawów biodro-
wych wiąże się natomiast 
z niekorzystnym wpływem 
zmian metabolicznych na 
stan struktur tworzących 

staw (głównie chrząstki 
stawowej).

Odnosząc się do wpły-
wu jaki ma siedzący tryb 
życia na rozwój koksartrozy 
stwierdzić należy, że inicja-
torem zmniejszenia szpary 
stawowej w obrębie biodra 
jest też bardzo często mię-
sień biodrowo-lędźwiowy. 
Jeśli mięsień ten zyska prze-
wagę napięciową nad mięś-
niami prostującymi staw 
biodrowy wówczas przy-
czyni się do patologicznego 
położenia kości udowej 
w stawie biodrowym, a więc 
tym samym przyczyni się do 
rozwoju zwyrodnienia.

Objawy koksartrozy
Początkowe objawy zaję-
cia stawu biodrowego są 
słabo charakterystyczne. 
Jeśli zauważymy u siebie 
osłabienie siły kończyny 
dolnej, zmniejszenie wy-
dolności chodu, dziwny, 
nagły i niespotykany do tej 
chwili kłujący ból stawu 
biodrowego i kolanowego, 
to mogą to być pierwsze 
oznaki zwyrodnienia stawu 
biodrowego . 

Doda tkowym ob -
jawem, który zwiększa 
prawdopodobieństwo uak-
tywnienia się choroby, jest 
ustępujący ból biodra po 
wysiłku np. po dłuższym 
chodzeniu. Niekiedy mo-
mentami początkowymi 
pojawienia się dolegliwości, 
są na pozór banalne ura-
zy np. złe stąpnięcie, upa-
dek, skręcenie, wykonanie 
ćwiczenia bez rozgrzewki. 
Dolegliwościom bólowym 
towarzyszy też bardzo szyb-
ko postępujące ograniczenie 
ruchu. W pierwszej ko-
lejności ograniczenie to 

dotyczy możliwości skrętu 
biodra, później odwiedze-
nia (odchylenia w bok). 
Szybko dochodzi też do 
utrwalenia silnego zgięcia 
biodra i w konsekwencji do 
chodu krokiem kulejącym. 
Wraz z progresją zmian 
zwyrodnieniowych nasilają 
się dolegliwości bólowe. 
W najbardziej zaawanso-
wanych przypadkach wy-
stępują bóle spoczynkowe 
i nocne. W tej fazie choroby 
chodzenie jest bardzo utrud-
nione, chory używa 1 lub 2 
kul łokciowych, pogłębia 
się przykurcz zgięciowo-
-przywiedzeniowy, a noga 
staje się czynnościowo skró-
cona i ustawiona w nadmier-
nym skręceniu na zewnątrz. 
Dalsze dolegliwości bólowe 
i oszczędzanie kończyny 
prowadzą do zaników mięś-
niowych uda i pośladków. 
Zlekceważona i nie leczona 
koksartroza z reguły kończy 
się wstawieniem endopro-
tez. 

Badania 
i rehabilitacyjne 
leczenie
Po wstępnym wykonaniu 
testów manualnych (ręcz-
ne testy rehabilitacyjne), 
ortopeda skieruje cię na 
zdjęcie RTG obręczy bio-
drowej, a być może i koń-
czyn dolnych. Czasami 
trzeba wykonać badania 
dokładniejsze, takie jak 
rezonans magnetyczny czy 
tomograf komputerowy. 
Badania te pozwolą ocenić 
stopień uszkodzenia stawu 
i dalszy tok postępowania 
prozdrowotnego.

Metody leczenia cho-
roby zwyrodnieniowej sta-
wu biodrowego zależą od 

stopnia zaawansowania pro-
cesu chorobowego, reakcji 
chorego na ból i związa-
ne z chorobą ograniczenia 
czynności życia codzienne-
go oraz wieku i ogólnego 
stanu zdrowia.

Wczesne wykrycie 
nieprawidłowości w obrębie 
stawu biodrowego praktycz-
nie zapobiega rozwojowi 
koksartrozy (dysplastycz-
nej). 

U osób dorosłych 
od strony rehabilitacyjnej 
wskazane jest utrzymanie 
prawidłowej wagi ciała, 
wykonywanie ćwiczeń ru-
chowych, zabiegów fizy-
koterapeutycznych oraz za-
opatrzenia ortopedycznego 
(kule łokciowe)

Leczen ie  ruchem 
(kinezyterapia), to prze-
de wszystkim stosowanie 
różnych form masaży (kla-
syczne lub podwodne) oraz 
specjalistycznych ćwiczeń 
indywidualnych jak i ze spe-
cjalistą zarówno w wodzie 
jak i na sali.

Pomocne są również 
w rehabilitacji zabiegi fizy-
koterapeutyczne takie jak: 
fala uderzeniowa (najbar-
dziej polecana przeze mnie 
) pole magnetyczne, laser, 
diadynamik, interdyn, jono-
foreza, fonoforeza, terapuls. 
Ponadto zalecana jest ter-
moterapia wykorzystująca 
ciepło (zabiegi borowino-
we) lub zimno (kriotera-
pia) w celu zmniejszenia 
bólu, rozluźnienia mięśni 
i zmniejszenia przykurczu 
tkanek okołostawowych.

mgr Arkadiusz 
Szczepański, 

specjalista ds. sportu 
i rehabilitacji

Bolące biodro - początek 
większych kłopotów

Kilka rad przedłużających 
prawidłowe funkcjonowanie stawu 
biodrowego.
1. Zauważyłeś opisane w artykule objawy 
wskazujące na koksartrozę? Zgłoś się do 
lekarza. Szybkie rozpoznanie zwyrodnienia 
daje duże szanse na uniknięcie wstawienia 
endoprotez.
2. Utrzymuj prawidłową wagę ciała. Oty-
łość doprowadzi cię w 100 proc. do bóli 
stawowych .
3. Dostosuj aktywność ruchową do wieku, 
budowy ciała, wagi, płci i choroby. Unikaj 
po 40-stym roku życia forsownych trenin-
gów zarówno siłowych jak i interwałowych .
Stosowanie forsownych ćwiczeń siłowych 
budujących masę mięśniową doprowadzi 

do ograniczenia ruchomości stawowej, 
a ta do szybszego zwyrodnienia torebek 
stawowych.
4.Siadaj tak często jak tylko możesz na 
podłodze w różnych siadach. 
Narody Azji nie znają krzeseł i nie chorują 
na biodra.
5. W przypadku stwierdzenia koksartrozy 
stosuj się do zaleceń farmakologicznych, 
rehabilitacyjnych i zaopatrzenia ortope-
dycznego .
Zainteresowanych czytelników oceną zdro-
wia w zakresie wykrycia zmian zwyrodnie-
niowych stawu biodrowego proszę o kontakt 
za pośrednictwem poczty e-mail.
Dane kontaktowe: e-mail: fortiusklub@
wp.pl strona internetowa: www.ksfortius.pl.

Kilka ćwiczeń na 
staw biodrowy 

Uwagi do ćwiczeń:
Pożądane jest, aby 
przed ćwiczeniami jak 
i po ich zakończeniu 
wykonać masaż mięśni 
uda i biodra (można do 
tego celu użyć masa-
żerów).
Ćwiczenia nie powinny 
być prowadzone zbyt 
intensywnie i szybko. 
Kolejność ćwiczeń: od 
łatwego do trudniej-
szego.
Celem ćwiczeń jest 
taka praca stawu, aby 
ruchy były bezbolesne 
lub mało bolesne.
Pamiętaj, że ostre i głę-
bokie ruchy, nadmierny 
zakres ruchu, to czyn-
niki mogące prowadzić 
do poważnego pogor-
szenia stanu zdrowia.

Zaproponowane ćwi-
czenia:
- kierowane są do osób 
chcących przedłużyć 
żywotność stawu bio-
drowego
- to przede wszystkim 
przykłady różnych form 
siadów, które należy 
ćwiczyć codziennie 
po 30 minut na mięk-
kiej podłodze (dywan, 
kari-mata) pamiętając 
o zaleceniach
- nie nadają się do 
samodzielnego wyko-
nywania przez osoby 
ze średnio-zaawan-
sowaną lub zaawan-
sowaną chorobą zwy-
rodnieniową stawu 
biodrowego.
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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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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

REKLAMAREKLAMA

Sprzedam

 ▶ M o n e t y  k o l e k c j o -
nerskie różne z różnych 
państw oraz banknoty i 
medale za zasługi, monety 
rosyjskie,pensy,dolary od 
1995r do 2014r Tel. 602 128 
246

 ▶ Butla na gaz 11kg, nie-
miecka sprzedam - 15 zł Tel. 
53 031 07 36

 ▶ Opel Vivaro 1.9 CDTI 
2002 r, radio CD. Cena 9900 
zł + opłaty. Tel. 695 698 441

 ▶ Komplet mebli wypo-

czynkowych firmy BIZZAR-
TO, Fotel + rozkładana sofa 
+ podnóżek, wygodne siedli-
sko i miękkie poduchy, kolor 
jasny krem, cena 600zł Tel. 
601 691 569

 ▶ Sprzedam maszynę do 
szycia walizkową typ- Łucz-
nik. Tel. 68 374 28 01

 ▶ Sprzedam ciągnik rol-
niczy Fortschvitt zt 323A, 
przyczepa wywrotka 6 Ton, 
opony do C - 360, przyczepy 
platformy 7m długie, pług 3 
skibowy. Tel. 883 556 084

 ▶ Sprzedam VW Trans-
porter 1 ,9 td 2001 rok 9 
osobowy stan bardzo dobry. 
Tel. 515 158 193

 ▶ Ciągnik, agregat ścier-
niskowy, pług brony, wy-
wrotka, opony, pasy i części 
do kombajnu, samozbierają-
ca inne. 699932056 Tel. 68 
362 06 79

 ▶ Motocykl Honda 1200 
zł zarejestrowany, ubezpie-
czony, oryginalny lakier, 

rower,  amortyzator y tył 
Honda. tel. 699932056 Tel. 
699 932 056

 ▶ Suknia ślubna firmy 
Papilio, dwucęściowa, roz-

miar 38/42 na wzrost 168cm 
koło z ECRU  Tel. 517 643 970

 ▶ Maszyna do pisania 
OPTIMA, ryzy papieru ryzy 
białego o wymiarach 70X 

100 cm - 1300 szt. Tel. 517 
643 970

 ▶ Sukienka komunijna 
- Biała koronkowa, dł ugi 
rękaw. dł 145 cm. W cenie 
130zł. Żary Tel. 48 795 40 60

 ▶ Zmywarka firmy Bosh, 
używana, górna szuflada 
niedokońca myje. Ma 4 - lata, 
cena - 180zl - kolor Metalic 
Tel. 886 868 582

 ▶ Sprzedam rower męski 
28”, Damka 26” z przerzutka-
mi po 190 zł, garnki gliniane 
od 3 - 15L, butla do wina w 
koszu 30 L Tel. 782 496 560

 ▶ 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

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

 ▶ Żary - sprzedam dom 
o powierzchni 100m2, 5 
pokoi, kuchnia, łazienka po 
remoncie. Ogród 1000m2 z 
zabudową gospodarczą. Tel. 
602 322 569

 ▶ Sprzedam łóżko reha-
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bilitacyjne na pilota. Tel. 888 
874 340

 ▶ Sprzedam Gięt arko 
- zaginarkę 2 metry - lub 
zamienię na narzędzia. Tel. 
889 074 110

 ▶ A n t yk i  sp rz e d a m  - 
meble, porcelana, lampy. 
Tel. 888 743 405

 ▶ Łóżko 2m X 0,80m 
jasne drewno z materacem 
mało używane drzwi, dąb 
sonoma z szybkami nowe 
cena do uzgodnienia. Tel. 
698 731 880

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

 ▶ Sprzedam   rower Gó-
ral z teleskopami . Tel. 729 
358 719

 ▶ Posiadam różne przed-
mioty kolekcjonerskie: por-
celanę, maszyny do do szy-
cia i pisania, magiel drewnia-
ny, obrazy, książki- okazyjne 
sprzedam. Tel. 53 500 27 01

 ▶ Pawilon Handlowo - 
Usługowy wynajmę- sprze-
dam 25+25m2. centrum Żar. 
Tel. 53 232 70 37

 ▶ Sprzedam motor sku-
ter ZIPP Motorower 2008r. 
Ubezpieczony do 2018.14.07, 
przebieg 6000 tys. w do-
brym stanie. 1700 zł Tel. 605 
868 590

 ▶ Agregat ścierniskowy, 
przesiewowy, URSUS, pług 
wywrotka, siewnik zbożowy 
i nawozu, bron 4, pasy, opo-
ny i inne. Tel. 699932056 Tel. 
68 362 06 79

 ▶ Motocykl Honda Gold-
wing - 1200 oryginalny la-
kier, zarejestrowany, ubez-
pieczony. Tel. 699932056 
Tel. 68 362 06 79

 ▶ Nowa pościel wełnia-
na, ubranka dziecięce i mę-
skie, oraz inne rzeczy. Tel. 

888 924 467
 ▶ Książki Nowe, powieści 

sensacyjne, przygodowe i 
inne za połowę wartości, 
oraz ubranka dziecięce  i 
męskie. Tel. 888 924 467

Kupię

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

 ▶ Kupię monety nieobie-
gowe z Polski i Niemiec oraz 
inne kolekcjonerskie w tym 
starocie, przedmioty, woj-
skowe, zegary, obrazy. Tel. 

