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Po jakimś czasie okazało 
się, że szkoła tańca stała się 

w pewnym sensie biurem 
matrymonialnym.

Cezary Drzewiecki
instruktor i właściciel studia tańca z Żar

AKTUALNOŚCI

REKLAMA REKLAMA

REGION Sezon 
grzewczy 
lada moment 
ruszy pełną 
parą, a mimo 
to niektórzy 
zapominają 
o przeglądach 
i czyszczeniu 
kominów.

Z dnia na dzień będzie już 
coraz zimniej. Krótsze dni 
to mniej słońca nawet jeśli 
jest pogodnie, a co za tym 
idzie, coraz mocniej bę-
dziemy dogrzewać domy 
i mieszkania.

-  A p e l u j e m y  d o 
właścicieli ,  zarządców 
i użytkowników, aby dba-
li o przeglądy instalacji 

kominowych, przewodów 
dymowych i spalinowych - 
mówi bryg. Grzegorz Lisik 
z komendy powiatowej 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Żarach. - Generalnie 
chodzi o usuwanie sadzy.

Jak się okazuje, nie 
można tego bagatelizo-
wać, bo może dojść do 
tragedii, a w najlepszym 
przypadku do sporych strat 
finansowych spowodowa-
nych przez pożar i akcję 
gaśniczą.

 
Były już pierwsze 
pożary
W tym sezonie strażacy 
wyjeżdżali już do pożarów 
spowodowanych zapale-
niem sadzy w kominach. 
Pamiętajmy, że taki pożar 
oraz akcja gaśnicza mogą 

spowodować późniejszą 
konieczność wykonania 
nawet drogich prac remon-
towych. Strażacy jednak 
nie będą się zastanawiać, 
czy właściciel posiada 
ubezpieczenie domu. Ich 
zadaniem jest jak najszyb-
sze ugaszenie ognia.

Po takim zdarzeniu 
posiadacz polisy może 
zwrócić się do swojego 
ubezpieczyciela o wypłatę 
odszkodowania. Ale uwaga 
- można spotkać się z od-
mową. Brak aktualnego 
zaświadczenia o przeglą-
dzie i czyszczeniu komina 
może stać się podstawą 
do nie uznania wniosku 
o odszkodowanie. W tej 
sytuacji nie pozostanie nic 
innego, jak pokrycie strat 
z własnej kieszeni.

Tlenek węgla równie 
groźny
Nie w pełni drożny komin, 
czy niesprawny piec. poza 
zagrożeniem zapalenia 
sadzy, zakłócają również 
procesy spalania. Słaby 
ciąg w kominie sprawia, że 
dym i spaliny nie są wycią-
gane na zewnątrz i mogą 
się cofać. W ten sposób 
podtruwamy się na własne 
życzenie.

- Kolejny problem 
związany z zaczadzeniami, 
to niewłaściwy stan wen-
tylacji i zasłanianie kratek 
wentylacyjnych - mówi 
bryg. Lisik. - Odgrywają 
one bardzo istotną rolę, 
jeśli chodzi o nasze bezpie-
czeństwo. 

Andrzej Buczyński

Pierwsze kominy już płonęły

Ogień jest źródłem ciepła, tak bardzo potrzebnego zimą, jed-
nak trzeba się z nim bezpiecznie obchodzić, aby nie spowodo-
wać tragedii. W kolejnych miesiącach pożary i zaczadzenia 
będą się zdarzać coraz częściej fot. Andrzej Buczyński
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Jeśli zagrożone 
będzie życie 
ludzkie, to 
strażacy nie będą 
zważać na to, jak 
drogi samochód 
tarasuje im 
przejazd. 
Najważniejsza 
rzecz, to uratować 
człowieka.

Samochodów przybywa. Nie 
da się tego nie zauważyć, 
szczególnie w dużych sku-
piskach ludzkich, jakimi są 
blokowiska. Na parkowanie 
wykorzystuje się każdy cen-
tymetr powierzchni. Każdy 
najchętniej postawiłby swoje 
auto przed drzwiami, albo 
chociaż pod oknem. A z tym 

coraz trudniej.
Wyobraźmy sobie sy-

tuację, że z okna na czwartym 
piętrze krzyczy dziecko. Całe 
mieszkanie już płonie, a naj-
szybszą drogą ewakuacji jest 
strażacka drabina. Niestety 
duży, specjalistyczny wóz nie 
może podjechać do bloku, bo 
ulice i chodniki zastawione 
są przez parkujące - często 
niezgodnie z przepisami - 
auta. Zapewne rodzic takiego 
dziecka nie miałby żadnych 
zahamowań, żeby wielką 
strażacką ciężarówką siłą uto-
rować sobie drogę. Postawmy 
się więc na miejscu strażaków. 

Zastanów się, gdzie 
parkujesz
- Jeżeli na drogach dojaz-
dowych stoją samochody, 
których kierowcy ignorują najczęściej zakaz zatrzy-

mywania się, uniemożliwia 
nam to dotarcie do miejsca 
zdarzenia - mówi bryg. Grze-
gorz Lisik, rzecznik prasowy 
Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Żarach. - Musimy szukać 
alternatywnych dróg dojaz-
du, ale to są kolejne cenne 
minuty, zanim rozpocznie-
my działania ratowniczo-
-gaśnicze.

S t r a ż a c y  a p e l u j ą 
o przestrzeganie zasad par-
kowania i nieutrudnianie im 
pracy. Zastawianie służbom 
ratowniczym dróg potrzeb-
nych do jak najszybszego 
dotarcia do potrzebującego 
pomocy, może skończyć się 
tragicznie. Warto pamiętać, 
że pożary nie będą czekać 
na porę dzienną, kiedy więk-
szość mieszkańców wyjedzie 
do pracy i żaden samochód 
nie będzie już przeszkadzał. 
To dzieje się także w nocy.

Przesuną pojazd siłą
Strażacy mają prawo utoro-
wać sobie drogę do miejsca 
zagrożenia.

- W sytuacji koniecz-
nej będziemy musieli z tego 

prawa skorzystać poprzez 
siłowe usunięcie pojazdu - 
mówi bryg. Lisik. - Należy 
liczyć się z uszkodzeniami 
takiego samochodu, jednak 
wolelibyśmy z takich roz-

wiązań nie korzystać.
Zapewnienie dróg po-

żarowych należy do właści-
cieli, zarządców lub użyt-
kowników obiektów. Należy 
je wytyczyć, odpowiednio 
oznakować i utrzymywać 
w odpowiednim stanie, czy-
li na przykład odśnieżać 
w okresie zimowym. Zdarza 
się, że oprócz źle zaparko-
wanych aut, drogi dojaz-
dowe blokowane są przez 
kontenery śmietnikowe za-
mawiane na czas większych 
remontów. Trzeba pamiętać, 
że nie można ich stawiać 
gdzie popadnie.

