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O Żarach przez kilka lat 
wiedział dosłownie cały 

świat.
Franciszek Wołowicz

były burmistrz Żar

AKTUALNOŚCI

REKLAMAREKLAMA

ŻARY Osoba 
mieszkająca 
w rejonie 
ul. Podwale 
powiadomiła 
o niewybuchu, 
który znalazła 
w pobliżu 
śmietnika.
Na miejsce przyjechali na-
tychmiast policjanci, którzy 
zabezpieczyli znalezisko 
przed dostępem innych 
osób. Było o tyle łatwiej, 
że był już późny wieczór. 
Następnego dnia nad ranem 
saperzy z Jednostki Wojsko-
wej z Krosna Odrzańskiego 
zabezpieczony niewybuch 
zabrali. PAS

Niewybuch 
w środku miasta

Niewybuch leżał obok śmietnika fot. KPP Żary

POWIAT 
ŻAGAŃSKI 
Policjanci 
tylko w jednym 
tygodniu 
zabezpieczali 
dwa miejsca, 
gdzie znalezione 
zostały 
niewybuchy. 
W ubiegłym roku 
robili to łącznie 
aż 34 razy.
O znalezieniu pierwszego 
niewybuchu poinformował 
policjantów pracownik wo-
dociągów. W czasie prac 
ziemnych prowadzonych 
przy ul. Konopnickiej w Ża-
ganiu, odkrył w wykopie 
przedmiot mogący być nie-
wybuchem. Miejsce zo-
stało zabezpieczone przez 

żagańskich policjantów do 
przyjazdu patrolu saperskie-
go z Jednostki Wojskowej 
w Głogowie. Okazało się, że 
była to mocno skorodowana 
łuska armaty polowej. 

Następnego dnia poli-
cjanci z Komisariatu Policji 
w Szprotawie otrzymali 
informację, że podczas pro-
wadzonych prac na terenie 
zakładu kamieniarskiego 
znaleziono prawdopodob-
nie minę. Na miejsce został 
skierowany patrol. Ocenili, 
że ujawniony niewybuch 
może być miną przeciwpan-
cerną. Miejsce znaleziska 
zostało więc zabezpieczone. 
Na miejsce przybył patrol 
saperski. Okazało się, że jest 
to mina przeciwpancerna 
produkcji ZSRR.

W 2016 r. policjanci 
z Komendy Powiatowej 
Policji w Żaganiu aż 34 

razy zabezpieczali miejsca 
znalezionych niewybuchów: 
bomb lotniczych, pocisków 
i granatów z okresu II woj-
ny światowej. W ubiegłym 
roku największe znalezi-
sko niewybuchów zostało 
ujawnione latem, w opusz-
czonej szopie w miejsco-
wości Rudawica. Policjanci 
zabezpieczali tam miejsce 
znalezienia prawie 40 sztuk 
poradzieckiej amunicji do 
granatników i pocisków 
artyleryjskich. PAS

Policja apeluje. Pamiętaj-
my, aby nie dotykać takich 
znalezisk i nie przenosić 
je w inne miejsca. Jeśli to 
możliwe, należy miejsce, 
w którym został znaleziony 
niewypał lub niewybuch 
oznaczyć i jak najszybciej 
powiadomić najbliższą 
jednostkę Policję.

Moc niewybuchów
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Ostatnio 
informowaliśmy 
Czytelników 
o rekordach 
popularności 
kompleksu 
sportowo-
rekreacyjnego 
przy ulicy 
Źródlanej. 
Okazuje się, że 
popularność ma 
swoje ciemne 
strony.

Korzystający z basenu do-
strzegli pewną niedogod-
ność. Brudne toalety. Nie 

w każdy dzień. Tylko przy 
zwiększonej liczbie odpo-
czywających nad wodą. 
Jednak kilka tysięcy osób 
chcąc czy nie chcąc, może 
narobić bałaganu.

Głos naszej Czytelniczki
-  Basen bardzo mi się 
podoba. Duża przestrzeń 
wokół, sporo miejsca do 
zabawy dla dzieci i dzięki 
temu nikt nikomu na głowę 
nie wchodzi. Na pierwszy 
rzut oka może się wyda-
wać, że powierzchnia wody 
jest za mała, porównując 
ze starym basenem. Jednak 
większość poprzedniego 
i tak nie była wykorzy-
stywana. Mamy w końcu 

basen na miarę europejską, 
już nie musimy jeździć do 
Forstu. Teren jest bardzo 
dobrze zagospodarowany 
i utrzymany. I nawet da 
się popływać w takie dni, 
kiedy nie ma tłumów. Jest 
jedno małe „ale”. Toa-
lety i szatnie są bardzo 
przestronne i nowoczesne. 
Jednak w upały i przy du-
żej ilości odwiedzających 
brakowało obsługi, która 
zadbałaby o czystość tych 
miejsc na bieżąco. Brud, 
brak papieru toaletowego. 
Jeden mankament w orga-
nizacji, tego miejsca. Ale 
niebagatelny. Przy dużej 
ilości osób warto o to za-
dbać, bo psuje cały obraz 

bardzo dobrego miejsca do 
wypoczynku. 

Interwencja
Powyższa opinia nie była 
odosobniona. Inne osoby 
to potwierdziły, miały po-
dobne spostrzeżenia. Prob-
lem zasygnalizowany przez 
mieszkańców przekazali-
śmy władzom miasta. I jak 
się okazuje, szybko znalazło 
się rozwiązanie. Miejmy 
nadzieję, że na dobre. War-
to też pamiętać, że choć 
o czystość zasadniczo dbają 
służby porządkowe, to bała-
gan nie bierze się przecież 
z niczego.

Andrzej Buczyński

ŻARY Problem i załatwienie sprawy

Tłumy i bród 
na basenie

Przy mniejszej frekwencji nie było problemów z czystością w toaletach fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Na rynku wydawniczym 
ukazała się długo oczekiwana 
publikacja, dotycząca Żydów 
związanych z Żarami i regionem.
Książka zatytułowana „Żydzi żarscy, a specyfika 
pogranicza polsko-niemieckiego” jest zbiorem mate-
riałów prezentowanych przez przedstawicieli różnych 
środowisk na dwóch konferencjach. Pierwsza odbyła 
się w 2013 roku w Zielonej Górze i Międzyrzeczu, 
druga w 2015 w Żarach. Publikacja pod redakcją prof. 
Tomasza Jaworskiego z Uniwersytetu Zielonogórskie-
go i dr Tamary Włodarczyk z Uniwersytetu Wrocław-
skiego jest podziękowaniem dla regionalistów, lokal-
nych liderów i aktywistów, którzy poświęcają swój 
czas i środki na dbanie o pamięć o polskich Żydach. 

- Publikacja składa się z kilkunastu różnotema-
tycznych artykułów obejmujących okres od XVI wie-
ku do współczesności. Są to opracowania, wywiady, 
informacje prasowe, oraz kilkanaście współczesnych 
fotografii z wydarzeń i miejsc związanych z prezen-
towanym zagadnieniami - informuje Jacek Jakubiak, 
dyrektor Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego.

Książka szyta w oprawie twardej, wydana przez 
Oficynę Wydawniczą „Dekorgraf” ma 208 stron i jest 
do nabycia w Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckie-
go w Żarach, w cenie 37 złotych. PAS

Żydzi żarscy

fot. Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego

AUTOREKLAMA Olaf Napiórkowski, 
wiceburmistrz Żar
- Rzeczywiście, w czasie 
gdy na basenie był tłum 
odwiedzających rzędu 
2000 osób, były problemy 
z utrzymaniem czystości 
w sanitariatach i szat-
niach. W związku z tym 
zmieniliśmy system pracy. 
Obecnie jest już oddelego-
wana osoba zobowiązana 
do utrzymywania w po-
rządku tych pomieszczeń. 
Nie zajmuje się już po-
rządkami na zewnątrz - te 
prace zleciliśmy Wodnemu 
Ochotniczemu Pogoto-
wiu Ratunkowemu. Tak 
więc za sprzątanie terenu 
i opróżnianie koszy na 

śmieci odpowiada teraz 
WOPR, natomiast za stan 
toalet i szatni - pracow-
nik Miejskiego Ośrodka 
Sportu, Rekreacji i Wypo-
czynku.

Nie ukrywam, że 
przy dużej liczbie osób na 
basenie są pewne niedo-
godności, ale sami korzy-
stający z tych obiektów 
doprowadzają je do niecie-
kawego stanu. Zgłaszano 
mi taki przypadek, gdy ka-
biny prysznicowe wymaza-
ne były fekaliami. Niestety 
poziom kultury niektórych 
osób może budzić wiele 
zastrzeżeń. Teraz jednak 
sytuacja ta powinna już 
być opanowana.
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Bezczynność, 
nadużycie 
władzy, 
przekroczenie 
uprawnień 
i błagalna 
postawa. Po 
dwóch latach 
procesu zapadł 
wyrok w sprawie 
oskarżonych: 
byłego wójta 
Wiesława Polita 
i sekretarza 
gminy Radosława 
Pogorzelca.
Sąd uznał, że były wójt 
Wiesław Polit jest winny, 
a sekretarz Radosław Pogo-
rzelec niewinny w procesie 
o  niedopełnienie obowiąz-
ków w sprawie naliczenia 
i ściągnięcia podatku od by-
łego burmistrza Żar Wacła-
wa Maciuszonka i jego żony. 
Prokurator w akcie oskar-
żenia zarzucał, że w ten 
sposób wójt i sekretarz mieli 

działać na szkodę interesu 
publicznego. 

Prokurator żądał dla 
byłego wójta kary dwóch lat 
pozbawienia wolności z za-
wieszeniem na trzy lata, nad-
zór kuratora oraz grzywnę 
w wysokości 200 stawek po 
10 zł. Dla sekretarza żądał 
jednego roku pozbawienia 

wolności z zawieszeniem 
na dwa lata oraz grzywnę 
w wysokości 200 stawek po 
20 zł. Oskarżeni mieli być 
także obciążeni kosztami 
procesu. 

Sąd nie przychylił się 
do wniosków prokuratora. 
Zasądził byłemu wójtowi 
200 stawek po 50 zł i koszty 
procesu sądowego. Rado-
sława Pogorzelca zwolnił 
z wszelkich opłat. Wyrok 
jest nieprawomocny. Wójt 
może się od wyroku od-
wołać.

Przekroczone 
uprawnienia
Przypomnijmy. Chodzi 
o sprawę podatków, które 
powinni płacić małżonko-
wie Maciuszonek. Płacili 
mniejsze podatki, niż wy-
nikało to z deklaracji, którą 
sami składali. Na części 
nieruchomości pod Żara-
mi prowadzili działalność 

gospodarczą, więc auto-
matycznie powinni płacić 
większy podatek niż jakby 
byli rolnikami. 

W opinii prokurato-
ra, bezsporne było to, że 
w Urzędzie Gminy o tym 
wiedzieli. Świadczy o tym 
zgromadzony materiał do-
wodowy. Bezsporne jest 
także to, że Wacław Maciu-
szonek z żoną powinni byli 
płacić wyższe podatki niż 
deklarowali. 

Sąd podzielił opinie 
prokuratora i uznał, że wójt 
Polit musiał wiedzieć o ca-
łej sprawie, bo wynikało to 
z dokumentów urzędowych 
z połowy 2011 r. Posiadając 
wiedzę, że małżeństwo Ma-
ciuszonek powinno płacić 
wyższe podatki, przekro-
czył uprawnienia, bo zaka-
zał wszczynania z urzędu 
czynności, które dopro-
wadzić miały do zapłaty 
tego podatku. Zakaz wójta 

potwierdzały na procesie 
byłe urzędniczki: Agnieszka 
Paluch-Dybek i Agnieszka 
Maj-Skobelska, które ze-
znawały jako świadkowie. 
Sąd podkreślił też, że urzęd-
niczkom starał się w roz-
wiązaniu problemu pomóc 
sekretarz Pogorzelec. 

Wójt nie wyegzekwo-
wał należności przez cztery 
lata, aż do listopada 2014 
r., kiedy przegrał wybory 
i przestał pełnić funkcję 
wójta.

Strach przed 
burmistrzem
W ocenie Sądu motywem 
działania wójta Polita był 
strach przed podatnikiem 
Maciuszonkiem, który był 
burmistrzem. Polit zamiast 
działać, wykazał się postawą 
błagalną. Wręcz obawiał 

się Maciuszonka. W ocenie 
Sądu była to być może ja-
kaś słabość od ówczesnego 
burmistrza Żar. Zamiast 
egzekwować prawo, wójt 
Wiesław Polit próbował 
wyprosić od Wacława Ma-
ciuszonka zapłatę. W ten 
sposób nie dopełnił obo-
wiązków, nadużył władzy, 
przekroczył uprawnienia, 
działał na szkodę gminy.

Sąd wskazał, że Ma-
ciuszonek lekceważył obo-
wiązek podatkowy i był 
traktowany jako szczególny 
podatnik. 

Polit zamiast dać dzia-
łać urzędnikom, zapewnił że 
sam zajmie się sprawą. Zaję-
ło mu to całą kadencję. Ko-
lejny wójt, Leszek Mrożek, 
po przejęciu władzy, szybko 
doprowadził do zapłacenia 
przez Maciuszonków należ-
nego podatku.

Niewinny od początku
W sądzie pojawił się jedy-
nie Radosław Pogorzelec. 
Wiesław Polit nie przyszedł 
na ogłoszenie wyroku.

- Tak jak mówiłem 
od samego początku, że 
jestem niewinny, to oka-
zało się, że tak jest. Jestem 
z tego bardzo zadowolony. 
Chciałem serdecznie po-
dziękować mecenasowi 
Stanisławowi Krasko, któ-
ry prowadził moją sprawę 
bardzo dobrze. Dzięki nie-
mu mogę teraz spokojnie 
rozmawiać i udzielać wy-
wiadu - powiedział Mojej 
Gazecie chwilę po wyjściu 
z sali rozpraw Radosław 
Pogorzelec.

Paweł Skrzypczyński

AKTUALNOŚCI

GMINA ŻARY Koniec głośnego procesu samorządowców

Skazany i niewinny

Moja Gazeta ujawniła całą sprawę w lipcu 2015 r. 
Opublikowaliśmy wówczas artykuł, na podstawie 
którego, prokuratura sformułowała oskarżenie. 
Prokurator w mowie końcowej przyznał, że gdyby 
nie artykuł w Mojej Gazecie, to sprawa nie ujrzałaby 
światła dziennego i wszystko zostałoby prawdo-
podobnie zamiecione pod dywan. Stało się jednak 
inaczej, a proces obnażył specjalne traktowanie 
podatnika Maciuszonka. Sąd zwrócił uwagę, że 
tzw. „normalny podatnik” nie może liczyć na takie 
przywileje i zaniechanie ze strony administracji.

Zachodzi pytanie, jakie wpływy musiał mieć 
Wacław Maciuszonek, że wójt, za którym stało pra-
wo, nie był w stanie wyegzekwować przez kilka lat 
należnego podatku?

AUTOREKLAMA

Zamiast 
egzekwować 

prawo, 
wójt Wiesław 
Polit próbował 
wyprosić 
od Wacława 
Maciuszonka 
zapłatę. W ten 
sposób nie 
dopełnił 
obowiązków, 
nadużył władzy, 
przekroczył 
uprawnienia, 
działał na szkodę 
gminy.

Radosław Pogorzelec nie ukrywał emocji. Mocno przeżywał tę sprawę. Bardzo dziękował 
mecenasowi Stanisławowi Krasko fot. Paweł Skrzypczyński
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Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych 
z powiatu żarskiego 
podczas wakacji 
pracują w firmach. 
Jak się ktoś wykaże, 
może dostać nawet 
stałe zatrudnienie.
Wszystko to w ramach projektu 
modernizacji kształcenia zawodo-
wego w powiecie żarskim, którego 
liderem jest powiat, natomiast żar-
ski oddział Organizacji Pracodaw-
ców Ziemi Lubuskiej, jako partner, 
odpowiada za organizację praktyk 
i staży dla uczniów i nauczycieli.

Obecnie staże odbywa 110 

uczniów ze szkół kształcenia 
zawodowego z Żar i Lubska oraz 
9 nauczycieli. Staże odbywają się 
u 22 pracodawców. W projekcie 
biorą udział uczniowie żarskiego 
Zespołu Szkół Budowlanych, Ze-
społu Szkół Ekonomicznych. Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych, Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego, 
a także szkół z Lubska - Zespołu 
Szkół Technicznych i Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Eko-
nomicznych. 

- Zarówno uczniowie, jak 
i nauczyciele dobrowolnie de-
klarują chęć dokształcenia się, 
odbycia stażu - mówi Joanna Ma-
łecka, kierownik oddziału OPZL 

w Żarach. - Podobnie pracodawcy, 
z którymi rozmawiamy i zachęca-
my do wzięcia udziału w projekcie.

Unia dopłaca
Pracodawca nie zarabia na sta-
żyście, ale też nie straci. Koszty, 
jakie ponosi przyjmując stażystę, 
czy praktykanta, są mu zwracane. 
Uczniowie zaś mogą zarobić. Po 
przepracowaniu 19 dni roboczych 
otrzymają 1500 złotych brutto. 
Jest to więc okazja z jednej strony 
na podniesienie swoich umiejęt-
ności i sprawdzenie w praktyce 
wiedzy wyniesionej ze szkoły. 
Z drugiej - możliwość zarobienia 
pieniędzy, które mogą się przydać 
chociażby na dalszą część wakacji 
lub jakiekolwiek inne potrzeby. 
Dodatkowo zwracane są również 
koszty dojazdów ucznia do firmy, 
w której pracuje.

Prawdziwa praca
Uczniowie traktowani są jak pra-
cownicy firmy. Mają jakieś za-
dania do wykonania. Mogą też 
sprawdzić na własnej skórze, czy 
będzie im odpowiadał charakter 
pracy w dziedzinie, w której się 
kształcą. Przy okazji też mogą 
związać się z firmą na dłużej.

- Jedna osoba na przykład od-
była praktykę hotelarską i spraw-
dziła się na tyle, że zaproponowano 
jej pracę na drugi miesiąc - mówi 
Joanna Małecka. - Inna stażystka 
otrzymała propozycję pracy już 
teraz, na razie choćby na wakacje, 
bo ma jeszcze jeden rok szkoły.

Każdy uczeń szkół zawodo-
wych może wziąć udział w tym 
projekcie tylko raz.

Andrzej Buczyński

POWIAT ŻARSKI Staż i praktyka szansą na pracę

Uczą się i zarabiają

Adrianna Stodolska i Karolina Radwan - stażystki z żarskiego CKZiU - tech-
nik logistyk fot. OPZL

Joanna Małecka zaprasza do udziału w projekcie uczniów oraz firmy 
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Obfite 
opady deszczu 
sprawiły, że 
w parku przy 
Alei Jana Pawła 
w Żarach zrobiło 
się jeziorko. 
Mieszkańcy 
mówią, że 
problem ten 
istnieje od 
dawna. Nie 
potrafią jednak 
zrozumieć 
dlaczego nic 
nie robi się w tej 
kwestii.

Park między ul. Zielonogór-
ską a Poznańską znowu za-
mienił się w staw. Jak popada 
mocniej niż ostatnio, to woda 
sięga prawie jezdni Alei Jana 
Pawła II, mówią mieszkańcy 
jednego z okolicznych blo-
ków przy ul. Myśliwskiej.

– Obserwuję to miej-
sce z balkonu i widzę, że 
problem powraca po każdej 
nawałnicy, a w upalne dni 
z powstałego stawu cieszą się 
jedynie dzieci – mówi pani 
Halina. Tylko czy naprawdę 
jest powód do zadowolenia?- 
pyta.

– Woda nanosi szlam, 
a zanim wsiąknie w ziemię 
i w trawnik, to szlam gnije, 
i unosi się fetor. Niejedno-

krotnie widziałem jak do wy-
pompowywania wody wzy-
wana była straż pożarna – 
mówi jeden z przechodniów 
spacerujący z dzieckiem. 
- Strażacy wypompowują 
wówczas wodę do rzeczki 
Żarki, która przepływa obok 
zalanego terenu. Czy nie 
prościej byłoby zrobić rów 
melioracyjny, przez który 
woda sama uchodziłaby do 
rzeczki? – dodaje przecho-
dzeń. 

Mieszkaniec podkre-
śla, że nie chciałby, aby jego 
dziecko, które często wycho-
dzi na podwórko przed blok, 
chlapało się w tej wodzie.

Rację mają ci, którzy 
zwracają na tę kwestię uwa-

gę. Uspakajamy - problem 
będzie rozwiązany, bowiem 
jak pisaliśmy na początku 
tego roku, miasto otrzymało 
ponad 6 milionów złotych 
na rewitalizację tej właśnie 
części parku. Staw zosta-
nie odtworzony, a w jego 
sąsiedztwie powstanie alta-
na z wypożyczalnią łódek. 
Cały teren objęty planowa-
ną rewitalizacją zajmuje 
powierzchnię 5,6 hektara. 
Całkowita wartość projektu 
dofinansowanego ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 
2020 oraz z budżetu państwa 
wynosi blisko 7,8 miliona zł.

Czekamy na realizację. 
MK, PAS

Park znów zalany po ulewie

Po ostatniej ulewie park znów zalał się wodą fot. ARMG

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Powiecie Żarskim” zrealizowanych zostanie 660 praktyk/
staży dla uczniów i 38 nauczycieli. Projekt realizowany będzie 
do 30 czerwca 2022 roku.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW
Staże odbywać się będą na terenie województwa lubu-

skiego. Preferowane są firmy z najbliższego otoczenia szkoły. 
Uczniowie będą kierowani do firm w branżach zgodnych z kie-
runkiem, w jakim się kształcą. Po zrealizowaniu 150 godzin 
stażu uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł brutto. 

Przed każdą praktyką/stażem OPZL wspólnie z firmą 
i szkołą przygotuje program i harmonogram praktyki/stażu. 
Po zakończeniu każdy uczeń otrzyma portfolio i zaświadczenie 
o jego odbyciu. Stanowić to będzie potwierdzenie nabytych 
umiejętności podczas dodatkowej aktywności ucznia.

INFORMACJE DLA FIRM
Założenia projektu przewidują refundację ze środków 

unijnych kosztów stażu/praktyki (szkolenie BHP, badania le-
karskie, odzież roboczą, materiały zużyte podczas odbywania 
praktyki/stażu); części wynagrodzenia pracownika przedsię-
biorstwa, któremu zostanie powierzona rola opiekuna stażysty/
praktykanta, bądź dodatku.

Przedsiębiorstwa duże, które zdecydują się na udział 
w projekcie, obligatoryjne będą musiały wnieść wkład własny 
na poziomie minimum 5% kosztów związanych z realizacją 
stażu lub praktyki. Natomiast w przypadku firm mikro oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw wniesienie wkładu własnego 
jest dobrowolne. 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie OPZL w Ża-
rach, ul. Wrocławska 12 (I piętro, pok. 19) lub telefonicznie 697 
712 733, 577 100 461.
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Składowiska starych 
mebli i innych 
dużych odpadów, 
które powstają przy 
śmietnikach, nie 
tylko szpecą, ale 
mogą być dobrym 
miejscem dla 
szczurów i innych 
zwierząt, a także 
niebezpiecznym 
miejscem zabaw 
dzieci.