602 128 246

Nieruchomości

 ▶ Kawalerka do wynaję-
cia umeblowana Żary -  Ku-

nice, nawet dla dwóch Ukra-
inek - Tanio Tel. 696 261 345

 ▶ Wynajmę pokój z kuch-
nią, Żary ul. Okrzei. Tel. 726 
071 540

 ▶ Kupię mały dom w Lub-
sku w rozliczeniu może być 

jedno lub dwa mieszkania 
oraz działka budowlana. Tel. 
782 496 560

 ▶ Drożków. Sprzedam 
dom wysoki komfort, 300m, 
duża działka, dwa garaże, 
dwa osobne wejścia, przy 
lesie, budynek narożny. Tel. 
512962123 Tel. 68 362 04 03

 ▶ Pokoje dla firm ( blisko 
strefy przemysłowej). Tel. 
604331628 Tel. 68 362 07 14

 ▶ LUBSKO- os. Nad Zale-
wem -mieszkanie o pow. 50 
m2 , III piętro. Sprzedaż. Tel.  
600 812 468

 ▶ ŻARY - 3 km - mieszka-
nie o pow. 73 m2 / 4 pokoje, 

kuchnia, łazienka, wc/ par-
ter z ogródkiem i garażem.
Cena 189 tyś. zł / do neg/  
Nieruchomości ATUT Żary 
ul. Podchorążych 14,  tel. 68 
374 07 12, www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 468 

 ▶ TRZEBIEL - RYTWINY,  
DOM 140 M2, WARSZTAT, 
BUD. GOSPODARCZE, ZIE-
MIA 1,20 HA, Sprzedaż - za-
miana na mieszkanie w Ża-
rach.  Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14,  tel. 
68 374 07 12,  www.atutzary.p 
Tel.  600 812 468

 ▶ PRZEWÓZ- dom wol-
nostojący o pow. 140 m2 
położony na działce 2400 
m2. Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14,  tel. 
68 374 07 12,  www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 468 

 ▶ ŻARY - Centrum- miesz-
kanie w bloku o pow. 38 m2, 
balkon, II piętro. Czynsz 260 
zł/m-c.  Nieruchomosci ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14, tel. 
68 374 07 12,  600 812 468  
www.atutzary.pl Tel.  600 
812 468  

 ▶ DROŻKÓW -  grunty 
orne o obszarze około 4 
ha / w tym około 1 ha lasu 
/ Sprzedaż. Nieruchomości 
ATUT Żary ul. Podchorążych 
14 tel. 68 374 07 12,  600 812 
468 www.atutzary.pl Tel. 600 
812 468

 ▶ Z A RY  -  C e n t r u m  - 
Mieszkanie w kamienicy o 
powierzchni 25 m2 / 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, co. gazo-
we,  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  
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 ▶ RYTWINY-3 km odTu-
plic-  dom o pow. 120 m2m, 
w a r s z t a t ,  z a b u d ow a n i a 
gospodarcze, działka 1,20 
ha. Sprzedaż - 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

 ▶ 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 

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

 ▶ ŻARY -  os .  Męc zen-
ników- mieszkanie o pow. 
56 m2 / 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka/ III piętro z wypo-
sażeniem. ATUT Nierucho-
mości Żary ul. Podchorążych 
14  tel.600 812 463,   www.
atutzary.pl Tel. 600 812 468

 ▶ OLBRACHTÓW- działka 

o powierzchni 3000 m2  z 
fundamentami domu jed-
norodzinnego  / ewentual-
nie 1500 m2 /    ATUT Żary 
ul .  Podchorążych 14  tel . 
600812463 ,   www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 463

 ▶ ŻARY - osiedle Spor-
towe,  dom wolnostojący 
o powierzchni 180 m2 z  
wyposażeniem, na działce 
około 850 m2 z warunkami 
zabudowy pod inwestycje 
- obiekt około 200 m2. Nie-
ruchomości ATUT Żary ul. 
Podchorążych 14,  tel. 68 374 
07 12 Tel.  600 812 468  

 ▶ ŻARY- CENTRUM - lo-
kal usł ugowy o pow. 170 
m2 na parterze. Wynajem 
lub sprzedaż. ATUT Nieru-
chomości Żary ul. Podcho-
rążych 14  www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 468   

 ▶ N O W O G R Ó D  B O -
BRZAŃSKI - 5 km, dom wol-
nostojący o powierzchni 123 
m2 / stan surowy / działka 
4000 m2 z możliwością 
dokupienia ziemi-  Cena 135 
TYS.ZŁ  Nieruchomości ATUT 
Żary ul. Podchorążych 14,  tel. 
68 374 07 12, www.atutzary.pl  
 Tel.  600 812 468

 ▶ ŻARY - Centrum , lo-

kal  handlowo - usł ugowy 
o pow. 143 m2 działka pod 
rozbudowę 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 
-   ewentualnie  zamienię na 
samochód. Tel.  600 812  468

 ▶ Ż ar y -  polecamy na 
s p r z e d a ż  d z i a ł k i  w  Ż a -
rach blisko centrum,  Part-
n e r  N i e r u c h o m o ś c i . 
  Tel. 533-308-999

 ▶ Olbrachtów - działka 
na sprzedaż z warunkami 
zabudowy 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 Nieruchomo-
ści. Tel. 533-308-999

 ▶ Żary - hale magazyno-
we do wynajęcia, na dużej 
działce, ogrodzone, monito-
rowane. Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999 
Tel. 533-308-999

 ▶ Żary - lokal użytkowy 
do sprzedaży, w centrum 
Żar, na parterze, o pow. 105 
m2 w okazyjnej cenie 250 
tys. Partner Nieruchomości. 
Tel. 533-308-999

 ▶ Żary – do wynajęcia od 
sierpnia mieszkanie 2-pok. 

1400Zł/mies. - najchętniej 
dla dwóch pracujących pa-
nów. Partner Nieruchomości. 
 Tel.  690 411 006

 ▶ Mirostowice G órne, 
działka budowlana w atrak-
cyjnej cenie, prąd, woda. 
Partner Nieruchomości. Tel.  
690 411 006

 ▶ D o m  p o d  Ja n kow ą 
Żagańską – po remoncie, 
piękna działka 20ar. Partner 
Nieruchomości .  Tel .  690 
411 006

 ▶ Dom do remontu 8km 
od centrum Żagania, ładna 

działka przy lesie, cena do 
negocjacji.  Partner Nieru-
chomości. Tel.  690 411 006

 ▶ Dom z dużą działką 
– 3km od Przewozu, prze-
piękne otoczenie. Partner 
Nieruchomości .  Tel .  690 
411 006

 ▶ Żary-Kunice, mieszka-
nia do remontu – parter/Ip. 
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 

OGŁOSZENIA

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA 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:
• Farsz:
• 40 dag mięsa mielonego
• 1 cebula
• 1 ząbek czosnku
• 2 łyżki przecieru 

pomidorowego
• Sól, pieprz, przyprawa 

vegeta 

• Ciasto:
• Mąka
• 1 jajko
• ½ szkl. wody
• Szczypta soli
• ½ łyżeczki sody 

oczyszczonej
• Olej do smażenia 

• Sos:
• 1 cebula
• 1 marchewka
• Kawałek selera
• Kilka różyczek kalafiora
• 1-2 łyżki przecieru 

pomidorowego
• 1-2 ząbki czosnku
• Chilli, vegeta sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Mięso podlej wodą, dodaj 
posiekaną cebule i czosnek 
oraz koncentrat pomido-
rowy i przyprawy. Duś tak 
długo aż farsz zgęstnieje. 
Przygotuj ciasto. Wymie-
szaj w misce jajo, wodę, sól 
i sodę. Dodaj tyle  mąki aby 
uzyskać elastyczne ciasto. 
Nie wyrabiaj zbyt długo. 
Ciast wyłóż na stolnicę, 
rozwałkuj i wytnij kółka.  
Na wycięte kółka nakładaj 
ostudzony farsz, zlepiaj 
jak pierogi i usmaż w głę-
bokim tłuszczu. Przygotuj 
sos: warzywa pokrój na 
kawałeczki, podsmaż na 
tłuszczu, dodaj przecier 
pomidorowy i przyprawy. 
Podlej wodą i duś do mięk-
kości. Następnie zmiksuj 
i podawaj do pierożków. 
Pierożki świetnie smakują 
również z sosem czosn-
kowym na bazie jogurtu 
naturalnego.

Przepisy kulinarne

fot. ARMG

Smażone pierożki Fataya

REKLAMA

Sprzedam dom 
poniemiecki z dobudowaną 

częścią nową pod lasem 
w Mirostowicach 189 
m2, działka 900m2, 

podpiwniczony z 
garażem, komórka 12m2, 
murowana w tym 8 pokoi 

i 2 kuchnie, 2 łazienki. 
Cena do negocjacji bez 

pośredników 
Tel. 793 600 687
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budowlane 0,5ha. Partner 
Nieruchomości .  Tel .  690 
411 006

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

 ▶ Dom na wsi gm. Brzeź-
nica, 95m2, stodoła z ka-
mienia 140m2, działka 20ar. 
Cena do negocjacji. Partner 
Nieruchomości .  Tel .  690 
411 006

 ▶ Mieszkania w stanie 
deweloperskim w Żarach.  
Tel. 606 705 480

 ▶  Posiadamy atrakcyjne, 
pięknie położone działki 
budowlane w: Żarach, Ku-
nicach, Siodle ,Drożkowie, 
Olbrachtowie. Atrakcyjne 
ceny sprzedaży!! cena od 30 
zł/m2 Tel. 606 705 480

 ▶ Posiadamy  do wyna-
jęcia atrakcyjne lokale usłu-
gowe w centrum miasta. Tel.  
606 705 480

 ▶ Mieszkanie w 2 pozio-
mowe w apartamentowcu  
– Żary.Cena 298.000zł. Tel. 
606 705 480

 ▶ A t r a k c y j n y  d o m 
w  S z p r o t a w i e  w  c e n i e 
260000zł  Tel. 606 705 480

 ▶ Lokal usługowy w sta-
nie deweloperskim w Ża-
rach- do sprzedaży. Pow. 
112m2 -410.000zł Tel. 606 
705 480

 ▶ Kunice, działka budow-
lana 30ar, 45 tys. PLN, Part-
ner Nieruchomości Żary  Tel. 
887-758-384

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

 ▶ Pokoje pracownicze do 
wynajęcia. Partner Nierucho-
mości. Tel. 887-758-384

Motoryzacja

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

 ▶ V W  G ol f  c om b i  1 , 9 
TDI, 03v licznik 211tys. wg 
przeglądu granatowy gara-
żowany bez wkładu, OC i 
rejestracji. XI 17r. Handlarze 
- nie. Stan bardzo dobry. 6 
lat w Polsce. Tel. 602 128 246

 ▶ VW Polo 1 ,4  S edam 
2004r - SPRZEDAM Tel. 53 
031 07 36

 ▶ Peugeot 407 HDI 2,0 
SEDAN, 2007r - sprzedam. 
Tel. 53 031 07 36

 ▶ Diagnostyka kompu-
terowa silników - sam. oso-

bowych i dostawczych. Tel. 
695 698 441

 ▶ VW Lupo 1,4 benzyna 
2003 rok zadbany,  mał y 
przebieg, oryginalny stan 
bardzo dobry. Tel. 883 556 
084

 ▶ M e rce de s  E  -  kl a s a 
turbo Disel 2.9 L przebieg 
278 tys, wszystko sprawne ( 
okular) , rejestracja i ubez-
pieczenia ważne, cena do 
uzgodnienia. Tel. 602 867 313

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

 ▶ Volkswagen G olf  VI 
Plus model 2010, rok XII 
2009, poj 1400cm 16V. Ben-
zyna przebieg 78000 km,  
srebrny metalik, 5 - drzwi 
bardzo zadbany, zarejestro-
wany lub zamiana.  Tel. 73 
322 12 18

 ▶ KIA CERATO 1,6 ben-
zyna 2004r ABS centralny 
zamek, elektryczne szyby, 
wspomaganie kierownicy. 
Cena 6000zł do negocjacji. 
Tel. 665 720 343

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

 ▶ Ford Fiesta rok 2009 
poj 1600 Turbo - Disel, prze-
bieg 104,000 km 5- drzwio-
wy metalik bogate wyposa-
żenie, stan bardzo dobry. Tel. 
73 322 12 18

 ▶ Polerowanie lamp re-
flektorów samochodowych 
z zabezpieczeniem Żary. Tel. 
888 311 852

Praca

 ▶ Zdun wykonam pra-
ce zduńskie,  piece kuch-
nie kaflowe i przystawki. 
tel.684511770 Tel.  53 090 
84 52

 ▶ Zatrudnię spawacza w 
godzinach popołudniowych. 
Do wykonania balustrady na 
balkony. Tel. 608 541 937 Tel. 
608541937

 ▶ Potrzebny fachowiec ( 
może być z kobietą) ogólno-
budowlany  w prywatnym 
domu. Zakwaterowanie i 
wyżywienie. Tel. 726 169 110

 ▶ Potrzebny fachowiec 
do prac remontowych w 
pr ywatnym domu, może 
być para. Zakwaterowanie i 
wyżywienie. Tel. 726 169 110

 ▶ Fizjoterapia po uda-
rach, wylewach, złamaniach, 

skręceniach Żary i okolice - 
dojazd do pacjenta. Tel. 784 
191 854

 ▶ Montaż nawiewników 
okiennych, profesjonalnie. 
Tel. 603 111 799

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

 ▶ Potne drzewo, skoszę 
trawę, wykonam prace re-
montowe. Tel. 726 056 763

Rolnictwo

 ▶ Drzewka miniaturowe 
do donic ogrodów skalnych, 
drzewka  Bonsai do ogrodów 
Japońskich. Tel. 603 074 091