Często można zauwa-
żyć kable biegnące między 
budynkami - z okna do 
okna, na różnych piętrach. 
Strażacy podczas akcji nie 
będą sprawdzać, kto i w ja-
kim celu je sobie pociągnął. 
Podczas akcji sprzęt straża-
cki zwyczajnie je pozrywa.

Andrzej Buczyński

AKTUALNOŚCI

REKLAMA REKLAMA AUTOREKLAMA

REGION Samochody tarasują drogę strażakom

Przejadą za wszelką cenę

Ulica Kurpińskiego w Żarach. Bardzo często znalezienie tu wolnego miejsca parkingowego 
graniczy z cudem. Niektórzy kierowcy decydują się na parkowanie niezgodnie z przepisami 
fot. Andrzej Buczyński

W przypadku pożaru śmietnika, tak zaparkowany samo-
chód może spłonąć fot. Andrzej BuczyńskiTaki specjalistyczny pojazd potrzebuje miejsca, aby swobodnie 

dojechać i działać na miejscu zdarzenia fot. Andrzej Buczyński

bryg. Grzegorz Lisik, 
rzecznik prasowy KP 
PSP Żary
- Apeluję o rozwagę i nie 
pozostawianie aut przy 
śmietnikach. W ostat-
nich miesiącach mie-
liśmy plagę podpaleń 
śmietników i taki pożar 
może rozprzestrzenić się 
na pobliskie samochody.

fot. Andrzej Buczyński
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Uczestnik wypadku 
w firmie Swiss Krono 
(dawniej Kronopol) 
sam zgłosił się do 
szpitala wojskowego. 
Po traumie, którą 
przeżył, był 
roztrzęsiony. Lekarze 
specjaliści podjęli 
natychmiast decyzję 
o zatrzymaniu 
pacjenta na oddziale. 
Przebywa tam do 
dziś.

Przypomnijmy. Do wypadku do-
szło na pół godziny przed północą 
z soboty na niedzielę 8 paździer-
nika. Pracownik ochrony, 58-letni 
mężczyzna, mieszkaniec jednej 
z podżarskich miejscowości, pod-
czas patrolu prawdopodobnie 
pośliznął się, upadł na tory i stracił 
przytomność. 

Niestety, w tym czasie na 
bocznicy kolejowej trwały prace 

manewrowe. Przetaczane były 
cysterny. Kierujący lokomotywą 
maszynista miał nie widzieć leżą-
cego na torach ochroniarza. Lo-
komotywa najechała na leżącego, 

masakrując ciało. 
57-letni maszynista, uczest-

nik wypadku, pojawił się w ponie-
działek, 9 października w szpitalu 
wojskowym, szukając pomocy. 

Całe zdarzenie musiało odbić się 
bardzo negatywnie na jego psychi-
ce. Wyraźnie potrzebował wspar-
cia psychologa, którego wcześniej 
nie otrzymał. Został pozostawiony 
sam sobie. Tymczasem wsparcie 
jest w takiej sytuacji niezbędne.

- Stres określany jako trau-
matyczny może powodować głę-
bokie i trwałe zmiany funkcjono-
wania psychologicznego i fizjolo-
gicznego - tłumaczy lekarz szpitala 
wojskowego Adam Moniakowski, 
specjalista psychiatra. 

Ważny jest okres pierwszych 
sześciu miesięcy po traumie. 
Istotna jest dostępność i jakość 
wsparcia lub jego brak. Ważne są 
podejmowane w tym czasie dzia-
łania terapeutyczne oraz właściwa 
postawa szerszego otoczenia spo-
łeczno-kulturowego. To wszystko 
ma decydujące znaczenie z punktu 
widzenia powrotu do zdrowia. 
W przypadku braku pomocy czy 
uzyskania wsparcia, objawy po-
urazowe mogą się utrzymywać.

Paweł Skrzypczyński

ŻARY Na własną rękę szukał wsparcia

Samotność sprawcy
Jakie objawy mogą 
występować w związku 
z zaburzeniem 
stresowym 
pourazowym (PTSD). 
Mogą to być następujące 
grupy objawów:
- ponowne odtwarzanie trau-
my, czyli takie objawy, jak 
powracające sny dotyczące 
traumy, powtarzające się 
natarczywe wspomnienia
- objawy związane z upor-
czywym unikaniem i zmniej-
szeniem ogólnej reaktyw-
ności, takie jak unikanie 
myśli i uczuć związanych 
z traumą, niemożność przy-
pomnienia sobie ważnego 
aspektu traumy, uczucie 
obojętności lub chłodu 
w kontaktach z ludźmi
- objawy psychofizjologicz-
nego pobudzenia - trudności 
z zasypianiem, trudności 
z koncentracją uwagi, draż-
liwość lub wybuchy gniewu.

Okoliczności wypadku bada prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy 
fot. Andrzej Buczyński
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W roku 2004 wyróżniony 
tytułem Honorowego 
Obywatela zostaje wybitny 
sportowiec, lekkoatleta, 
mistrz skoku o tyczce, 
którego sukcesy znane są 
na całym świecie.
Tytuł Honorowego Obywatela w 2004 r. 
otrzymał pośmiertnie Tadeusz Ślusarski.

Decyzję podjęli radni Rady Miejskiej 
uchwałą nr XVII/50/04 z dnia 15 lipca 2004 
r. Kandydaturę opiniowali członkowie Kapi-
tuły do oceny wniosków, którzy zebrali się 
na posiedzeniu 24 czerwca 2004 r. Z zacho-
wanego protokołu wynika, że w posiedzeniu 
wzięło udział czterech członków kapituły 
z jej pięcioosobowego składu. Niestety, ale 
w dokumentach magistratu brakuje imiennej 
listy obecności. Z zachowanych w urzędzie 
miasta dokumentów wynika jedynie, że 
w latach 2003-2005 członkami Kapituły 
byli: Jerzy Węgier, Józef Błaszczyk, Ro-
muald Wiatrowski, Zdzisław Karmoliński 
i Ryszard Kochanowski.

W protokole czytamy, że „Tadeusz 
Ślusarski pozostaje w pamięci Żaran jako 
zdobywca medali Igrzysk Olimpijskich, 
Mistrzostw Świata, Europy i Polski. Przy 
różnych okolicznościach podkreślał swój 
żarski rodowód, promując w ten sposób 
nasze miasto.” Dalej czytamy, że „wczesna 
i tragiczna śmierć spowodowała, że w róż-
nych miejscowościach Polski odbywają się 
okolicznościowe memoriały ku czci tego 
wybitnego sportowca, a obecność w tym 
czasie jego rodziny i żarskich przyjaciół jest 
dobra promocją Żar.” Członkowie Kapituły 
są dlatego przekonani, że nadanie tytułu 
„wyzwoli wśród młodzieży szkolnej zapał 
do naśladownictwa jego szlachetnych idei 
olimpijskich i spowoduje zdynamizowanie 
uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych.”

Pielęgnowanie pamięci
W sprawie nadania tytułu Tadeuszowi 
Ślusarskiemu na ręce przewodniczącego 
Rady Miejskiej Jerzego Węgra wpłynęły 
trzy pisma. 