- Jeśli chodzi o wywóz wielko-
gabarytów, a więc odpadów ko-
munalnych ponadnormatywnych, 
to system, który obowiązuje, 
przewiduje wywóz tego rodzaju 
odpadów raz na kwartał i dotyczy 
zarówno zabudowy jedno - jak 
i wielorodzinnej - informuje wi-
ceburmistrz Żar Patryk Faliński. 
- Obserwując to widzimy, że na 
osiedlach domków jednorodzin-
nych funkcjonuje to prawidłowo 
i mieszkańcy wystawiają odpady 
dzień czy dwa przed planowanym 
wywozem i to momentalnie zni-
ka. Natomiast problem dotyczy 
zabudowy wielorodzinnej, gdzie 
odpady wystawiane są praktycz-
nie cały czas i niestety stanowią 
bardzo smutny krajobraz przy 
tych śmietnikach - dodaje wice-
burmistrz.

Wszystko kosztuje
Przetarg na wywóz odpadów 
z miasta wygrał „Pekom” i zabiera 
je zgodnie z grafikiem. Dodatkowe 
wyjazdy generowałyby dodatkowe 
koszty, które musieliby ponosić 
wszyscy mieszkańcy. Burmistrz 
przyznaje, że wspólnoty i spół-
dzielnie zwracały się do urzędu 

z wnioskami o częstsze wywozy 
odpadów, było to analizowane, ale 
do tego trzeba by dopłacić.

- Stawka, która obowiązuje 
mieszkańców, w ostatnim czasie 
nie ulegała wzrostowi - mówi 
wiceburmistrz. - Mieszkańcy 
oczekują dobrej jakości usług za 
stosunkowo niewielkie pieniądze.

Można oddać za darmo
Oprócz cokwartalnej wywózki 
dużych odpadów z terenu miasta 
- najbliższe w pierwszych dniach 
września i grudnia - można prak-
tycznie cały czas oddawać takie 
przedmioty bezpłatnie do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych mieszczącego się 
przy ul. Brata Alberta. Jest on 
czynny codziennie, oprócz nie-
dziel i świąt. 

- Zwracam się z apelem 

i gorącą prośbą do mieszkańców, 
aby korzystali z tej formy pozby-
wania się odpadów - mówi Patryk 
Faliński.

Mieszkańcom domków jed-
norodzinnych łatwiej znaleźć miej-
sce na przechowanie starej kanapy 
i wystawienie jej w odpowiednim 
terminie. W blokach jest jednak 
inaczej. Kupienie nowej wersalki 
automatycznie powoduje natych-
miastową konieczność pozbycia 
się starej. I najczęściej ląduje ona 
przy śmietniku. Teoretycznie każ-
dy ma do tego prawo. Pamiętajmy 
jednak o sąsiadach, których okna 
wychodzą na śmietnik i muszą to 
codziennie oglądać. Pamiętajmy, 
że sami w ten sposób zaśmiecamy 
swoje podwórka. I najważniejsze 
- pamiętajmy, że takie odpady 
możemy przez cały rok oddać za 
darmo. 

Podrzucanie śmieci pod 
okiem kamer
Mieszkańcy osiedli wielorodzin-
nych i zarządcy wspólnot zgłaszają 
też problemy z podrzucaniem 
odpadów do osiedlowych śmiet-
ników. To dodatkowo zwiększa 
skalę problemu. Sfotografowanie 
auta, z którego ktoś wyrzuca od-
pady do nie swojego śmietnika, 
może zakończyć się karą nałożoną 
przez straż miejską. Tyle że trud-
no kogoś złapać za rękę. Dlatego 
też urzędnicy wspólnie ze strażą 
miejską zamontują kamery, które 
będą monitorować śmietniki. Nie 
chcą ujawnić, gdzie i kiedy takie 
kamery się pojawią, ale jeśli ktoś 
płaci za śmieci i wyrzuca je do 
swojego śmietnika, niczego nie 
musi się obawiać.

Andrzej Buczyński

ŻARY Rosną góry gratów pod oknami

Sprzedam mieszkanie 
z widokiem na wysypisko

Wątpliwa to przyjemność wyjść rano na balkon i przed sobą zobaczyć taki oto widok fot. Andrzej Buczyński

Taki oto obrazek zobaczyć można na rogu ulic Witosa i św. Brata Alberta. To zaledwie jakieś 
100 metrów od Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych fot. Andrzej Buczyński

Tu mieszkańcy Żar mogą bezpłatnie oddać stare kana-
py i inne podobne odpady fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

Stanisław Hałabura, pre-
zes Spółdzielni Mieszka-
niowej w Żarach
- Kilkakrotnie zwracałem 
się do miasta o zwiększe-
nie częstotliwości odbioru 
wielkich gabarytów. Eduka-
cja mieszkańców nie daje 
rezultatu. Wywieszaliśmy 
harmonogram wywozu wiel-
kich gabarytów i dobrze by 
było, gdyby te odpady były 
wystawiane krótko przed 
odbiorem. Ale każdy wynosi 
odpady kiedy uzna to za 
stosowne i ma takie prawo 
w myśl regulaminu, który 
opracowało miasto. Uwa-
żam, że rozwiązaniem jest 
zwiększenie częstotliwości 
odbioru, nawet jeśli w grę 
wchodzi zwiększenie opłat 
za śmieci. Teraz wygląda 
to nieciekawie, ale zimą 
jest jeszcze gorzej, bo tam 
są siedliska gryzoni, kotów 
i innych zwierząt.

To dobrze,  że jest 
punkt selektywnej zbiórki 
odpadów, ale niestety nie-
wiele osób z niego korzysta. 
Ludzie uważają, że jak płacą 
względnie wysokie stawki 
za śmieci, to mają prawo 
wystawić stary mebel pod 
śmietnik. Twierdzą, że płacą 
za wywóz śmieci i w tej cenie 
jest już zawarta opłata za 
wywóz dużych gabarytów. 
I koło się zamyka.

Jeśli chodzi o odpa-
dy segregowane, to każ-
da nieruchomość powinna 
mieć własne pojemniki na 
odbiór, bo wtedy byłoby to 
możliwe do opanowania. 
Miasto twierdzi, że z po-
jemników na odpady se-
gregowane korzystać może 
każdy mieszkaniec. A skoro 
tak, to nie mamy żadnej 
możliwości kontroli. Czy 
to będzie mieszkaniec Żar, 
czy ktoś spoza miasta - jeśli 
podjedzie i wyrzuca śmieci, 
nawet wielkie gabaryty, to ja 
nie mam na to wpływu.
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Do wynajęcia lokal w Żarach w Pasażu Hayduk 
 o pow. 210 m² do 350 m², po Banku BPH

Lokal jest dostosowany do działalności 
banku lub instytucji finansowej

Lokal klimatyzowany, świetna lokalizacja, 
duży parking

Kontakt tel. 608 637 937

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

REKLAMA

Opublikowany na łamach 
Mojej Gazety (MG, 28 lip-
ca) wiersz „Koniec roku 
ŻUTW 2017” rozgrzał do 
czerwoności środowisko 
lokalnych literatów i nie-
których nauczycieli języka 
polskiego. Niestety, ale 
nie z zachwytu. Wręcz od-
wrotnie. Komentarze i te-
lefony były jednoznaczne 
- krytyka była miażdżąca. 
Jak na sezon ogórkowy, 
to Czytelnikom należą 
się słowa podziękowania 
za tak żywą reakcję na 
skromne dzieło autorstwa 
słuchaczki Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

Krytyka spotkała też 
naszą, skromną redakcję, 
za opublikowanie tego 
dzieła. Chcielibyśmy jed-
nak podkreślić, że Moja 
Gazeta nie jest pismem li-
terackim. Zadaniem lokal-
nego tygodnika jest uka-
zywanie rzeczywistości 
- oceny tej rzeczywistości 
należą do Czytelników, 
podobnie jak ocenianie 
nadesłanych publikacji 
i różnego rodzaju twór-
czości. 

Wszyscy zaintere-
sowani opublikowaniem 
swojej twórczości na ła-
mach Mojej Gazety, muszą 
mieć także świadomość, 
że mogą być publicznie 
oceniani. Czasem nawet 
bardzo surowo, pomimo 
powiedzenia, że o gustach 
się nie dyskutuje.

Droga Redakcjo
Czytam „Moją Gazetę” i na-
prawdę nie tylko dlatego, 
że mam ją za darmo. Od 
dłuższego już czasu słyszę 
opinie, że jest coraz lepsza. 
Też jestem tego zdania. 
Znika już w piątek przed 
południem, a stosunkowo 
niedawno można było ją 
zdobyć jeszcze w ponie-
działek rano, choć wówczas 
też była gratis.

Artykuły w „Mojej 
Gazecie” pisane są nie-
naganną, staranną pol-
szczyzną, nie unika się 
tematów trudnych, ocena 
zdarzeń najczęściej pozo-
stawiana czytelnikom, nie 
ma natrętnego narzucania 
punktu widzenia. Słowem 

- elegancja.
Skąd zatem decyzja 

opublikowania tekstu zaty-
tułowanego: „Koniec roku 
ŻUTW 2017”? Czy dlatego, 
żeby sprawić przyjemność 
kobiecie „trzeciego wieku”?

Pewna moja znajo-
ma, wcale nie młodsza 
od autorki tekstu, zwykła 
mówić, że „starość to przy-
wilej, a nie zasługa”. Ilość 
przeżytych lat nie może 
wpływać na ocenę warto-
ści człowieka, w tym także 
jego twórczości. Logiczne 
też jest na pewno, że jeśli 
ktoś żyje w Polsce wiele 
dziesiątków lat, miał chyba 
czas nauczyć się poprawnie 
posługiwać językiem ojczy-
stym, zwłaszcza, gdy ma 
ambicje literackie.

„Wierszyk” (to nie jest 
nazwa odpowiednia dla 
tego tworu, raczej grzecz-
nościowa) trafił do interne-
tu. Został przyjęty surową 
krytyką, a przez niektórych 
łagodniej - gorzkim uśmie-
chem.

Jedna tylko pani (też 
poetka) podjęła nieśmiałą 
próbę obrony autorki, mó-

wiąc, że „trudno tworzyć 
wiersze na zamówienie”. 
Odpowiadam: Proszę Pani, 
jeśli Wam trudno, to nie 
przyjmujcie zamówień, 
albo po prostu nie piszcie. 
Nie ma nigdzie przymusu, 
ani obowiązku tworzenia. 
Natomiast jest - przynaj-
mniej moralny - obowiązek 
poprawnego posługiwania 
się językiem ojczystym. 
A tam: Błędy gramatycz-
ne - „...małżeństwo (...) 
słodkość do muzyki doda-
li..”. Brak logiki - „...chór 
(...) imprezę prezentował”, 
śpiewająca „nad tema-
tem piosenek panowała”. 
Nieznajomość znaczenia 
używanych słów - „ chór (...) 
i lwowski folklor szarżował” 
i inne liczne błędy.

A jeśli umieściliście 
ten twór dla ukazania rze-
czywistości?

Zły przykład nie uczy! 
Opublikowany bez rze-
telnego komentarza taki 
utwór staje się dla wielu 
WZORCEM.

Ciągle chcemy wie-
rzyć, że dziennikarstwo 
ma misję pozytywnego 

wpływania na kształtowa-
nie postaw i że kultura nie 
ma prawa być mu obojętna.

Bardzo bym chciała, 
żeby polska prasa zacho-
wała status prezentera 
dobrych wzorów. „Moja 
Gazeta” ma tę szansę. Ze-
spół redakcyjny, to grupa 
świetnych dziennikarzy.

Tak naprawdę, to my-
ślę, że o opublikowaniu 
gniota zadecydowało czy-

jeś wrażliwe serce, a ono 
nie zawsze jest dobrym 
doradcą, bo - chcąc nie 
chcąc - przyklasnęliście 
grafomanii.

Życzę „Mojej Gaze-
cie” długiego trwania na 
rynku.

Z wyrazami wielkiej 
sympatii

Taka sobie Polka

 List do redakcji
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ŻARY Za przywłaszczenie 
dokumentów obcej 
osoby narażamy się na 
odpowiedzialność karną. 
Za takie przestępstwo grozi 
do dwóch lat pozbawienia 
wolności.
Do Komendy Powiatowej Policji w Żarach 
zgłosił się mężczyzna, który złożył zawia-
domienie o przywłaszczeniu portfela, w któ-
rym były m.in. pieniądze, dowód osobisty, 
prawo jazdy, a także dowód rejestracyjny. 
Pokrzywdzony robił zakupy w jednym ze 
sklepów mięsnych w Żarach. Portfel nosił 
w tylnej kieszeni spodni. Prawdopodob-
nie podczas schylania się, portfel musiał 
wypaść. Mężczyzna zorientował się i po 
krótkim czasie wrócił do sklepu. Niestety, 
ale zguby już nie było.- Do tego typu przy-
padków dochodzi często podczas zakupów 
w sklepach, czy na stacjach benzynowych. 
Osoby, które przywłaszczą sobie portfel, 
w którym znajdowały się dokumenty muszą 
pamiętać o tym, że popełniają w tym mo-
mencie przestępstwo, które zagrożone jest 
grzywną, karą ograniczenia wolności albo 
pozbawieniem wolności do lat dwóch - in-
formuje podkom. Aneta Berestecka, oficer 
prasowy KPP w Żarach.

Dodatkowo narażają pokrzywdzonego 
na dodatkowe koszty oraz trud wyrobienia 
nowych dokumentów. 

Co należy więc zrobić w przypadku, 
gdy znajdziemy podczas zakupów, czy 
spaceru portfel? Zwróćmy go właścicielowi, 
zanieśmy na Policję lub do najbliższego 
sklepu. PAS

Zgubiony portfel

Znaleziony portfel lepiej oddać, żeby nie mieć kłopotów fot. ARMG

ŻAGAŃ Żagańscy 
policjanci ruchu 
drogowego prowadzą 
wzmożone działania 
kontrolne związane 
z sezonem letnim. 
Policjanci szczególną 
uwagę zwracają m.in. 
na bezpieczny przewóz 
dzieci do miejsc rekreacji 
i systematycznie 
eliminują z dróg pijanych 
kierowców.
W czasie całego okresu wakacyjnego poli-
cjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ża-
ganiu zwracają szczególną uwagę na bez-
pieczeństwo dzieci i młodzieży - prowadzą 
kontrole autokarów przewożących dzieci na 
kolonie, obozy i wycieczki. Funkcjonariusze 
sprawdzają również, czy dorośli bezpiecznie 
przewożą dzieci w samochodach osobowych 
w czasie wyjazdów do miejsc rekreacji. 
Podczas kontroli policjanci systematycznie 
sprawdzają trzeźwość kierowców, wracają-
cych z miejsc wypoczynku. PAS

Wzmożone kontrole 
drogowe

W okresie od 1stycznia 2017 r. do 31 lipca 
2017 r. żagańscy policjanci ruchu drogo-
wego przeprowadzili ponad 27 tysięcy 
kontroli stanu trzeźwości kierowców 
fot. KPP Żagań

ŻAGAŃ 
Prokuratura 
i policjanci 
z żagańskiego 
zespołu do walki 
z przestępczością 
gospodarczą 
zakończyli 
sprawę dotyczącą 
oszustw 
internetowych. 
Do sądu trafił 
akt oskarżenia 
przeciwko 
63-letniej 
kobiecie, 
podejrzanej 
o popełnienie 
łącznie 82 
oszustw 
internetowych.
Postępowanie w sprawie 
oszustw internetowych 
trwało wiele miesięcy. Pro-
kuratura Rejonowa w Ża-

ganiu i policjanci z Zespołu 
ds. z Przestępczością Go-
spodarczą Komendy Po-
wiatowej Policji w Żaganiu 
zakończyli je aktem oskar-
żenia 63-letniej kobiety. 
Oskarżona, która przebywa 
w areszcie, to mieszkanka 
województwa dolnośląskie-
go, która nigdy wcześniej 
nie była karana. Zakoń-
czone już postępowanie 
dotyczy oszustw przy trans-
akcjach kupna-sprzedaży 
przez Internet, dokonanych 
na szkodę ponad 80 po-
krzywdzonych mieszkają-
cych na terenie całej Polski, 
m.in. woj. lubuskiego, wiel-
kopolskiego, podkarpackie-
go, lubelskiego, śląskiego, 
małopolskiego, podlaskiego 
i kujawsko-pomorskiego. 
Zarzuty dotyczą dokonania 
82 oszustw, z których podej-
rzana uczyniła sobie stałe 
źródło dochodu. Oskar-
żona działała w ten sam 
sposób: za pośrednictwem 
portalu internetowego ofe-

rowała do sprzedaży mar-
kową odzież, buty, zegarki, 
torebki, kurtki, płaszcze, 
walizki i kosmetyki, a w 
jednym przypadku nawet 
naturalne pukle włosów. 
Wprowadzała w ten sposób 
w błąd ewentualnych na-
bywców co do możliwości 
wywiązania się z transak-
cji sprzedaży. Następnie 
na poczet tych transakcji 
kupna-sprzedaży wyłudza-
ła pieniądze w kwotach 
od 53zł do 1.300 złotych 
i wysyłała pokrzywdzonym 
przesyłki. Niestety, zamiast 
markowej odzieży i dobrej 
jakości towarów, były to: 
stara odzież, zniszczone 
torebki, stare buty, zużyte 
ręczniki i zużyte opakowa-
nia po kosmetykach. Łączne 
straty powstałe w wyniku 
tego procederu to prawie 15 
tysięcy złotych. Podejrzana 
o dokonywanie oszustw in-
ternetowych została w maju 
tego roku zatrzymana i tym-
czasowo aresztowana. PAS

Internetowa 
oszustka oskarżona
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Po libacji 
alkoholowej 
zaatakował 
leżącego na łóżku 
kolegę. Bił na 
oślep młotkiem. 
Zamordował. Po 
przeszło półtora 
roku sąd wydał 
w tej okrutnej 
sprawie wyrok.

Prokurator wnosił o skaza-
nie sprawcy i wymierzenie 
mu kary 25 lat pozbawienia 
wolności. Sąd podzielił 
racje prokuratora i orzekł 
zgodnie z wnioskiem. 

Do zdarzenia doszło 

w grudniu 2015 roku w Kli-
kowie w  gminie Iłowa. 
Podejrzany wynajmował 
pokój swojej ofierze. Męż-
czyźni mieszkali razem 
w domu jednorodzinnym, 
gdzie często wspólnie spo-
żywali alkohol. Również 
w dniu, w którym doszło do 
morderstwa. Po libacji alko-
holowej, gdy mężczyźni zo-
stali sami, 45-letni sprawca 
z nieustalonych przyczyn 
zaatakował leżącego na 
łóżku 76-letniego kolegę. 
Uderzał go wielokrotnie 
obuchem młotka w gło-
wę, powodując liczne rany 
tłuczone głowy, stłuczenie 
mózgu, krwotok dokomoro-
wy, złamanie kości czaszki, 

stłuczenie szyi. 
Napastnik wezwał 

pomoc medyczną i kiero-
wany przez dyspozytora 
próbował udzielić pomocy 
pokrzywdzonemu. Na nic 
to się zdało. Liczne obra-
żenia spowodowały śmierć 
pokrzywdzonego.

Podejrzany nie przy-
znawał się do winy. Twier-
dził, że nic nie pamiętał, bo 
był w upojeniu alkoholo-
wym. Trzeba było zwrócić 
się do wyspecjalizowanych 
instytutów badawczych 
w celu wydania opinii kry-
minalistycznych. Bada-
niom poddano m.in. ubiór 
sprawcy oraz wytypowane 
narzędzie zbrodni – młot 

pod kątem obecności mie-
szaniny DNA pokrzyw-
dzonego, a także powo-
łano biegłego sądowego 
z dziedziny analizy śladów 
krwawych. Ostatnia opinia 
miała decydujące znaczenie 
dla rozstrzygnięcia w tej 
sprawie. Pozwoliła nie tylko 
na potwierdzenie spraw-
stwa 45-latka, ale również 
wskazała jego pozycję oraz 
sposób zadawania uderzeń 
pokrzywdzonemu. Do-
piero w listopadzie 2016 
roku Prokurator Okręgowy 
w Zielonej Górze skierował 
do sądu akt oskarżenia prze-
ciwko mężczyźnie.

Wyrok jest nieprawo-
mocny. PAS

POWIAT ŻAGAŃSKI Morderca trafił za kraty

Zakatował kolegę 
młotkiem

Sąd wydał surowy wyrok fot. ARMG

POWIAT 
ŻAGAŃSKI 
Kontrola 
mężczyzny, 
który spał 
w zaparkowanym 
w centrum Iłowej 
samochodzie na 
obcych tablicach 
rejestracyjnych, 
przyniosła 
niespodziewany 
efekt.
Policjant pionu kryminal-
nego, wspólnie z dzielnico-
wym z Komisariatu Policji 
w Iłowej postanowili prze-
prowadzić kontrolę mężczy-
zny śpiącego w samocho-
dzie zaparkowanym przy ul. 
Żagańskiej. Nieprzypadko-
wo. Młody, 20-letni mężczy-
zna był znany policjantom, 
bo był w przeszłości karany. 

Podczas kontroli męż-
czyzny, w kieszeni jego 
spodni policjanci znaleźli 
dwie strunówki, w których 
było 86 tabletek ekstazy. 
Zatrzymali więc mężczyznę 
do wyjaśnienia. Narkoty-
ki zostały zabezpieczone 
i przesłane do laboratorium 
kryminalistycznego. Jedno-
cześnie policjanci spraw-

dzali, czy zatrzymany męż-
czyzna nie zajmował się 
rozprowadzaniem substancji 
psychotropowych. Zebrany 
materiał dowodowy po-
zwolił na przedstawienie 
zatrzymanemu mężczyźnie 
zarzutów związanych z po-
siadaniem znacznej ilości 

środków psychotropowych 
i co najmniej siedmiokrot-
nym udzielaniem narkoty-
ków innej osobie. 

W Prokuraturze Re-
jonowej w Żaganiu, proku-
rator, po przesłuchaniu po-
dejrzanego, złożył do sądu 
wniosek o jego tymczasowe 

aresztowanie. Sąd Rejono-
wy w Żaganiu wydał posta-
nowienie o tymczasowym 
aresztowaniu mężczyzny na 
okres dwóch miesięcy. Za 
posiadanie znacznej ilości 
narkotyków grozi kara do 
dziesięciu lat pozbawienia 
wolności. PAS

Ekstazy w kieszeni spodni

Kieszenie spodni to słaby pomysł na ukrywanie narkotyków fot. KPP Żagań

ŻARY Alkohol 
i kłótnia 
o mało nie 
doprowadziły 
do tragedii. 
Kawałek 
rozbitego 
talerza stał się 
niebezpieczną 
bronią w ręku 
pijanej kobiety.