 ▶ Rozdrabniacz do bura-
ków, ziemniaków sprzedam. 
Tel. 53 031 07 36

 ▶ Agregat ścierniskowy, 
przesiewowy, URSUS, pług 
wywrotka, siewnik zbożowy 
i nawozu, bron 4, pasy, opony 
i inne. Tel. 699932056 Tel. 68 
362 06 79

Różne

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

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

 ▶ Skupuję różne przed-
mioty  kolekc joner skie  - 
starocie, medale, bagnety, 
szable, obrazy, biżuterię, 
banknoty, monety. Tel. 602 
128 246

 ▶ M a g i e l  d r e w n i a n y, 
sprawny, kpl .  antyk oraz 
maszyny do pisania i szycia. 
Stare po 20 zł i wyroby z 
porcelany, duża ilość, bardzo 
tanio,  znaczki  pocztowe 
kolekcjonerskie. Tel. 53 500 
27 01

 ▶ Zawiozę Lotniska - Kraj 
- Zagranica, oraz inne miej-
sca. Tel. 602 819 693

 ▶ Kołobrzeg do wynaję-
cia mieszkanie 2 - pokojowe 
w sezonie letnim, atrakcyjnie 
położone. Tel. 515 350 117

Zwierzęta

 ▶ Do oddania tylko i wy-
łącznie w dobre ręce za umo-
wę adopcyjną Karelski pies 
na Niedźwiedzie 8 - m-cy, 
szczeniak.  Tel. 505 858 177

 ▶ O d d a m  m a ł e  ko t k i 
czarno - białe. Grabik Tel. 
683620696 Tel. 699 968 213

OGŁOSZENIA

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
• Dietetyk Żary 1
• Lektor języka angielskiego Żary 1
• Technik do spraw wytwarzania Żary 1
• Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Żary 1
• Inżynier elektryk Żary 1
• Kierownik budowy Teren całego kraju 2
• Młodszy bibliotekarz Bieniów 1
• Nauczyciel przedszkola Tuplice 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
• Ankieter Lubsko/Powiat żarski 1
• Doradca klienta (świeża żywność) Żary (½ 

etatu) 2
• Doradca klienta (Bistro) Żary (½ etatu) 2
• Doradca klienta (Kasy) Żary (½ etatu) 2
• Asystent do spraw standardów sklepowych 

Żary (½ etatu) 2
• Przedstawiciel handlowy Żary 1
• Przedstawiciel handlowy Lubsko 1
• Pracownik do sortowania elementów meta-

lowych Żary 1
• Zmywacz samochodowy Żary 1
• Operator oczyszczalni ścieków Żary 1
• Pomoc kuchenna Żary 2
• Operator maszyn i urządzeń Lubsko 1
• Księgowa – kadrowa Lubsko 1
• Pielęgniarka Miłowice 1

• Opiekun osób starszych Jasień 1
• Pracownik utrzymania czystości Żary 2
• Pracownik gospodarczy Żary 1
• Pracownik gospodarczy Lubsko 1
• Opiekun w domu pomocy społecznej Lub-

sko 1
• Spawacz Łaz 2
• Monter konstrukcji stalowych Łaz 2
• Narzędziowiec Królów 1
• Monter Żary 10
• Pomocniczy robotnik budowlany Żary 5
• Brukarz Żary 5
• Betoniarz Żary 5
• Murarz Żary/Wrocław oraz delegacje 5
• Zbrojarz Żary oraz delegacje 5
• Operator koparki Żary 1
• Mechanik-spawacz Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Zasieki 1
• Sprzedawca Bieniów 1
• Sprzedawca w branży spożywczej Jasień 1
• Kucharz – pomoc kuchenna Lubsko 1
• Sprzedawca na stacji paliw Lubsko 1
• Pracownik produkcji Lubsko 15
• Kierowca kat. C Jasień 2
• Pracownik pomocnik budowlany Jasień 1
• Pomocniczy robotnik budowlany Lubsko 1
• Pomocniczy robotnik budowlany Lubsko 1
• Ładowacz nieczystości Województwo lu-

buskie 3
• Kierowca/pracownik zieleni/konserwator 

dróg Województwo lubuskie 2
• Kierowca kat. C- konserwator dróg Żary 3
• Operator wprowadzania danych – fakturzysta 

Lubsko 1
• Kasjer- fakturzysta Lubsko 2

• 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

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 Opel Omega 
2 L rok prod. 1990/91. 

Ubezpieczony do końca 
września - 2017 w 

eksploatacji. Cena 900 zł. 
Tel. 666 240 941

ogłoszenie

wyróżnione

ze zdjęciem

TYLKO

10 zł
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Sherry Parker (Taraji P. Henson) dostaje 
propozycję pracy w Pekinie. Wyjeżdża tam razem 
z synem Dre (Jaden Smith). Chłopak nie może 
zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu. Z tego 
powodu często popada w konfl ikty ze szkolnymi 
kolegami. Jest też przez nich prześladowany. 
Pewnego dnia Dre poznaje pana Hana (Jackie 
Chan), dozorcę budynku, w którym mieszka 
razem z matką. Mężczyzna postanawia nauczyć 
chłopca sztuk walki, by mógł on samodzielnie 
bronić się przed dokuczającymi mu rówieśnikami.

POLSAT fi lm przygodowy, Chiny, USA, 2010 

Karate Kid20:10

Piątek

TVP2

22:10

Sobota

Po zakończeniu wojny domowej w Ameryce 
kapitan Nathan Algren (Tom Cruise) nie może 
poradzić sobie z traumatycznymi przeży-
ciami. Topi smutki w alkoholu. Tymczasem 
japoński imperator Meiji planuje utworzenie 
nowoczesnej armii, by zdusić rebelię samurajów. 
Dowodzi nią charyzmatyczny Katsumoto, który 
nie zgadza się na upowszechnianie się w Japonii 
zachodniego stylu życia. Kapitan Algren pode-
jmuje się przeszkolenia cesarskich żołnierzy, lecz 
japońscy dowódcy nie chcą słuchać jego rad. 

Warszawa. Absolwent anglistyki, góral Józek 
Galica (Paweł Kukiz), zamieścił w prasie ogło-
szenie, że w ciągu sześciu tygodni jest w stanie 
nauczyć języka angielskiego. Pewnego dnia 
odwiedza go dwudziestoletnia Kinga (Renata 
Gabryjelska), pragnąca błyskawicznie opanować 
ten język. Zamierza ona bowiem poślubić 
Amerykanina, Garry’ego Wise’a (Tomasz 
Tomaszewski). Józek od pierwszego wejrzenia 
zakochuje się w pięknej dziewczynie. Tuż przed 
ślubem narzeczony Kingi nagle znika.

TVN dramat kostiumowy, USA, 2003komedia sensacyjna, Polska, 1995

Ostatni samurajGirl Guide 20:00

Niedziela

John Connor, przywódca ludzi w walce 
z maszynami, cudem uniknął śmierci. Mimo że od 
dramatycznych wydarzeń upłynęło dziesięć lat, 
on wciąż żyje w ukryciu. By nie zostać namierzo-
nym, zrezygnował z domu, samochodu i telefonu. 
Czujnie zaciera ślady swojej obecności. Słusznie 
podejrzewa, że jego prześladowcy nie dadzą 
za wygraną. Nadchodzi dzień, gdy z przyszłości 
przybywa kolejna, udoskonalona wersja cyber-
netycznego mordercy - robot T-X. Terminatrix 
posiada ogromne możliwości techniczne.

POLSAT fi lm sf, Niemcy, Wielka Brytania, USA, 2003

Terminator 3: Bunt maszyn20:10

Poniedziałek

Igor jest pięściarzem. Jego trener i mentor (Marek 
Piotrowski) widzi w nim przyszłego mistrza. 
Niestety, podczas kolejnej walki młody bokser 
doznaje groźnego urazu głowy. Diagnoza lekarska 
jest prawdziwym wyrokiem - Igorowi pozostało 
kilka tygodni, może miesięcy życia. Zrozpaczony 
mężczyzna uczestniczy w nocnych imprezach, na-
dużywa alkoholu i uprawia seks z przypadkowy-
mi partnerkami. Gdy okazuje się, że nie zapełnia 
w ten sposób wewnętrznej pustki, wpada na 
pomysł, by zostawić po sobie dziecko. 

TVP1 dramat obyczajowy, Polska, 2009

Moja krew00:35

Wtorek

David Wozniak (Vince Vaughn) to beztroski, 
sympatyczny i niezbyt odpowiedzialny czter-
dziestodwulatek. Jego najlepszym przyjacielem 
jest sarkastyczny adwokat Brett (Chris Pratt), 
którego żona zostawiła z czwórką niesfornych 
dzieci. David jest w związku z Emmą (Cobie 
Smulders), ale nie traktuje tej relacji poważnie. 
Wkrótce okazuje się, że kobieta jest w ciąży. 
W tym samym czasie mężczyzna dowiaduje się, 
że za sprawą nasienia, które sprzedawał do ban-
ku spermy, jest biologicznym ojcem 533 dzieci.

POLSAT komedia, USA, 2013 

Wykapany ojciec20:40

Środa

Młoda mieszkanka Nowego Jorku Jamie (Mila 
Kunis) pnie się po szczeblach kariery. Kobieta 
jest zatrudniona w jednej z największych agenc-
ji pracy jako ekspertka od spraw rekrutacji. 
Pewnego dnia otrzymuje zadanie zwerbowania 
dla poczytnego magazynu mieszkającego 
w Los Angeles dyrektora artystycznego Dylana 
(Justin Timberlake). By skłonić mężczyznę do 
przyjęcia oferty, Jamie spędza z nim wieczór, 
oprowadzając po mieście. Jej starania przynoszą 
skutek. Dylan podpisuje kontrakt.

POLSAT komedia romantyczna, USA, 2011 

To tylko seks20:05

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL TVP FILM SF SERIAL KRYMINALNY FILM KOSTIUMOWY FILM AKCJI FILM PRZYGODOWY SERIAL KRYMINALNY

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

piątek 4 sierpnia

05:30 Telezakupy
06:00 Dr Quinn - serial 
06:55 Natura w Jedynce 

- Cudowny świat przyrody. 
Samotne matki w brazyli-
jskim lesie. Ostronosy rude 
- serial dokumentalny

07:20 Natura w Jedynce 
- Cudowny świat przyrody. 
Pomysłowi architekci

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:20 Notacje - Edmund 

Baranowski. Powstanie 
Warszawskie 

08:35 Elif - serial, prod. Turcja
09:35 Wspaniałe stulecie 

- serial kostiumowy
10:30 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
11:30 Coś dla Ciebie 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Smaki polskie 
12:50 Natura w Jedynce 

13:55 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:20 Polska Molskiej
15:50 Czarne chmury 

- serial  TVP
17:00 Teleexpress 
17:25 Kolarstwo - Tour 

de Pologne - 7. etap: 
Bukovina Resort 
- Bukowina Tatrzańska

19:30 Wiadomości 
20:05 Tour de Pologne 

- kronika - felieton 
20:10 Ironman
20:10 Pogoda 
20:20 Weekendowy Hit 

Jedynki - Winnetou 
- serial, prod. Niemcy

22:30 Pierwszy raz - komedia
24:00 Agenci T. A. R. C. Z. Y. 
00:50 Cudzoziemiec
02:35 Kolumbowie - serial

06:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Sonda 2 - program 
popularnonaukowy 

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

- serial obyczajowy TVP 
11:20 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:20 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:10 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
13:40 Serce w Naddniestrzu 
14:25 Herbatka z kabaretem 

- program rozrywkowy 
15:00 M jak miłość - serial TVP 
15:55 Zmiennicy - serial TVP 
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
20:05 The best of Dzięki Bogu 

już weekend 

21:25 07 zgłoś się
- serial TVP 

00:15 Strzeż się tych zdjęć 
- thriller
prod. Kanada, 2015, 
reż. Jason Furukawa, 
wyk. Annalynne MCCord, 
Mark Ghanime,

01:55 Zapraszamy 
na ślub 
- komedia
 prod. Kanada, 2015, 
reż. Michael Scott, 
wyk. Arielle Kebbel, 
Andrew W. Walker, David 
Haydn-Jones, Colleen 
Wheeler 

03:35 The best of Dzięki 
Bogu już weekend 
- program rozrywkowy 
prod. Polska

04:45 Zakończenie dnia

05:35 Uwaga! -  magazyn
06:05 Mango - telezakupy
07:10 W-11 Wydział Śledczy 
07:50 Doradca smaku
08:00 19 + 
08:35 Druga szansa - serial
09:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:35 Szpital - program 
obyczajowy 

12:35 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska 

13:40 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

20:00 Armageddon 
- fi lm S-F, USA, 
1998, reż. Michael Bay, 
wyk. Bruce Willis, Billy 
Bob Thornton, Ben Affl  eck, 
Liv Tyler, Will Patton, 
Steve Buscemi

23:10 Ojciec chrzestny II 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1974, reż. Francis 
Ford Coppola, wyk. Al 
Pacino, Robert Duvall, 
Diane Keaton, Robert 
De Niro, John Cazale, 
Talia Shire, Lee Strasberg, 
Michael V. Gazzo, G.D. 
Spradlin, Richard Bright, 
Bruno Kirby

03:20 Uwaga! 
-  magazyn

03:35 Moc Magii  
04:55 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski 

i Partnerzy
09:50 Dzień, który 

zmienił moje życie 
- serial obyczajowy
prod. Polska

 Po wielu latach milczenia 
dwójka rodzeństwa 
spotyka się w kancelarii 
notariusza na odczytaniu 
testamentu zmarłej matki. 
Spadek, który został 
niesprawiedliwie podziel-
ony, na zawsze odmieni 
życie Bogdana i Justyny. 