Pierwsze z Zespołu Szkół Samocho-
dowych, datowane na 31 maja 2004 r., pod 
którym podpisał się dyrektor szkoły mgr 
Robert Nowaczyński. Dyrektor „w imieniu 
Grona Pedagogicznego, uczniów i absol-
wentów” zwraca się „z uprzejmą prośbą 
o rozpatrzenie przez Radnych Miasta Żary 
wniosku o nadanie tytułu (...) naszemu 
absolwentowi śp. Tadeuszowi Ślusarskie-
mu.” Dalej czytamy, że „ten wybitny polski 
sportowiec, medalista Igrzysk Olimpijskich, 
Mistrzostw Świata, Europy i Polski kształcił 
się w popularnej „samochodówce” w latach 
1964-1969, w klasie technikum o specjalno-
ści mechanik pojazdów samochodowych”. 
Autorzy listu zwracają uwagę, że „szczegól-
ne uzdolnienia lekkoatletyczne przynosiły 
rozgłos naszemu miastu i szkole”, a w szkole 
pielęgnowana jest pamięć o absolwencie 

w taki sposób, że „do dziś z dbałością pie-
lęgnujemy pamiątki o Nim, udostępniając 
szkolną ekspozycję uczniom, absolwentom, 
gościom zwiedzającym szkołę.”

W odczuciu wnioskodawców pamięć 
o Tadeuszu Ślusarskim „powinna być pod-
trzymywana przez wszystkich mieszkańców 
Żar, dla których jest On, po dzień dzisiejszy, 
powodem do dumy i sportowym wzorem do 
naśladowania. W pamięci wielu z nas utkwi-
ły wspaniałe obrazy z Igrzysk Olimpijskich 
w Montrealu i Moskwy, kiedy żaranin stawał 
na stopniach podium.”

Na koniec czytamy, że „od wielu lat 
Tadeusz Ślusarski nie mieszka w Żarach, 
jednak kontaktów z naszym miastem 
i szkołą nie zerwał. Wielokrotnie gościli-
śmy Go w naszych murach a spotkaniach 
z młodzieżą były niezapomnianymi lekcjami 
o realizowaniu sportowych marzeń i dążeniu 
do doskonałości.”

Duma z rodowodu
Drugie pismo, także adresowane do prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Wę-
gra, wpłynęło od Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego „Sokół”. Pismo datowane jest 

na pierwszy dzień czerwca 2004 r. Pod pis-
mem podpisał się ówczesny prezes klubu 
Marek Przedwojski, który o nadanie tytułu 
zwraca się z uprzejmą prośbą „w imieniu 
działaczy, trenerów, zawodników i sympa-
tyków MKS „Sokół”. W piśmie czytamy, 
że Tadeusz Ślusarski przez wiele lat był 
zawodnikiem klubu i „pod opieką naszych 
trenerów nabywał umiejętności, które za-
owocowały zdobyciem przez tego wybitne-
go sportowca medali Igrzysk Olimpijskich, 
Mistrzostw Świata, Europy i Polski.” Autor 
listu pisze, że „wśród sympatyków sportu 
w Żarach wciąż żywa jest pamięć o osiąg-
nięciach naszego wychowanka. Tadeusz 
Ślusarski zawsze podkreślał swój rodowód. 
Był dumny z tego, że urodził się i wychował 
w Żarach.” Na koniec czytamy, że w całej 
Polsce podjęte zostały inicjatywy upamięt-
niające postać sportowca, a działaczom, 
trenerom, zawodnikom i sympatykom klubu 
„Sokół” zależy, by „pamięć o tym wybitnym 
sportowcu przetrwała w świadomości całego 
społeczeństwa Żar”.

Pierwsze kroki
Trzecie pismo, datowane na drugi dzień 

czerwca 2004 r. wpłynęło na ręce przewod-
niczącego Rady Miejskiej Jerzego Węgra 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka 
Sienkiewicza. W piśmie czytamy, że „Dy-
rekcja, Grono Pedagogiczne, uczniowie 
i absolwenci (...) zwracają się z uprzejmą 
prośbą o rozpatrzenie przez Pana Prze-
wodniczącego i zaprezentowanie Radnym 
Miasta Żary wniosku o nadanie tytułu (...) 
naszemu absolwentowi (...) nasza prośba 
podyktowana jest chęcią upamiętnienia tego 
wybitnego sportowca (...), który uczęszczał 
do SP3 w Żarach w latach 1957-1964.”

Dalej autorzy pisma piszą, że „to 
właśnie w budynkach naszej szkoły stawiał 
On pierwsze kroki na usłanej wieloma suk-
cesami sportowej drodze. To właśnie pod 
okiem naszych nauczycieli wychowania 
fizycznego rozwinęły się niezwykłe umie-
jętności lekkoatletyczne, pielęgnowane na-
stępnie przez wiele znakomitych klubów. To 
właśnie w naszej szkole Tadeusz Ślusarski 
zdobywał pierwsze sportowe laury.” Auto-
rzy wniosku zapewniają, że „społeczność 
szkolna nigdy nie zapomniała o swoim wy-
chowanku. Wielokrotnie zapraszaliśmy go 
na spotkania z młodzieżą i gdy tylko było to 
możliwe Tadeusz Ślusarski odwiedzał nas. 
Po tragicznej śmierci w szkolnych gablotach 
wyeksponowaliśmy materiały przypomina-
jące kolejnym pokoleniom naszych uczniów 
osobę tego wybitnego Żaranina”.

Pod pismem podpisała się ówczesna 
dyrektor szkoły mgr Zofia Szarejko-Michal-
ska. Do pisma została załączona odręczna 
lista 200 podpisów osób zgłaszających 
kandydaturę.

Paweł Skrzypczyński

ŻARY Honorowi Obywatele. Czym zasłużyli się dla miasta?

Olimpijczyk
Kto, kiedy, za co i na czyj wniosek 
otrzymał tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta Żary? Starając się odpo-
wiedzieć na to pytanie, publikujemy 
w kolejnych numerach Mojej Gazety 
nazwiska i informacje zawarte na 
ten temat w urzędowych dokumen-
tach. Nie jest naszą rolą ocenianie, 
kto zasłużył, a kto nie zasłużył na 
ten prestiżowy tytuł – czy się on 
komuś należy, czy też nie. Chcemy 
przedstawić fakty, a nie zajmować 
się ocenami – ocena należy do Czy-
telników. Nie chcemy też zajmować 
się szczegółowymi życiorysami 
– przedstawiamy to, co znajduje 
się w dokumentach magistratu. 
Piszemy, w jaki sposób, za jakie 
zasługi dla miasta i na czyj wniosek 
Honorowi Obywatele Miasta Żary 
otrzymali ten tytuł. Przedstawiamy 
kolejne sylwetki Honorowych Oby-
wateli, posiłkując się urzędowymi 
dokumentami. Liczymy na opinie 
i komentarze Czytelników. Te naj-
ciekawsze i merytoryczne, będziemy 
publikować.