Do awantury doszło po-
między 42-letnią kobie-
tą a jej konkubentem. 
Kobieta miała zadać mu 
cios ostrą krawędzią roz-
bitego talerza. Pokrzyw-
dzony został zabrany 

z raną ciętą w okolicach 
szyi, do szpitala. Kobie-
ta została przebadana 
na zawartość alkoholu. 
Okazało się, że ma blisko 
2,80 promila. Została 
przesłuchana i usłyszała 
zarzut naruszenia czyn-
ności narządów ciała. 
Prokuratura Rejonowa 
w Żarach zastosowała 
wobec agresorki środek 
zapobiegawczy w po-
staci dozoru. Ma ona 
również zakaz zbliżania 
się do pokrzywdzonego 
oraz kontaktowania się 
z nim. Za tego typu prze-
stępstwo może grozić do 
pięciu lat pozbawienia 
wolności. PAS

Talerzem 
w szyję

Policja szybko przybyła na miejsce zdarzenia fot. ARMG
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Do Żar zawitali 
Uczestniczy 
Raciborskiego 
Rajdu Rowerowego 
Środowisk 
Trzeźwościowych 
Dookoła Polski.
W żarskim Rynku czternastooso-
bowa ekipa kolarzy została uro-
czyście przywitana przez Huberta 
Drebszoka, prezesa żarskiego 
stowarzyszenia Serwus.

Uczestnicy rajdu ponownie 
wyruszyli w drogę, po to aby pro-
mować ideę zdrowego i trzeźwe-
go stylu życia. XIX Raciborski Rajd 
Rowerowy Środowisk Trzeźwości 
Dookoła Polski wyruszył 1 lipca 
z Raciborza. W tym roku kolarze 
amatorzy przejadą 3107 km 
w trakcie 43 dni. Na wypoczynek 
zaplanowali 4 dni. Trasa rajdu to 
południe w kierunku wschodnim 
przez Polesie, Mazury i Warmię. 

Następnie wybrzeże Bałtyku 
i powrót do Raciborza zachodnią 
Polską. Inicjatorem akcji był nie-
żyjący już Marian Niewiadomski 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 

Człowieka „Tęcza” w Raciborzu 
i Państwowa Agencja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
przy wsparciu Urzędu Miasta Ra-
cibórz i Starostwa Raciborskiego. 

Liczba osób biorących 
udział w rajdzie zmieniała się 
na przestrzeni lat. W grupie są 
jednak osoby, które od wielu lat, 
co roku przemierzają Polskę. Taką 

osobą jest Jan Starczewski, który 
pojechał w rajdzie już dwunasty 
raz. Pan Jan ma 67 lat i 17 lat 
abstynencji. 

– Jazda w tym rajdzie umac-
nia mnie w utrzymaniu trzeź-
wości i umożliwia mi integrację 
z ludźmi o podobnym problemie. 
Podczas przejazdu wokół Polski 
mam możliwość zwiedzania kra-
ju. Na rajdzie jest zawsze super 
atmosfera i przygoda – mówi 
pan Jan. 

Komandorami tegorocz-
nego rajdu są Leszek Mazurek 
i Stanisław Strojwąs. Na so-
botni wieczór Hubert Drebszok 
z członkami stowarzyszenia 
Serwus przygotowali dla gości 
poczęstunek przy muzyce. Goście 
odwdzięczyli się za ciepłe przy-
jęcie miłym słowem, dyplomem 
oraz pamiątkową koszulką. Na-
stępnego dnia wyruszyli w dalszą 
trasę. W Raciborzu zameldują się 
12 sierpnia. PAS

ŻARY Serdeczne spotkanie na trasie rajdu

Kolarze na trzeźwo

Wspólne foto przed ratuszem, a następnego dnia w drogę fot. Halina Gola

ŻAGAŃ Grupa 
kongresmenów 
oraz pracowników 
Ambasady USA 
w Warszawie 
i Konsulatu USA 
w Krakowie 
odwiedziła żagańskie 
Muzeum Obozów 
Jenieckich

Wizyta w muzeum była zwień-
czeniem jednodniowego pobytu 
w Żaganiu związanego z wi-

zytacją obiektów wojskowych, 
w których aktualnie przeby-
wają żołnierze amerykańscy. 
Trzech kongresmenów ma za 
sobą karierę wojskową, dlatego 
z zaciekawieniem zapoznali się 
z najnowszymi ekspozycjami. 
Odwiedzili także historyczne 
miejsce Wielkiej Ucieczki, czyli 
pomnik tunelu Harry. Gości 
szczególnie zainteresowała hi-
storia amerykańskich jeńców 
w Stalagu Luft 3, a także obec-
ne zaangażowanie środowisk 
amerykańskich we wspieraniu 
żagańskiej placówki. JM

Amerykańscy Kongresmeni w Muzeum

Dyrektor muzeum Marek Łazarz zapoznał gości z historią obozu fot. Jan Mazur

Wpis do księgi pamiątkowej fot. Jan MazurAmerykanie mają w pamięci film „Wielka ucieczka” fot. Jan Mazur
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Z Romanem 
Krzywotulskim, 
dyrektorem 
Żarskiego Domu 
Kultury nie tylko 
o ambicjach, elicie 
i kompleksach 
rozmawia Paweł 
Skrzypczyński
Trwają właśnie doroczne Między-
narodowe Plenerowe Spotkania ze 
Sztuką. To wydarzenie artystyczne 
jest jedną z najstarszych tego typu 
imprez w Polsce.
- Sama impreza o tej nazwie po-
wstała 26 lat temu. Wówczas po-
łączyliśmy Festiwal Teatrów Ulicz-
nych z Międzynarodowym Plenerem 
Malarstwa. Szybko uzupełniliśmy 
to innymi formami artystycznymi 
- muzyką, warsztatami, zajęciami 
i widowiskami. 

Nieprzypadkowo?
- No nie. Musiałem się pogodzić 
z tym, że koledzy instruktorzy też 
chcą mieć udział w tym wydarze-
niu i prezentować te formy, które 
na co dzień uprawiają z dziećmi 
i młodzieżą.

Wróćmy do początków
- Najpierw był to Festiwal Teatrów 
Ulicznych. To było trzydzieści lat 
temu. Trzeba oddać tu pamięć Alinie 
Obidniak, inicjatorce pierwszego 
festiwalu teatru ulicznego w Polsce, 
która w tym czasie była dyrektorem 
teatru jeleniogórskiego. Ja - młody 
człowiek po studiach, wychowanek 
prof. Janusza Deglera, udałem się 
do Jeleniej Góry. Poprosiłem, żeby 
festiwal jeleniogórski gościł także 
w Żarach. Tak to się zaczęło.

Ale z czasem nastąpiły zmiany
- Po tym, jak dyrektor Obidniak 
odeszła z teatru, to ja postanowiłem 
kontynuować festiwal teatru ulicz-
nego w oparciu o własne zasoby 
i zaplecze intelektualne. Zaczęło 

się teatrem ulicznym, a po jakimś 
czasie plastycy powiedzieli, że nie 
chcą w czasie Dni Żar malować 
gdzieś pod płotem. Chcą, żeby to 
był element jakiejś fajnej imprezy 
artystycznej. Wtedy padł pomysł 
zrobienia i nazwania imprezy mię-
dzynarodową imprezą artystyczną. 

Pojawiła się też konieczność 
i mój pomysł, żeby impreza miała 
własną nazwę. Wymyśliłem taką 
patriotyczną nazwę - Ż`ART, czyli 
sztuka z Żar.

Istotne jest to, że impreza ma 
co roku inny koloryt. W ubiegłym 
roku np. głównym idiomem był 
clown, cyrkowiec, linoskoczek. 
Impreza była bardziej skierowana 
do dzieci. Mieliśmy najlepszych 
europejskich clownów. 

A w tym roku?
- W tym roku chcemy pokazać to, 
co się dzieje ważnego w polskim 
teatrze plenerowym. Jakie są ten-
dencje, w jaki sposób odbijają one 
naszą rzeczywistość.

Co więc może pan polecić ?
- Teatr Biuro Podróży, które zrobiło 
bardzo aktualny, antywojenny spek-
takl. Będzie spektakl teatru KTO, 
który mówi o tym, jak ulegamy cza-
sem manipulacji. Będzie niezwykły, 
plenerowy spektakl teatru z Lublina 
Leszka Mądzika, światowej legendy 
teatru. 

Dlaczego niezwykły?
- Niezwykły ze względu na twórcę, 
ale i na miejsce, w którym będzie 
się odbywać. Będzie to na wodzie, 
na stawie przy ul. Ludowej. Warto 
wspomnieć, że ten spektakl powstał 
na finał Europejskiej Stolicy Kultury 
we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o noc-
ne spektakle, to mamy tu pierwszą 
ligę polską, a nawet europejską. 
Trzy rewelacyjne spektakle.

Ale to nie wszystko
- No nie. Mamy też po raz pierwszy 
warsztaty komiksowe dla dzieci. 

Młodzi ludzie pracowali też od 
początku tygodnia w sali „Luna” 
pod kierunkiem Bożeny Wróbel. 
Efektem pracy jest spektakl teatrów 
tańca. A przecież wiemy, że ostatnio 
możemy być dumni jako żaranie, 
z tego co się dzieje w zakresie tańca. 
Myślę też, że dobrze zostanie też 
przyjęty młody skrzypek, który z ra-
zem z didżejem bardzo nowocześnie 
gra muzykę klasyczną.

Plastycy też nie próżnują?
- Malują kilka dni, a po plenerze 
będzie wystawa „na gorąco” w Sa-
lonie Wystaw Artystycznych. We 
wrześniu wystawa poplenerowa, 
także w SWA. 

Ciekawi mnie to, że jak rodziły 
się Międzynarodowe Plenerowe 
Spotkania ze Sztuką, to była to 
wówczas tylko ambicja młodego 
dyrektora, czy faktyczne zapotrze-
bowanie mieszkańców niewielkie-
go miasta na elitarną sztukę?
- Ja po studiach, jak wróciłem 
do Żar, to nie miałem kompleksu 
małego miasteczka. Istotne jest 
to, że trafiłem tu na ludzi, którzy 
nie tylko nie mieli kompleksów, 
ale mieli ogromne ambicje. Było 
wtedy bardzo mocne środowisko 
plastyków - kilkunastu świetnie 
malujących ludzi. Niektórzy dziś 
działają w świecie. Ważne jest to, że 
nasze niektóre działania kulturalne, 
nie tylko MPSzS, budzą zaintereso-
wanie w Polsce. Zauważają np. że 
wydajemy świetne foldery, że mamy 
miejski informator kulturalny, jakie-
go nie wydają domy kultury. Mamy 
zaprzyjaźnionych artystów, bywają 
u nas tuzy teatru, filmu i muzyki.

 
Czy wobec tego możemy powie-
dzieć, że mamy w Żarach miesz-
kańców, którzy są przygotowani 
na odbiór sztuki nazywanej wy-
soką, czy elitarną ?
- Mamy na to dowód. Jest nim fre-
kwencja na różnych wydarzeniach 
kulturalnych. 

Czyli prowincja jest w głowie, 
a nie w miejscu zamieszkania?
- Oczywiście, że tak. Jesteśmy na 
pograniczu, a jest w całej Europie 
takie zjawisko na kresach, że za-
wsze dzieją się tam ciekawe rzeczy. 
U nas wynika to z mieszanki ludzi, 
którzy przybyli tu z różnych stron. 
Powtórzę: ja nigdy nie miałem 
kompleksu małomiasteczkowego. 
Często mówię prowokacyjnie, że „u 
nas na wsi”, co niektórych oburza. 
A ja odpowiadam: Może być wspa-
niała wieś, a byle jakie miasto.

ŻARY Ż`ART 26. Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką

Bez małomiasteczkowego 
kompleksu

Roman Krzywotulski fot. ARMG

W akcji plastycznej Ściana Sztuki 3, w pierwszym dniu Międzynarodo-
wych Plenerowych Spotkań ze Sztuką po raz pierwszy wziął udział malarz 
z Gubina Waldemar Pawlikowski fot. Halina Gola

Program 26 Międzynarodowych Plenerowych Spotkań 
ze Sztuką Ż`ART
od piątku do niedzieli

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 spek-
takl 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

12.08. (sobota), Rynek Miasta
godz. 16:00-19:00, „Stara zagroda” - interaktywna instalacja 
teatralna dla dzieci w wyk. Teatru Wagabunda z Krakowa, reż. 
Bogusław Pobiedziński
godz. 17:00, „Kot w butach” spektakl dla dzieci w wyk. Teatru 
Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry,
godz. 19:00 „Malowane słowem”, autorski recital w wyk. Walde-
mara Pawlikowskiego
godz. 21:30 staw przy ul. Ludowej, „Odchodzi” – spektakl Sceny 
Plastycznej KUL – reż. Leszek Mądzik

13.08. (niedziela)
godz. 16:00-19:00 Rynek Miasta, „Stara zagroda” - interaktywna 
instalacja teatralna dla dzieci w wyk. Teatru Wagabunda z Krako-
wa, 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 Poznania, reż. Paweł Szkotak
Dyrektor Artystyczny Roman Krzywotulski

Spektakle nocne o godz. 21:30 wyłącznie dla widzów dorosłych!
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Czyny społeczne były elementem 
rzeczywistości okresu Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej. Brak 
organizacji pozarządowych 
i oddolnych ruchów obywatelskich 
powodowały, że były one 
organizowane odgórnie.
W okresie Polski Ludowej czyny społeczne nazywano nie-
odpłatnymi, obowiązkowymi pracami, wykonywanymi na 
rzecz ogółu. Planowane były zwykle w dni wolne. 

Organizowane były przez zakłady pracy, szkoły, orga-
nizacje partyjne i młodzieżowe. Polegały głównie na sprzą-
taniu terenu, grabieniu śmieci, sadzeniu drzewek itp. Narzu-
canie obywatelom konieczności brania udziału w czynach 

społecznych wywoływało opór, mimo ich często dobrego 
i pozytywnego celu. Starsi mieszkańcy Żagania pamiętają 
czyny społeczne podczas Banku Miast w 1975 roku, które 
wzbogaciły miasto w nowe obiekty i tereny zielone: bulwar 
XXX-lecia, ciąg spacerowy wzdłuż Młynówki, ścieżkę 
zdrowia w parku, nowe zieleńce, place zabaw i boiska. Pod-
czas wspólnej pracy budził się patriotyzm lokalny i duma 
z małej ojczyzny. Z czasem czyny społeczne przybierały 
charakter zadań, które były inicjowane autentycznie przez 
mieszkańców i poprawiały ich standard życia. Przykładem 
może być gazyfikacja osiedla Łąkowa, Moczyń, ulicy Koś-
ciuszki i Chrobrego. Dzisiaj to różne ruchy obywatelskie 
i oddolne inicjatywy zmieniają rzeczywistość w wymiarze 
lokalnym czy ogólnym.

 
Jan Mazur

ŻAGAŃ Historia wcale nieodległa

PRL w czynie 
społecznym

Jeszcze tylko tu i zaraz będzie fajrant fot. Jan Mazur

Co to dla nas te kilka płyt fot. Jan Mazur

Taka ekipa wykona wszystko fot. Jan Mazur

Prawdziwi fachowcy wiedzą jak kłaść płyty fot. Jan Mazur

Mistrz taczki w akcji fot. Jan Mazur
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ŻARY Z ówczesnym 
burmistrzem Franciszkiem 
Wołowiczem o tym, jak 
w 1997 roku Przystanek 
Woodstock trafił do 
Żar, rozmawia Andrzej 
Buczyński.
W jaki sposób Przystanek 
Woodstock trafił do Żar?
- Taki pomysł podsunął Jurkowi Owsiakowi 
ówczesny dyrektor domu kultury w Łęknicy, 
Bogdan Waszkiewicz. Tam też na przełomie 
kwietnia i maja odbywały się słynne koncer-
ty rockowe. Do współpracy zaprosił wtedy 
Owsiaka, który regularnie przyjeżdżał do 
Łęknicy i prowadził te koncerty. Sam też tam 
jeździłem od samego początku, ponieważ 
jestem fanem rocka. Zdaniem Waszkiewicza 
teren żarskiego lotniska świetnie nadawał 
się na tą imprezę. Warto też wspomnieć, 
że przy wszystkich żarskich Przystankach 
Woodstock pomagał świętej pamięci Janusz 
Beger. Od samego początku miał swój duży 
wkład w przygotowanie i przebieg imprezy.

Zdecydował się pan przyjąć 
imprezę do miasta.
- Owsiak szukał nowego miejsca na organi-
zację trzeciej edycji Przystanku. Zadzwonił 
do mnie, a ja od razu podjąłem temat. 
Zauważyłem przy tym szansę dla Żar na 
szeroką promocję. Poza tym, od młodych 
lat jestem fanem tej muzyki, sam grałem 
w zespołach. Może było też - po trosze 
egoistycznie - spełnienie własnych marzeń, 
ale przede wszystkim w festiwalu widziałem 
możliwość na przebicie się miasta w tej 
ówczesnej szarzyźnie. 

Okazało się to dużym 
przedsięwzięciem. O ile w 1997 roku 
podczas Przystanku podwoiła się 
liczba mieszkańców miasta, to już 
kolejne lata liczone były w setki 
tysięcy woodstockowiczów.
- Nikt z nas nie przewidywał skali tego 
przedsięwzięcia. Na początku liczyliśmy na 
20, może 30 tysięcy. Wtedy wręcz wyobraźni 
nam nie starczało, żeby przewidzieć to, że 
impreza tak urośnie.

Początki nie były jednak łatwe.
- Za pierwszym razem frekwencja nie była 
tak oszałamiająca, jak później, ale to pew-
nie ze względu na przesunięcie terminu 
o miesiąc. Zbiegło się to ze słynną powo-
dzią tysiąclecia. Sytuacja była taka, że na 
polu trwała już budowa sceny, rozkładała 
się wioska Kryszny. Wtedy przyszła prośba 
od wojewody, aby rozważyć przesunięcie 
imprezy, ponieważ trwa powódź i są inne 
zadania dla służb skierowanych do zwalcza-
nia tej klęski. Musieliśmy przychylić się do 
prośby, sprawa była oczywista. Od razu po 
telefonie od wojewody pojechałem na pole 
do ludzi budujących scenę, która chyba 
wtedy przyjechała do Żar z Ukrainy. Po-
informowałem o przesunięciu imprezy 
o miesiąc. Oni ze stoickim spokojem, 
rozumiejąc i wiedząc co się dzieje, 
zaczęli ją zwyczajnie rozbierać. Mie-
siąc później impreza się odbyła.

Żaranie podeszli do 
Przystanku Woodstock 
raczej przychylnie.
- W tamtych czasach ogromna 

większość mieszkańców miasta popierała 
tę imprezę. Najlepszym dowodem było to, że 
praktycznie całe miasto brało w tym udział. 
Dlatego nadało to Przystankowi od początku 
taki radosny i pokojowy charakter. Wiadomo, 
że w takiej masie jakieś incydenty się zdarza-
ją, ale właśnie uczestnictwo mieszkańców 
miasta, z dziećmi, wielopokoleniowe, też 
nadało pewien charakter z góry wyklucza-
jący jakieś niedobre zjawiska czy zdarzenia. 
Bo jeżeli młody człowiek w zapamiętaniu 
chciałby coś robić, ale widział obok rodzinę 
z dziećmi, to przechodziło mu i pojawiał 
się uśmiech na twarzy. Mogę powiedzieć 
nie mijając się z prawdą, że mieszkańcy 
Żar pokochali Przystanek Woodstock. Od 
pierwszego razu. To było zaskoczenie, zu-
pełna nowość. Nikt z nas nie wiedział, jak 
to naprawdę będzie wyglądało. 

Jaki był największy problem?
- Miałem raport z policji, która podsumo-
wywała każdą imprezę. Pamiętam takie 
jedno sformułowanie mówiące o tym, że 
w przeciętny letni weekend jest w Żarach 
więcej zdarzeń, niż podczas Woodstocku, 
oczywiście uwzględniając skalę tej imprezy. 
To zresztą pomogło kilka lat później. Jak rzą-
dził AWS minister spraw wewnętrznych i ko-
mendant główny policji zażądali ode mnie, 
aby nadać imprezie rygor podwyższonego 
ryzyka. To by skutkowało koniecznością trzy-
krotnego zwiększenia służb porządkowych, 
a temu w tamtym czasie nikt by nie podołał. 
W piśmie do komendanta policji - odmó-
wiłem. Ówczesne przepisy dopuszczały 
wprowadzenie tego rygoru w przypadku, 
kiedy impreza w poprzednich latach spo-
wodowała jakieś zagrożenia. Powo-
łałem się więc na raport policji, 
która dobrze oceniła imprezę. 
Po latach, będąc już posłem, 
dowiedziałem się, że rządzący 
wtedy w dość niewybrednych 
słowach ocenili moją decyzję, 
ale jednocześnie prawnicy 
rządowi potwierdzili, że 
mam rację. Był tylko jeden 
taki incydent.

Lokalne władze nie 
przeszkadzały?
- Generalnie władze były 
przychylne imprezie, tak 
wojewodowie, jak i mar-
szałkowie województwa. Byli 
zaangażowani, odwiedzali 
imprezę. Pod tym kątem 
nie było nigdy 
p ro b -

lemów. Poza tym incydentem, o którym 
wspomniałem, za czasów wojewody Maj-
chrowskiego. Miałem jednak kłopot z częś-
cią radnych miejskich. Często robili wszyst-
ko, żeby jakoś storpedować imprezę. Wtedy 
jednak czułem ogromne poparcie miesz-
kańców miasta.

Udział mieszkańców Żar na pewno 
pomógł imprezie się rozwinąć.
- Myślę, że nawet pomógł stworzyć legen-
dę Woodstocku. Bo od Żar ta legenda tak 
naprawdę się zaczęła. Oczywiście główna 
w tym zasługa Jurka Owsiaka i Fundacji 
WOŚP, ale nasze miasto również się do tego 
dołożyło.

Finansowo?
- Niewiele, ale dokładaliśmy się również do 
organizacji imprezy. Jednak widzieliśmy 
w tym interes i myślę, że słusznie. O Żarach 
przez kilka lat wiedział dosłownie cały świat. 
Chociaż nie było wtedy tak rozwiniętego 
internetu i portali społecznościowych. Te 
nasze Żary stały się wtedy znane i myślę, że 
tak już zostało. 

Żarscy handlowcy też trochę na tym 
zyskali.
- Nie tak wiele firm z Żar starało się tam 
zrobić interes na samym polu. Mieliśmy 
trochę kłopotów z pokontnym handlem 
w otoczeniu. To też wynikało z tego, że nikt 
nie był pewny co do powtarzalności imprezy. 
Biznes jest biznes. Ktoś może zainwestować 
w wyposażenie i sprzęt, jednak czasy były 
pionierskie i ludzie bali się podjąć ryzyko. 

Ale rzeczywiście, po Żarach 
krążyły legendy, że jakaś 

tam hurtownia piwa 
pospłacała wszystkie 

kredyty, ktoś do-
kończył budowę 
domu, czy stanął 
f inansowo na 
nogi. Niektóre 
z nich rzeczywi-
ście były praw-

dziwe. Jeśli przyj-
miemy, że każdy 
uczestnik zostawił 
w mieście 100 zło-

tych, to przemno-
żone przez kilkaset 

tysięcy, daje naprawdę 
ogromne kwoty.