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
- serial kryminalny
prod. Polska

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

Kiepskich - serial
20:10 Karate Kid
 Gdy Dre Parker i jego 

matka przeprowadzają 
się z Detroit do Chin, Dre 
czuje się zagubiony w 
nowej rzeczywistości, tak 
odmiennej od znanego mu 
świata. 

23:00 Wyspa strachu
 Cliff  i Cydney są młodą 

parą, która zdecydowała, 
że swój miesiąc miodowy 
spędzi na wędrówkach po 
plażach hawajskich wysp.  

01:25 Tajemnice losu

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura 
08:00 Pegaz
09:05 Wulkan - dramat
09:35 Spowiedź dziecięcia 

wieku - fi lm kostiumowy, 
reż. Marek Nowicki

11:30 Resortowe lato
- Najważniejszy dzień 
życia - serial TVP 

12:30 Resortowe lato 
- Akwen Eldorado - serial 

13:35 Drżące trąby 
- fi lm animowany

13:45 100 pytań do... - Fran-
ciszka Starowieyskiego 

14:30 Chopin i jego Europa 
2016 - koncert Jana 
Lisieckiego - koncert 

16:05 Nienasyceni - magazyn 
16:30 Kemping - fi lm 

obyczajowy, reż. Krzysztof 
Jankowski, wyk. Krzysztof 
Globisz, Olga Sarzyńska, 
Mateusz Ławrynowicz

16:55 Spowiedź dziecięcia 
wieku - kostiumowy

18:45 Katabaza z Jerzym 
Kaliną 

19:15 Księga Przestrzeni
19:45 Studio Kultura 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Lato grozy - Wstęp 

do fi lmu - Wilkołak 
20:25 Lato grozy - Wilkołak

- horror, prod. USA, 1941
21:50 Studio Kultura
22:05 Opole 2016 Scena 

Alternatywna 
- Pablopavo i Ludziki 
- koncert 

22:40 Informacje kulturalne 
23:00 Filmy, które zmieniły 

Amerykę - Gloria 
- fi lm akcji

01:10 Lato grozy - Wstęp 
do fi lmu - Wilkołak

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Rewir 
- fabularny

09:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł 
- telenowela

15:45 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

16:40 Rewir 
- fabularny

17:40 Gwiazdy 
lombardu - reality show

20:00 Smak zemsty 
- fi lm akcji

22:05 Inferno: 
Piekielna walka 
- fi lm akcji

00:05 Lake Placid: 
Ostatni rozdział 
- katastrofi czny

01:55 Ale numer!
- program 
rozrywkowy

02:30 Dyżur
03:00 Na jedwabnym 

szlaku
- program dokumentalny

04:30 Menu 
na miarę 
- fabularny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:15 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

09:15 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny

 - program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Chirurdzy 
- serial, USA 

16:55 Dr House 
- serial obyczajowy

17:55 Brzydula - serial 
19:00 Ukryta prawda

20:00 Batman 
- fi lm przygodowy, 
prod. USA, 1989, 
reż. Tim Burton, 
wyk. Michael Keaton, 
Jack Nicholson, Kim 
Basinger, Robert Wuhl, Pat 
Hingle, Billy Dee Williams, 
Michael Gough, Jack 
Palance, Jerry Hall 

22:45 Nietykalni 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1987, reż. Brian De 
Palma, wyk. Kevin Costner, 
Sean Connery, Charles 
Martin Smith, Andy Garcia, 
Robert De Niro, Richard 
Bradford 

01:15 Masters of sex - serial
02:25 Kości - serial, USA 
03:20 Moc Magii  
05:30 Koniec programu

06:00 Wszystko o psach,
07:00 Klub przyjaciół 

Myszki Miki
07:30 Kacper i przyjaciele
08:00 Klub przyjaciół 

Myszki Miki
08:30 Kacper i przyjaciele
09:00 Wszystko o psach
10:00 Twoja na zawsze
 Romantyczna historia 

o miłości biednej dziew-
czyny i młodego majętne-
go architekta rozgrywają-
ca się w najpiękniejszych 
plenerach i miastach 
Meksyku.

11:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny

12:00 Galileo
13:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
14:00 Galileo
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
 Historia o miłości biednej 

dziewczyny i architekta.

17:00 Hawaje 5-0
- serial kryminalny

18:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny

 Bezdomny znajduje 
zwęglone ludzkie ciało 
niedaleko opuszczonych 
magazynów. Walczak 
po przybyciu na miejsce, 
dostrzega obserwatora 
stojącego w zaroślach. 
Okazuje się, że to złomiarz, 
który zadzwonił na policję. 

00:00 Jak zabić psa sąsiada
02:20 Graffi  ti
02:35 TAK czy NIE 
03:00 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

PROGRAM TV

M
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sobota 5 sierpnia

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 Polski grill - magazyn 
09:40 Winnetou - serial
11:55 Wielkie Nieba 
12:20 Fascynujący świat 

- Ziemia. Podwodny świat 
13:15 Okrasa łamie przepisy 

- Brytyjska jagnięcina z 
pieca i grilla - magazyn 

13:45 Anna German - serial 
biografi czny, prod. Rosja

14:50 Kariera Nikodema 
Dyzmy - serial TVP, 
reż. Jan Rybkowski, 
Marek Nowicki, wyk. 
Roman Wilhelmi, Leonard 
Pietraszak, Mariusz 
Dmochowski, Bronisław 
Pawlik, Tadeusz Pluciński

15:55 Zagadka Hotelu Grand 
- serial obyczajowy

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Polski grill - magazyn 
18:35 Ranczo - serial 
19:30 Wiadomości 
20:05 Tdp
20:11 Ironman
20:15 Lekkoatletyka 

- Mistrzostwa Świata
 - Londyn 2017

23:15 Cudzoziemiec
01:00 Agenci T. A. R. C. Z. Y. 

- serial, prod. USA, 2013 
01:45 Pierwszy raz - komedia, 

prod. USA, 2009
03:25 Zagadka Hotelu 

Grand - serial obycza-
jowy, prod. Niemcy, 
Hiszpania, 2013 

04:10 Zakończenie dnia

05:55 Sztuka codzienności
- Graffi  ti - serial 

06:30 M jak miłość - serial TVP 
07:30 Pytanie na śniadanie
10:25 Lajk! 
10:50 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
11:25 Podróże z historią 

- cykl dokumentalny 
12:00 Jak w czeskim fi lmie 

- Trup w każdej szafi e 
- komedia

14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Sonda 2 - program 

popularnonaukowy 
15:15 Komedie po polsku 

- Wniebowzięci 
- fi lm TVP, reż. Andrzej 
Kondratiuk, wyk. Zdzisław 
Maklakiewicz

16:15 Kocham Cię, Polsko! 
- zabawa quizowa 

17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:50 Kulisy - Postaw na milion

19:05 Postaw na milion 
- teleturniej

20:05 Kabaretowe 
Przeboje Lata 2015
- program rozrywkowy
prod. Polska 

21:10 Festiwal Kultury 
i Piosenki Polskiej
i Czeskiej w Kudowie  

22:10 Girl Guide 
- komedia sensacyjna, 
reż. Juliusz Machulski, 
wyk. Paweł Kukiz, Renata 
Gabryjelska, Juan Carbajal

23:55 Fałszywy mąż 
- thriller, prod. Kanada, 
2013

01:35 07 zgłoś się 
- serial TVP 

04:25 Strzeż się tych zdjęć 
- thriller, prod. Kanada

05:55 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! -  magazyn
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
17:00 Projekt Lady 
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! -  magazyn
20:00 Polowanie na druhny 

- fi lm komedia, USA, 2005, 
reż. David Dobkin, wyk. 
Vince Vaughn, Christopher 
Walken

22:35 Sztanga i cash 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2013, reż. Michael 
Bay, wyk. Mark Wahlberg, 
Dwayne Johnson, Anthony 
Mackie, Tony Shalhoub, 
Ed Harris 

01:10 Piątek 
trzynastego 
- fi lm horror
prod. USA, 2009, 
reż. Marcus Nispel, 
wyk. Jared Padalecki, 
Danielle Panabaker, 
Amanda Righetti, 
Travis Van Winkle, 
Aaron Yoo 

03:15 Uwaga!
-  magazyn
prod. Polska

03:35 Moc Magii  
04:55 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Mr Peabody and 

Sherman Show
08:45 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata
09:15 Przygody Kota 

w butach
10:15 Ewa gotuje
10:45 Karate Kid
13:45 Kochankowie 

z Księżyca 
- komediodramat 

 New Penzance Island 
u wybrzeży Nowej 
Anglii, lato 1965 roku. 
W małym portowym 
miasteczku dwunastoletni 
skaut Sam Shakusky zako-
chuje się ze wzajemnością 
w niewiele starszej od 
siebie Suzy Bishop, fance 
francuskich bardów, 
cierpiącej na wybuchy 
niekontrolowanej agresji. 

15:45 XXIII Festiwal kaba-
retów w Koszalinie 
- Bananowa Republika

17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia 
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:10 Krowy na wypasie
 Poznajcie Otisa, beztroską 

krowę, która spędza całe 
dnie na śpiewie, tańcach 
i psotach. Wspólnie 
z kolegami i koleżankami 
z zagrody daje się mocno 
we znaki właścicielowi 
farmy, Benowi. 

22:00 Predator
00:30 Droga bez powrotu
02:15 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

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

- Panna z mokrą głową 
- serial TVP 

09:20 Rozmowy o zmierzchu 
i świcie 

09:55 Szlakiem miejsc 
niezwykłych

10:05 Powidoki Marka 
Nowakowskiego 

10:40 Dokument tygodnia
- Witamy w klubie. 25 lat 
muzyki elektronicznej 

11:50 Księga Przestrzeni
12:30 Hubal - dramat wojenny
14:50 wydarzenie aktualne
15:30 Blue Jasmine 

- komediodramat
17:15 Dziewczyny do wzięcia 

- fi lm TVP, reż. Janusz 
Kondratiuk, wyk. Jan 
Mateusz Nowakowski

18:15 Nienasyceni - magazyn 
18:40 Eurokultura - magazyn 
19:10 Witamy w latach 90 

20:20 Bilet do kina 
- Ringo Kid - western, 
prod. USA, 1966, reż. 
Gordon Douglas, wyk. 
Ann - Margret Olson, Red 
Buttons, Mike Connors, 
Alex Cord, Bing Crosby 

22:20 Johnny Cash: Behind 
Prison Walls - koncert

23:25 Mocne Kino 
- Łowcy głów 
- thriller, prod. Niemcy, 
Norwegia, 2012, reż. 
Morten Tyldum

01:15 Kino nocne - Księstwo 
- fi lm obyczajowy

03:25 But she’s nice... 
- fi lm animowany

03:40 Prorok w teatrze 
- fi lm dokumentalny

04:45 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

05:55 Niesamowite!
07:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
07:50 Co ludzie 

powiedzą? 
- fabularny

09:40 13 Posterunek 2 
- fabularny

10:55 Skorpion 
- fabularny

12:45 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Jorinde
i Joringel 
- familijny

14:00 Księga dżungli. 
Opowieść Mowgliego 
- familijny

15:40 Powrót do błękitnej 
laguny 
- przygodowy

17:45 Bliźniacy 
- komedia

20:00 Kabaretobranie 2017, 
czyli IX Zielonogórska 
Noc Kabaretowa

23:10 Wielki Stach - komedia

01:15 American Pie: 
Księga miłości 
- komedia
Trzech nieszczęśliwych 
chłopakców znajduje 
księgę, zwaną biblią 
miłości, w szkolnej bib-
liotece East Great Falls 
High. Niestety, książka jest 
zniszczona, więc chłopcy 
będą musieli odszyfrować 
treść z jej pozostałości.

03:15 Ale numer! 
- program rozrywkowy

03:40 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:15 Na jedwabnym 
szlaku

04:45 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:45 Mango - telezakupy
08:50 39 i pół 3 - serial 

komediowy, Polska 
09:45 Wojny magazynowe 

Teksas 
10:45 Remontowy biznes 

braci Scott
12:45 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
14:55 High School Musical 

- fi lm komedia
USA, 2006, reż. Kenny 
Ortega, wyk. Zac Efron, 
Vanessa Hudgens, Ashley 
Tisdale, Lucas Grabeel, 
Corbin Bleu 

17:00 Złote dziecko - fi lm 
komedia, USA, 1986, reż. 
Michael Ritchie, wyk. 
Eddie Murphy, Charles 
Dance, Charlotte Lewis, 
J.L. Reate, Victor Wong, 
Randall ‘Tex’ Cobb 

19:00 27 sukienek - komedia

21:20 Diukowie Hazzardu 
- fi lm komedia
USA, Australia, 2005, 
reż. Jay Chandrasekhar, 
wyk. Johnny Knoxville, 
Seann William Scott, 
Jessica Simpson, Willie 
Nelson, Burt Reynolds, 
M.C. Gainey, Surround 

23:40 Zakochany prawnik 
- fi lm komedia
Włochy, 2013, 
reż. Umberto Riccioni 
Carteni, wyk. Fabio 
Volo, Zoe Felix, Ennio 
Fantastichini, Nicola 
Nocella 

01:35 Moc Magii  
03:45 Druga strona 

medalu 
- talk show 

04:45 Koniec programu

06:00 Światowe rekordy 
Guinessa 

07:00 Klub przyjaciół 
Myszki Miki

07:30 Kacper i przyjaciele
08:00 Klub przyjaciół 

Myszki Miki 
08:30 Kacper i przyjaciele
09:00 Przygody dorastające-

go pogromcy smoków
10:55 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
13:55 STOP Drogówka
 Najpopularniejszy polski 

program o funkcjonari-
uszach Wydziału Ruchu 
Drogowego, pokazujący 
codzienną pracę patroli 
policyjnych w różnych 
miastach Polski.