Tadeusz Ślusarski fot. arch. UM Żary
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Przedszkole nr 10 
 przy ul. Okrzei 
jest pierwszym 
obiektem 
miejskim, 
który został 
wyposażony 
w urządzenia 
do produkcji 
odnawialnej 
energii 
elektrycznej.
Dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Lubuskie 2020 wyniosło 
prawie pół miliona złotych, 
co stanowi 85% kosztów całej 
inwestycji. Za te pieniądze 
ocieplono ściany, dach, wy-
mieniono kocioł i grzejniki 
w salach. Na dachu zamon-
towano mikroinstalację foto-
woltaiczną. 

- Dzięki tej instalacji 
będziemy pozyskiwać energię 
elektryczną i wykorzystywać 

ją na własne potrzeby - mówi 
dyrektor przedszkola Danuta 
Raniszewska. - Jeśli wypro-
dukujemy za mało prądu, to 
brakującą ilość odkupujemy 
od Enei.

Instalacja fotowolta-
iczna została uruchomiona 
w ubiegły poniedziałek. Już 
pracuje, ale o konkretnych 
efektach będzie można po-
wiedzieć dopiero za jakiś czas.

- Na pewno zaoszczę-
dzimy na kosztach ogrzewania 
przedszkola i zużyciu energii 
elektrycznej - mówi Danuta 
Raniszewska. Koszty eksplo-
atacji budynku na pewno będą 
niższe.

Dyrektor i przedszko-
laki cieszą się również z ko-
lorowej elewacji. Motywy 
pociągu i kredek na ścianach 
są wymyślone przez dzieci 
i pochodzą z wyróżnionych 
prac w plastycznym konkursie 
na wygląd budynku przed-
szkola.

Andrzej Buczyński

ŻARY Produkują sobie prąd

Słoneczne przedszkole

Fragment instalacji do wytwarzania prądu fot. nadesłane

fot. Andrzej Buczyński

Rafał Fularski, naczel-
nik wydziału infra-
struktury technicznej 
i ochrony środowiska 
w żarskim ratuszu
- Inwestycja o podobnym 

charakterze, ale w dużo 
większym zakresie, jest re-
alizowana obecnie w szkole 
przy ul. Okrzei. Termomo-
dernizacja obiektu połą-
czona będzie z montażem 
urządzeń fotowoltaiki, które 
umożliwią przetwarzanie 
energii odnawialnej na prąd 
wykorzystywany w obiek-
cie. Liczymy tu na realne 
oszczędności. Musimy jed-
nak poczekać na tak zwany 
rok obrotowy i dopiero po 
tym okresie będziemy mogli 
stwierdzić, jak dokładnie 

się to zachowuje. Chociaż 
jesteśmy pionierami na tym 
terenie, jeśli chodzi o tego 
typu obiekty, to podcho-
dzimy do tematu bardzo 
optymistycznie. Będziemy 
rozważać montaż tego typu 
instalacji na kolejnych obiek-
tach. W przyszłości czeka-
ją nas termomodernizacje 
„Wodnika” i Przedszkola nr 
7. W przypadku inwestycji 
w szkole na ul. Okrzei nie 
mamy jeszcze decyzji co do 
dofinansowania ze środków 
zewnętrznych. Wniosek jest 

złożony i czekamy na jego 
rozpatrzenie. Dofinansowa-
nie jest bardzo ważną rze-
czą, bo w znaczący sposób 
pozwala na realizację zada-
nia przy użyciu mniejszych 
środków własnych. Niemniej 
jednak termomodernizacja 
sama w sobie przynosi zwrot 
kosztów. Obiekt zużywa 
mniej energii i każdy następ-
ny rok daje oszczędności. 
Uważam, że realizacja tej 
inwestycji, nawet przy braku 
dofinansowania, jest słuszna 
i celowa.

Wygląd elewacji to pomysł dzieci fot. Andrzej Buczyński
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J e s t e m  a b s o l w e n t k ą 
(matura 1975) i wielo-
letnią nauczycielką I LO 
im. B. Prusa, o którym 
tak przejmująco pisał  
6 października Pan dok-
tor Jan Paczesny. Jestem 
również przewodniczącą 
Stowarzyszenia Absolwen-
tów i Przyjaciół Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Prusa, którego 
jednym z celów działania 
jest ochrona dobrego imie-
nia szkoły. I w imieniu Sto-
warzyszenia chciałabym 
odpowiedzieć.

Analiza dokonana 
przez Pana Doktora by-
łaby imponująca, gdyby 
była obiektywna i obej-
mowała zagadnienia ob-
szerniejsze, a nie tylko te, 
dobierane pod określoną  
i z góry założoną tezę. Bar-
dzo wygodnie jest znaleźć 
winnego wszelkiego zła 
na tej ziemi, posługując 
się „odpowiednimi” argu-
mentami. 

- „Problemy zaczęły 
się w 2007 roku, kiedy 
Jarosław Kropski został 
dyrektorem (1 wrześ-
nia 2007). W rankingu 
z roku 2008 Prus był na 
64 miejscu w Polsce. Ale 
ten ranking dotyczył po-
przedniego roku szkolnego 

(2006/2007), czyli przed 
objęciem urzędu przez 
Pana Kropskiego. W pierw-
szym roku jego pracy szko-
ła spadła na 139 miejsce, 
po trzech latach była już 
na miejscu 394, a od 2012 
roku, w pięciu kolejnych 
edycjach rankingu, Prus 
nawet nie jest klasyfiko-
wany”– Trzeba nie lada 
naukowego umysłu, żeby 
uznać za poprawny taki 
sposób rozumowania. Ja-
kim demiurgiem musiałby 
być ktokolwiek, żeby w rok 
zniszczyć to, co było wiele 
lat budowane? Idąc dalej 
– czy jeśli w przyszłym 
roku szkolnym znacząco 
poprawi się poziom na-
uczania w szkole, będzie to 
wyłącznie zasługa nowego 
dyrektora? Może jednak 
należałoby w analizach 
i wnioskach z nich wycią-
ganych sięgnąć głębiej? 
Zauważyć na przykład, że 
początkowo ranking obej-
mował wyłącznie wyniki 
olimpiad przedmiotowych, 
w związku z czym do „za-
jęcia miejsca w rankingu” 
wystarczyły wysokie wyni-
ki pojedynczych uczniów, 
co nie musiało przekładać 
się na pracę szkoły. 