Pomijając kwestię 
strefy 

przemysłowej, nie szkoda, że 
impreza opuściła Żary?
- Wiele osób do dzisiaj mówi - szkoda, że 
impreza poszła do Kostrzyna. Ale od po-
czątku zakładaliśmy, że będzie w Żarach do 
momentu, aż na naszych terenach inwesty-
cyjnych pojawią się inwestorzy. Mówiliśmy 
o tym wyraźnie. Kiedy Jurek Owsiak przy-
jechał na odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
Przystanku przy fontannie grajków, to dzień 
wcześniej poszli z Bogdanem Waszkiewi-
czem obejrzeć teren lotniska. Pamiętam, 
że Jurek przecierał oczy ze zdumienia, że 
w ciągu kilku lat wyrosło tam przemysłowe 
miasto. 

Woodstockowe Żary wspominane 
są dobrze.
- Kiedy rozmawiam z woodstockowiczami 
albo czytam komentarze na portalach 
społecznościowych, to odnoszę wrażenie, 
że wiele osób najbardziej chwali sobie 
imprezy w Żarach. Chociaż nie było wtedy 
takiego zaplecza jak teraz, nie było takich 
możliwości, a większość musiała dojechać 
tu autobusem, pociągiem, czy autostopem, 
bo samochodów przyjeżdżało bardzo mało. 
Teraz, żeby dojechać ze Słubic do Kostrzyna, 
trzeba stać kilka godzin w korkach. Wielu 
z rozrzewnieniem wspomina te nasze pio-
nierskie żarskie czasy. Do legendy przeszły 
żarskie słoneczniki, czy słynne przejażdżki 
na pekomowskiej śmieciarce. To tworzyło 
atmosferę festiwalu. Dzisiaj przeniosło się 
to już na następne pokolenia, ale atmosfera 
bycia razem pozostała ta sama.

Żarskie woodstocki zaczęły się 
w ubiegłym wieku.
- Załatwienie bankomatu czy budek tele-
fonicznych było wtedy ogromnym przed-
sięwzięciem logistycznym. Dzisiaj jak się 
o tym opowiada, to wielu może słuchać 
tego jak bajki o żelaznym wilku. Wszystko 
wymagało zabiegów, porozumień, umów, 
budowy jakiejś infrastruktury. Pamiętam 
też taką zabawną sytuację dotyczącą za-
opatrzenia w energię. Trzeba było stawiać 
specjalne transformatory o ogromnej mocy. 
Dzisiaj nie ma z tym problemu, bo zawsze 
można zamówić ciężarówkę z kontenero-
wą mini-elektrownią. Jakieś dwie godziny 
przed rozpoczęciem festiwalu w 1997 
roku przychodzi oświetleniowiec i mówi, 
że za cholerę nie da się zrobić imprezy, bo 
mamy za mały transformator. Jurek łapał 
się za głowę, bo zaraz było trzeba zaczy-
nać. Poprosiłem panów z energetyki, a oni 
bardzo spokojnie mówią, że mają gdzieś na 
podwórku dwa razy większy transformator. 
Pojechali z dźwigiem wyjęli jeden i wstawili 
drugi. Spokojnie. To też pokazuje nastawie-
nie naszych mieszkańców czy pracowników 
naszych firm, którzy pomagali współtwo-

rzyć ten festiwal. Im też zależało, żeby 
ta impreza w Żarach się odbyła i robili 

wszystko, nawet więcej niż musieli, 
żeby pomóc. To samo policja, strażacy, 

służba zdrowia. Byłem zawsze pełen 
podziwu i wdzięczności i dla miesz-
kańców za przyjęcie imprezy do 
miasta i dla wszystkich pomaga-
jących przy organizacji. Roman 
Polański ze swoim gwizdkiem 
i komendą „odjazd” jest do dziś 
na każdym Woodstocku, a my 
możemy być dumni, że ten 
pierwszy „odjazd” nastąpił 
ze stacji Żary.

Woodstock z ubiegłego wieku
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Przystanek 
Woodstock to 
impreza z tradycjami.
Od 1995 roku 
organizowana przez 
Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy.

W latach 1997, 1998, 1999, 2001, 
2002 i 2003 Przystanek odbywał 
się w Żarach. Można go spokojnie 
zaliczyć do największych tego ro-
dzaju imprez muzycznych Europy.
W 1997 roku do miasta zjechało 
prawie 40.000 woodstockowi-
czów, natomiast rok później liczba 
ta przekroczyła 100.000. 
W roku 1999 do Żar przyjechało 

blisko 250.000 gości.
Po rocznej przerwie, w 2001 
roku na żarskim lotnisku było 
około 150.000 ludzi, a w 2002 
roku - 300.000 na wieczornych 
koncertach.
W 2003 roku dziewiąty Przysta-
nek Woodstock po raz szósty i 
ostatni odbył się w Żarach. Na 
głównycm koncercie było ok. 
400.000 osób. To tylko szacun-
kowe statystyki. Niemniej jednak 
pokazują, ile osób przewinęło się 
przez miasto. Dziś na Przystanek 
Woodstock do Kostrzyna jeżdżą 
już kolejne pokolenia. Dzieci 
tych, którzy na przełomie wieków 
bawili się w Żarach.

Andrzej Buczyński

ŻARY Festiwal z historią

20 lat temu Przystanek 
Woodstock stanął w Żarach

Jest śmietnik - jest zabawa fot. arch. WOŚP

Historyczny pojazd żarskiego Pekomu fot. arch. WOŚPTakie rzeczy już się nie powtórzą fot. arch. WOŚP

Scena może niepozorna, ale najważniejsza była atmosfera i muzyka fot. arch. WOŚP

W czasie festiwalu muzykę słychać było także na żarskim deptaku fot. Andrzej Buczyński
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Na żarskie lotnisko przychodziły całe pokolenia fot. arch. WOŚP Pociągi zatrzymywały się w polu fot. arch. WOŚP

W tamtych czasach pamiątkowych zdjęć nie robiło się telefo-
nami fot. arch. WOŚP

Woodstockowe pole - radosne i kolorowe fot. arch. WOŚP

Dzisiejszy Przystanek Woodstock w Kostrzynie wygląda trochę inaczej niż żarski sprzed lat, ale idea festiwalu się nie zmieniła fot. Andrzej Buczyński
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Zaczynali skromnie, 
bo takie były 
powojenne czasy. 
Dzisiaj Ochotnicza 
Straż Pożarna 
w Dzietrzychowicach 
posiada młodą, 
dobrze wyszkoloną 
kadrę i wysoki 
stopień gotowości 
operacyjnej.

Ochotnicza Straż Pożarna od 1947 
roku jest jedną z ważniejszych 
organizacji działających we wsi. 
Pierwsze wzmianki o OSP po-
chodzą z dnia 18 lipca 1947 roku, 
kiedy tworzyli ją osadnicy, żołnie-
rze II Armii Wojska Polskiego. Po-
czątki dla ochotników były bardzo 
trudne. Na wyposażeniu jednostki 
był wóz konny drabiniasty, któ-

rym powoził Piotr Pirga. Strażacy 
dysponowali tylko wężami, starą 
motopompą i wiadrami. Jedną 
z pierwszych akcji w 1947 roku 
było gaszenie pożaru budynków 
krochmalni podpalonej przez żoł-
nierzy radzieckich. Jak wspomina 
były Naczelnik OSP Czesław Pi-
rga, pierwszy samochód strażacki 
jednostka otrzymała w 1967 roku. 
Z biegiem lat następowało doposa-
żanie w sprzęt. W efekcie, w 1998 
r. OSP w Dzietrzychowicach włą-
czone zostaje do Krajowego Sy-
stemu Ratownictwa Gaśniczego. 
Dzięki temu może uczestniczyć 
w gaszeniu wielkich pożarów 
np. Zasieki, Kużnia Raciborska, 
Żagań-Karliki oraz brać udział 
w akcjach powodziowych. 

Dla upamiętnienia Jubileu-
szu 70 – lecia jednostki w sobotę 
odprawiono uroczystą mszę św. 
w intencji strażaków w kościele 

pw.św. Jana Chrzciciela. Po mszy 
św. przy akompaniamencie Miej-
skiej Orkiestry Dętej z Iłowej 
strażacy, zaproszeni goście, miesz-
kańcy wsi przemaszerowali na 
plac apelowy przed remizą, gdzie 
odbyły się główne uroczystości. 
Zasłużonym strażakom wręczono 
„Brązowy Medal Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa” - odznaczeni zostali: 
druh Mieczysław Najdek i druh 
Krzysztof Jasinowski. Odznaką 
za wysługę lat w pożarnictwie 
wyróżniono najstarszych druhów: 
Józefa Czernieckiego, Jana Kam-
fonika, Bronisława Jasinowskiego, 
Leona Ussa, Romana Mielocha 
i Czesława Pirgę. 

Jubileusz był okazją do od-
słonięcia pamiątkowej tablicy na 
murach remizy. Po ceremonii nad-
szedł czas na życzenia i gratulacje.

Jan Mazur

GMINA ŻAGAŃ 70 - lecie OSP w Dzietrzychowicach

Drabiniasty wóz i wiadra

Zasłużeni odebrali odznaczenia fot. Jan Mazur

Na ścianie remizy zawisła pamiątkowa tablica fot. Jan Mazur

Druchowie z OSP w Dzietrzychowicach są ostoją tradycji i autorytetami dla młodego pokolenia fot. Jan Mazur

Syrena musi być fot. Jan Mazur

Pierwsi druhowie 
OSP Dzietrzychowice

Piotr Pirga
Stanisław Jasinowski
Władysław Pronicki
Stanisław Świeżko
Marian Ryszkiewicz
Michał Zagrodny
Antoni Borowski
Sylwester Mieloch
Jan Rajchert
Jan Kamfonik
Bronisław Macków
Michal Tarka
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O problemach 
ze zdrowiem 
seniorów 
z Arkadiuszem 
Szczepańskim 
rozmawia Paweł 
Skrzypczyński
W artykułach, 
opublikowanych na 
łamach Mojej Gazety 
poruszył pan tematy 
związane ze zdrowiem 
dzieci oraz osób w wieku 
średnim, może dzisiaj 
porozmawiamy o zdrowiu 
seniorów.
 - Bardzo chętnie, temat 
jest mi bliski, gdyż pierw-
sze kroki w rehabilitacji 
stawiałem na oddziale neu-
rologii dorosłych. Oprócz 
tego w codziennej pracy 
wita mnie i żegna uśmiech 
seniora.

Proszę przybliżyć 
czytelnikom na czym 
polegała pana praca na 
oddziale szpitalnym?
- Moim zadaniem było re-
habilitacyjne przyłóżkowe 
usprawnianie ruchem pa-
cjentów najczęściej w wieku 
senioralnym, dotkniętych 
chorobami neurologiczny-
mi jak udary i porażenia 
nerwowe.

Co więc jesień życia 
przyniesie każdemu 
z nas? Proszę podać kilka 
przykładów. 
- Oprócz radości z wnu-
ków pierwszą uciążliwością 
jaką spotkamy na tej drodze 
życia, będzie utrata spraw-
ności fizycznej, zwłaszcza 
sprawności chodu. Tuż za 
nią przyjdzie znaczne po-
gorszenie słuchu, wzroku 
oraz gorsza pamięć, czasami 
również pogorszenie samo-
poczucia. 

Róbmy więc wszyscy 
„zapasy” i nie dajmy się 
zaskoczyć upływowi czasu, 
pamiętając o tym, że po 
wiośnie i lecie zawsze przy-
chodzi jesień.

Czy są jakieś skuteczne 
metody opóźnienia 
dolegliwości związanych 
z upływem czasu?
- Z czasem nie wygramy, 
ale jego negatywne skutki 
możemy zmniejszyć. 

Proszę podać kilka rad 
utrzymania dobrego 
stanu zdrowia przez 
długie lata?
- Chętnie. Pierwsze rady 
skierowane są do samych se-
niorów. Należy przechodzić 
regularne badania okresowe, 
nie bagatelizować nabytych 

chorób, utrzymywać stałą 
wagę ciała przez co zadba-
my o higienę układu krąże-
nia, regularnie brać udział 
w zajęciach ruchowych oraz 
intelektualnych, nosić prze-
pisane aparaty słuchowe, 
okulary czy sprzęt rehabili-
tacyjny: kule, pasy ortope-
dyczne, wkładki podpiętowe 
i inne.

Po co seniorom potrzebne 
są okresowe badania, 
przecież seniorzy znają 
swój stan zdrowia?
- To często spotykana posta-
wa nas wszystkich wobec 
własnego ciała. Ta nega-
tywna postawa dotyczy nie 
tylko seniorów . Zawsze 
musimy mieć na uwadze 
uprawnioną tezę postawio-
ną setki lat temu, że nie 
choruje jakaś część naszego 
ciała (na przykład bolące 
biodro) tylko choruje całe 
nasze ciał. Dlatego ważne 
jest aby w stałych okresach 
badać sobie np. krew i to nie 
zależnie od wieku. Zmienio-
ny obraz krwi pozwoli do-
kładnie ustalić bieżące lub 
nowe problemy zdrowotne. 
Oczywiście badanie krwi 

jest tu tylko przykładem 
badań okresowych, tych 
badań jest o wiele więcej , 
ale o ich wyborze decyduje 
lekarz prowadzący.

Zwrócił też pan uwagę na 
potrzebę utrzymywania 
wagi na „zdrowym” 
poziomie . Czy są wobec 
tego ustalone jakieś 
prawidłowe wzorce 
wagowe dla ludzi? 
- Tak są ustalone wzorce 
dla poszczególnych grup 
wiekowych jak i płci. Jed-
nak jak pan zauważył są to 
wzorce czyli przybliżone 
wartości, a nie obligatoryjny 
wymóg. Seniorzy w utrzy-
mywaniu prawidłowej wagi 
winni kierować się przede 
wszystkim zaleceniami le-
karza, w żaden sposób ich 
nie bagatelizując. Z tego 
też względu proszę abyśmy 
w dzisiejszym artykule je 
pominęli. Może uda mi się 
te wzorce podać i omówić 
w kolejnym artykule.

A jaki wpływ na 
przedłużenie dobrego 
stanu zdrowia ma ruch 
dla seniorów?

- Bezwzględnie nauka do-
wiodła, że zmniejszenie 
aktywności ruchowej w każ-
dym wieku prowadzi do 
pogorszenia sprawności 
intelektualnej. W wieku 
senioralnym brak ruchu 
objawia się dodatkowo po-
gorszeniem pamięci .

Jakie formy aktywności 
ruchowej poleciłby pan 
seniorom?
- Tych form jest bardzo dużo. 
Polecam seniorom: ćwicze-
nia oddechowe, indywidu-
alne ćwiczenia wykonywa-
ne z pomocą terapeuty lub 
trenera, indywidualne lub 
grupowe ćwiczenia gim-
nastyczne (joga, ćwiczenia 
relaksacyjne), różne formy 
spacerów (spacery z kijka-
mi) oraz turystyki rowero-
wej, pływanie i ćwiczenia 
zdrowotne w wodzie, lekkie 
prace na działce. 

Czy są objawy na 
które seniorzy muszą 
zwrócić uwagę w trakcie 
wykonywania zajęć 
ruchowych?
- Objawami stanowiącymi 

wskazania do przerwania wy-
siłków fizycznych są: omdle-
nia, mroczki przed oczami, za-
wroty głowy, bóle dławicowe, 
zaburzenia rytmu serca, nud-
ności lub wymioty, zaburzenia 
koordynacji mięśniowej.

Proszę też pamiętać, 
aby wybór aktywności skon-
sultować z lekarzem z uwagi 
na indywidualne ograniczenia 
czy dotychczasowy poziom 
sprawności, a przed podjęciem 
zajęć fizycznych poinformo-
wać prowadzącego zajęcia 
ruchowe o zaleceniach czy 
też przeciwwskazaniach le-
karskich.

Do tej pory 
rozmawialiśmy 
o zalecanych krokach 
które musi podjąć sam 
senior w trosce o własne 
zdrowie. Narzuca się więc 
kolejne pytanie, czy bliscy 
seniora mogą swoim 
zachowaniem wesprzeć 
go w utrzymaniu lepszego 
stanu zdrowia?
- Tak takie wsparcie jest bez-
względnie wymagane. Musi-
my przyjąć do wiadomości, 
że seniorzy w początkowym 

okresie dużego ograniczenia 
sprawności ruchowej, nie 
chcą tego faktu zaakceptować. 
Będą z tego powodu zwlekać 
z prośbą o pomoc. Dlatego 
bardzo ważnym zadaniem 
bliskich jest wyprzedzenie 
prośby seniora i zaoferowanie 
wsparcia jako pierwsi. 

Wsparcie zacząć mu-
simy jednak od zrozumienia 
na nowo słowa WYROZU-
MIAŁOŚĆ.

Wyrozumiałość to nie 
tylko pomoc seniorowi przy 
takich czynnościach jak ubie-
ranie się, jedzenie czy toale-
ta. Wyrozumiałość to klucz 
duszy seniora. Brak wyro-
zumiałości, niecierpliwość, 
będzie początkiem nietypo-
wych zachowań seniora, np. 
częstych wezwań pogotowia 
ratunkowego i ucieczką na 
szpitalny oddział, na którym 
senior będzie szukał chociaż-
by rozmowy.

Czego więc seniorom 
życzyć?
- Ja życzę pogody ducha 
i dużo ruchu. Hartujcie swe 
ciało wodą, powietrzem 
i światłem słonecznym. 

ROZMAITOŚCI

Droga seniorów ku zdrowiu

fot. ARMG

Etapy wsparcia
Z własnego doświadczenia zawodowego i życiowego wsparcie senioralne podzie-
liłbym na kilka etapów.

Etap pierwszy, to: przede wszystkim ocena całościowa stanu zdrowia seniora. 
Musimy przede wszystkim poznać dobrze stan zdrowia seniora. Dlatego dobrze 
jest udać się wspólnie z nim do lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii. 

Zwrócić musimy też naszą uwagę na to , czy senior nie potrzebuje zaopa-
trzenia w okulary, aparaty słuchowe czy leki geriatryczne.

Dodam, że brak noszenia aparatów słuchowych przez seniorów powoduje 
bardzo szybki proces wyobcowania się z odbioru bodźców słuchowych, co bez-
pośrednio prowadzi ich w świat iluzji. Iluzji jakże często nie zrozumiałej dla ludzi 
młodszych.

Ponadto w okresie tym bliscy spotkają się też z silną niechęcią seniorów do 
noszenia aparatów słuchowych. Stąd kieruję prośbę do zainteresowanych, uczcie 
się już swoich rodziców, dziadków na nowo, ale powoli i bez nachalności.

Etap drugi to:
- przygotowanie mieszkania i otoczenia w potrzebne wsparcie np.:
a/ zamianę wysokiej wanny na niski brodzik,
b/ wyposażenie wanny, toalety oraz innych pomieszczeń w poręcze pomagające 
przy siadaniu i wstawaniu,
c/ wyposażenie mieszkania w czujniki dymu na wypadek gdyby pamięć seniora 
zawiodła,
d/ uzgodnienie z sąsiadami aby zwracali większą uwagę w przypadku zauważenia 
nagłego braku aktywności seniora ( np. zaprzestania codziennego spaceru, czy 
temu podobnych przyzwyczajeń ).
- pomoc seniorowi w dojeździe na zajęcia kulturalne czy aktywności ruchowej.
- nauczenie seniora obsługi telefonu.
Obsługę telefonu opisać słowami zrozumiałymi lub znakami z telefonu, a kartkę 
zostawić w miejscu dobrze znanym seniorowi. Potrzeba wykonania takiej kartki 
wynika z tego faktu ,że w chwili wzburzenia czy zasłabnięcia wykonanie telefonu 
przez seniora może sprawić mu trudności.
- zakup urządzeń grzewczych i gotujących posiadających automatyczne wyłącz-
niki,
- uzgodnienie z seniorem stałych spotkań (wizyt), od których proszę się nie wy-
kręcać bo zostaną wam zapamiętane,
- wyposażenie łóżka w drabinkę sznurową potrzebną do wykonywania czynności 
obsługi (wstawanie z łóżka, ćwiczenia)
- zadbanie o zapewnienie stałej codziennej (kilkugodzinnej) pomocy.

Trzeci etap to stała 24-godzinna opieka nad seniorem.
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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

REKLAMA REKLAMA

Sprzedam

 ▶ Znaczki Deutches Reich, 
amerykańskie, polskie, DDR, 
rosyjskie od roku 1700. Żary ul. 
Górnośląska 1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ Monety kolekcjonerskie 
różne z różnych państw oraz 
banknoty i medale za zasługi, 
monety rosyjskie,pensy,dolary od 
1995r do 2014r Tel. 602 128 246

 ▶ Sprzedam łóżko rehabilita-
cyjne na pilota. Tel. 888 874 340

 ▶ Sprzedam Giętarko - zagi-
narkę 2 metry - lub zamienię na 
narzędzia. Tel. 889 074 110

 ▶ Antyki sprzedam - meble, 
porcelana, lampy. Tel. 888 743 
405

 ▶ Łóżko 2m X 0,80m jasne 
drewno z materacem mało uży-
wane drzwi, dąb sonoma z szyb-
kami nowe cena do uzgodnienia. 
Tel. 698 731 880

 ▶ S p rz e d a m  n ow y  d o m 
158m2 20ar działka do wykoń-
czenia, garaż na dwa samochody 
z kanałem ciche nowe osiedle w 
Kadłubiu. Tel. 729 358 719

 ▶ Sprzedam   rower Góral 
z teleskopami . Tel. 729 358 719

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

 ▶ P a w i l o n  H a n d l o w o  - 
Usługowy wynajmę- sprzedam 
25+25m2. centrum Żar. Tel. 53 
232 70 37

 ▶ Posiadam różne przedmio-
ty kolekcjonerskie: porcelanę, 
maszyny do do szycia i pisania, 
magiel drewniany, obrazy, książ-
ki- okazyjne sprzedam. Tel. 53 

500 27 01

 ▶ Agregat ścierniskowy, prze-
siewowy, URSUS, pług wywrot-
ka, siewnik zbożowy i nawozu, 
bron 4, pasy, opony i inne. Tel. 
699932056 Tel. 68 362 06 79

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

 ▶ Motocykl Honda Gold-
wing - 1200 oryginalny lakier, 
zarejestrowany,ubezpieczony. 
Tel. 699932056 Tel. 68 362 06 79

 ▶ Książki Nowe, powieści 
sensacyjne, przygodowe i inne 

za połowę wartości, oraz ubran-
ka dziecięce  i męskie. Tel. 888 
924 467

 ▶ Nowa pościel wełniana, 
ubranka dziecięce i męskie, oraz 
inne rzeczy. Tel. 888 924 467

 ▶ Gruz oddam, odkurzacz 
do liści elektryczny, torba dla 
pieska. Tel. 53 052 10 33

 ▶ Odkurzacz bezrowkowy 
Zanussi, umywalka z baterią, 
uchwyt na telewizor ścienny 
nowy, akwarium dla gryzoni. Tel. 
53 052 10 33

 ▶ Działka budowlana 0,18 
ha - Olbrachtów. Sprzedam. Tel. 
53 349 43 00

 ▶ Rowery 2 szt. Cena od 220 
zł do 370 zł. Tel. 697 846 739

 ▶ Meble Kanapa + fotel wy-
poczynkowy kolor Ekri, cena 450 
zł Tel. 697 846 739

 ▶ Poroża 5 kilo, komoda. 
Żary ul. Górnośląska 1/4a Tel. 
668 921 509

 ▶ K r z e s ł o  z  m o s i ą d z u , 
świecznik, zegar z mosiądzu, 
ława szklana z podstawa kobiety.
Żary ul. Górnośląska 1/4 a Tel. 
668 921 509

 ▶ Rowery tanio, wózek trans-
portowy, lampy jarzeniowe do 
dużych pomieszczeń. Tanio. 
Żary ul. Górnośląska 1/4a Tel. 