14:55 Jaś Fasola
 Jaś Fasola przywozi do 

domu swoim ukochanym 
autkiem Mini swój 
pierwszy telewizor i od 
razu usiłuje go uruchomić.

15:30 Dziewczyny Cheetah: 
Jeden świat

 Przyjaciółki z zespołu 
Cheetah - Chanel, Aqua 
i Dorinda - dostają 
propozycję zagrania w 
bollywoodzkim musicalu. 

17:20 Burzowe tornado
 Do nabrzeży Bostonu 

zbliża się tornado. Joe 
Randall, były, jako jeden 
z pierwszych dostrzega 
nietypowy charakter 
tego zjawiska.  

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

00:00 Powstały z martwych
01:55 Tuż przed tragedią
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06:10 Słownik polsko
@polski - talk - show

06:35 Pełnosprawni 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień 
08:35 Fundusze Europejskie
08:55 Ziarno - magazyn 
09:25 Zakochaj się w Polsce 
09:55 Enea IronMan 

70.Gdynia
10:00 Weterynarze z sercem
10:35 Biblia - Dawid - serial
11:25 Enea IronMan 

70.Gdynia
11:40 Między ziemią

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

a niebem - magazyn 
13:00 Enea IronMan 70.

Gdynia
13:10 BBC w Jedynce 

- Domowe zwierzaki

14:20 Niebo i piekło, Północ 
- Południe, Księga III 
- serial kostiumowy

15:15 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP 

17:00 Teleexpress 
17:30 Pół wieku Kabaretu 

pod Egidą 
18:35 Rolnik szuka żony
19:30 Wiadomości 
20:10 Ironman
20:15 Lekkoatletyka 

- Mistrzostwa Świata 
- Londyn 2017

23:15 Przerwana lekcja 
muzyki - dramat

01:30 Drzazgi - obyczajowy
03:25 Niebo i piekło, Północ 

- Południe, Księga III
04:15 Biblia - Dawid 

- serial historyczny
05:10 Zakończenie dnia

06:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

06:25 Podróże z historią 
07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Golfi arze II - komedia
09:50 Ukryte skarby 
10:25 Rodzinne oglądanie

- My i koty - fi lm 
11:25 Makłowicz w podróży 
12:00 Gwiazdy w południe

- Kolty siedmiu 
wspaniałych - western

14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Sonda 2
15:15 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
16:15 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
16:45 Pierwsza randka
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl 

- serial obyczajowy
20:05 The Voice of Poland 

pod żaglami

22:15 Resident Evil 2: 
Apokalipsa 
- fi lm science-fi ction, 
prod. Niemcy, Francja, 
Wielka Brytania, 2004, 
reż. Alexander Witt

23:55 Girl Guide 
- komedia sensacyjna, 
reż. Juliusz Machulski, 
wyk. Paweł Kukiz, Renata 
Gabryjelska, Juan Carbajal, 
Norman Grant, Mariusz 
Bogucki

01:35 Lajk! 
01:55 Kolty siedmiu 

wspaniałych
- western

03:50 Kryminalne 
zagadki Las Vegas 
- serial sensacyjny, 
prod. USA, Kanada, 2012 

04:40 Zegar TVP 2

05:20 Uwaga! -  magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie
08:25 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy 
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

- magazyn 
11:00 Dom marzeń 
12:00 Co za tydzień

- magazyn 
12:40 Belle Epoque - serial
13:40 Akademia 

policyjna IV: Patrol 
obywatelski - fi lm 
komedia, USA, 1987, 
reż. Jim Drak

15:35 Córka prezydenta 
- fi lm komedia, USA, 
Wielka Brytania, 2004, 
reż. Andy Cadiff 

17:50 Gotowi na sezon 
18:00 Ugotowani 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! -  magazyn

20:00 Ostatni samuraj
- fi lm przygodowy, 
USA, 2003, reż. Edward 
Zwick, wyk. Tom Cruise, 
Ken Watanabe, Timothy 
Spall, Billy Connolly, Tony 
Goldwyn, Hiroyuki Sana-
da, Koyuki, Shichinosuke 
Nakamura 

23:10 Firewall 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Australia, 2006, reż. 
Richard Loncraine, wyk. 
Harrison Ford, Paul Betta-
ny, Virginia MadsenJimmy 
Bennett, Robert Patrick

01:20 Sekrety lekarzy 
- reality show 

02:20 Revolution - serial S-F
03:20 Uwaga! -  magazyn
03:40 Moc Magii  
04:50 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:30 Dragons: Defenders 
of Berk

08:00 Pan Peabody 
i Sherman Show

08:30 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

09:00 Przygody Kota 
w butach

09:35 Atlantyda: Powrót Milo
 Nieustraszeni odkrywcy 

znani z animowanego 
przeboju Disneya powró-
cili! Nowa przygoda rzuca 
śmiałków od suchych 
pustynnych obszarów 
Południowego Zachodu, 
aż po lodowe szczyty gór 
Północy, karząc im zmi-
erzyć się gigantycznymi, 
morskimi potworami, 
niezwykłymi duchami
i prastarymi legendami. 

11:25 Wspólna chata 
- komedia 

13:35 Krowy na wypasie
- fi lm animowany

15:35 Błękitna laguna
 Romantyczna historia 

dwojga dzieci, Emmeline 
i Richarda, którzy po 
katastrofi e statku trafi ają 
na tropikalna wyspę, gdzie 
dorastają, mając tylko 
siebie.

17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia 
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Pasmo kabaretowe
22:00 Plan prawie doskonały 

- komedia kryminalna
00:00 Terminator 3: 

Bunt maszyn
02:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

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

- Enrico Prampolini 
08:00 Serialowa nostalgia 

- Panna z mokrą głową 
- serial TVP 

09:20 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny 

09:50 Ringo Kid - western, 
prod. USA, 1966

11:55 Zakochani w Rzymie 
- komedia romantyczna, 
prod. USA, Włochy, 2012

14:00 Nienasyceni - magazyn 
14:30 Zawód: reżyser 

- Bracia Quay 
15:05 Zawód: reżyser - Emir 

Kusturica - cykl reportaży 
15:40 22. Międzynarodowy 

Festiwal Piosenki Sopot 
85. Lady Pank 

17:00 Szlakiem miejsc 
niezwykłych 

17:15 Niedziela z... Marianem 
Dziędzielem 

18:10 Niedziela z... Marianem 
Dziędzielem - Wino 
truskawkowe
 - komediodramat

20:10 Niedziela z... Marianem 
Dziędzielem - Kret 
- fi lm sensacyjny

22:05 Trzeci punkt widzenia 
22:40 Pegaz Scena alternaty-

wna - Reni Jusis 
23:10 Słońce i cień. Gustaw 

Holoubek 
23:55 Teraz animacje! 

- Głos mojej duszy - fi lm 
00:25 Kino nocne - Masz 

na imię Justine
- dramat

02:10 Fabryka przebojów: 
zmienne oblicze 
przemysłu muzycznego 

03:20 Era wąsów 
- fi lm dokumentalny

06:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

06:50 Co ludzie 
powiedzą? 
- fabularny

08:40 13 Posterunek 2 
- fabularny

10:40 Ale numer! 
- program 
rozrywkowy

11:10 Wojciech 
Cejrowski. Boso 
- Teksas

13:30 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Czerwony Kapturek 
- familijny

14:40 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Gęsiareczka 
- familijny

15:50 Bliźniacy
- komedia

18:00 Farciarz Gilmore
- komedia

20:00 Ghost Rider - fi lm akcji

22:05 Sin City 2: Damulka 
warta grzechu 
- fi lm akcji
Dwight, mieszkaniec
Basin City - miasta korupc-
ji, przestępstwa
i prostytucji, jest poszuki-
wany przez żądną zemsty 
kobietę, która niegdyś go 
porzuciła.

00:05 Wikingowie 
- fabularny

01:05 Ale numer! 
- program rozrywkowy

01:45 Taki jest świat 
02:35 Na jedwabnym 

szlaku
03:00 Biesiada na cztery 

pory roku
04:20 Z archiwum policji
05:10 Twój Puls - fabularny
05:35 Menu na miarę

04:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:45 Mango - telezakupy
08:50 39 i pół - serial 

komediowy, Polska 
09:50 Wojny magazynowe 

Teksas  
10:20 Remontowy biznes 

braci Scott
12:15 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
15:25 Rewolwer - fi lm western, 

USA, 1968, 
reż. Jerry Thorpe, wyk. 
Glenn Ford, Arthur 
Kennedy, Dean Jagger, 
Paul Fix, John Anderson, 
Harry Dean Stanton 

17:30 Batman - fi lm przy-
godowy, USA, 1989, reż. 
Tim Burton, wyk. Michael 
Keaton, Jack Nicholson, 
Kim Basinger, Robert 
Wuhl, Pat Hingle, Billy Dee 
Williams, Michael Gough, 
Jack Palance, Jerry Hall 

20:00 Dowód życia 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2000, reż. Taylor 
Hackford, wyk. Meg Ryan, 
Russell Crowe, David 
Morse, Pamela Reed, 
David Caruso, Anthony 
Heald 

22:50 Czysty Geniusz 
- serial, USA 

23:50 Uciekinier 
- fi lm S-F, USA, 1987, 
reż. Paul M. Glaser, wyk. 
Arnold Schwarzenegger, 
Maria Conchita Alonso, 
Yaphet Kotto, Jim Brown, 
Jesse Ventura, Erland 
Van Lidth 

02:00 Lista klientów 
- serial, USA 

03:00 Moc Magii  
05:10 Koniec programu

06:00 Światowe rekordy 
Guinessa - program 
rozrywkowy 

07:00 Klub przyjaciół 
Myszki Miki 

07:30 Kacper i przyjaciele
08:00 Klub przyjaciół 

Myszki Miki
08:30 Kacper i przyjaciele
09:00 Garfi eld Show
09:25 Dziewczyny 

Cheetah: Jeden 
świat

 Przyjaciółki z zespołu 
Cheetah - Chanel, Aqua 
i Dorinda - dostają 
propozycję zagrania w 
bollywoodzkim musicalu. 
Kiedy przyjeżdżają do 
Indii okazuje się, że tylko 
jedna z nich może dostać 
główną rolę, a rywalizacja 
wystawi ich przyjaźń na 
próbę. 

11:00 Galileo
13:00 Jaś Fasola - serial

13:40 Syn Różowej Pantery 
- komedia sensacyjna

 Roberto Benigni gra syna 
inspektora Clouseau, 
wstępującego w ślady 
ojca. 

15:35 10.5 w skali Richtera 
19:00 Galileo
20:00 Kochanie, poznaj 

moich kumpli 
- komedia 

22:00 Zombie SS
 Grupka studentów medy-

cyny wybiera się na narty. 
Przyjemnie zapowiada-
jąca się górska eskapada 
wkrótce zamienia się 
w koszmar.

23:55 STOP Drogówka
00:55 Tuż przed tragedią
03:00 Disco Polo Life

- program muzyczny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:20 Telezakupy
05:55 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
06:50 BBC w Jedynce 

- Domowe zwierzaki. 
Dzikie z natury cz. 1 

07:45 Tyłówka BBC 
w Jedynce

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Notacje - Teresa Bojarska. 

Początek Powstania 
08:35 Elif - serial, prod. Turcja
09:30 Wspaniałe stulecie 

- serial kostiumowy
10:30 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
11:30 Z ciemności - zobaczyć 

świat - okumentalny 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:40 Natura w Jedynce 

- Bajeczne żaby 
13:45 Miejsca. Powstanie 

Warszawskie

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

Vafi disa - magazyn 
15:50 Czarne chmury - serial 
17:00 Teleexpress 
17:30 Komisariat 

- serial TVP 
17:55 Jaka to melodia?
18:40 Zraniona miłość 
19:30 Wiadomości 
20:00 Lekkoatletyka 

- Mistrzostwa Świata 
- Londyn 2017 

23:15 GOL - felieton
23:40 Komisja morderstw 
00:40 Młodzi lekarze 
01:40 Cztery noce z Anną 

- dramat
03:20 Przerwana lekcja 

muzyki - dramat
05:25 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Mam przepis na 
pielgrzymowanie 

07:05 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
13:15 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
13:45 Najdziksze wyspy 

świata - Dzikie wyspy. 
Filipiny wyspy tajemnic

14:50 M jak miłość - serial TVP 
15:50 Zmiennicy - serial TVP 
17:05 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Jeden z dziesięciu 

- Wielki Finał - teleturniej 
20:05 Komedie po polsku 

- Kariera Nikosia 
Dyzmy - komedia

22:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

22:40 Czy świat oszalał? 
- Dzień, w którym 
zrzucono bombę

23:45 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - serial 
sensacyjny

01:35 Resident Evil 2: 
Apokalipsa 
- fi lm science fi ction

03:20 Dzień, w którym 
zrzucono bombę

04:30 Kryminalne 
zagadki Las Vegas 
- serial sensacyjny, 
prod. USA, Kanada, 2012 

05:15 Zakończenie

05:40 Uwaga! 
-  magazyn

06:05 Mango
- telezakupy

07:10 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

07:50 Gotowi na sezon 
08:00 19 + 
08:35 Druga szansa 

- serial, Polska 
09:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:35 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 

11:35 Szpital - program 
obyczajowy 

12:35 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska 

13:40 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 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! 

-  magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
20:55 Projekt Lady 
21:55 Niezwykłe przypadki 

medyczne - program 
lifestylowy 

22:55 Ostre cięcie
23:40 Żony Hollywood 
00:40 Co za tydzień
01:15 The Following 

- serial sensacyjny, USA 
02:15 Uwaga! 