- „Ponadto od co naj-
mniej 2011 roku (wcześ-

niejszych danych nie udało 
się odnaleźć) prowadzony 
jest osobny ranking matu-
ralny. Obejmuje on jedynie 
200 szkół i w 100% opiera 
się na wynikach matur. 
Prus nie jest w nim noto-
wany (...). Rywale zza mie-
dzy (Katolickie i Społeczne 
Liceum Ogólnokształcące) 
wypadli poza 200 tylko 
w roku 2015, poza tym 
często zajmując miejsca 
w pierwszej 50.” – Pokusi-
łam się o (dość pobieżne 
co prawda) przeanalizowa-
nie wykazu szkół, ujętych 
w tym rankingu w bieżą-
cym roku. Na 200 placówek 
– 52 to szkoły społecz-
ne, prywatne, katolickie 
lub działające pod egidą 
uczelni wyższych. Pozo-
stałe – to w większości 
szkoły z dużych miast. Nie 
ma to być z mojej strony 
usprawiedliwianie czego-
kolwiek lub kogokolwiek, 
ale może dobrze byłoby 
zwrócić uwagę na fakt, 
że w większym mieście, 
w którym funkcjonuje kil-
ka (lub kilkadziesiąt) szkół 
podobnego typu, niektóre 
z nich mogą być elitarne 
i gromadzić szczególnie 
uzdolnioną młodzież.

- „spadek w rankin-
gach świadczy wprost 

o spadku jakości kształce-
nia w szkole” – Od kiedy na 
podstawie jednej zmiennej 
wyciąga się tak daleko 
idące wnioski? A może 
sprawdzić funkcjonujące 
w oświacie takie coś, jak 
EWD (Edukacyjna Wartość 
Dodana), którą m.in. mie-
rzy się jakość kształcenia. 
I współczynnikami nie są 
tu miejsca w jakichkolwiek 
rankingach?

- „Pod komentarzem 
niezadowolonej uczennicy 
na jednym z portali spo-
łecznościowym[!] pojawiła 
się odpowiedź administra-
tora oficjalnego profilu 
Prusa” – Profil Prusa po-
wstał w 2013 roku, miał 
moderatorów – uczniów. 
Przywoływanie tu „ad-
ministratora oficjalnego 
profilu”, sugerowanie, że 
zamieszczona odpowiedź 
jest stanowiskiem szkoły 
czy jej dyrektora, jest chy-
ba sporym nadużyciem.

- „Innym przykładem, 
że Pan Kropski ma złe 
mniemanie o uczniach jest 
afera dotyczący[!] wymu-
szania opłat za wydruki 
arkuszy próbnych matur.” 
– Subwencji oświatowej, 
z której finansowane są 
szkoły, nie wystarcza na 
wszystko – to truizm. Mię-

dzy innymi z funduszy 
gromadzonych i wydawa-
nych przez Radę Rodziców 
finansowany jest zakup 
papieru i tonera do kse-
ra (za których pomocą 
powielane są arkusze do 
próbnego egzaminu matu-
ralnego – dziesiątki, jeśli 
nie setki stron dla każdego 
ucznia). Składki na RR są 
dobrowolne, jednak aby 
gospodarowanie pieniędz-
mi było racjonalniejsze, 
rodzice składają oświad-
czenia o woli ich płacenia. 
W każdym momencie, bez 
podawania przyczyn i bez 
żadnych konsekwencji, 
takie oświadczenie można 
zmienić (wycofać). 

- „Trudność zadania 
Dyrektora Kowalczyka 
polega na tym, że kiedy 
konkurencyjne placówki 
szybko się rozwijały, to 
Prus roztrwonił kapitał 
budowany przez dziesię-
ciolecia. Nie zazdroszczę 
wyzwania, ale wierzę, że 
gorzej już było.” – Chcia-
łabym podzielać tę wia-
rę. Sądzę jednak, że przy 
takiej „reklamie” szkoły 
trudno będzie liczyć na 
masowy przypływ bardzo 
dobrych uczniów.

Prestiż szkoły buduje 
nie tylko jej dyrektor. Za-

leży on także od zespołu 
nauczycieli, wszystkich 
uczniów szkoły i ich ro-
dziców. W naszej rzeczy-
wistości wiele zależy też 
od organu prowadzącego 
szkołę – Starostwa Powia-
towego.

W i e l o k r o t n e  p o -
równywanie przez Pana 
Doktora wyników szkół 
społecznej i katolickiej 
z wynikami I LO – bez 
wgłębienia się w różnice 
dotyczące sposobu naboru 
do szkół niepublicznych 
i publicznych, liczby ucz-
niów w poszczególnych 
oddziałach, finansowania 
placówek – również nie 
świadczy dobrze o przy-
jętej metodzie oceniania 
pracy szkoły i jej dyrektora. 

Każdy ma prawo mieć 
własne zdanie, ja jednak 
wstrzymałabym się przed 
wydawaniem pochopnych, 
bo opartych na wysoce su-
biektywnych podstawach, 
opinii. Ferowanie wyroków 
zgodnie z modną ostatnio 
zasadą, że „wszystko to 
wina...” (tu wstawiamy 
dowolne nazwisko), może 
niektórym się podobać. 
Ale z prawdą ma jednak 
niewiele wspólnego.

Halina Halatyn

List przewodniczącej Stowarzyszenia Absolwentów 
i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego 

im. Bolesława Prusa. Odpowiedź na list absolwenta
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Policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji 
w Żarach z okazji 
Europejskiego 
Dnia Przeciwko 
Handlowi Ludźmi 
przeprowadzają 
spotkania, 
uświadamiając 
młodym ludziom 
jakie zagrożenia 
mogą wiązać się 
z wyjazdem za 
granicę.
Policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Żarach rozmawiali 

z młodzieżą na temat zapobiegania 
handlowi ludźmi. Spotkania miały 
na celu zwiększenie świadomości 
wśród młodych ludzi na temat 
zagrożeń związanych z zagra-
nicznymi wyjazdami. Najczęściej 
dochodzi wówczas do łamania 
praw człowieka, które wiąże się 
z przemocą fizyczną lub psy-
chiczną. Ofiarami handlu ludźmi 
są kobiety, mężczyźni i dzieci 
z różnych środowisk. Przestępcy 
często składają fałszywe obiet-
nice wysokich zarobków, często 
decyzję o wyjeździe trzeba podjąć 
z dnia na dzień, a oferowana praca 
nie wymaga praktycznie żadnych 
kwalifikacji zawodowych. Oszuści 
szukają najczęściej osób młodych 

i niedoświadczonych, które nie 
znają języka obcego. Pośrednik 
oferuje często pożyczkę, której 
następstwem jest bezgraniczne 
posłuszeństwo. 

W Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego sierż. 
szt. Sylwia Kajak opowiedziała 
uczestnikom jak postępować, aby 
nie stać się ofiarą przestępstwa. 
Kontakty, które warto ze sobą 
zabrać wyruszając w podróż, to 
telefon do polskiego konsulatu 
oraz telefon interwencyjny w kraju 
do, którego jedziemy. Uczniowie 
obejrzeli także ciekawą projek-
cję, dotyczącą handlu ludźmi 
oraz otrzymali ulotki edukacyjne. 
oprac. red

ŻARY Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Szansa i ryzyko

Wyjazd za granicę to szansa na nowe możliwości, ale także ryzyko fot. KPP Żary

REGION Lubuska 
Policja zachęca, 
aby zostać jej 
funkcjonariuszem.
Ci, którzy chcą robić w życiu coś 
pożytecznego, czuć wyjątkowość 
swojej profesji i mieć stałość za-
trudnienia mogą wstąpić w szeregi 
Policji. To bardzo ciekawa ale 
i odpowiedzialna służba, która 
adresowana jest do tych, którzy 
nie są obojętni wobec wszelkich 
form łamania prawa i zależy im 
na bezpieczeństwie Polski i Jej 
obywateli.Nabór do służby w Po-
licji jest prowadzony w sposób 
ciągły. Oznacza to, że kandydat 
może złożyć podanie o przyjęcie 
każdego dnia. Masz więcej pytań? 
Skontaktuj się z Zespołem Kadr 
i Szkolenia Komendy Powiatowej 
Policji w Żaganiu osobiście lub 
telefonicznie pod numerami tele-
fonów: 68 476 32 70 lub 68 476 
32 71 PAS

Jak zostać policjantem

Wstępujący w szeregi Policji znajdą tam swoje miejsce zgodnie z wykształceniem, doświadcze-
niem i zainteresowaniami fot. KPP Żary

Kto ma szansę na służbę w Policji?
Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi Po-
licji musi spełnić następujące wymagania:
- posiadać polskie obywatelstwo,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- nie być skazanym prawomocnym wyro-
kiem sądu za przestępstwo lub przestęp-
stwo skarbowe,
korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształ-
cenie,
- posiadać odpowiednią zdolność fizycz-
ną i psychiczną do służby w formacjach 
uzbrojonych, podległych szczególnej dy-
scyplinie służbowej, której gotów jest się 
podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy 
stosownie do wymogów określonych 
w przepisach o ochronie informacji nie-
jawnych,
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej 
powinny posiadać uregulowany stosunek 
do służby wojskowej. 

źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.

Zanim wyjedziesz, pamiętaj:
Dopełnij wszelkich formalności 

(sprawdź ważność swojego paszportu, do-
wodu osobistego) 

Dowiedź się jak najwięcej o procedu-
rach i formalnościach, które obowiązują przy 
legalnym zatrudnieniu się. Im więcej wiesz, 
tym trudniej Cię oszukać,

Korzystaj z ofert pracy od profesjonal-
nych pośredników, których istnienie można 
zweryfikować. Nie przyjmuj ofert i propo-
zycji pracy od osób, które znasz krótko lub 
poznałaś/eś za pośrednictwem Internetu. Nie 
podejmuj pracy na czarno.

Sprawdź, czy pośrednik (firma pośred-
nicząca) oferuje Ci pracę, działa legalnie, 
tzn. czy jest zarejestrowany w KRAZ (Kra-
jowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) i posiada 

odpowiedni certyfikat (certyfikaty wydaje 
Urząd Marszałka Województwa właściwego 
ze względu na siedzibę firmy),

Dokładnie czytaj wszystkie dokumenty, 
jakie pokazuje Ci pośrednik, zwłaszcza te, 
które masz podpisać. Uważnie przeczytaj 
umowę. Pamiętaj: nie musisz jej podpisywać 
w biurze pośrednika, zabierz ją do domu i za-
poznaj się z nią w spokoju. Pytaj o to, czego 
nie rozumiesz lub jest niejasne,

Jeśli dajesz pośrednikowi pieniądze, 
domagaj się pokwitowania!- spytaj wśród zna-
jomych, może ktoś już korzystał z jego usług,

Dowiedz się na co możesz liczyć 
z strony pośrednika w razie kłopotów w pra-
cy ( np. w sytuacji, kiedy praca jest inna niż 
oferowana lub masz problemy z pracodawcą). 
Poproś pośrednika o zobowiązanie na piśmie. 

Upewnij się, że Twój pracodawca istnieje! 
Dowiedz się o nim jak najwięcej. Poproś po-
średnika o adres i numer telefonu przyszłego 
pracodawcy,

Poszukaj pracodawcy w Internecie, 
większe firmy z reguły mają swoje strony. 
Sprawdź, czy ma biuro i telefon stacjonarny- 
KAŻDA firma powinna mieć biuro,

Przejrzyj fora internetowe. Są tam 
opinie o pracodawcach i pośrednikach. Jeśli 
coś Cię zaniepokoi, postaraj się dowiedzieć 
więcej,

Skontaktuj się z pracodawcą. Zapytaj, 
czy rzeczywiście szuka pracowników i oferuje 
takie warunki, o jakich mówi pośrednik,

Upewnij się, że Twoje wynagrodzenie 
nie jest niższe niż płaca minimalna w danym 
kraju oraz, że jest zgodne z obowiązującymi 

stawkami wynagrodzenia dla zawodu, który 
wykonujesz,

Zrób kserokopię dokumentów, które 
ze sobą zabierasz i pozostaw bliskim (oso-
bom, którym ufasz). Dołącz do dokumentów 
aktualną fotografię (na wypadek gdyby były 
konieczne poszukiwania),

Zostaw też adres, pod którym będziesz 
przebywać za granicą, numer telefonu, imię, 
nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adre-
sy osób, z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie 
wyruszać w pojedynkę). Informuj bliskich 
o zmianach adresu i miejsca pracy,

Ustal częstotliwość kontaktów telefo-
nicznych .

Więcej informacji odnośnie procederu 
handlu ludźmi można uzyskać na stronie: 
www.strada.org.pl źródło: La Strada
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Po tym jak 
alarm podniosła 
rodzina 
71-letniego 
mężczyzny, 
policjanci 
i strażacy 
przeczesywali 
las w jego 
poszukiwaniu.

Mężczyzna wyszedł z domu 
po południu i nie miał przy 
sobie telefonu. Rodzina 
zaniepokojona nieobecnoś-
cią domownika rozpoczęła 
poszukiwania na własną 
rękę. Kiedy poszukiwania 
spełzły na niczym, córka 
zaginionego około godz. 19 
o zdarzeniu powiadomiła 
telefonicznie policję. 

W p o s z u k i w a n i a 
71-latka zaangażowali się 
nie tylko policjanci z żar-
skiej komendy i podległych 
posterunków oraz prze-
wodnicy z psem tropiącym. 
Dołączyli do nich strażacy 
z ochotniczej i państwowej 

straży pożarnej, którzy do 
działań wykorzystali kame-
rę termowizyjną. Było już 
ciemno więc poszukiwania 
były utrudnione.

Zaginionego szukano 
w miejscowości Karsówka, 
w obrębie zabudowań, a tak-
że przeczesywano tereny 
leśne, główne drogi oraz 
ścieżki. Po dwóch godzi-
nach prowadzonych działań, 
mężczyzna odnalazł się cały 
i zdrowy. Znajdował się 
około dziesięć kilometrów 
od miejsca zamieszkania. 
Szedł drogą w rejonie miej-
scowości Potok. 