668 921 509

 ▶ Banknoty polskie,  nie-
mieckie, rosyjskie od 1700 r. 

Sprzedaż - montaż - 
serwis. 

Kominki na Pelet i Drewno. 
 Tel. 510 268 761
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Żary, ul. Górnośląska 1/4a Tel. 
668 921 509

 ▶ Koperty okolicznościowe 
DDR, znaczki DDR, odznaki 
DDR, marki - fenigi DDR Niemcy. 
Żary, ul. Górnośląska 1/4a Tel. 
668 921 509

 ▶ Monety, fenigi gdańskie, 
fenigi Dojczeraich i wiele innych. 
Żary ul. Górnośląska 1/4a Tel. 668 
921 509

 ▶ Monety polskie okolicz-
nościowe od roku 1960 do 1991 
r. Żary, ul. Górnośląska 1/4a Tel. 
668 921 509

 ▶ Encyklopedia Powszech-
na Polska, 5- książek, koper-
ty okolicznościowe polskie. 
 Żary, ul. Górnośląska 1/4a Tel. 
668 921 509

 ▶ Ksiażki - Nowe - powieści, 
sensacyjne, przygodowe i inne 
za połowę wartości, oraz ubran-
ka dziecięce i męskie. Tel. 888 
924 467

 ▶ Nowa pościel wełniana, 
ubranka dziecinne oraz męskie, 
książki o różnej tematyce - Tanio. 
Tel. 888 924 467

 ▶ Sprzedam kawalerkę w Ku-
nicach, blok przy hucie I - Piętro. 
Tel. 660 728 681

 ▶ Telewizor” LG” 50 cali i 14 
cali, piekarnik z płytą elektrycz-
ną, kominek elektryczny. Żary ul. 
Górnośląska 1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ Komplet skórzany duży. 
Fotel skórzany duży, kanapa skó-
rzana antyk. Żary ul. Górnośląska 
1/4a Tel. 668 921 509

Kupię

 ▶ Kupię monety nieobiego-
we z Polski i Niemiec oraz inne 
kolekcjonerskie w tym starocie, 
przedmioty, wojskowe, zegary, 
obrazy. Tel. 602 128 246

Nieruchomości

 ▶ Pokoj e  d l a  f i r m  (  bl i -
sko strefy przemysłowej). Tel. 
604331628 Tel. 68 362 07 14

 ▶ PRZEWÓZ- dom wolnosto-
jący 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 

 ▶ Kawalerka do wynajęcia 
umeblowana Żary -  Kunice, na-
wet dla dwóch Ukrainek - Tanio 
Tel. 696 261 345

 ▶ Poszukujemy w Żarach  
mieszkanie nowe 60 -80 m2  z ta-
rasem lub balkonem dla klienta 
z gotówką. Nieruchomości ATUT 

Żary ul. Podchorążych 14,  tel. 68 
374 07 12   Tel. 600 812 468 

 ▶ Poszukujemy mieszkanie 
2-3 pokojowe w kamienicy w 
Żarach okolice ul. Gnieźnieńska, 
Katowicka / gotówka / Nierucho-
mości ATUT  Żary ul. Podchorą-
żych 14,  tel. 68 374 07 12,     Tel. 
600 812 468

 ▶ DROŻKÓW - Pół domu do 
remontu, działka około 9000 
m2 , Cena 60 tys.zł Nieruchomo-
ści ATUT Żary ul. Podchorążych 
14,  68 374 07 12,  www.atutzary.
pl Tel. 600 812 468  

 ▶ LUBSKO- os. Nad Zale-
wem -mieszkanie o pow. 50 m2 
,  2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
balkon III piętro. Cena 105 tys.zł  
Sprzedaż  Nieruchomości ATUT  
Żary ul. Podchorążych 14   tel. 68 

374 07 12, www.atutzary.pl Tel.  
600 812 468

 ▶ ŻARY - 3 km - mieszkanie o 
pow. 73 m2 / 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wc/ parter z ogród-
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kiem 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 -  RY T WINY,  
DOM 140 M2, WARSZTAT, BUD. 
GOSPODARCZE, ZIEMIA 1,20 HA, 
Sprzedaż - zamiana na mieszka-
nie w Żarach.  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,  www.atutzary.pl Tel.  
600 812 468

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

 ▶ ZARY - Centrum - Mieszka-
nie w kamienicy o powierzchni 
25 m2 / 1 pokój, kuchnia, łazien-
ka, co. gazowe,  III piętro, niski 
czynsz  60 zł/m-c. Sprzedaż, 
cena 50 tys.zł  Nieruchomości 
ATUT Żary  ul. Podchorążych 14,  
tel. 68 374 07 12,   600 812 468 
 Tel.  600 812 463

 ▶ TOMASZOWO- nowoczes-
na 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  

 ▶ 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

 ▶ OL B RAC H T ÓW-  d z i a ł -
ka o powierzchni 3000 m2  
z fundamentami domu jed-
norodzinnego  / ewentualnie 

1500 m2 /    ATUT Żary ul. Pod-
chorążych 14  tel. 600812463 , 
600 812 463  www.atutzary.pl 
 Tel.   600 812 463  

 ▶ ŻARY- CENTRUM -  lo -
kal usługowy o pow. 170 m2 
n a  p a r te rze .  Wy n aj e m  l u b 
sprze d a ż .  AT U T  N i e r u cho -
m o ś c i  Ż a r y  u l .  Po d c h o r ą -
ż y c h  1 4   w w w. a t u t z a r y. p l 
 Tel. 600 812 468 

 ▶ NOWOGRÓD BOBRZAŃ-
SKI - 5 km, dom wolnostojący o 
powierzchni 123 m2 / stan suro-
wy / działka 4000 m2 z możli-
wością 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 , lokal 
handlowo- usługowy o pow. 143 
m2 działka pod rozbudowę o 
pow. 200 m2 . ATUT Nierucho-
mości Żary ul. Podchorążych 14 
tel. 600 812 463,   www.atutzary.pl 
 Tel. 600 812 468

 ▶ Żary- ul. Ułańska,  lokal 
h a n d l owo -u s ł u gow y  o  p o -
wierzchni  58 m2 / stan surowy 
/ z możliwością nadbudowy 
piętra,   sprzedam -   ewentualnie  

zamienię. Tel. 600 812  463

 ▶ Wynajmę pokój z kuchnią. 
Tel. 726 071 540

 ▶ Dom - 4 pokoje - kuchnia 
- łazienka - WC- węgiel - pomiesz-
czenia - gospodarcze - pole 1,0 
5 ha, Gmina - Trzebiel. Tel. 516 
368 450

 ▶ Żary - polecamy na sprze-
daż działki w Żarach blisko cen-
trum,  Partner Nieruchomości. 
Tel. 533-308-999

 ▶ Olbrachtów - działka na 
sprzedaż z warunkami zabudo-
wy o pow. 18 arów. Partner Nie-
ruchomości. Tel. 533-308-999

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

 ▶ Żary - hale magazynowe 
do wynajęcia, na dużej dział-
ce, ogrodzone, monitorowane. 
Partner Nieruchomości.  Tel. 
533-308-999

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

 ▶ Ż a r y  –  d o  w y n a j ę -
cia  od sierpnia mieszkanie 
2 - p o k .  14 0 0 Z ł /m i e s .  -  n a j -
chetniej dla dwóch pracują-
cych panów. Partner Nieru-
chomości, nr tel: 690 411 006 
 Tel.  690 411 006

 ▶ Mirostowice Górne, dział-
ka budowlana w atrakcyjnej 
cenie, prąd, woda. Partner Nie-
ruchomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Dom pod Jankową Żagań-
ską – po remoncie, piękna dział-
ka 20ar. Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 ▶ Dom do remontu 8km od 
centrum Żagania, ładna działka 
przy lesie, cena do negocja-
cji.  Partner Nieruchomości, tel. 
690 411 006 Tel.  690 411 006

 ▶ Dom z dużą działką – 3km 
od Przewozu, przepiękne oto-
czenie. Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 ▶ Żary-Kunice, mieszkania 
do remontu – parter/Ip. Partner 
Nieruchomości Tel. 690 411 006 
Tel. 690 411 006

 ▶ Gozdnica, dom pod lasem, 
stan do zamieszkania,  Partner 
Nieruchomości. Tel.  690 411 006

 ▶ Dom na wsi, zabudowania 
gosp. + dwie działki budowlane 
0,5ha. Partner Nieruchomości. 

Tel. 690 411 006

 ▶ M i r o s t o w i c e  G ó r n e  i 
Dolne – działki budowlane w 
malowniczym otoczeniu – tel. 
Partner Nieruchomości  Tel. 
690 411 006

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

 ▶  Posiadamy atrakcyjne, 
pięknie położone działki budow-
lane w: Żarach, Kunicach, Siodle 
,Drożkowie, Olbrachtowie. Atrak-
cyjne ceny sprzedaży!! cena od 
30 zł/m2 Tel. 606 705 480

 ▶ Posiadamy  do wynajęcia 
atrakcy jne lokale usł ugowe 
w centrum miasta, nr tel 606 
705 480 Tel. 606 705 480

 ▶ Do sprzedaży pięknie po-
łożony ,funkcjonalny dom w 
Lubsku. Tel.  606 705 480

 ▶ Do sprzedaży pięknie po-
łożony ,funkcjonalny dom w 
Lubsku Tel. 606 705 480

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

 ▶ Atrakcyjny dom w Szpro-
tawie w cenie 260000zł  Tel. 
606 705 480

 ▶ Lokal usł ugowy w sta-

OGŁOSZENIA

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

Składniki na ciasto I:
• 6 jaj
• 1 szklanka cukru
• 1 szklanka mąki
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Składniki na ciasto II:
• 30 dag mąki
• 5 dag margaryny
• 2 jaja
• ½ szklanki cukru 
• 2 łyżki ciepłego mleka
• ½ łyżeczki amoniaku
• 12/ łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki na masę:
• 1 i ¼ litra śmietanki 30% lub 36%
• 1 szklanka cukru pudru
• 3 łyżeczki żelatyny
• ¼ szklanki mleka
• ½ litra malin
• ½ litra jagód
• ½ litra czerwonych porzeczek 

Sposób przygotowania:
Ciasto I
Białka ubić na sztywno, dodać cukier 
i żółtka. Dodać mąkę z proszkiem do 

pieczenia i lekko wymieszać. Wylać do 
formy i piec 160-180 st. C ok. 30-40 min. 
Biszkopt przekroić na 2 części.

Ciasto II
Jaja utrzeć z cukrem, połączyć z rozto-
pioną margaryna, dodać mleko z roz-
puszczonym amoniakiem. Wymieszać 
 i pozostawić na noc w lodówce. Następ-
nie dodać make wymieszaną z proszkiem 
do pieczenia i wyrobić ciasto. Upiec  
2 placki.

Masa śmietankowa
Śmietanę ubić, dodając cukier, żelatynę 
rozpuszczona w mleku. Masę podzielić 
na 4 części. Do jednej dodać maliny, do 
drugiej jagody lub borówki amerykań-
skie, do trzeciej czerwone porzeczki. 
Czwartą część pozostawić bez dodatków.

Złożenie ciasta:
Biszkopt – masa śmietankowa z mali-
nami – ciasto II – masa śmietankowa z 
jagodami – biszkopt – masa śmietan-
kowa z porzeczkami – ciasto II – masa 
śmietankowa bez dodatków. Wierzch 
ciasta posypać kakao. Smacznego.

Przepisy kulinarne

fot. ARMG

Owocowa rozkosz

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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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

• Dietetyk Żary 1
• Pomoc nauczyciela (pomoc dla dziecka nie-

pełnosprawnego) Żary 2
• Lektor języka angielskiego Żary 1
• Technik do spraw wytwarzania Żary 1
• Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Żary 1
• Kierownik budowy Teren całego kraju 2
• Główny księgowy Żary 1
• Intendent Żary (1/2 etatu) 1
• Konserwator Żary 1
• Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Lub-

sko 1
• Ankieter Lubsko/Powiat żarski 1
• Doradca klienta (świeża żywność) Żary (½  

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

Żary (½ etatu) 2
• Ciastkarz Żary 1
• Piekarz Żary 1
• Sprzedawca Żary 1
• Sprzątaczka Żary 1
• Przedstawiciel handlowy Żary 1
• Przedstawiciel handlowy Lubsko 1
• Monter wentylacji Województwo lubuskie 2
• Operator oczyszczalni ścieków Żary 1
• Pielęgniarka Miłowice 1
• Opiekun osób starszych Jasień 1
• Pracownik utrzymania czystości Żary 2
• Pracownik gospodarczy Żary 1
• Pracownik gospodarczy Lubsko 1
• Spawacz Łaz 2
• Monter konstrukcji stalowych Łaz 2

• Monter Żary 2
• Narzędziowiec Królów 1
• Tynkarz Żary 4
• Monter Żary 10
• 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 Żary (1/2 etatu) 1
• Kucharz – pomoc kuchenna Lubsko 1
• Sprzedawca na stacji paliw Lubsko 1
• 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 fizyczny Lubsko 1
• Magazynier/ Kierowca Lubsko 1
• Pracownik skupu złomu Tuplice 1
• Spawacz TIG/MAG – ślusarz Jasień 5
• Kierowca kat. B Sieniawa Żarska 2
• Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 

3,5 tony (dział międzynarodowy przewozów) 5
• Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 

3,5 tony (dział specjalistycznych przewo-
zów) 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 

ogłoszenie

wyróżnione

ze zdjęciem

TYLKO

10 zł

OGŁOSZENIE

REKLAMA

nie deweloperskim w Żarach- 
d o  s p r z e d a ż y.  Pow.  1 1 2 m 2 
-410.000zł Tel. 606 705 480

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

 ▶ Powierzchnie magazyno-
we od  340 do 440 m2 - do wyna-
jecia - blisko centrum Żar;  dobra 
cena. Partner Nieruchomości,tel. 
887-758-384 Tel. 887-758-384

 ▶ Pokoje pracownicze do wy-
najęcia. Partner Nieruchomości. 
 Tel. 887-758-384

Motoryzacja

 ▶ VW Golf combi 1,9 TDI, 
03v licznik 211tys. wg przeglądu 
granatowy garażowany bez 
wkładu, OC i rejestracji. XI 17r. 
Handlarze - nie. Stan bardzo 
dobry. 6 lat w Polsce. Tel. 602 
128 246

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

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

 ▶ Ford Fiesta rok 2009 poj 
1600 Turbo - Disel, przebieg 
104,000 km 5- drzwiowy me-
talik bogate wyposażenie, stan 
bardzo dobry. Tel. 73 322 12 18

 ▶ Polerowanie lamp reflek-
torów samochodowych z zabez-
pieczeniem Żary. Tel. 888 311 852

 ▶ Skoda - Super B - 05R - 1,9 
TDI - PR ZEB - 200tys - Pełna 
- Elektryka - Nowe - Opony - Roz-
rząd bez wkładu - zadbany - cena 
21P2 Tel. 516 368 450

 ▶ Mazda 2 rok 2008 Volks-
wagen Golf VI PLUS rok 2009, 5 
drzwi, zarejestrowany, zadbany 
możliwość zamiany. Tel. 73 322 
12 18

Praca

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

 ▶ Zdun, wykonam prace 

zduńskie, piece kuchnie kaflowe 
i przystawki. Tel. 530908452 Tel. 
68 451 17 70

 ▶ Potne drzewo, skoszę tra-
wę, wykonam prace remontowe. 
Tel. 726 056 763

 ▶ Dach  ci przecieka, tanio, 
szybko i skutecznie naprawimy 
każdą połać dachu, wykonamy 
każdy rodzaj dachu od A do Z 
najtaniej w regionie od zaraz. 
Tel. 788 950 024

 ▶ Re mon t y  b u dy n ków  i 
mieszkań prace ogólnobudowla-
ne wykonam w pełnym zakresie. 
Tanio szybko i profesjonalnie od 
zaraz, najtaniej w regionie. Tel. 
788 950 024

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

 ▶ Język polski.  Pomoc w 
trudnościach, rozwój zainte-
resowań. Nauczyciel. Tel. 602 
233 407

 ▶ Doświadczony kierowca 
Kat. B podejmie pracę. Sposób 
zatrudnienia obojętny. Tel. 602 
257 599

 ▶ Dam zakwaterowanie i 
wyżywienie osobie ( parze) w 
trudnej sytuacji w zamian za 
pomoc przy remoncie domu. 
Tel. 726 169 110

 ▶ Wykonam prace, szpach-
lowanie, malowanie, re gipsy, 
panele,  tapetowanie -  21 lat 
praktyki w zawodzie, Solidnie. 
Tel. 698 677 820

Rolnictwo

 ▶ Agregat ścierniskowy, prze-
siewowy, URSUS, pług wywrot-
ka, siewnik zbożowy i nawozu, 
bron 4, pasy, opony i inne. Tel. 
699932056 Tel. 68 362 06 79

Różne

 ▶ Wypoczynek w Kołobrze-
gu do wynajęcia mieszkanie w 
okresie letnim. Tel. 515 350 117

 ▶ Skupuję różne przedmio-
ty kolekcjonerskie - starocie, 
medale, bagnety, szable, obrazy, 
biżuterię, banknoty, monety. Tel. 
602 128 246

 ▶ Magiel drewniany, spraw-
ny, 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

 ▶ Kołobrzeg do wynajęcia 
mieszkanie 2 - pokojowe w sezo-
nie letnim, atrakcyjnie położone. 
Tel. 515 350 117

 ▶ diagnostyka komputerowa 
samochodów - Diesel  i Benzyno-
wych. Tel. 695 698 441

Zwierzęta

 ▶ Oddam małe kotki czarno - 
białe. Grabik Tel. 683620696 Tel. 
699 968 213
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Rok 2077. W następstwie wyniszczającej wojny 
z kosmitami Ziemia uległa napromieniowaniu 
i przestała nadawać się do zamieszkania. Ocalali 
ludzie zostali ewakuowani na Tytana, jeden 
z księżyców Saturna. Na zniszczonej błękitnej 
planecie stacjonuje Jack, konserwator systemu 
ochronnego Ziemi. Mężczyzna zajmuje się 
naprawą dronów i maszyn. Jego pracę kontro-
luje Victoria (Andrea Riseborough). Niebawem 
ich misja dobiegnie końca, a oni sami dołączą do 
mieszkańców kolonii na Tytanie.

TVN fi lm sf, USA, 2013 

Niepamięć 20:00

Piątek

TVP1

20:20

Sobota

Rok 2035, Chicago. Roboty wkraczają do codzien-
nego życia ludzi, pełniąc rolę ich mechanicznych 
służących. Odpowiednie oprogramowanie 
sprawia, że są w stanie wyręczać ich niemal we 
wszystkich dziedzinach życia. Gotują, sprzątają, 
kierują samolotami, opiekują się dziećmi i dotrzy-
mują towarzystwa. Taki stan rzeczy niepokoi 
detektywa Dela Spoonera, który nie ufa sztucznej 
inteligencji i z pogardą patrzy na “blaszaki”. 
Przedstawiciele fi rmy U.S. Robotics zapewniają 
jednak, że ich produkt nie zagraża ludziom. 

Po stopnieniu wszystkich lodowców Ziemia 
zmienia się w wielki ocean. Ludzie, którym udało 
się przetrwać kataklizm, mieszkają na łodziach 
i sztucznych atolach. Niektórzy z ocalałych wierzą 
w istnienie mitycznego suchego lądu. Sternik 
(Kevin Costner) należy do pierwszego poko-
lenia modyfi kowanych genetycznie ludzi wy-
posażonych w skrzela. Odrzucony przez zwykłych 
śmiertelników, żyje samotnie na łodzi. Pewnego 
dnia zawija do jednej ze skonstruowanych 
sztucznie pływających osad.

POLSAT fi lm sf, USA, 2004 fi lm przygodowy, USA, 1995 

Ja, robot Wodny świat 01:05

Niedziela

Komedia gangsterska Olafa Lubaszenki i kolejna 
historia z życia rodzimego półświatka - wcześnie-
jszymi były fi lmy “Sztos”, “Chłopaki nie płaczą” 
i “Poranek kojota”. I tym razem Lubaszenko zaser-
wował widzom zabawną, pełną błyskotliwych 
dialogów i inteligentnego humoru produkcję 
z wyrazistymi kreacjami polskich gwiazd. Max, 
doktor fi lozofi i, dorabia do pensji na uniwersy-
tecie, pisząc na zamówienie prace magisterskie 
i licencjackie. Jedną z jego klientek jest Stella, 
kochanka gangstera zwanego Ramzesem.

TVP2 komedia sensacyjna, Polska, 2002 

E = MC220:05

Poniedziałek

3 kwietnia 2004 roku, trwa wojna w Zatoce Perskiej. 
Do irackiego miasta Karbala przybywają pielgrzymi, 
którzy obchodzą święto Aszura. Niespodziewanie 
w mieście pełnym ludzi dochodzi do zamachów, 
poprzedzających strategiczny atak na City Hall - 
siedzibę lokalnych władz i policji. Na placu boju 
pozostaje jedynie garstka polskich oraz bułgarskich 
żołnierzy, pozbawionych jakiegokolwiek wsparcia. 
Zostali odcięci od świata z ograniczonymi zapasami 
jedzenia oraz amunicji. Muszą stawić czoło licznie-
jszej grupie ekstremistów. 

TVP1 dramat wojenny, Polska, 2015 

Karbala20:20

Wtorek

Buff alo w stanie Nowy Jork. Bruce Nolan pracuje 
w lokalnej stacji telewizyjnej. W jego życiu jest 
wiele powodów do zadowolenia - ma ładny 
dom i kochającą dziewczynę Grace Connelly. 
Bruce nie czuje się jednak szczęśliwy. Jego 
praca nie przynosi mu satysfakcji. Do tej pory 
realizował jedynie mało ważne reportaże, choć 
on sam uważa, że powinien być prezenterem 
głównego wydania wiadomości. Kiedy jego 
rywal Evan Baxter awansuje, Bruce nie może 
tego znieść. Wybucha, będąc na wizji. 

POLSAT komedia, USA, 2003

Bruce Wszechmogący20:40

Środa

Nowy Jork. Młodzi małżonkowie George (Paul 
Rudd) i Linda (Jennifer Aniston) kupują niewielkie 
mieszkanie w prestiżowej dzielnicy West Village. 
Wkrótce mężczyzna traci posadę, a projekt fi lmu 
dokumentalnego jego żony zostaje odrzucony. 
Para jest zmuszona sprzedać wymarzone lokum 
i przeprowadzić się do brata George’a, Ricka 
(Ken Marino), oraz jego żony Marissy (Michaela 
Watkins), którzy mieszkają w Atlancie. Po drodze 
małżonkowie zatrzymują się w zajeździe, który 
okazuje się idylliczną komuną.