-  magazyn
02:40 Moc Magii  
04:00 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski 

i Partnerzy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
 Dawid i jego matka, 

Monika są biednymi 
Romami. Chłopak uczy 
się w miejscowym liceum 
i jest najlepszy w klasie. 
Spotyka się z córką bogat-
ego bankiera Antoniego 
Połanieckiego. Antoni 
Połaniecki nie dopuszcza 
myśli, że ktoś może mieć 
lepsze wyniki w nauce niż 
jego córka.

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 

16:40 Gliniarze
- serial kryminalny

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

- serial komediowy, 
prod. Polska

20:10 Terminator 3: 
Bunt maszyn

22:40 W cywilu
 John Cena wciela 

się w postać Johna 
Tritona, byłego żołnierza 
amerykańskiej piechoty 
morskiej, który wyrusza 
w pościg za bezwzględny-
mi i okrutnymi złodziejami 
diamentów, którzy 
porwali jego żonę...

00:40 Wojownik - dramat
03:40 Tajemnice losu 
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Tanie Dranie - Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat - Czy Holocaust był 
wyjątkiem? - talk-show 

09:05 Rzeźba uwięziona 
w czasie - fi lm dokumen-
talny, reż. Włodzimierz 
Kuligowski 

09:40 Szczęśliwy brzeg 
- dramat psychologiczny, 
prod. Polska, 1983, reż. 
Andrzej Konic, wyk. Jerzy 
Bińczycki, Stanisława 
Celińska, Beata Poźniak, 
Wojciech Pokora, Leonard 
Pietraszek, Marcin Francuz 

11:30 Resortowe lato 
- Akwen Eldorado - serial 

13:35 100 pytań do... Janusza 
Zaorskiego 

14:25 Cesarskie cięcie 
- komedia

16:05 Klara i Angelika - fi lm
17:05 Szczęśliwy brzeg 

- dramat psychologiczny
18:50 Portrety - Legendy Rocka 

- Billy Idol 
19:40 Studio Kultura 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Panorama kina 

polskiego - Benek 
- fi lm obyczajowy

22:10 Którędy po sztukę 
- Monica Bonvicini 

22:15 Sztuka w przestrzeni 
publicznej 

22:45 Studio Kultura 
23:10 Kino nocne 

- Złote czasy radia 
- komedia

00:50 Informacje kulturalne 
01:15 Panorama kina 

polskiego - Benek 
- fi lm obyczajowy

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Rewir 
- fabularny

09:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany anioł 
- telenowela
18-letnia Milagros 
spędziła dzieciństwo 
w sierocińcu u sióstr 
zakonnych. Bohaterka 
podejmuje pracę służącej 
w domu bardzo bogatej 
rodziny Di Carlo.

15:45 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

16:40 Rewir 
- serial fabularny

17:40 Gwiazdy lombardu 
- reality show

20:00 Dracula 
- horror
Rumuński książę, 
a w rzeczywistości wampir 
Vlad Dracula wyjeżdża do 
Londynu, gdzie mieszka 
kobieta przypominająca 
mu jego tragicznie 
utraconą ukochaną.

22:25 Underworld 
- fi lm akcji

01:00 American Pie: 
Księga miłości 
- komedia

02:55 Taki jest świat 
03:35 Ale numer! 
04:00 Biesiada na cztery 

pory roku

05:25 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:15 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

09:15 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Chirurdzy - serial, USA 
16:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda

20:00 Wyjdź za mnie
- komedia, USA, 
reż. James Hayman, 
wyk. Lucy Liu, Steven
Pasquale, Bobby Canna-
vale, Enrique Murciano, 
Danielle Nicolet 

21:50 Lista klientów 
- serial, USA 

22:50 Masters of sex 
- serial, USA 

00:05 Jeff  wraca do domu 
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Jay Duplass, Mark 
Duplass, wyk. Jason Segel, 
Ed Helms, Susan Sarandon, 
Judy Greer, 
Rae Dawn Chong 

01:50 Moc Magii  
04:00 Druga strona medalu 

- talk show
05:00 Koniec programu

06:00 Wszystko o psach
07:00 Klub przyjaciół 

Myszki Miki
07:30 Kacper i przyjaciele
08:00 Klub przyjaciół 

Myszki Miki
08:30 Kacper i przyjaciele
09:00 Wszystko o psach
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny
13:00 Policjantki i Policjanci 
14:00 STOP Drogówka
 Najpopularniejszy polski 

program o funkcjonari-
uszach Wydziału Ruchu 
Drogowego, pokazujący 
codzienną pracę patroli 
policyjnych w różnych 
miastach Polski. 

15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 Hawaje 5-0

- serial kryminalny
18:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

 Sawicki i Pilarczyk konty-
nuują śledztwo w sprawie 
tajemniczego mściciela, 
który doprowadził do 
śmierci Remigiusza 
Dębickiego. 

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
04:25 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2017

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:40 Telezakupy
06:15 Dr Quinn - serial 
07:05 Natura w Jedynce 

- Ziemia. Podwodny świat
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:20 Notacje - Edmund 

Baranowski
08:35 Elif - serial, prod. Turcja
09:30 Wspaniałe stulecie 

- serial kostiumowy
10:30 Dr Quinn - serial 
11:30 Obserwator 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca 
12:50 Natura w Jedynce 

- Żurawie: stworzone 
do latania - fi lm 

13:45 Miejsca. Powstanie 
Warszawskie. Wisła 

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

Vafi disa - magazyn 

15:55 Czas honoru 
- serial TVP, reż. Michał 
Kwieciński

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 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:15 Lekkoatletyka 

- Mistrzostwa Świata 
- Londyn 2017

23:15 Hiroszima - życie 
po tragedii

00:05 Z ciemności - zobaczyć 
świat - dokumentalny 

00:35 Moja krew - dramat
02:20 Dom - serial TVP 
04:10 Notacje

06:10 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Luteranie na świecie
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
11:05 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:40 Na dobre i na złe

- serial TVP 
12:40 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:30 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
13:55 Włoska kuchnia jak 

u babci - cykl dokumen-
talny, prod. USA, 2013 

14:25 Afryka od kuchni - cykl 
dokumentalny, prod. USA

14:55 M jak miłość - serial TVP 
15:50 Zmiennicy - serial TVP 
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 Pogoda na miłość 
- fi lm obyczajowy,
prod. USA, 2015, 
reż. Bradford May, 
wyk. Ben Begley, 
Stacey Dash, Gregory 
Harrison

23:30 Świat bez fi kcji 
- Jestem Kuba 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, Norwegia, 
2014, reż. Ase Svenheim 
Drivenes 

00:35 Kariera Nikosia Dyzmy 
- komedia, reż. Jacek 
Bromski, wyk. Cezary 
Pazura, Anna Przybylska

02:35 Zabójcze umysły 
- serial, prod. USA, 2007 

04:20 Jestem Kuba - fi lm 
dokumentalny

05:25 Zakończenie

05:35 Uwaga! -  magazyn
06:05 Mango - telezakupy
07:10 W-11 Wydział Śledczy
07:50 Doradca smaku
08:00 19 + 
08:35 Druga szansa - serial
09:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:35 Szpital - program 
obyczajowy 

12:35 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska 

13:40 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

15:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarny

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

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska 

20:55 Zabójcy 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Francja, 1995, 
reż. Richard Donner, 
wyk. Sylvester Stallone

23:45 Paranoja 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Indie, Francja, 2013, 
reż. Robert Luketic, 
wyk. Liam Hemsworth, 
Gary Oldman, Amber 
Heard, Harrison Ford, 
Lucas Till, Embeth Davidtz, 
Julian McMahon, Richard 
Dreyfuss 

01:55 Pamiętniki wampirów 
- serial horror, USA 

02:50 Uwaga! -  magazyn
03:15 Moc Magii  
04:35 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski 

i Partnerzy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
 Zuzanna i Wojciech są 

małżeństwem od 15 lat. 
Jednak w tej rodzinie dom 
utrzymuje kobieta. Wo-
jciech jest bezrobotny i ma 
sporo długów z powodu 
wyścigów konnych. 

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
 Sabina Antończyk zmienia 

cały czas chłopaków 
i przysparza tym ciągłych 
zmartwień swoim rodzi-
com - Tatianie i Piotrowi. 

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

16:40 Gliniarze
- serial kryminalny

17:40 Trudne sprawy
 Sytuacja życiowa 36-let-

niej Karoliny Waleńczuk 
sprawiła, że kobieta musi 
wychowywać synów: 
Łukasza i Marcina w 
nieciekawej dzielnicy 
Warszawy. 

18:50 Wydarzenia 
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy, 
prod. Polska

20:10 Wojownik - dramat 
sportowy

23:05 Pocałunek śmierci 
- fi lm gangsterski

01:15 Wykapany ojciec 
- komedia 

03:40 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach 
08:45 Którędy po sztukę 

- Monica Bonvicini 
08:55 Stracona noc - fi lm TVP, 

reż. Janusz Majewski
09:50 Na odsiecz 

Wiedniowi - dokument 
fabularyzowany, reż. 
Lucyna Smolińska

11:30 Resortowe lato 
- Akwen Eldorado 

12:35 Resortowe lato
- Życie na gorąco 
- serial sensacyjny TVP, 
prod. Polska, 1978, reż. 
Andrzej Konic, wyk. Leszek 
Teleszyński, Janusz Byl-
czyński, Edmund Fetting, 
Leszek Herdegen

14:10 100 pytań do... Jerzego 
Dudy - Gracza 

14:55 Żeniac - fi lm TVP, 
reż. Janusz Kidawa

16:20 Informacje kulturalne 
16:40 Na odsiecz Wiedniowi 
18:20 Portrety - Moja ulica 

- fi lm dokumentalny
20:00 Studio Kultura
20:20 Panorama kina 

światowego - Hannah 
Arendt - biografi czny

22:20 Europa, Europa 
- Satyricon - dramat

00:35 Studio Kultura
00:50 Kino nocne - Pokój 

szybkich randek - fi lm 
01:45 Panorama kina 

światowego - Hannah 
Arendt 
- biografi czny

03:50 “Pasja Adama” 
- spektakl - widowisko 

05:40 Teledyski

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Rewir 
- fabularny

09:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany anioł 
- telenowela

15:45 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

16:40 Rewir - fabularny
17:40 Gwiazdy 

lombardu - reality show
20:00 Terytorium wroga 

- fi lm akcji

22:05 Smak zemsty 
- fi lm akcji
Problemowy nastolatek, 
wykonując prace społec-
zne w podupadającej 
szkole karate, postanawia 
zakwalifi kować się do 
turnieju MMA.

00:15 Dziewczyna
z sąsiedztwa 
- fi lm akcji

02:20 Ale numer! 
- program 
rozrywkowy

03:00 Biesiada 
na cztery pory roku
- program rozrywkowy
prod. Polska

04:45 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:30 Szpital - program 
obyczajowy 

06:30 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:15 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

09:15 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Chirurdzy - serial, USA 
16:55 Dr House - serial obycza-

jowy, USA 
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Nietykalni 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1987, reż. Brian De 
Palma, wyk. Kevin Costner, 
Sean Connery, Charles 
Martin Smith, Andy Garcia, 
Robert De Niro, Richard 
Bradford 

22:35 Egzekutor 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1976, reż. James 
Fargo, wyk. Clint 
Eastwood, Tyne Daly, 
Harry Guardino, Bradford 
Dillman, John Mitchum, 
John Crawford 

00:40 Czysty Geniusz - serial
01:40 Moc Magii  
03:50 Druga strona 

medalu 
- talk show 

04:50 Koniec programu

06:00 Wszystko o psach
07:00 Klub przyjaciół 

Myszki Miki
07:30 Kacper i przyjaciele
08:00 Klub przyjaciół 

Myszki Miki
08:30 Kacper i przyjaciele
09:00 Wszystko o psach
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w akcjii

- serial kryminalny
 Ruda i Dexter zajmują 

sie zleceniem rodziców 
dwudziestoparoletniej 
dzieczyny, którzy marzą 
tylko o jednym: żeby 
ich rozpieszczona córka 
rozstała się ze swoim 
narzeczonym. 

12:00 Detektywi w akcjii
 - serial kryminalny

13:00 Policjantki i Policjanci 
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
- serial kryminalny

 Majka i Ruda pomagają 
matce blisko trzydzie-
stoletniego Daniela, 
który zaczął dziwnie się 
zachowywać. Daniel jest 
programistą prowadzą-
cym własną działalność. 

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Belfer 2 - dramat
22:55 Śmierć na 1000 

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

- magazyn 
02:15 Graffi  ti
02:35 TAK czy NIE

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:30 Telezakupy
06:05 Dr Quinn - serial 
06:55 Natura w Jedynce 

- Żurawie: stworzone 
do latania - fi lm 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Notacje
08:35 Elif - serial, prod. Turcja
09:30 Wspaniałe stulecie 

- serial kostiumowy
10:35 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
11:30 Obserwator 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce 
13:45 Miejsca. Powstanie 

Warszawskie. Kościół 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Teo - ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn 

15:55 Czas honoru 
- serial TVP 

16:50 Fundusze Europejskie 
- jak to działa? 