- Tym razem historia 
zakończyła się szczęśliwie. 
Co roku odnotowujemy 
zaginięcia osób w kom-
pleksach leśnych. Prze-
strzegajmy kilku podstawo-
wych zasad zapewniających 
nam bezpieczny powrót do 
domu, a szczególną uwagę 
zwróćmy na dzieci i osoby 
starsze - przypomina pod-
kom. Aneta Berestecka, 
oficer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

POWIAT ŻARSKI Wspólna akcja służb

Zaginiony w lesie

Poszukiwania utrudniał zmrok. Przeprowadzona akcja była jednak sprawna i zaginiony został szybko odnaleziony fot. KPP Żary

POWIAT ŻARSKI 
Policjanci 
z Komendy 
Powiatowej 
Policji w Żarach 
podczas 
weekendu 
zatrzymali 
czterech 
nietrzeźwych 
kierujących. 
Jeden z nich  
miał ponad  
2 promile 
alkoholu 
w organizmie.
Z piątku na sobotę, 14 
października, przed drugą 
w nocy na ul. Moniuszki 
w Żarach funkcjonariusze 
zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierowcę chevroleta. 
Jak się okazało po spraw-
dzeniu stanu trzeźwości, 

40-letni mieszkaniec powiatu 
żarskiego miał ponad 1,5 
promila. W sobotę rano po al-
koholu za kierownicę wsiadł 
42-letni mieszkaniec Żar. 
Mężczyzna jechał seatem 
i miał blisko 0,80 promila, 
policjanci zatrzymali go na 
ul. Częstochowskiej. W so-
botę przed północą w Lipin-

kach Łużyckich funkcjona-
riusze zatrzymali 37-letniego 
mieszkańca Żar, który kie-
rował bmw. Po sprawdzeniu 
jego stanu trzeźwości okaza-
ło się, że ma ponad dwa pro-
mile alkoholu w organizmie. 
W niedzielę,15 października, 
w Lubsku na ul. Bohaterów 
w ręce mundurowych wpadł 

nietrzeźwy kierowca vw 
golf. 34-letni mieszkaniec 
powiatu żarskiego przewoził 
pasażera i miał 1,62 promila 
alkoholu w organizmie.

Mężczyznom zatrzy-
mano prawa jazdy, a za po-
pełnione przestępstwo grozi 
im do dwóch lat pozbawienia 
wolności. PAS

Kolejni nietrzeźwi 
bez prawa jazdy

Wyrywkowe kontrole i zorganizowane akcje w celu sprawdzenia stanu trzeźwości są prowadzone 
po to, aby wyeliminować z ruchu drogowego zagrożenie jakim są nietrzeźwi kierujący fot. KPP Żary

LUBSKO 
Kierowca 
podróżujący 
przez Lubsko 
zauważył 
przed sobą 
kierującego 
vw passatem. 
Styl jazdy 
wskazywał, 
że może być 
pod wpływem 
alkoholu. 
Postanowił 
wziąć sprawy 
w swoje ręce.
Mężczyzna uniemoż-
liwił dalszą jazdę nie-
trzeźwemu kierowcy 
i wezwał patrol policji. 
Kierujący passatem 

54-latek miał ponad  
2 promile  alkoholu 
w organizmie. Poli-
cjanci zatrzymali męż-
czyźnie prawo jazdy. Za 
przestępstwo, którego 
się dopuścił grozi mu 
kara ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia 
wolności do lat dwóch.

-  To godna na-
śladowania postawa, 
pamiętajmy jednak, 
w przypadku,  kiedy 
nie jesteśmy w stanie 
uniemożliwić dalszą 
jazdę nietrzeźwemu, 
zareagujmy i powiada-
miajmy Policję! W ten 
sposób możemy zapo-
biec tragedii! - pod-
kreśla podkom. Aneta 
Berestecka, oficer pra-
sowy KPP w Żarach. 
PAS

Kierowca 
zatrzymuje 
pijanego
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ŻAGAŃ Wielkie 
Łowy rozpoczęły 
się polowaniem 
w którym 
uczestniczyło ok. 
280 myśliwych 
z dziesięciu 
obwodów łowieckich. 
Oficjalne otwarcie 
imprezy nastąpiło 
na pałacowym 
dziedzińcu.
Na mieszkańców czekał jarmark 
myśliwski z wyrobami i potrawa-
mi myśliwskimi. Dużym zaintere-
sowaniem wśród dzieci cieszył się 
pokaz psów i ptaków myśliwskich. 
W holu Turkusowym otwarto wy-
stawę myśliwską, a na podzamczu 
można było podziwiać insceniza-
cję przygotowaną przez bractwo 
rycerskie. Nie mogło zabraknąć 
też tradycyjnej gonitwy za lisem. 
Wydarzeniu towarzyszyły zajęcia 
edukacyjne i konkursy dla dzieci. 

Jan Mazur

Wielkie Łowy w Puszczy Żagańskiej

Tradycje łowieckie łączą pokolenia fot. Jan Mazur

ŻAGAŃ Miłośnicy 
rowerów 
rywalizowali podczas 
XVI Jesiennego 
Crossu Rowerowego
Organizatorem crossu było Stowa-
rzyszenie Turystyki Wodnej „Szron 
– Czerna” wraz ze Stowarzyszeniem 
Turystyki Rowerowej „Ogniwo”. 

W zawodach uczestniczyło 
60 zawodników. W grupie 7-10 lat 
pierwsze miejsce zajął Marcel Ha-
nusek, drugie Mateusz Pytel, trzecie 
Bartosz Wnęk. W grupie 11-13 lat 
pierwszy był Tomasz Kasprzyk, 
drugi Błażej Kozłowski, trzeci 
Jan Borodziej. Wśród młodzieży 
w wieku 14-17 lat zwyciężył Jacek 
Dudar, drugi był Paweł Kasprzyk, 
trzeci Kacper Siński. 

W grupie najstarszej, po-
wyżej 18 lat wygrał Damian Al-
ber, na drugim miejscu znalazł się 
Odys Gandża, na trzecim Grzegorz 
Chmielewski. 

Sportowa rywalizacja za-
kończyła się wspólnym ogniskiem 
z kiełbaskami.JM

Jesienny Cross na wyspie

Ja też jadę, a co! fot. Jan Mazur

Dogonić lisa nie jest łatwo fot. Jan Mazur To ci dopiero myśliwski ptaszek fot. Jan Mazur

Rywalizacja była zacięta fot. Jan Mazur
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W kunickiej 
filii Żarskiego 
Domu Kultury 
znany prezenter 
telewizyjny 
i dziennikarz 
opowiadał 
uczniom szkoły 
podstawowej 
o sztuce 
wystąpień 
publicznych.
Spotkanie z dziećmi było dla 
nich formą nagrody. Dlacze-
go? Dzieci z klasy 3 b szkoły 
w żarskiej dzielnicy Kunice 
wzięły udział w konkursie 
organizowanym przez firmę 

Swiss Krono pt. „Zrób coś 
dobrego”. Zadanie polegało 
na tym, żeby podjąć ini-
cjatywę na rzecz lokalnego 
środowiska, mieszkańców, 
osób niepełnoprawnych lub 
seniorów. Tomasz Kammel 
patronował całej akcji. 