TVP2 komedia, USA, 2012 

Raj na ziemi23:00

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL TVP FILM SF KOMEDIA DRAMAT FILM FABULARNY FILM PRZYGODOWY TELENOWELA

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

piątek 11 sierpnia

05:20 Telezakupy
05:55 Dr Quinn - serial obycza-

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

- Urodzeni na sawannie 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Notacje - o. Tomasz 

Pawłowski. Powstanie 
Warszawskie - cykl 
dokumentalny 

08:35 Elif - serial, prod. Turcja
09:30 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 wa 

cytrynowa - magazyn 
12:50 Natura w Jedynce 

- Ren. Dziki świat rzeki 
13:45 Miejsca. Powstanie 

Warszawskie

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 
17:30 Jaka to melodia? 
18:40 Zraniona miłość 
19:30 Wiadomości 
20:05 Kroniki CCC

- felieton 
20:20 Lekkoatletyka 

- Mistrzostwa Świata 
- Londyn 2017

23:05 Gruby i chudszy 2: 
Rodzina Klumpów 
- komedia

01:00 Agenci T. A. R. C. Z. Y. 
- serial, prod. USA, 2013 

01:50 Na zabójczej ziemi 
- fi lm akcji

03:40 Kolumbowie - serial

06:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Sonda 2 - program 
popularnonaukowy 

07:00 M jak miłość - serial TVP 
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
13:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
13:45 Anna Dymna 

- spotkajmy się 
14:20 Herbatka z kabaretem
14:50 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 25 lat Disco Polo 

- Gala Jubileuszowa

21:25 07 zgłoś się 
- serial TVP 

00:15 Dirty Dancing 2 
- fi lm muzyczny, 
prod. USA, 2004, 
reż. Guy Ferland, 
wyk. Romola Garai, 
Diego Luna, Sela 
Ward 

01:50 Witaj w Afryce 
- dramat
prod. Niemcy, 2008, 
reż. Dennis Satin, 
wyk. Katja Flint, 
Aglaia Szyszkowitz, 
Markus Knulken, 
August Zirner 

03:35 25 lat Disco Polo 
- Gala Jubileuszowa
- widowisko
prod. Polska 

04:50 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 Niepamięć 
- fi lm S-F, USA, 2013, 
reż. Joseph Kosinski, 
wyk. Tom Cruise, Morgan 
Freeman, Olga Kurylenko, 
Andrea Riseborough

22:40 Ojciec chrzestny III 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1990, reż. Francis 
Ford Coppola, wyk. Al 
Pacino, Diane Keaton, 
Talia Shire, Andy Garcia, 
Eli Wallach, Joe Mantegna, 
George Hamilton, Bridget 
Fonda, Sofi a Coppola, Raf 
Vallone, Franc D’Ambrosio, 
Helmut Berger, John 
Savage 

02:10 Uwaga! 
- magazyn

02:25 Moc Magii 
03:45 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
09:50 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
13:50 Słoiki
 Joasia poznała przez 

Internet wymarzonego 
mężczyznę. Prosto z 
dworca centralnego w 
Warszawie, z mapą w 
dłoni, idzie na umówione 
miejsce spotkania. 

14:50 Dlaczego ja
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów 
16:40 Gliniarze
17:40 Trudne sprawy
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy

20:05 Pacyfi kator 
- komedia familijna

 Porucznik Shane 
Wolfe, twardziel jakich 
mało, członek elitarnej 
formacji Navy S.E.A.L.S. 
sprawował kontrolę 
nad misjami wojskowymi 
w każdym zakątku 
naszego globu. Teraz 
jednak zostaje poddany 
najtrudniejszej próbie 
w swej karierze - ma 
ochraniać dzieci 
zaginionego naukowca, 
Plummera.

22:10 Ghost Rider 2 
- fi lm akcji

00:10 Incydent
02:50 Tajemnice losu 
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura
08:00 Pegaz 
09:05 Zagraj ze mną 
09:50 Skarga - dramat
11:30 Resortowe lato 

- Życie na gorąco - serial 
14:50 100 pytań do... 

Krzysztofa Zanussiego 
15:50 Chopin i jego Europa 

2016 - koncert 
17:20 Nienasyceni - magazyn 
17:50 Przekładaniec
18:40 Sztuka w przestrzeni 

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

fi lmu - Narzeczona diabła 
20:25 Lato grozy - Narzeczona 

diabła - horror
22:10 Studio Kultura 
22:25 Etno Kraków - Gulaza
23:10 Informacje kulturalne 

23:35 Filmy, które zmieniły 
Amerykę - Filadelfi a 
- dramat
prod. USA, 1993, 
reż. Jonathan  Demme, 
wyk. Tom Hanks, Denzel 
Washington, Antonio 
Banderas

01:45 Lato grozy - Wstęp do 
fi lmu - Narzeczona diabła 

01:50 Lato grozy 
- Narzeczona diabła
- horror, prod. Wielka 
Brytania, 1967

03:35 Tata Kazika - fi lm 
dokumentalny

04:40 Stan nieważkości 
- fi lm dokumentalny 

05:40 Budowa dnia 
- fi lm animowany, 
reż. Wojciech Bąkowski 

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 Król Skorpion 
- fi lm fabularny
Pustynny wojownik 
walczy przeciwko armii 
okrutnego Memnona, 
która niszczy jego 
ojczyznę. Aby osłabić 
wroga, Mathayus porywa 
służącą mu czarodziejkę 
Kasandrę.

21:55 Dracula 
- horror

00:35 Piła 7 
- horror

02:15 Ale numer! - program 
rozrywkowy

02:55 Na jedwabnym szlaku
04:20 Menu na miarę

 - fabularny
04:45 Z archiwum policji
05:10 Twój Puls 

- 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 Powrót Batmana 
- fi lm przygodowy, USA, 
1992, reż. Tim Burton, 
wyk. Michael Keaton, 
Danny DeVito, Michelle 
Pfeiff er, Christopher 
Walken, Michael Gough 

22:40 27 sukienek 
- fi lm komedia, 
USA, 2008, reż. Anne 
Fletcher, wyk. Katherine 
Heigl, James Marsden, 
Edward Burns, Malin 
Akerman, Krysten Ritter, 
Judy Greer 

00:55 Masters of sex - serial
02:10 Kości 

- serial, USA 
03:10 Moc Magii 
05:20 Druga strona medalu 

- talk show 
05:50 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 

- serial animowany 
09:00 Niegrzeczny pies
10:00 Twoja na zawsze
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
12:00 Galileo
13:00 Policjantki i Policjanci 
 W pokoju policjantów 

Białach siedzi na podłodze 
pod ścianą. Jest sam. Kiwa 
się machinalnie. 
Po chwili do pokoju wcho-
dzi Karolina i pyta czy jest 
gotowy. Mikołaj wstaje. 
Tymczasem Psycholog i 
Jerzy siedzą 
w samochodzie. 

14:00 Galileo
15:00 Dom nie do poznania

16:00 Twoja na zawsze
 Romantyczna historia o 

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

17:00 Hawaje 5-0 
- serial kryminalny

18:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

19:00 Policjantki 
i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

00:00 Niewygodny świadek
01:55 Interwencja
02:15 Graffi  ti
02:35 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 12 sierpnia

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 Córka d’Artagnana - fi lm 

przygodowo-historyczny, 
prod. Francja, 1993, reż. 
Bertrand Tavernier, wyk. 
Sophie Marceau, Philippe 
Noiret, Claude Rich

11:55 Wielkie Nieba 
12:20 Fascynujący świat

 - Ziemia. Podwodny 
świat. cz. 14. Koralowe 
Jaskinie i Manty Ray 
- cykl dokumentalny

13:15 Okrasa łamie przepisy 
- Niezwykły czosnek 
niedźwiedzi - magazyn 
kulinarny 

13:45 Kariera Nikodema 
Dyzmy - serial TVP 

16:00 Zagadka Hotelu Grand 
- serial obyczajowy

17:00 Teleexpress 
17:30 Polski grill - magazyn 
18:35 Ranczo - serial 
19:30 Wiadomości 
20:10 Memoriał 

Skolimowskiej
20:15 Pogoda 
20:20 Hit na sobotę 

- Wodny świat 
- fi lm science fi ction, 
prod. USA, 1995

22:40 Na zabójczej ziemi
- fi lm akcji, prod. USA

00:35 Agenci T. A. R. C. Z. Y. 
- serial, prod. USA, 2013 

01:25 Gruby i chudszy 2: 
rodzina Klumpów 
- komedia

03:20 Zagadka Hotelu Grand 
- serial obyczajowy

05:55 Sztuka codzienności 
- Buty sportowe 

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

fabularyzowany TVP 
11:30 Podróże z historią 

- cykl dokumentalny 
12:10 Jak w czeskim fi lmie 

- Mareczku, podaj 
mi pióro - komedia 

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

popularnonaukowy 
15:15 Komedie po polsku 

- Porcelana w składzie 
słonia - fi lm TVP

16:15 Kocham Cię, Polsko! 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
19:00 Postaw na milion 
20:00 Lekkoatletyka 

- Mistrzostwa Świata 

23:20 To ja, złodziej 
- komedia sensacyjna, 
prod. Polska, 2000, 
reż. Jacek Bromski, 
wyk. Zbigniew Dunin
-Kozicki, Janusz Gajos, 
Daniel Olbrychski, 
Anna Romantowska, 
Jan Frycz, Krzysztof Glo-
bisz, Krystyna Feldman, 
Bożena Dykiel, Kinga Preis, 
Maciej Kozłowski 

01:05 Nagła śmierć 
- fi lm akcji
prod. USA, 1995, 
reż. Peter Hyams, 
wyk. Jean Claude Van 
Damme, Powers Boothe, 
Raymond J. Barry, Whittni 
Wright, Ross Malinger 

03:05 07 zgłoś się - serial TVP 
05:45 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
07:45 Efekt Domina
08:20 Spotkanie ze smakiem - 

program 
08:30 Dzień Dobry Wakacje

 - magazyn 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska 
12:45 Agent - Gwiazdy
13:45 Złodzieje - program 

poradnikowy 
15:10 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 Dwa tygodnie 

na miłość - fi lm 
komedia, USA, 2002

22:10 Moje wielkie 
greckie wesele 
- komedia
USA, Kanada, 2002, 
reż. Joel Zwick, 
wyk. Nia Vardalos, 
John Corbett, Michael 
Constantine, Lainie 
Kazan, Andrea Martin, 
Gia Carides, Joey Fantone, 
Louis Mandylor 

00:10 Niepamięć 
- fi lm S-F, USA, 2013, 
reż. Joseph Kosinski, 
wyk. Tom Cruise, Morgan 
Freeman, Olga Kurylenko, 
Andrea Riseborough, 
Nikolaj Coster-Waldau, 
Melissa Leo 

02:40 Uwaga! - magazyn
03:00 Moc Magii 
04:20 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Dragons: Defenders 
of Berk

08:15 Scooby Doo i Brygada 
Detektywów

08:45 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

09:15 Przygody Kota 
w butach

09:55 Słoneczna Stacja
10:25 Ewa gotuje
10:55 Pacyfi kator
13:00 Złodziejka książek
 Opowieść o dziewczynce, 

która odnajduje sposób 
na przeżycie okrucieństw 
wojny uciekając do świata 
literatury. Historia 
dzieje się w Niemczech,
w przededniu II wojny 
światowej. 

15:45 XXIII Festiwal kaba-
retów w Koszalinie 

17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia 

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

20:05 Disco pod gwiazdami
23:30 Strzelec wyborowy 

- thriller sensacyjny 
 Rosja stoi u progu zagłady 

nuklearnej. Jest tylko 
jeden człowiek, który 
może zapobiec tragedii 
– Marksman . Jako 
agent elitarnej jednostki 
amerykańskich służb 
specjalnych otrzymuje 
zadanie zlikwidowania 
czeczeńskiej elektrowni 
jądrowej zanim terroryści 
uruchomią reaktor. 

01:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

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

- Dziewczyna i chłopak 
09:55 Rozmowy o zmierzchu 

i świcie - Rozmowa 7. 
Seweryn Krajewski i praw-
ie wszystko o piosence  

10:35 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii - Krzeszów

10:50 Powidoki Marka 
Nowakowskiego
- Muzy i zegary - reportaż 

11:30 Dokument tygodnia 
- Jutro nas nie będzie 
- fi lm dokumentalny

13:05 Księga Przestrzeni
13:40 Bestie z południowych 

krain - dramat, prod. 
USA, 2012, reż. Benh 
Zeitlin, wyk. Quvenzhané 
Wallis, Dwight Henry, Levy 
Easterly, Lowell Landes, 
Pamela Harper 

15:20 Wydarzenie aktualne

16:10 Mała Moskwa 
- dramat, reż. Waldemar 
Krzystek, wyk. Lesław 
Żurek, Svetlana Khod-
chenkova

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

- cykl dokumentalny
20:20 Bilet do kina - Siedmiu 

wspaniałych - western, 
prod. USA, 1960

22:40 Patti Smith: Live At 
Montreux - koncert

23:55 Mocne Kino - Biała noc 
- fi lm sensacyjny

01:50 Kino nocne - Mur
- fi lm obyczajowy

03:15 Moonshine - fi lm 
03:35 “Bareizm” - fi lm 
04:45 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

05:55 Niesamowite!
07:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
07:50 Co ludzie 

powiedzą? 
- fabularny

09:45 13 Posterunek 2 
- fabularny

11:20 Skorpion - fabularny
13:20 Najpiękniejsze 

baśnie braci Grimm: 
Niedźwiedzia skóra 
- familijny

14:35 Hellboy 
- fi lm akcji
Hellboy, przywołany z 
piekieł przez nazistów syn 
szatana, wychowuje się 
na bohatera narodu pod 
okiem amerykańskiego 
profesora. 

16:50 Kabaretobranie 2017, 
czyli IX Zielonogórska 
Noc Kabaretowa

20:00 Żądza śmierci 
- fi lm akcji

21:55 Ghost Rider 
- fi lm akcji
Johny Blaze podpisuje 
pakt z diabłem. W ciągu 
dnia jest znanym kierowcą 
motocyklowym, a nocą 
staje się Ghost Riderem 
- łowcą zbuntowanych 
demonów.

00:00 Bez litości 
- horror

02:15 Ale numer! 
- program 
rozrywkowy

02:50 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:30 Na jedwabnym 
szlaku

04:45 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę
- fabularny

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

obyczajowy, USA 
09:50 Wojny magazynowe 

Teksas 
10:50 Remontowy biznes 

braci Scott 
12:50 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
15:00 Dżungla - fi lm komedia, 

USA, Kanada, 2006, reż. 
Steve “Spaz” Williams, 
wyk. Kiefer Sutherland, 
James Belushi, Eddie 
Izzard, Janeane Garofalo, 
William Shatner 

16:40 Areszt domowy 
- fi lm rodzinny, USA, 1996, 
reż. Harry Winer, wyk. 
Jamie Lee Curtis, Kevin 
Pollak, Kyle Howard, Amy 
Sakasitz, Russell Harper, 
Wallace Shawn, Jennifer 
Love Hewitt, Jennifer Tilly 

19:00 Prosto w serce 
- komedia
USA, 2007, reż. Marc 
Lawrence, wyk. Hugh 
Grant, Drew Barrymore, 
Haley Bennett, Brad 
Garrett, Kristen Johnston, 
Campbell Scott 

21:15 Dzień dobry TV 
- fi lm komedia, USA, 
2010, reż. Roger Michell, 
wyk. Rachel McAdams

23:35 Mroczne cienie 
- fi lm komedia, USA/
Australia, 2012, reż. Tim 
Burton, wyk. Johnny Depp, 
Michelle Pfeiff er, Helena 
Bonham Carter, Eva Green, 
Jonny Lee Miller

02:05 Moc Magii 
04:15 Druga strona medalu 
05:45 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 Przygody Pinokia
11:00 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. 

15:05 Kamienne serca
 Klasyczna baśń rozgry-

wająca się w malowniczej 
scenerii Schwarzwaldu. 
Piotr, ubogi węglarz, 
zarabia na utrzymanie 
swoje i matki. 

16:55 Nokaut 
- fi lm akcji

 Były bokser wagi 
ciężkiej, Dan Barnes, 
uciekając od burzliwej 
przeszłości podejmuje 
pracę jako woźny 
w szkole.  

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
00:00 Pirania 3DD
01:40 Tuż przed tragedią
 W 1974 roku gigantyczna 

burza przerodziła się 
w 148 potężnych trąb 
powietrznych. 

02:50 Graffi  ti
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów
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04:25 Galeria - serial 
04:55 Klan - telenowela TVP 
06:10 Słownik polsko@polski
06:35 Pełnosprawni 

- magazyn dla niepełnos-
prawnych

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

08:00 Tydzień 
08:40 Fundusze Europejskie - 

jak to działa?
08:55 Ziarno - Stulecie 

objawień w Fatimie
09:30 Zakochaj się w Polsce 
10:00 Weterynarze z sercem
10:35 Biblia - Dawid, cz. 2 
11:40 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn 
13:10 BBC w Jedynce 

- Domowe zwierzaki. 
Dzikie z natury cz. 2 - fi lm 

14:15 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 
20:05 Memoriał 

Skolimowskiej
20:10 Kroniki CCC - felieton 
20:15 Lekkoatletyka 

- Mistrzostwa Świata 
- Londyn 2017

22:55 Pamiętaj o niedzieli 
- dramat, prod. USA, 2013 

00:45 Wodny świat - fi lm S-F
03:05 Niebo i piekło, Północ 

- Południe, Księga III

06:30 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

06:35 Podróże z historią 
- Tarcza ukryta w górach 

07:15 M jak miłość - serial TVP 
08:10 Pół żartem, pół serio 

- komedia, prod. USA
10:15 Ostoja - magazyn 

przyrodniczy 
10:50 Rodzinne oglądanie 

- Pies - mój przyjaciel 
11:45 Makłowicz w podróży 

- Madera “Goście 
archipelagu” - magazyn 

12:20 Gwiazdy w południe 
- Taggart - western

14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 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 
18:55 Rodzinka.pl - serial 

20:05 Dirty Dancing 2 
- fi lm muzyczny, 
prod. USA, 2004, reż. Guy 
Ferland, wyk. Romola 
Garai, Diego Luna

21:45 Nagła śmierć - fi lm akcji, 
prod. USA, 1995, reż. Peter 
Hyams, wyk. Jean Claude 
Van Damme

23:45 To ja, złodziej 
- komedia sensacyjna, 
reż. Jacek Bromski, 
wyk. Zbigniew Dunin-Ko-
zicki, Janusz Gajos, Daniel 
Olbrychski

01:25 Lajk! 
01:50 Cudowne lato 

- fi lm obyczajowy, 
reż. Ryszard Brylski 

03:30 Taggart - western
04:55 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - serial

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

- magazyn ogrodniczy 
08:25 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy 
08:30 Dzień Dobry Wakacje
11:00 Dom marzeń 
12:00 Co za tydzień - magazyn 
12:35 Belle Epoque - serial
13:35 Akademia policyjna V: 

Misja w Miami Beach 
- fi lm komedia, USA, 1988, 
reż. Alan Myerson, wyk. 
Matt McCoy, Janet Jones, 
George Gaynes

15:40 Wyobraź sobie - fi lm ko-
media, USA, Niemcy, 2009, 
reż. Karey Kirkpatrick, 
wyk. Eddie Murphy

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

20:00 Peacemaker 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. Mimi 
Leder, wyk. George Cloon-
ey, Nicole Kidman, Marcel 
Iures, Alexander Baluev, 
Armin Mueller-Stahl 

22:40 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

00:55 Niezwykłe przypadki 
medyczne

01:55 Revolution 
- serial S-F

02:55 Uwaga! - magazyn
03:15 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:35 Dragons: Defenders 
of Berk

08:05 Scooby Doo i Brygada 
Detektywów

08:35 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

09:05 Przygody Kota 
w butach

09:40 Żółwik Sammy 2: 
wielka ucieczka

11:35 Wolna chata
 Dwóch dorosłych 

nie chce wyprowadzić się 
z rodzinnego domu, więc 
ich tata bierze sprawy we 
własne ręce i postanawia 
pozbyć się synów.

13:35 Świąteczna gorączka 
 Howarda kocha swoją 

rodzinę, lecz zawodowe 
obowiązki pochłaniają 
go tak bardzo, że nie 
poświęca jej wystarcza-
jącej ilości czasu.

15:25 La Bamba 
- dramat

 Biografi a jednej 
z najjaśniejszych gwiazd 
wczesnego rocka, 17-let-
niego Ritchie Valensa. 

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

- serial komediowy
20:05 Disco pod gwiazdami
23:00 Nic nie widziałem, 

nic nie słyszałem 
- komedia 

01:05 Ja, robot - thriller s-f
 Rok 2035. Naukowcy 

dokonali szeregu 
genialnych wynalazków, 
które pozwoliły na pełną 
automatyzację życia. 

03:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

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

- Monica Bonvicini 
08:00 Serialowa nostalgia 

- Dziewczyna i chłopak 
- serial TVP

10:00 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny 

10:35 Siedmiu wspaniałych 
- western

13:00 Rifi fi  po sześćdzie-
siątce - komedia

14:30 Nienasyceni - magazyn 
14:55 Zawód: reżyser
15:50 Gwiazdy Sopotu 1980
17:00 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
17:15 Niedziela z... 

twórczością Agnieszki 
Osieckiej 

18:10 Niedziela z... 
twórczością Agnieszki 
Osieckiej - Zielono 
mi - piosenki Agnieszki 
Osieckiej

20:20 Królowa Margot 
- fi lm kostiumowy, 
prod. Francja, Niemcy, 
Włochy, 1994

23:05 Trzeci punkt widzenia 
23:40 Pegaz - scena 

alternatywna
- Miloopa 

00:15 Kino objazdowe 
- fi lm dokumentalny

01:15 Teraz animacje!
- Udomowienie 
- fi lm animowany

01:30 Kino nocne 
- Boisko bezdomnych 
- fi lm obyczajowy

03:45 B. B. King: Życie Rileya
- fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2014, reż. Jon Brewer 

05:35 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Taki jest świat
- program informacyjny

06:50 Co ludzie 
powiedzą? 
- fabularny

08:45 13 Posterunek 2 
- fabularny

10:35 Ale numer! 
- program rozrywkowy

11:05 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Teksas

13:20 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Śnieżka i Różyczka 
- familijny

14:30 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: O soli 
cenniejszej niż złoto 
- familijny

15:45 Król Lew 
- animacja

17:45 Dorwać Smarta 
- komedia

20:00 Ted - komedia
22:10 Agent XXL: Rodzinny 

interes - komedia

00:20 Żyleta 
- fi lm akcji
Żyleta otrzymuje 
zadanie przetranspor-
towania do Kanady 
badaczki posiadającej lek 
przeciwko groźnej broni 
biologicznej.