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 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Przyjaźń w cieniu 

Kremla
22:45 El Principe 

- dzielnica zła - serial
23:40 O kinie: Bokiniec - fi lm 
00:45 Z odzysku - dramat
02:35 Naszaarmia.pl 
03:00 El Principe 

- dzielnica zła - serial

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
11:35 Na dobre i na złe - serial 
12:35 Tysiąc i jedna noc

- serial obyczajowy
13:30 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:00 Włoska kuchnia jak u 

babci - cykl dokumental-
ny, prod. USA, 2013 

14:25 Afryka od kuchni 
- cykl dokumentalny

14:55 M jak miłość - serial TVP 
15:55 Zmiennicy - serial TVP 
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu
19:55 Lekkoatletyka 

- Mistrzostwa Świata

23:15 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

00:45 Pogoda na miłość 
- fi lm obyczajowy 
prod. USA, 2015, 
reż. Bradford May, 
wyk. Ben Begley, Stacey 
Dash, Gregory Harrison, 
Katie Leclerc 

02:20 Świat bez tajemnic 
- Homo Touristicus 
- fi lm dokumentalny

03:25 Świat bez tajemnic 
- Bydgoszcz od świtu 
do zmierzchu
 cykl dokumentalny 

04:25 XV Mazurska Noc 
Kabaretowa 
- Mrągowo 2013 
- widowisko 
rozrywkowe 

05:30 Zakończenie dnia

05:35 Uwaga! -  magazyn
06:05 Mango - telezakupy
07:10 W-11 Wydział Śledczy
07:50 Doradca smaku
08:00 19 + 
08:35 Druga szansa - serial
09:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

11:35 Szpital - program 
obyczajowy 

12:35 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska 

13:40 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

15:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarny

16:00 Szkoła 
17:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
18:00 Szpital 
19:00 Fakty 
19:50 Uwaga! -  magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Dom marzeń
21:55 Paranoja 

- fi lm sensacyjny, 
USA, Indie, Francja, 
2013, reż. Robert Luketic, 
wyk. Liam Hemsworth, 
Gary Oldman, Amber 
Heard, Harrison Ford, 
Lucas Till, Embeth 
Davidtz, Julian 
McMahon, Richard 
Dreyfuss 

00:10 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:10 Wybrani 
- serial, USA 

02:10 Uwaga! 
-  magazyn

02:35 Moc Magii  
03:55 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski 

i Partnerzy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie 
- serial obyczajowy

 Janusz i Agnieszka to 
szczęśliwe, kochające 
się małżeństwo. Mają 
dorastającą córkę, Kasię
i spodziewają się 
narodzin synka. 

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
 21-letnia Jagoda 

Adamczyk nie ma lekko. 
Od lat jest znieważana i źle 
traktowana przez swojego 
bezrobotnego ojczyma.

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

16:40 Gliniarze
- serial kryminalny

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

- serial komediowy, prod. 
Polska

20:40 Wykapany ojciec 
- komedia 

 David Wozniak jest bez-
troskim, sympatycznym i 
niezbyt odpowiedzialnym 
facetem, ale ma dobre 
serce i wszyscy 
go lubią. 

22:50 Hot Shots!
00:30 To tylko seks 

- komedia romantyczna
 Jamie to młoda, żyjąca 

pełnią życia specjalistka 
od rekrutacji. 

03:00 Tajemnice losu

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

- Monica Bonvicini 
08:10 wydarzenie aktualne
08:45 Pajęczyna - fi lm TVP
09:45 Hania - fi lm TVP
11:30 Resortowe lato 

- Życie na gorąco - serial 
14:35 100 pytań do... Andrze-

ja Pągowskiego 
15:20 Siedem czerwonych 

róż, czyli Benek 
Kwiaciarz o sobie 
i o innych - fi lm TVP, 
reż. Jerzy Sztwiertnia, 
wyk. Zdzisław Maklakie-
wicz, Piotr Garlicki, Jan 
Himilsbach, Henryk Hunko

16:40 Arena - fi lm krótkome-
trażowy, reż. Martin Rath, 
wyk. Marcin Kowalczyk, 
Piotr Dmyszewicz

17:10 Nienasyceni - magazyn 
17:40 Eurokultura - magazyn

18:10 Hania - fi lm TVP
19:45 Studio Kultura 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Więcej niż fi kcja

 - W drodze do Jah 
22:05 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu
- Błękitny anioł 

22:15 Wieczór kinomana 
- Błękitny anioł 
- dramat, prod. Niemcy

00:10 Studio Kultura 
00:25 Alfabet Polskiego 

Performance
00:55 Kino nocne 

- Bandyta
- dramat

02:35 Informacje kulturalne 
02:55 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu 
03:00 Wieczór kinomana 

- Błękitny anioł - dramat

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Rewir
- fabularny

09:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł 
- telenowela

15:45 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

16:40 Rewir 
- fabularny

17:40 Gwiazdy lombardu 
- reality show

20:00 Hellboy 
- fi lm akcji
Ekranizacja komiksu. 
Hellboy, przywołany z 
piekieł przez nazistów syn 
szatana, wychowuje się 
na bohatera narodu pod 
okiem amerykańskiego 
profesora. 

22:15 Sin City 2: Damulka 
warta grzechu 
- fi lm akcji

00:15 Largo Winch
- fi lm akcji

02:20 Ale numer! 
- program rozrywkowy

03:05 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:55 Przypadki Cezarego P.
04:25 Twój Puls - fabularny
05:15 Menu na miarę 

- fabularny

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:15 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

09:15 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - program 
sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Chirurdzy - serial, USA 
16:55 Dr House - serial obycza-

jowy, USA 
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda

20:00 Władza absolutna 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, 
Gene Hackman, Ed Harris, 
Laura Linney, Judy Davis, 
Scott Glenn, E.G. Marshall, 
Dennis Haysbert 

22:35 Magazyn UEFA 
Champions League  

23:10 Co się zdarzyło 
w Seattle? 
- fi lm obyczajowy, 
USA, Kanada, Niemcy, 
2007, reż. Stuart 
Townsend, wyk. Martin 
Henderson, Michelle 
Rodriguez

01:20 Moc Magii  
03:30 Druga strona medalu 

- talk show 
04:30 Koniec programu

06:00 Wszystko o psach
07:00 Klub przyjaciół 

Myszki Miki
07:30 Kacper i przyjaciele
08:00 Klub przyjaciół 

Myszki Miki
08:30 Kacper i przyjaciele
09:00 Niegrzeczny pies
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny
13:00 Policjantki i Policjanci 
 Dom Jaskowskiej. Mariusz 

skruszony. Ludzie, którym 
winien jest pieniądze są 
naprawdę niebezpieczni. 
Prosi matkę o pomoc. 
Na komendzie do idącej 
korytarzem Morawskiej 
podbiega Gajda z kwi-
atami. Chce przeprosić i 
przekonuje, że to wszystko 
było pomyłką, intrygą 
Zośki. 

14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania

16:00 Twoja na zawsze
- serial obyczajowy

17:00 Hawaje 5-0
18:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny
 Diablo i Ruda zajmują 

się sprawą właściciela 
siłowni, w której grasuje 
podglądacz. Klientki 
odkryły dziury w ścianach 
prysznicowych, przebier-
alniach i w toalecie. 

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Straszny fi lm 5 
- komedia 

22:50 Śmierć na 1000 
sposobów

23:50 Spadkobiercy
00:55 Sekrety Sąsiadów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL TVP KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA ROMANTYCZNA DRAMAT KOMEDIA KOMEDIA DRAMAT

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

czwartek 10 sierpnia

05:30 Telezakupy
06:00 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
06:55 Natura w Jedynce 

- Koziorożec nubijski 
08:00 Wiadomości 
08:15 Pogoda poranna 
08:20 Notacje
08:35 Elif - serial, prod. Turcja
09:30 Wspaniałe stulecie

- serial kostiumowy
10:30 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
11:30 Obserwator
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Smaki polskie 
12:50 Natura w Jedynce 

- Urodzeni na sawannie 
13:45 Miejsca. Powstanie 

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

Vafi disa - magazyn 

15:55 Czas honoru 
- 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
19:30 Wiadomości 
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 Film dokumentalny
00:35 Sześć tygodni grozy 

- fi lm akcji, prod. Niemcy
02:20 Sprawa dla reportera 
03:20 Strachy - serial TVP 
04:40 Notacje - Maria 

Wiśniewska

06:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Sonda 2 - program 
popularnonaukowy 

07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:30 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:30 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:25 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
13:50 Zaufaj mi, jestem 

lekarzem
14:55 M jak miłość - serial TVP 
15:55 Zmiennicy 

- serial TVP 
17:05 Cena miłości - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
20:05 Lekkoatletyka 

- Mistrzostwa Świata 

23:20 Jak w czeskim fi lmie 
- Mareczku, podaj 
mi pióro 
- komedia
 prod. Czechosłowacja, 
1976, reż. Oldrich Lipsky, 
wyk. Jiri Sovak, Josef 
Abrham, Iva Janzurova, 
Josef Kemr 

01:00 Witaj w Afryce
- dramat, prod. Niemcy, 
2008, reż. Dennis Satin, 
wyk. Katja Flint, Aglaia 
Szyszkowitz, Markus 
Knulken, August Zirner 

02:40 Art Noc: Osiecka 
Masterclass 
- koncert 

03:40 Licencja 
na wychowanie 
- serial obyczajowy TVP 

04:45 Zakończenie dnia

05:35 Uwaga! 
-  magazyn

06:05 Mango - telezakupy
07:10 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
07:50 Doradca smaku
08:00 19 + 
08:35 Druga szansa 

- serial, Polska 
09:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
10:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
13:40 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje
16:00 Szkoła 
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty 
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 Poszukiwacze 
zaginionej arki 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1981, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Harrison 
Ford, Karen Allen

00:20 Armageddon - fi lm S-F, 
USA, 1998, reż. Michael 
Bay, wyk. Bruce Willis, 
Billy Bob Thornton, Ben 
Affl  eck, Liv Tyler, Will 
Patton, Steve Buscemi

03:30 Uwaga! 
-  magazyn

03:55 Moc Magii  
05:15 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski 

i Partnerzy
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
 Joanna prowadzi swoje 

gospodarstwo żelazną 
ręką, zawsze bez zarzutu...

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
 Mirosław Karolczak 

przejmuje kierownictwo 
nad szkołą, z którą są 
same problemy. 

13:50 Słoiki
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn
16:40 Gliniarze
17:40 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia 
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial

20:05 To tylko seks 
- komedia 
romantyczna

 Jamie to młoda, żyjąca 
pełnią życia specjalistka 
od rekrutacji. Dzięki swojej 
pracy poznaje Dylana, 
dyrektora artystycznego 
z Los Angeles i namawia 
go na zmianę pracy
i przeprowadzkę do 
Nowego Jorku.

22:30 Zdrady
23:30 Bez litości: Jeden 

strzał jeden trup
 Agent specjalny FBI Adrian 

Sloan i agent CIA Ibrahim 
Farij spotykają się na 
miejscu zbrodni - nad 
ciałem Marcusa Mitchella. 

01:35 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

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

powszedniego - fi lm 
TVP, reż. Janusz Zaorski, 
wyk. Bolesław Płotnicki, 
Małgorzata Pritulak

09:50 Urząd - dramat
11:30 Resortowe lato 

- Życie na gorąco 
- serial sensacyjny TVP 

14:30 100 pytań do... 
- Mai Komorowskiej 

15:35 Niespotykanie spoko-
jny człowiek - fi lm TVP, 
reż. Stanisław Bareja 

16:40 Informacje kulturalne 
17:10 Urząd - dramat
18:50 Świat w dokumencie 
19:45 Teraz animacje! 

- Udomowienie 
- fi lm animowany

20:00 Studio Kultura

20:20 Filmy, które zmieniły 
Amerykę - Filadelfi a 
- dramat, prod. USA, 
1993, reż. Jonathan 
Demme, wyk. Tom Hanks

22:35 Klasyka polskiego 
dokumentu 
- Krystyna M. 
- fi lm dokumentalny

23:15 Studio Kultura 
23:30 Kino nocne - Zły 

porucznik - dramat,
prod. USA

01:15 Virtuti 
- dramat wojenny, 
reż. Jacek Butrymowicz, 
wyk. Kazimierz Wysota

03:10 Eurokultura 
- magazyn 

03:30 Nienasyceni - magazyn 
04:00 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Rewir 
- fabularny

09:00 Napisała: 
Morderstwo
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany
anioł
 - telenowela

15:45 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

16:40 Rewir 
- fabularny

17:40 Gwiazdy lombardu 
- reality show

20:00 Dorwać Smarta 
- komedia
Para tajnych agentów 
planuje unieszkodliwić 
członków zbrodniczej 
organizacji, by ocalić świat 
przed rządami terroru.

22:15 Dziewczyna
z sąsiedztwa 
- komedia

00:20 Terytorium 
wroga - fi lm akcji

02:30 Ale numer!
03:10 Biesiada na cztery 

pory roku
03:35 Na jedwabnym szlaku
04:05 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:50 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:15 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

09:15 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Chirurdzy - serial, USA 
16:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda  

20:00 Mała miss 
- komedia
USA, 2006, reż. Jonathan 
Dayton, Valerie Faris, 
wyk. Abigail Breslin, Greg 
Kinnear, Paul Dano, Alan 
Arkin, Toni Collette, Steve 
Carrell 

22:15 Kości - serial, USA 
23:15 Batman 

- fi lm przygodowy, 
USA, 1989, reż. Tim 
Burton, wyk. Michael 
Keaton, Jack Nicholson, 
Kim Basinger, Robert 
Wuhl, Pat Hingle, Billy Dee 
Williams, Michael Gough, 
Jack Palance

01:55 Moc Magii  
04:05 Druga strona medalu 

- talk show 
05:00 Koniec programu

06:00 Niegrzeczny pies
07:00 Klub przyjaciół 

Myszki Miki
07:30 Kacper i przyjaciele
08:00 Klub przyjaciół 

Myszki Miki
08:30 Kacper i przyjaciele
09:00 Niegrzeczny pies
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w akcji
13:00 Policjantki i Policjanci 
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

- serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
 Jagiełło zaprasza Ewę na 

przedstawienie teatralne, 
które Ewa bardzo chciała 
zobaczyć, ale nie udało jej 
się zdobyć biletów. 