02:20 Wikingowie 
- fabularny

03:20 Taki jest świat 
- program 
informacyjny
prod. Polska

03:55 Biesiada 
na cztery pory roku
- program rozrywkowy

04:45 Twój Puls
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny
prod. Polska

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:45 Mango 
- telezakupy

08:50 Wojny magazynowe 
Teksas
- program obyczajowy 

09:50 Remontowy biznes 
braci Scott

11:50 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

15:10 Szeryf z Firecreek 
- fi lm western
USA, 1968, reż. Vincent 
McEvetty, wyk. James 
Stewart, Henry Fonda, 
Inger Stevens, Gary 
Lockwood, Dean Jagger, 
Jack Elam 

17:25 Powrót Batmana 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1992, reż. Tim Bur-
ton, wyk. Michael Keaton, 
Danny DeVito, Michelle 
Pfeiff er, Christopher 
Walken, Michael Gough 

20:00 Poszukiwany 
- fi lm sensacyjny
prod. USA, 1997, 
reż. David Hogan, 
wyk. Keenen Ivory 
Wayans, Jon Voight, Jill 
Hennessy, Paul Sorvino, 
Robert Culp, Eric Robert 

22:10 Czysty Geniusz 
- serial, USA 

23:00 Wierny ogrodnik 
- fi lm sensacyjny
Wielka Brytania/Niemcy, 
2005, reż. Fernando Meire-
lles, wyk. Ralph Fiennes, 
Rachel Weisz, Hubert 
Koundé, Bill Nighy, 
Archie Panjabi

01:40 Lista klientów 
- serial, USA 

02:40 Moc Magii 
04:50 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 Dzwoneczek i uczynne 

wróżki
10:40 Garfi eld: W poszukiwa-

niu Lymana
11:35 Galileo
13:40 Plaga podziemnych 

pająków
 Uwolnione, w wyniku 

trzęsienia ziemi, 
olbrzymie pająki atakują 
Nowy Orlean i jego miesz-
kańców. 

15:30 10.5: Apokalipsa
 Potężne trzęsienie ziemi o 

sile 10.5 stopni wstrząsa 
zachodnim wybrzeżem 
Ameryki. Zniszczenia są 
ogromne.

19:00 Galileo
20:00 W szczękach rekina 

- thriller 
 W supermarkecie 

w nadmorskim miasteczku 
dochodzi do napadu. 

21:55 Silent Hill
 Heather przez całe życie 

ucieka przed niewytłu-
maczalnymi siłami. 
W dniu swoich osiemnas-
tych urodzin, nawiedzona 
kolejnymi koszmarami 
dowiaduje się, że nie 
jest osobą, za którą się 
dotychczas uważała. 

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

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:20 Telezakupy
05:55 Dr Quinn - serial 
06:50 BBC w Jedynce 

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

- serial kostiumowy
10:30 Dr Quinn - serial 
11:30 Z ciemności 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 Miejsca. Powstanie 

Warszawskie. 
Cmentarz - felieton 

15:00 Wiadomości 
15:20 Teo - ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn 
15:45 Lista przebojów 

Jedynki

16:00 Czas honoru 
- serial TVP 

17:00 Teleexpress 
17:30 Komisariat - serial TVP 
17:55 Jaka to melodia? 
18:35 Zraniona miłość 

- serial, prod. Turcja
19:30 Wiadomości 
20:05 Memoriał 

Skolimowskiej
20:20 Żelary - dramat
22:55 Gol Ekstra - felieton 
23:30 Komisja morderstw 

- serial TVP 
00:30 Młodzi lekarze - tele-

nowela dokumentalna TVP 
01:25 Lekcje pana Kuki 

- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, Austria, 2007

03:10 Pamiętaj o niedzieli
- dramat, prod. USA, 2013 

04:55 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Mam przepis na 
pielgrzymowanie 
- cykl dokumentalny 

07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:35 Znachor - dramat, 

prod. Polska, 1981, reż. 
Jerzy Hoff man, wyk. Jerzy 
Bińczycki, Anna Dymna, 
Tomasz Stockinger

13:50 Najdziksze wyspy 
świata - Dzikie wyspy. 
Falklandy raj pingwinów 
- cykl dokumentalny

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 

20:05 Komedie po polsku 
- E = MC2 
- komedia, prod. Polska, 
2002, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Agnieszka 
Włodarczyk

21:55 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

22:35 Czy świat oszalał?
- Państwo - ISIS, ustrój 
- terroryzm 
- fi lm dokumentalny

23:45 Kryminalne 
agadki Las Vegas 
- serial sensacyjny, 
prod. USA, Kanada

01:35 Igraszki losu - komedia 
romantyczna, prod. USA, 
2001, wyk. John Cussack

03:15 Siedmiu wspaniałych 
nadjeżdża - western

04:55 Zakończenie

05:40 Uwaga! - magazyn
06:05 Mango - telezakupy
07:10 W-11 Wydział Śledczy 
07:50 Gotowi na sezon
08:00 19 + 
08:35 Druga szansa - serial
09:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:35 Ukryta prawda 
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 Kryminalni - serial 
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 Żony Hollywood 
23:55 Indiana Jones i 

świątynia zagłady - fi lm 
przygodowy, USA, 1984, 
reż. Steven Spielberg, 
wyk. Harrison Ford, Kate 
Capshaw, Jonathan Ke 
Quan, Amrish Puri, Philip 
Stone, Dan Aykroyd 

02:20 Co za tydzień 
02:55 The Following - serial 

sensacyjny, USA 
03:50 Uwaga! - magazyn
04:15 Moc Magii 
05:30 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny 
prod. Polska

09:50 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

 Tomasz pracuje w 
towarzystwie ubezpiec-
zeniowym. Kornelia - jego 
żona - jest niewidoma. 

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
 Czteroosobowa rodzina 

Milczarków mieszka w 
Łomży. Jerzy jest hydrau-
likiem, Monika pracuje w 
sklepie. Mają córeczkę Ewę 
i syna Łukasza.

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

16:40 Gliniarze
- serial kryminalny

17:40 Trudne sprawy
 W Olsztynie, w domku 

jednorodzinnym miesz-
kają: Sandra i Aleksander 
Rymkowie razem ze swoi-
mi dziećmi - Dominikiem, 
Magdą i Piotrem. 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy
22:20 W cywilu 2
00:40 Braveheart - Waleczne 

Serce - dramat
05:00 Disco Gramy
 Pełna gama rozrywki: 

humor, cięte komentarze 
prowadzącego Roberta 
„Mykee” Jarka, sonda 
uliczna Mariana
Skowronka.

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura 
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Tanie Dranie

- Moroz i Kłopotowski 
komentują świat - Listy 
z Rosji ku przestrodze 
- talk-show 

08:55 Non - stop kolor 
- fi lm TVP 

09:50 Nad rzeką, której 
nie ma 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 1991, reż. Andrzej 
Barański, wyk. Marek 
Bukowski, Joanna Trze-
piecińska, Marta Konarska, 
Tomasz Hudziec, Mirosław 
Baka, Adrianna Biedrzyńs-
ka, Magda Scholl

11:30 Resortowe lato
- Życie na gorąco 
- serial sensacyjny TVP 

14:35 100 pytań do...
Placido Domingo 

15:25 Niedzielne dzieci 
- fi lm TVP, reż. Agnieszka 
Holland, wyk. Zofi a Grazie-
wicz, Ryszard Kotys

16:55 Nad rzeką, której nie 
ma - fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1991 

18:35 Portrety - Elvis Presley
19:40 Studio Kultura 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Panorama kina 

polskiego - Wesele - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska

22:10 Którędy po sztukę 
- Wacław Szpakowski 

22:15 Małe Formy Grafi ki 
22:35 Studio Kultura
22:50 Kino nocne 

- Przypadek 
01:00 Informacje kulturalne 
01:25 Panorama kina 

polskiego - Wesele - fi lm

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Rewir 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

14:00 Zbuntowany 
anioł - telenowela

15:55 Agent XXL: 
Rodzinny interes
- komedia

18:00 Król Skorpion 
- fabularny

20:00 Mumia: Grobowiec 
Cesarza Smoka 
- przygodowy

22:10 Zakon 
- fi lm akcji
Syn zaginionego 
archeologa, poszukując 
ojca, przypadkowo wpada 
na trop średniowiecznej 
sekty religijnej.

23:55 Bez litości 
- horror

02:05 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:00 Ale numer! 
- program rozrywkowy

03:25 Kręcimy 
z gwiazdami

04:10 Biesiada na cztery 
pory roku
- program rozrywkowy

04:45 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 Wyjdź za mnie 
- miniserial komediowy, 
USA, reż. James Hayman, 
wyk. Lucy Liu, Steven 
Pasquale, Bobby Canna-
vale, Enrique Murciano, 
Danielle Nicolet 

21:50 Lista klientów - serial
22:50 Masters of sex 

- serial, USA 
00:10 Wykonać wyrok

- fi lm sensacyjny, USA/
Kanada, 1990, reż. 
Deran Sarafi an, wyk. 
Jean-Claude Van Damme, 
Robert Guillaume, Cynthia 
Gibb, George Dickerson, 
Art LaFleur 

02:00 Moc Magii 
04:10 Druga strona medalu 

- talk show 
05:10 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 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

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

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

18:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

 Piotrowi jest przykro, 
ale nie ma z czego spłacić 
tych zadłużeń. Paulina 
jest wściekła, ale równie 
bezradna. Tymczasem 
na komendzie pojawia 
się kobieta, która zgłasza 
zaginięcie siedmioletniej 
córki. 

21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 Spadkobiercy

- program rozrywkowy
01:00 Tuż przed tragedią
02:05 Interwencja

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:55 Generałowie
08:05 Franciszek - fi lm
09:55 Generałowie
10:05 Pan Wołodyjowski cz. I

- fi lm historyczny
11:30 Generałowie
11:40 Święto Wojska Polskie-

go 2017 - transmisja 
13:35 Generałowie
13:45 Pan Wołodyjowski cz. II
15:05 Generałowie
15:15 Natura w Jedynce 
15:40 Lista przebojów 

Jedynki
15:50 Generałowie
15:55 Czas honoru - serial TVP 
16:45 Generałowie
17:00 Teleexpress 
17:30 Lekkoatletyka
19:30 Wiadomości 
20:05 Memoriał 

Skolimowskiej

20:20 Karbala 
- dramat wojenny, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Krzysztof Łukasze-
wicz, wyk. Bartłomiej 
Topa, Antoni Królikowski, 
Hristo Shopov, Leszek 
Lichota, Michał Żurawski, 
Tomasz Schuchardt, 
Atheer Adel 

22:25 El Principe
- dzielnica zła - serial

23:20 Cud nad Wisłą
00:10 Z ciemności 

- zobaczyć świat 
-  dokumentalny 

00:35 Żelary 
- dramat, prod. Czechy, 
Słowacja, Austria, 2003, 
reż. Ondřej Trojan

03:10 Dom - serial TVP 
04:55 Zakończenie dnia

05:45 M jak miłość - serial TVP 
06:45 Synowie Gromu
07:15 Wielki napad na pociąg 

- fi lm sensacyjny, prod. 
Wielka Brytania, 1979 

09:15 Przepis na kataklizm 
- komedia, prod. USA, 
2003, reż. Harvey Frost, 
wyk. Leslie Ann Warren, 
Margo Harshman, John 
Larroquette 

11:00 Festiwal Kultury 
Kresowej 2017 - Koncert 
galowy - koncert 

12:10 Gwiazdy w południe 
- Siedmiu wspaniałych 
nadjeżdża 
- western, prod. USA, 
1972, reż. George McCow-
an, wyk. Lee Van Cleef, 
Stefanie Powers, Michael 
Callan, Mariette Hartley, 
Luke Askew 

14:00 Familiada - teleturniej 
14:50 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 

15:30 Znachor 
- dramat, 
prod. Polska, 1981

18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej 
20:05 Francuski pocałunek 

- komedia romantyczna, 
prod. USA, Wielka 
Brytania, 1995

22:10 Zaklinacz koni 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 1998

01:05 E = MC2 - komedia, 
prod. Polska, 2002, 
reż. Olaf Lubaszenko

02:50 Wielki napad 
na pociąg 
- fi lm sensacyjny

04:45 Zakończenie

05:35 Uwaga! 
- magazyn

06:05 Mango 
- telezakupy

07:10 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

07:50 Doradca smaku
08:00 Mamy Cię!
09:20 Legendy sowiego 

królestwa: Strażnicy 
Ga’Hoole - fi lm przy-
godowy, USA, Australia, 
2010, reż. Zack Snyder, 
wyk. Emily Barclay, Joel 
Edgerton, Anthony LaPa-
glia, David Wenham, Hugo 
Weaving, Sam Neill, Helen 
Mirren, Geoff rey Rush 

11:25 Wyspa Nim 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2008, reż. Mark 
Levin, Jennifer Flackett, 
wyk. Abigail Breslin, Jodie 
Foster, Gerard Butler, 
Michael Carman, Mark 
Brady 

13:35 Człowiek 
w żelaznej masce
- fi lm przygodowy, USA, 
Francja, 1998

16:25 Gwiezdny pył - fi lm 
przygodowy, USA, Wielka 
Brytania, 2007

19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
20:55 60 sekund - fi lm 

sensacyjny, USA, 2000
23:30 Zjawy - fi lm horror, USA
01:05 Pamiętniki wampirów 

- serial horror, USA 
02:10 Uwaga! - magazyn
02:35 Moc Magii 
03:55 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Scooby Doo i Brygada 
Detektywów

08:45 Oz: Wielki i potężny
11:30 Auta
16:10 Skarb narodów: 

Księga tajemnic
18:50 Wydarzenia 
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy 

20:10 Braveheart 
- Waleczne Serce

 Epicki obraz średniowiec-
znej Szkocji skoncen-
trowany wokół postaci 
Williama Wallace’a, 
patrioty walczącego przez 
całe życie o niepodległość 
swojej ojczyzny. Pełne 
pasji i rozmachu sceny bat-
alistyczne. 11 nominacji, 
5 Oscarów, w tym za fi lm 
roku, reżyserię i zdjęcia... 

23:55 Pod obserwacją

01:55 Bruce Wszechmogący
- komedia
Reporter, który narzekał 
nadmiernie na Boga, 
otrzymuje jego moc i 
przekona się, że nie łatwo 
jest rządzić światem.

04:20 Tajemnice losu
- program rozrywkowy

 Program emitowany na 
żywo, w którym znane 
wróżki udzielają porad 
widzom dzwoniącym 
do studia. W programie 
występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem, runami, 
numerologią, astrologią, 
jasnowidztwem. 

05:00 Disco Gramy
 - program rozrywkowy

prod. Polska

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura 
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Chuligan Literacki 
08:50 Którędy po sztukę 
09:00 Faustyna 

- fi lm biografi czny, 
prod. Polska, 1994

10:30 Eugeniusz Bodo 
 za winy niepopełnione 
- fi lm dokumentalny

11:30 Resortowe lato 
- Dorastanie - serial TVP 

13:50 100 pytań do... 
Wandy Rutkiewicz 

14:45 Tatarak - fi lm TVP 
15:30 Informacje kulturalne 
15:50 Przygody barona 

Munchausena 
- fi lm przygodowy

18:05 Zbrodnia Lorda Artura 
Saville’a - fi lm TVP

18:50 Portrety - Karski i 
władcy ludzkości 

20:00 Studio Kultura

20:20 Działa Navarony
- fi lm wojenny

23:00 Europa, Europa 
- Wół - dramat, 
prod. Dania, Szwecja, 
1991, reż. Sven Nykvist, 
wyk. Liv Ullmann

00:45 Oratorium Wołyńskie 
01:20 Studio Kultura 
01:35 Kino nocne - Balanga 

- dramat, reż. Łukasz 
Wylężałek, wyk. Jacek 
Pałucha, Paweł Fesołow-
icz, Jan Tesarz

03:05 Czarna suknia 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1967

04:05 Szostakowicz - człowiek 
o wielu twarzach 
- fi lm dokumentalny

05:15 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

05:45 To moje życie! 
- telenowela

06:45 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

07:45 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: O soli 
cenniejszej niż złoto 
- familijny

08:55 Bibliotekarz II: 
Tajemnice kopalni 
króla Salomona 
- familijny

10:50 Żelazny Jan 
- familijny

12:30 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Grające drzewko 
- familijny

13:55 Król Lew - animacja
15:50 Mumia: Grobowiec 

Cesarza Smoka 
- przygodowy

18:05 19 MNK na bis cz. 1 i 2
20:00 Wybuchowa para 

- fi lm akcji

22:05 Ted - komedia
John ma 35 lat 
i chce się wreszcie 
ustatkować. Cały czas 
na złą drogę sprowadza 
go jednak jego pluszowy 
miś, który ożył dzięki 
wypowiedzianemu 
w dzieciństwie życzeniu.

00:20 Żyleta 
- fi lm akcji

02:20 Ale numer! 
- program rozrywkowy

03:00 Biesiada 
na cztery pory roku

04:00 Menu na miarę 
- fabularny

04:25 Z archiwum policji
04:50 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:35 Szpital - program 
obyczajowy 

06:40 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

07:25 Mango telezakupy
09:00 Wojny magazynowe 

Teksas
09:30 Przeminęło z wiatrem 

- fi lm melodramat, USA, 
1939, reż. Victor Fleming, 
wyk. Clark Gable, Vivien 
Leigh, Olivia de Havilland, 
Leslie Howard, Thomas 
Mitchell, Barbara O’Neill, 
Hattie McDaniel, Butterfl y 
McQueen, Victor Jory, Eve-
lyn Keyes, Ann Rutherford 

14:05 Dżungla - fi lm komedia, 
USA, Kanada, 2006, reż. 
Steve “Spaz” Williams, 
wyk. Kiefer Sutherland, 
James Belushi, Eddie 
Izzard, Janeane Garofalo, 
William Shatner 

15:45 Areszt domowy - fi lm 
rodzinny, USA, 1996

17:50 Prosto w serce 
- komedia, USA, 2007, reż. 
Marc Lawrence, wyk. Hugh 
Grant, Drew Barrymore

20:00 Świadek 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1985, reż. Peter Weir, 
wyk. Harrison Ford, Kelly 
McGillis, Josef Sommer, 
Lukas Haas, Danny Glover, 
Viggo Mortensen 

22:20 Pula śmierci 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1988, reż. Buddy Van Horn, 
wyk. Clint Eastwood, 
Patricia Clarkson, Liam 
Neeson, Evan C. Kim, 
David Hunt

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

06:00 Królestwo małp. 
Brat przeciw bratu

07:00 Klub przyjaciół 
Myszki Miki

07:30 Kacper i przyjaciele
08:00 Klub przyjaciół 

Myszki Miki
08:30 Kacper i przyjaciele
09:00 Dzwoneczek 

i uczynne wróżki
10:40 Czarownice z Oz
12:25 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
13:25 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

14:30 Czarownice z Oz 
16:20 Przeznaczenie 

Wikinga
18:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Impas 
- thriller

 Nastoletnia Bird, 
odwiedzając grób swoich 
rodziców w rocznicę 
ich śmierci, staje się 
świadkiem ataku płatnego 
mordercy, Sade’a, na ucz-
estników odbywającego 
się nieopodal pogrzebu. 

22:50 Niewygodny świadek
 Kapitan Strong kolejny raz 

zostaje wezwany przez 
tajne służby Jej Królewsk-
iej Mości do wykonania 
zadania specjalnego. 

00:45 Sekrety Sąsiadów
01:45 Interwencja
02:35 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska
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05:15 Telezakupy
05:50 Przybyli ułani 

- fi lm TVP, prod. Polska, 
2005, reż. Sylwester 
Chęciński, wyk. Zbigniew 
Zamachowski, Kinga Preis

07:00 Natura w Jedynce 
- Otchłań żółwia 
- fi lm dokumentalny 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Notacje - Edward Kossoy. 

Z łagrów do Armii Anders
08:35 Elif - serial, prod. Turcja
09:30 Wspaniałe stulecie 

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

jowy, prod. USA, 1995 
11:25 Obserwator 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce - Leg-

wany morskie z Galapagos 
- fi lm dokumentalny

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

Vafi disa 
- magazyn 

15:45 Lista przebojów 
Jedynki

15:55 Czas honoru - serial TVP 
16:50 Fundusze Europejskie
17:00 Teleexpress 
17:30 Komisariat - serial TVP 
17:55 Jaka to melodia? 
18:40 Zraniona miłość 
19:30 Wiadomości 
20:05 Strzegom 2017
20:20 Mroczna przyjaźń 
22:00 El Principe 

- dzielnica zła - serial
22:50 Droga wodna 

niestrzeżona
23:55 Bezmiar sprawiedli-

wości - dramat

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Ostatni Żyd z Góry 
Kalwarii

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 TVP 
12:30 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
13:50 Włoska kuchnia jak 

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

14:20 Afryka od kuchni 
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 

20:05 Kino relaks 
- Igraszki losu 
- komedia romantyczna, 
prod. USA, 2001 

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

fabularyzowany TVP 
00:35 Zaklinacz koni 

- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 1998, reż. 
Robert Redford, wyk. 
Robert Redford, Kristin 
Scott Thomas, Sam Neill

03:30 Świat bez tajemnic 
- Casa Blanca - fi lm 
dokumentalny 

04:35 Świat bez tajemnic 
- Rap, czyli jak zostać 
milionerem - fi lm doku-
mentalny, prod. Francja, 
2013, reż. Gael Cabouot 

05:40 Zakończenie dnia

05:35 Uwaga! - magazyn
06:05 Mango - telezakupy
07:10 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
07:50 Doradca smaku 

- Smażony indyk 
08:00 19 + 
08:35 Druga szansa - serial
09:35 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:35 Ukryta prawda
11:35 Szpital - program 

obyczajowy 
12:35 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
13:40 W-11 Wydział Śledczy
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Dom marzeń 
- program obyczajowy

21:55 Wydział 
pościgowy 
- fi lm sensacyjny
USA, 1997, reż. Stuart 
Baird, wyk. Tommy Lee 
Jones, Wesley Snipes, 
Robert Downey Jr., Joe 
Pantoliano, Daniel Roe-
buck, Kate Nelligan, Tom 
Wood, Irene Jacob 

00:35 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:35 Wybrani 
- serial, USA 

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

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Trudne sprawy
08:50 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny prod. 
Polska

09:50 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

10:50 Małolaty
 Marcel Kowalik przeprow-

adził się z rodzicami do 
Warszawy ze Śląska. 

11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
13:50 Słoiki
 Kasia przyjechała do 

Warszawy, bo wie, że tylko 
tu jest w stanie zmienić 
swoje życie. 

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 

20:40 Bruce Wszechmogący
- komedia 

 Bruce słynie z zabawnych 
reportaży kręconych dla 
lokalnej telewizji, które 
cieszą wszystkich poza 
nim. Ma także śliczną 
dziewczynę Grace, która 
kocha go mimo wszystkich 
jego wad. Zwolniony z 
pracy w najgorszym dniu 
swojego życia, Bruce 
ośmiela się czynić wyrzuty 
samemu Bogu.

22:50 Hot Shots II
00:45 Ruby Sparks
02:50 Tajemnice losu
 Znane wróżki udzielają 

porad widzom dzwonią-
cym do studia.  