21:00 Święci i żołnierze: 
Ludzie nieważni

 Niemiecka machina 
wojenna jest już w defen-
sywie. Dwa amerykańskie 
niszczyciele czołgów M18 
zostają wysłane w Góry 
Harz, gdzie zaciekle broni 
się grupa nie zamierzają-
cych się poddać nazistów. 

23:05 Śmierć na 1000 
sposobów

00:00 Spadkobiercy
01:05 Sekrety Sąsiadów
02:10 Interwencja 

- magazyn 
02:35 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
 Program muzyczny 

prowadzony przez Martę 
Leleniewską. 

04:00 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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KOLARSTWO Sierż. 
sztab. Tomasz Kołogryw 
z Komisariatu Policji 
w Szprotawie po raz 
trzeci osiągnął sukces 
w prestiżowym wyścigu 
dookoła Jeziora 
Miedwie.
XII odsłona Maratonu MTB dookoła 
Jeziora Miedwie zorganizowana była 
22 lipca w Stargardzie w woj. zachod-
niopomorskim. Trasa liczyła blisko 60 
km szutrowymi i leśnymi drogami. 
W zawodach startują najlepsi zawod-
nicy w kraju. Co roku w wyścigu tym 
uczestniczy ponad 1000 śmiałków. 
W klasyfikacji open Tomek Kołogryw 
zajął wysoką, dwudziestą lokatę. 
A wśród policjantów był pierwszy! 
To już trzecie zwycięstwo lubuskiego 
policjanta w tych zawodach. Impreza 
odbyła się pod patronatem Komen-
danta Powiatowego w Stargardzie, 
Pyrzycach i Gryfinie. Kolejny wyścig 
Tour de Pologne pod patronatem 
Komendanta Głównego Policji od-
będzie się 4 sierpnia w Bukowinie 
Tatrzańskiej. 

Tomasz Kołogryw uprawia ko-
larstwo górskie od blisko trzech lat. 
Od niemal dwóch lat osiąga znako-
mite wyniki w tej dyscyplinie i to nie 
tylko wśród policjantów. Sukcesy nie 
byłyby możliwe bez ciężkich trenin-
gów. Tomasz Kołogryw trenuje pięć 
razy w tygodniu. Trening trwa od 1,5 
godziny do 4 godzin, w czasie których 
sportowiec pokonuje na rowerze od 
40 do 130 km. Jazda na rowerze jest 
jego pasją i jak sam mówi, on nie 
tylko jeździ na rowerze, on się ściga 
i chce więcej! PAS

Tomasza kręcą 
zwycięstwa

Ambicja i wola walki połączona z ciężką pracą musi obrócić się w sukces fot. KPP Żagań

AUTOREKLAMA
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Przez cały lipiec 
na żarskiej 
strzelnicy 
MOSRiW dzieci 
i młodzież 
brały udział 
w zajęciach, 
których 
zwieńczeniem 
były zawody. 28 
lipca oficjalnie 
zakończono 
„Wakacje na 
strzelnicy”.
- Zajęcia miały na celu dosko-
nalenie umiejętności strze-
leckich, zawieranie nowych 
przyjaźni, były alternatywą 
wobec siedzenia w domu 
w nie najlepszą pogodę, jaką 
natura obdarowała nas tego 
lata - mówi Mariusz Dul, 
prezes żarskiego LOK-u. 
- W zajęciach codziennie 
uczestniczyło około 20 dzieci 
i młodzieży.

Zwycięzcy turnieju 
otrzymali nagrody rzeczo-

we, które wręczał wicebur-
mistrz Żar Olaf Napiórkow-
ski. Dodatkowo wszystkie 
dzieci zostały obdarowane 
symbolicznymi upominkami 
ufundowanymi przez urząd 
miejski w Żarach. 

- Mamy nadzieję, że 
zajęcia na długo pozostaną 
w pamięci uczestników - do-
daje prezes Dul.

Zajęcia zostały sfinan-
sowane przez żarski urząd 
miejski. Pomysłodawcą i or-
ganizatorem zajęć był Za-
rząd Rejonowy Ligi Obrony 
Kraju.

Po przerwie strzelnica 
ruszy ponownie od września. 
W szkołach działają koła 
LOK, w ramach których mło-
dzież trenuje na strzelnicy.

- Nawet jeśli nie ma 
koła LOK, to każdy może 
przyjść, zapisać się i uczest-
niczyć w tych treningach 
- mówi Mariusz Dul. - In-
formację o terminach będą 
wywieszone na strzelnicy.

Andrzej Buczyński

ŻARY Zawody na zakończenie

Wakacyjne strzelanie

Wyniki 
zawodów strzeleckich
KBKS szkoły podstawowe:
1. Adam Owsianka
2. Piotr Lechman
3. Hubert Otrębski
4. Bartek Boguszewski
5. Marcel Mądrygał
6. Wiktor Kelm
7. Szymon Matyjas
8. Justyna Pruchnik
9. Nikola Niewiadoma
10. Klaudia Stańczyk
11. Stanisław Jeszka
12. Radek Kubiak
13. Mateusz Jeszka

14. Kacper Malinowski
15. Karol Staroń
16. Bartek Matyjas
KBKS szkoły ponadpodstawowe
1. Natan Hryniewicz
2. Laura Augustyniak
3. Hania Dul
4. Adam Grzech
Karabinek pneumatyczny (szko-
ły podstawowe)
1. Karol Staroń 
2. Bartek Matyjas 
3. Nikola Niewiadoma 
4. Hubert Otrębski 
5. Marcel Mąrdygał 
6. Klaudia Stańczyk 

7. Szymon Matejas 
8. Wiktor Kelm 
9. Radek Kubiak 
10. Piotr Lechman 
11. Bartek Boguszewski 
12. Stanisław Jeszka 
13. Mateusz Jeszka 
14. Kacper Malinowski 
15. Adam Owsianka 
16. Justyna Pruchnik 
Karabinek pneumatyczny (szko-
ły ponadpodstawowe): 
1. Laura Augustyniak
2. Hania Dul
3. Natan Hryniewicz
4. Adam Grzech

Wakacje na strzelnicy wszystkim się podobały fot. Andrzej Buczyński

Każdy uczestnik otrzymał upominek fot. Andrzej Buczyński

Wiceburmistrz Żar Olaf Napiórkowski i prezes LOK Mariusz Dul wręczali nagrody najlepszym fot. Andrzej Buczyński
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5.08

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

Prokopa, Dominika
Międzynarodowy Dzień Piwa 
i Piwowara

Oswalda, Kasjana
Dzień Delfina

Jakuba, Sławy, Oktawiana
Światowy Dzień Musztardy

Klaudii, Konrada, Doroty, Kajetana

Emiliana, Mirona

Romana, Romualda, Ireny
Międzynarodowy Dzień Ludności 
Tybylczej na Świecie

Wawrzyńca, Borysa
Dzień Przewodników i Ratowników 
Górskich

Z KALENDARZA DYŻURY APTEK INFORMACJE - IMPREZY - WYDARZENIA

AUTOREKLAMA

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

ŻAGAŃ - DYŻURY CAŁODOBOWE
4.08 - Apteka „W Rynku”, ul. Rynek 10
5.08 -  Apteka „Medea”, ul. Świerkowa 1
6.08 - Apteka „Prima”, ul. Szprotawska 43b
7.08 - Apteka „Miejska”, ul. Rynek 31-32
8.08 - Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Bracka 17
9.08 - Apteka „Eskulap”, ul. Kopernika 3a
10.08 - Apteka „Pod Kotwicą”, ul. Pomor-
ska 1

LUBSKO
4–6.08 Apteka „Salus - Hygea”, ul. Złotka 1
7-10.08 Apteka „Słoneczna”, ul. XX-lecia 
PRL 87

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

4.08

5.08

6.08

7.08

8.08

9.08

10.08

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 

ŻAGAŃ/ŻARY/
BRODY W RAMACH 
CYKLU KONCERTÓW 
„PRZEDSIONEK RAJU” 
MELOMANÓW CZEKA 
PRAWDZIWA GRATKA
Koncert muzyki dawnej zaplanowany jest 
w piątek, 4 sierpnia, o godz. 19:00 w Ża-
ganiu, w Kościele pw. Nawiedzenia NMP. 
Wykonawcy: Doron Schleifer – śpiew, Corina 
Marti – clavisimbalum, flety. Program: Ki 
Koléch Arév, il dolce suono. Dwie Floren-
cje – chrześcijańska i żydowska muzyka  
w późnośredniowiecznych Włoszech
Żagański kościół „na Górce”, obok którego 
stoi replika Grobu Pańskiego nazywano 
kiedyś „Jerozolimą”. Koncert Coriny i Dorona 
nabierze tutaj jeszcze bardziej symboliczne-
go znaczenia.
Ten sam koncert zaplanowany jest następne-
go dnia, w sobotę, 5 sierpnia, o godz. 19:00w 
Żarach, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.
Monumentalny neogotycki kościół w Ża-
rach już kilkukrotnie w przeszłości sprzyjał 
wykonywaniu i słuchaniu muzyki równie 
subtelnej, jak ta, którą zaprezentują Corina 
i Doron.
Kto nie będzie mieć możliwości wysłuchania 
koncertu zw Żaganiu i w Żarach, to będzie 
mógł udać się do Brodów w niedzielę,  
6 sierpnia, o godz. 19:00. Koncert zaplano-
wano w kościele pw. Wszystkich Świętych. 
Do Brodów warto zajrzeć, by posłuchać 
muzyki, ale także, by przespacerować się 
przypałacowym parku.

ŻARY WARSZTATY TAŃCA 
WSPÓŁCZESNEGO
Żarski Dom Kultury zaprasza dzieci i mło-
dzież na projekt teatrów tańca w ramach 26 
Międzynarodowych Plenerowych Spotkań 
ze Sztuką Ż`ART 2017.

W ramach projektu od 7 do 11 sierpnia,  
w godz. 11.00-14.00, w sali widowiskowej 
„Luna” ŻDK, ul. Okrzei 35 odbywać się będą 
warsztaty tańca współczesnego. W trakcie 
warsztatów powstanie plenerowy spektakl 
„Przemijanie” którego prezentacja odbę-
dzie się 11 sierpnia (piątek) o godz. 17.00  
w Rynku Miasta.

MIROSTOWICE DOLNE 70 LAT 
PIŁKARSKIEJ PRZYGODY
LKS „Mirostowiczanka” zaprasza na spot-
kanie z okazji 70 rocznicy zorganizowanego 
uprawiania piłki nożnej w Mirostowicach 
Dolnych.
 
Spotkanie zaplanowane jest na sobotę,  
5 sierpnia, na obiekcie sportowym LKS „Mi-
rostowiczanki” przy ul: Kolejowej 5.
PROGRAM:
od 13:00
- konkurencje sportowe i rekreacyjne dla 
dzieci i młodzieży (dla uczestników przy-
gotowane są atrakcyjne drobne upominki, 
dyplomy i słodycze)
od 14:00 
– dla dzieci - bezpłatne (sponsorowane) 
szaleństwa na tzw. dmuchańcach (4 go-
dziny !!!)
15:00 
- przywitanie uczestników spotkania i za-
proszonych gości
15:15 
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej
15:30 
- otwarcie wystawy „70 lat piłki nożnej  
w Mirostowicach Dolnych”
16:00 
- mecz LKS „Mirostowiczanka” vs drużyna 
oldboyów
Dla wszystkich uczestników spotkania or-
ganizatorzy przygotowali grochówkę, pajdę 
chleba ze smalcem i ogórkiem.
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W KINIE I W TEATRZE

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

MAŁA WIELKA STOPA (animowany/komedia)
od 04.08 do 07.08 oraz 09.08 i 10.08: (2D DUB) – godz. 16:00, 18:00; 08.08: 
(2D DUB) – godz. 15:00, 17:00

ATOMIC BLONDE (akcja/thriller)
od 04.08 do 07.08 oraz 09.08 i 10.08 – godz. 20:00, 08.08 – godz. 21:00

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

ATOMIC BLONDE (akcja/thriller)
od 04.08 do 10.08: (2D NAP) – godz. 12:30, 17:00, 19:30, 22:00 

VALERIAN I MIASTO TYSIĄCA PLANET (akcja/sci-fi)
od 04.08 do 10.08: (2D DUB) – godz. 10:30, 13:20, 16:10; (3D DUB) – godz. 
11:50, 17:30; (2D NAP) - godz. 14:40, 19:00, 21:50; (3D NAP) - godz. 20:20

BABSKIE WAKACJE (komedia)
od 04.08 do 10.08: (2D NAP) – godz. 10:00, 14:40, 17:40, 19:40, 21:40

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

TEATR NIECZYNNY. 
PRZERWA WAKACYJNA DO WRZEŚNIA.

M

KRZYŻÓWKA

Siedziba spółki: Moja Gazeta Sp. z o.o., 
ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary
Redakcja: ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary, redakcja@moja-gazeta.info 
Sekretariat: tel. 68 374 64 59, sekretariat@moja-gazeta.info
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Paweł Skrzypczyński, tel. 519077784. 
Współpraca: Halina Gola (foto), Andrzej Buczyński, Jan Mazur

Dział reklamy: Patrycja Kielbowicz, tel. 519-077-782, 
patrycja.kielbowicz@moja-gazeta.info; reklama@moja-gazeta.info; tel. 519-077-205 
Skład: Andrzej Buczyński
Druk: Drukarnia Polska Press, Nakład: 6.000 (tygodniowo)
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów nie zamówionych 
nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21          

REKLAMAREKLAMA



32 4 sierpnia 2017      MojaGazetaREKLAMA
REKLAMAREKLAMA

REKLAMA REKLAMA

AUTOREKLAMA

AUTOREKLAMA

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