05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy

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

- Wacław Szpakowski 
08:10 Wydarzenie aktualne
08:45 Jak to jest być 

moją matką 
- fi lm krótkometrażowy, 
prod. Polska, 2007, 
reż. Norah McGettigen, 
wyk. Iza Kuna

09:35 Ostatni blues - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
Węgry, Włochy, 2002

11:30 Resortowe lato 
- Dorastanie - serial TVP 

13:55 Godzina szczerości
14:40 Dzień wielkiej ryby 

- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 1996, reż. Andrzej 
Barański, wyk. Jan Peszek

16:05 W kogo ja się 
wrodziłem? - fi lm TVP

17:10 Nienasyceni - magazyn 
17:35 Eurokultura - magazyn 

18:00 Ostatni blues
- fi lm obyczajowy

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

- Dziedzictwo 
Shakespeare’a

21:15 Wieczór kinomana - 
Wstęp do fi lmu - Zawieście 
czerwone latarnie 

21:20 Wieczór kinomana 
- Zawieście czerwone 
latarnie - dramat

23:40 Studio Kultura 
23:50 Alfabet Polskiego 

Performance - magazyn 
00:35 Kino nocne - Wszystko co 

kocham - fi lm obyczajowy, 
prod. Polska

02:15 Informacje kulturalne 
02:35 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu

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

17:35 Gwiazdy 
lombardu - reality show

20:00 Patrol
- fi lm akcji
Doświadczony ratownik 
bierze pod swoje skrzydła 
młodego, zbuntowanego 
adepta, którego zachow-
anie ma związek z trau-
matyczną przeszłością.

22:50 Nędzne psy 
- fi lm akcji

01:00 American Horror 
Story: Sabat 
- fabularny

02:00 Ale numer! 
- program rozrywkowy

02:35 Taki jest świat 
03:30 Biesiada 

na cztery pory roku
- program rozrywkowy
prod. Polska

04:45 Z archiwum policji
05:10 Twój Puls

05:15 Ukryta prawda 
- 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, 
prod. USA 

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Wierny ogrodnik 
- fi lm sensacyjny, Wielka 
Brytania, Niemcy, 2005, 
reż. Fernando Meirelles, 
wyk. Ralph Fiennes, 
Rachel Weisz, Hubert 
Koundé, Bill Nighy, Archie 
Panjabi

22:50 Magazyn UEFA 
Champions League  

23:55 Priscilla: Wyprawa 
po wolność 
- fi lm dokument, Australia, 
2015, reż. Alex Barry, 
Paul Clarke, wyk. Terence 
Stamp, Hugo Weaving, 
Guy Pearce 

01:15 Kult - fi lm dokument, 
Wielka Brytania, 2014

02:25 Moc Magii 
04:35 Druga strona medalu 
05:05 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 

- serial kryminalny
13:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Twoja na zawsze
17:00 Hawaje 5-0 

- serial kryminalny
 Główny bohater, detektyw 

Steve McGarrett, to 
utalentowany i zasłużony 
ofi cer sił specjalnych 
marynarki, który przeszedł 
do pracy w policji. 

18:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

 Do mieszkania Zielińskie-
go przychodzi przed pracą 
Madzia. Szymon nie spał 
całą noc.

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Skaza
 Zwolniony z więzienia 

John Brickner, chce 
rozpocząć uczciwe życie 
- pragnie także odkupić 
swoje winy pomagając 
krewnym mężczyzny, 
którego kiedyś zabił - 
zamierza im przekazać 250 
tys. dolarów. 

23:10 Śmierć na 1000 
sposobów

00:05 Spadkobiercy
- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL TVP KOMEDIA PROGRAM OBYCZAJOWY SERIAL KRYMINALNY KOMEDIA FILM AKCJI KOMEDIA FILM AKCJI

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

czwartek 17 sierpnia

05:20 Telezakupy
05:55 Dr Quinn - serial 
06:55 Natura w Jedynce - Leg-

wany morskie z Galapagos
08:00 Wiadomości 
08:15 Pogoda poranna 
08:20 Notacje - Marian Kocini-

ak. Przygoda z fi lmem 
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 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Smaki polskie 
12:50 Natura w Jedynce 

- Skarby natury na Kubie 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Teo - ria smaku Teo 

Vafi disa - magazyn 
15:45 Lista przebojów 

Jedynki

15:55 Czas honoru 
- serial TVP 

17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 Komisariat - serial TVP 
17:55 Jaka to melodia?
18:40 Zraniona miłość 

- serial, prod. Turcja, 2016 
19:30 Wiadomości 
20:05 Strzegom 2017
20:20 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
21:15 Sprawa dla reportera 
22:10 Sekundy, które 

zmieniły życie - reportaż 
22:30 Uwikłani - serial 
23:30 ARAM - dokumentalny
00:35 Mroczna przyjaźń 

- thriller, prod. Kanada
02:20 Sprawa dla reportera 
03:15 Strachy - serial TVP 
04:35 Notacje

05:55 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 
11:25 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:30 Tysiąc i jedna noc 

- serial obyczajowy
13:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
13:50 Zaufaj mi, jestem 

lekarzem, prod. Wielka 
Brytania, 2014 

14:50 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 Kabaret Moralnego 

Niepokoju

21:25 Jak w czeskim fi lmie 
- Jak wyrwać ząb wielo-
rybowi - komedia, prod. 
Czechosłowacja, 1977, reż. 
Marie Polednakova, wyk. 
Jana Preissova, Tomas 
Holy, Frantisek Nemec

23:00 Raj na ziemi 
- komedia, prod. USA, 
2012, reż. David Wain, 
wyk. Jennifer Aniston, 
Paul Rudd

00:50 Francuski pocałunek 
- komedia romantyczna, 
prod. USA, Wielka Bryta-
nia, 1995, reż. Lawrence 
Kasdan, wyk. Meg Ryan

02:50 Art Noc: Bovska 
03:55 Licencja 

na wychowanie 
- serial obyczajowy 

05:00 Zakończenie dnia

05:35 Uwaga! - magazyn
06:05 Mango - telezakupy
07:10 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
07:50 Doradca smaku 

- Kremowa zupa z 
ziemniaków i jabłek  

08:00 19 + 
08:35 Druga szansa 

- serial, Polska 
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 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
20:55 Kuchenne rewolucje 
21:55 Indiana Jones 

i świątynia zagłady 
- fi lm przygodowy, USA, 
1984, reż. Steven Spiel-
berg, wyk. Harrison Ford 

00:20 60 sekund 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2000

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 

- serial kryminalny prod. 
Polska

09:50 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

10:50 Małolaty
11:50 Na ratunek 112
12:50 Trudne sprawy
 W Bydgoszczy mieszka 

23-letnia Lucyna Zaremba. 
Kobieta musi odsiedzieć 
3,5-letnią karę pozbawie-
nia wolności z powodu 
dokonanego przez 
nią rabunku i dlatego 
zdecydowała się oddać 
do adopcji swoją córeczkę 
Emmę. 

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

 

16:40 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska

17:40 Trudne sprawy
 Robert Bratniak i jego 

żona, Kamila przyjaźnią 
się z sąsiadką Luizą Ma-
chońską. Luiza zakochuje 
się w Robercie i robi się 
coraz bardziej natrętna. 
Prawie codziennie 
odwiedza Bratniaków pod 
różnymi pretekstami i 
pisze listy miłosne 
do Roberta. 

18:50 Wydarzenia 
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy 
prod. Polska

20:10 Pamiętnik księżniczki: 
Królewskie zaręczyny

22:40 Disco pod gwiazdami

07:00 Teledyski
07:20 Afi sz kulturalny
07:50 Studio Kultura 

- Rozmowy
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Dezerterzy - Maciej 

Cieślak - rozmowa 
08:50 Diabeł - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1985
09:35 Wielki bieg - dramat, 

prod. Polska, 1987
11:30 Resortowe lato 

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

- Jerzego Kukuczki 
14:40 Powinowactwo - dra-

mat, prod. Polska, 1984
15:40 Informacje kulturalne 
16:10 Wielki bieg - dramat, 

prod. Polska, 1987, 
reż. Jerzy Domaradzki

18:05 Świat w dokumencie 
- Niebo i lód - fi lm 

19:40 Teraz animacje! 
- Do Santiago - fi lm 

20:00 Studio Kultura

20:20 Filmy, które zmieniły 
Amerykę - Tootsie 
- komedia, prod. USA, 
1982, reż. Sydney Pollack

22:25 Klasyka polskiego 
dokumentu - O świcie 
i przed zmierzchem 
- fi lm dokumentalny

23:30 Studio Kultura
23:45 Kino nocne - Stepy 

- dramat, prod. Polska, 
Belgia, 2010

01:20 Stan posiadania 
- dramat, prod. Polska, 
1989, reż. Krzysztof Zanus-
si, wyk. Krystyna Janda

03:10 Eurokultura 
- magazyn 

03:30 Nienasyceni 
- magazyn 

04:00 Teledysk
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
pecjalny
- 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 Blondynka w koszarach 

- komedia

22:00 Wybuchowa para 
- fi lm akcji
Agent Roy wplątuje atrak-
cyjną June w niebezpiec-
zną intrygę. Razem muszę 
uciekać przed ścigającymi 
ich terrorystami.

00:05 Nędzne psy 
- fi lm akcji

02:20 Ale numer! 
- program rozrywkowy

03:00 Biesiada 
na cztery pory roku

03:25 Na jedwabnym 
szlaku

03:50 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:25 Na jedwabnym szlaku
04:50 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:20 Ukryta prawda 
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 Legenda telewizji II:
Kontynuacja 
- komedia
USA, 2013, reż. Adam 
McKay, wyk. Will Ferrell, 
Steve Carell, Paul Rudd, 
David Koechner, Christina 
Applegate, Dylan Baker, 
James Marsden, Greg 
Kinnear, Harrison Ford 

22:25 Kości - serial, USA 
23:30 Powrót Batmana 

- fi lm przygodowy, 
USA, 1992, reż. Tim Bur-
ton, wyk. Michael Keaton, 
Danny DeVito, Michelle 
Pfeiff er

02:00 Moc Magii 
04:10 Druga strona 

medalu 
- talk show 

05:10 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 

- serial kryminalny
13:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

- serial kryminalny
18:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Bez odwrotu
- fi lm akcji
Jason interesuje się 
wschodnimi sztukami 
walki. Gdy przyjaciel 
popada w konfl ikt 
z gangiem, chłopak 
go ratuje.

23:00 Śmierć na 1000 
sposobów

23:55 Spadkobiercy
- program rozrywkowy

 Ciężkie czasy nadeszły 
dla magnata, miliardera 
- Jonathana Owensa. Jego 
niegdyś potężne szklane 
imperium okazało się 
kolosem na glinianych 
nogach i - pod wpływem 
światowego kryzysu 
- rozpadło się.

01:00 Przerwa techniczna

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Wspomnienia, 
podziękowania, 
odznaczenia. 
Sportowcy, działacze 
i goście LKS 
Mirostowiczanka 
z Mirostowic 
Dolnych świętowali 
siedemdziesięciolecie 
zorganizowanej 
piłki nożnej w swojej 
miejscowości
Nie do uwierzenia jest to, że 
w Mirostowicach Dolnych kiedyś 
funkcjonowały dwa kluby spor-
towe. Duże zakłady ceramiczne 
i kopalnia mogły finansować sport 
w niewielkiej miejscowości. Te 
czasy raczej nie wrócą, a dzisiaj 
działacze klubu muszą krok po 
kroku, systematycznie starać się 
o utrzymanie i rozbudowę nie-
zbędnej do treningów i rozgrywek 
infrastruktury. Problemem jest 
jednak brak młodych ludzi, którzy 
chcieliby grać. Jedni wyjechali 
za pracą, inni nie chcą trenować, 
nie mając za to gratyfikacji finan-
sowej. Ale nadzieja nie gaśnie. 
Tradycja zobowiązuje, a działa-
cze patrzą w przyszłość. Kolejne 
siedemdziesiąt lat na horyzoncie.

Paweł Skrzypczyński

PIŁKA NOŻNA 70 lat klubu piłkarskiego

Mirostowiczanka 
z tradycjami

Pamiątkową tablicę odsłonili: Robert Skowron, prezes Lubuskiego Związku Piłki Noż-
nej i wójt Gminy Żary Leszek Mrożek fot. Paweł Skrzypczyński

Jan Lipiński grał na pozycji pomocnika i napastnika, a Kazi-
mierz Chowaniec na pozycji napastnika. Grali w klubie  
w latach 1976 - 1982 fot. Paweł Skrzypczyński

Drużyna oldboyów jak za dawnych lat fot. Paweł Skrzypczyński

Na uroczystości nie brakowało piłkarzy i działaczy, którzy tworzyli historię klubu
fot. Paweł Skrzypczyński
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Maciej Szafrański nie dość, że przygotował, to cały czas czu-
wał nad grochówką fot. Paweł Skrzypczyński

Pamiątkowa tablica została umieszczona na głazie, tuż obok 
klubowej szatni fot. Paweł Skrzypczyński

Edward Chowaniec, lewoskrzydłowy Mirostowiczanki, grał  
w klubie w latach 1958-1969 fot. Paweł Skrzypczyński

Srebrną Odznaką Honorową PZPN odebrał Bolesław Macie-
jewski. Grał w latach 50-tych na pozycji prawego obrońcy 
w Budowlanych i Górniku, a po fuzji w Mirostowiczance  
fot. Paweł Skrzypczyński

Obecni piłkarze Mirostowiczanki tworzą historię klubu fot. Paweł Skrzypczyński

Andrzej Smoliński, prezes klubu nie ukrywał satysfakcji
fot. Paweł Skrzypczyński

Odznaczenia 
Polski Związek Piłki Noż-
nej w Warszawie wyróż-
nił Srebrną Odznaką 
Honorową PZPN Panów: 
Jana Brukiewę, Edwarda 
Chowańca, Bolesława 
Maciejewskiego, Zenona 
Radojewskiego 
oraz Brązową Odznaką 
Honorową PZPN Pana 
Waldemara Sawickiego
Lubuski  Zarząd Pił-
ki Nożnej uhonorował 
za wybitne osiągnięcia 
w rozwoju piłki nożnej 
medalem Pana Grzego-
rza Molińskiego 

Uchwałą Prezydium Lu-
buskiego Związku Piłki 
Nożnej Złotą Odznaką 
za zasługi dla piłkar-
stwa lubuskiego zostali 
odznaczeni:
Józef Brukiewa
Kazimierz Brukiewa
Jan Kubiszyn
Zbigniew Maziarz

Andrzej Smoliński
Zbigniew Zarycki

Uchwałą Prezydium Lu-
buskiego Związku Piłki 
Nożnej z Srebrną Od-
znaką za zasługi dla 
piłkarstwa lubuskiego 
zostali odznaczeni:
Robert Drąg
Krzysztof Marcinkiewicz
Julian Olszewski
Jarosław Podhajny

Uchwałą Prezydium Lu-
buskiego Związku Piłki 
Nożnej Brązową Odzna-
ką za zasługi dla piłkar-
stwa lubuskiego zostali 
odznaczeni:
Honorata Galach
Małgorzata Jeziorska
Żaneta Lochyńska
Marzena Nawój
Ewelina Śróbka
Amanda Olszewska
Leszek Chowaniec
Damian Majcher
Przemysław Pawlak
Jerzy Zygmuntowicz

Krótka historia starego klubu
LKS Mirostowiczanka Mirostowice Dolne powstał 
na bazie swoich dwóch poprzedników, działających 
w latach 40-tych i 50-tych na terenie wsi. 27 lutego 
1947 roku założono przy Zakładach Ceramicznych, 
Klub Sportowy Budowlani, w którym oprócz piłki 
nożnej uprawiano też tenis stołowy i brydż sporto-
wy. Pierwszym prezesem klubu został Aleksander 
Bókwarów, po nim obowiązki przejął Edward Graj-
car. Trenerem piłkarzy był w owym czasie Stanisław 
Błahut. Drużyna grająca w ówczesnej klasie C, 
awansowała w 1954 roku do klasy B. Wcześniej, 
bo w 1953 roku przy kopalni węgla brunatnego 
„Henryk” powstał Klub Piłkarski Górnik, którego 
prezesem wybrano Zygmunta Hawro. W roku 1956 
doszło do połączenia obu klubów w jeden i przyjęcia 
funkcjonującej do dziś nazwy LKS Mirostowiczanka 
Od roku 1957 sekretarzem klubu, a w latach 1964-
1979 jego prezesem był Jerzy Różycki, którego 
zasługi dla mirostowickiego klubu są nieocenione. 
W połowie 1979 roku prezesem Mirostowiczanki 
wybrano Grzegorza Molińskiego, pełniącego tę 
funkcję do stycznia 2003 roku, z dwuletnią przerwą 
na prezesurę Stanisława Brukiewy. 

Obecnie funkcję prezesa sprawuje Andrzej 
Smoliński.
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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

Włodzimierza, Zuzanny
Dzień Konserwatora Zabytków

Lecha, Klary
Międzynarodowy Dzień Młodzieży

Diany, Hipolita, Kasjany
Międzynarodowy Dzień Osób 
Leworęcznych

Maksymiliana, Euzebiusza
Dzień Energetyka

Miriam, Stefana, Marii
Święto Wojska Polskiego, 
Wniebowzięcie NMP

Rocha, Diomedesa
Międzynarodowy Dzień Zagrychy

Jacka, Anity
Dzień Pozytywnie Zakręconych

Z KALENDARZA DYŻURY APTEK INFORMACJE - IMPREZY - WYDARZENIA

AUTOREKLAMA

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

ŻAGAŃ - DYŻURY CAŁODOBOWE
11.08 - Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Sło-
wiański 14
12.08 -  Apteka „Pod Cisami”, ul. Kochanow-
skiego 10b
13.08 - Apteka „Europejska”, ul. Ks. Żaganny 23
14.08 - Apteka „Dbam o zdrowie” (Tesco)  
ul. Reymonta 2
15.08 - Apteka „W Rynku”, ul. Rynek 10
16.08 - Apteka „Medea”, ul. Świerkowa 1
17.08 - Apteka „Prima”, ul. Szprotawska 43b
LUBSKO
11–13.08 Apteka „Słoneczna”, ul. XX-lecia 
PRL 87
14-17.08 Apteka „Na Dobre i Na Złe”, ul. Po-
pławskiego 1
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

11.08

12.08

13.08

14.08

15.08

16.08

17.08

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 

REGION KOŁO TURYSTYKI 
AKTYWNEJ PTTK
 „RYŚ” W ŻARACH 
ORGANIZUJE WYJAZD NA 
„MADAGASKAR”
W niedzielę, 3 września, wszyscy zainte-
resowani: dzieci, młodzież i dorośli będą 
mogli wybrać się na musical „Madagaskar” 
do Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz na 
wycieczkę po starym mieście. Organizatorzy 
z PTTK „RYŚ” gwarantują dobrą zabawę. 
Wyjazd: o godz. 8.00, 3 września, pl. St. 
Wyszyńskiego w Żarach. Powrót do Żar, 
ok. godz. 20.00 tego samego dnia. Koszt: 
członkowie PTTK 115 zł, niezrzeszeni 120 
zł.Zapisy i wpłaty przyjmuje: Biuro Oddziału 
PTTK w Żarach, pl. St. Wyszyńskiego 11, 
we wtorki i czwartki w godz. 12-14. tel. 68-
374-2460 i 606-831-632 oraz Skarbnik Koła 
- Włodzimierz Dworski w czasie i miejscu 
ustalonym telefonicznie tel. nr 604-098-737.
Ubezpieczenie: członkowie PTTK z opłaco-
nymi składkami za 2017 r. są ubezpieczeni, 
pozostali ubezpieczają się we własnym 
zakresie. Ilość miejsc ograniczona. O uczest-
nictwie decyduje kolejność wpłat. Uwaga! 
Organizatorzy zapewniają opiekę dla osób 
niepełnoletnich.

ŻARY MOBILNE 
LABORATORIUM ZBADA 
POWIETRZE
W ramach współpracy Urzędu Miejskiego 
w Żarach z Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  
w piątek, 11 sierpnia, na żarskie ulice wy-
jedzie specjalistyczny samochód. Specjali-
styczny samochód z zielonogórskiego WIOŚ 
będzie około godz. 10.00 na żarskim rynku.
Laboratorium Mobilne umożliwia: au-
tonomiczne monitorowanie powietrza  
w otoczeniu, wykrywanie gazów, alarmo-
wanie za pomocą sygnałów wzrokowych  

i dźwiękowych, identyfikowanie wykrytych 
substancji, wyświetlanie ich nazw oraz 
prezentowanie w formie graficznej stężenia 
zmierzonej substancji.
Mobilna stacja pomiarowa będzie badała 
powietrze we wskazanych wcześniej miej-
scach pod kątem substancji chemicznych  
i toksycznych w nim zawartych. Żarski Urząd 
Miasta planuje kolejne mobilne badania na 
terenie całego miasta w miesiącach: wrze-
sień, październik, listopad, grudzień br.

ŻARY DZIEŃ ŻOŁNIERZA 
I 97. ROCZNICA BITWY 
WARSZAWSKIEJ
Zarząd Stowarzyszenia 42. Pułku Zmecha-
nizowanego i 11. Brygady Zmechanizowa-
nej oraz Zarząd kresowego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego im. Orląt 
Lwowskich zapraszają na Dzień Żołnierza  
i 97. Rocznicę Bitwy Warszawskiej. Uroczysto-
ści zaplanowane są we wtorek, 15 sierpnia.
Program:
godz. 10:00 - Msza św. w intencji Żołnierzy 
i Wojska Polskiego z udziałem pocztów 
sztandarowych Organizacji Pozarządowych, 
kościół pw. św. Józefa Oblubieńca
godz. 11:00 - złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy przed pomnikiem Żołnierza Polskie-
go, plac przy kościele
godz. 12:30 - złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy na Grobie Polskiego Oficera Edmun-
da Polańskiego z I Armii Wojska Polskiego 
- kwatera nr 306 na cmentarzu Żołnierzy 
Radzieckich, ul. Domańskiego
godz. 13:00 - modlitwa i złożenie kwiatów 
na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na 
grobach kolegów, Cmentarz Komunalny
 Po uroczystościach, spotkanie koleżeńskie 
w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego, 
pl. Kardynała Wyszyńskiego 2, spotkanie 
z ppłk. rez. Stanisławem Jankowskim - 
„Wspomnienia żołnierskie”, prezentacja 
multimedialna, poczęstunek.
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W KINIE I W TEATRZE

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

VALERIAN I MIASTO TYSIĄCA PLANET (akcja/sci-fi)
od 11.08 do 14.08 oraz 16.08 i 17.08: (2D DUB) – godz. 15:30; 15.08: 3D 
DUB) – godz. 18:00

ANABELLE. NARODZINY ZŁA (horror)
od 04.08 do 07.08 oraz 09.08 i 10.08 – godz. 20:00, 08.08 – godz. 21:00 

CZERWONY ŻÓŁW (akcja/thriller)
15.08 – godz. 19:00

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

MROCZNA WIEŻA (fantasy/horror)
od 11.08 do 17.08: (2D NAP) – godz. 13:50, 16:00, 18:10, 20:20, 22:30 

VALERIAN I MIASTO TYSIĄCA PLANET (akcja/sci-fi)
od 11.08 do 17.08: (2D DUB) – godz. 13:20, 16:10; (3D DUB) – godz. 11:50, 
17:30; (2D NAP) - godz. 19:00, 21:50; (3D NAP) - godz. 14:40, 20:20

ANABELLE. NARODZINY ZŁA (horror)
od 11.08 do 17.08: (2D NAP) – godz. 11:00, 15:00, 17:20, 19:40, 22:00

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

TEATR NIECZYNNY. 
PRZERWA WAKACYJNA DO WRZEŚNIA.

M
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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
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