– Po konsultacji z ro-
dzicami postanowiliśmy udać 
się do Domu Opieki „Leśne 
Zacisze” – opowiada Kata-
rzyna Dyrba, wychowaw-
czyni klasy.

Dzieci pod okiem wy-
chowawczyni przygotowały 
przedstawienie o Czerwonym 
Kapturku i wykonały własno-
ręcznie prezenty. Pensjonariu-
sze „Leśnego Zacisza” byli 
zachwyceni wizytą. Filmik 

z wizyty został przesłany na 
konkurs. Inicjatywa zyska-
ła uznanie i dzieci zdobyły 
nagrodę – pojechały na dwu-
dniową wycieczkę na Śląsk, 
a dodatkowym prezentem 
było właśnie spotkanie z To-
maszem Kammelem.

Znany prezenter w cie-
kawy i żywy sposób opowia-
dał o sztuce wystąpień pub-
licznych, jak przełamać tremę 
i panować nad emocjami. Na 
koniec przeżył oblężenie, 
bo wszyscy pragnęli zdobyć 
autograf.

Tomasz Kammel od-
wiedził jeszcze szkołę w Tu-
plicach i żarską „ósemkę”. 

Paweł Skrzypczyński

ŻARY Przełamać strach przed wystąpieniem

Tomasz Kammel 
spotkał się z dziećmi

Tomasz Kammel otrzymał pisemne podziękowanie i kwiaty fot. Halina Gola

REKLAMA

Wszyscy z zainteresowaniem słuchali prelegenta fot. Halina Gola A na zakończenie wspólne zdjęcie z klasą 3b i wychowawczynią fot. Halina Gola
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ŻARY W ramach 
imprez wpisanych 
w obchody XIX 
Lubuskiego Tygodnia 
Seniora w czytelni 
ogólnej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
o swych spotkaniach 
z artystami i pasji 
zbierania autografów 
opowiadała Halina 
Borowiec.
Pasja pisania do ludzi, których 
ceni i podziwia Halina Borowiec, 
narodziła się już w szkole średniej. 
Pierwsze autografy otrzymała 
z Fan Clubów Steni Kozłowskiej 
i Czesława Niemena oraz progra-
mu telewizyjnego „Sylwetki X 
Muzy” (M. Ćwiklińska, T. Łom-
nicki, W. Wołłejko). Późniejsze 
to już osobista korespondencja 
i spotkania. 

Halina Borowiec w sposób 
barwny i zajmujący opowiadała 

o spotkaniach z artystami na Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenek 
Janusza Gniatkowskiego w Poraju, 
na Ogólnopolskim Festiwalu Fil-
mów Komediowych w Lubomie-
rzu, na Krakowskim Salonie Poezji 
w Zielonej Górze, na licznych 
imprezach kulturalnych w innych 
miastach Polski.

Czasu na szczegółowe opo-
wiadanie nie było za wiele, więc 
pasjonatka wspomniała tylko 
o statystowaniu w filmach - se-
rialach: „Kontrigra”(prod. Rosja), 
„Bodo”, „Pierwsza miłość”, o zna-
jomościach i przyjaźniach nawią-
zanych dzięki swej pasji, o kolek-
cji, która liczy ponad dwa tysiące 
autografów z Polski i zagranicy. 
Uczestnicy spotkania mogli obej-
rzeć albumy z autografami, książki 
i płyty z dedykacjami, będące 
często darami od adresatów.

Janusz Gniatkowski to ulu-
biony piosenkarz, którego poznała 
osobiście w czasie wieloletnich 
pobytów na festiwalu w Poraju. 
Należy dodać, iż sponsorowała 

udział dwojga uczniów naszego 
miasta - Janek Zakrzewski zajął 
3. Miejsce za „Piosenkę wino-
braniową”, śpiewał ją także na 
Winobraniu w Zielonej Górze. 
W czerwcu tego roku za swoją 
aktywną postawę w propagowaniu 
Festiwalu, a także „Za wkład pracy 
w organizację OFPJG w Poraju” 
otrzymała statuetkę Wójta Gminy 
Poraj.

Jej niespełnione marzenie 
to koncert Krystyny Maciejew-
skiej – Gniatkowskiej w Żarach. 
Każdy może mieć pasję i czerpać 
z niej radość życia – to motto, 
które przyświeca pasjonatce przez 
wszystkie lata i którym podzieliła 
się z uczestnikami spotkania.

Słuchaczom tak spodobało 
się spotkanie, iż wielu propono-
wało nawet cykliczne rozmowy 
na temat pasji Haliny Borowiec. 
Słowa podziękowania, kwiaty 
i poczęstunek, a przede wszyst-
kim uśmiechy na twarzach były 
potwierdzeniem, że spotkanie było 
potrzebne i udane. PAS

Nieustraszona łowczyni autografów

Pasją Haliny Borowiec jest kolekcjonowanie autografów fot. Halina Gola

Nowy poczet 
władców Polski 
zupełnie różni 
się od tego, który 
znamy. Odbiorcy 
nie ukrywają, że 
mają mieszane 
uczucia.
Mistrz Jan Matejko stworzył 
rysunki, które stały się kano-
nem dla kolejnych pokoleń. 
Wybitny grafik, profesor 
Waldemar Świerzy ten ka-
non starał się przełamać. 
Stąd podtytuł wystawy: 
Waldemar Świerzy kontra 
Jan Matejko.

- Chciałem mieć na 
obrazach prawdziwych ludzi 

- mówił za życia profesor 
Świerzy.

Wszyscy obecni na 
wernisażu wystawy z cie-
kawością oglądali portrety. 
Mogli też konfrontować je 
z umieszczonymi pod nimi 
portretami Matejki. Czyta-
li też z zainteresowaniem 
mniej znane i pikantne in-
formacje o władcach. 

- To się naprawdę 
udało. Ci ludzie są tacy 
prawdziwi, kolorowi, pełni 
emocji - nie ukrywa swojej 
opinii Gabriela Łastow-
ska, plastyczka-amatorka, 
która tworzy abstrakcyjne 
rysunki.

Mecenasem kolekcji 
„Nowy Poczet Władców 

Polski” jest Bank PKO Bank 
Polski. Składa się ona z 49 
portretów. Inicjatorem pro-
jektu był w 2003 r. Andrzej 
Pągowski. Profesor Świe-
rzy na podstawie aktualnej 
wiedzy historycznej tworzył 
kolekcję przez dziesięć lat. 
Niedługo potem, bo dwa 
tygodnie po zakończeniu 
ostatniego portretu, zmarł.

Wystawa była po raz 
pierwszy zaprezentowa-
na w 2015 r. na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 
W żarskim Salonie Wy-
staw Artystycznych portrety 
można podziwiać do 28 
października. Wstęp wolny. 

Paweł Skrzypczyński

ŻARY Kontrowersyjny czy prawdziwy?

Władcy pełni emocji

Wystawa to znakomita możliwość edukacji i „żywej lekcji historii” fot. Halina Gola

Władcy na portretach przypominają współczesnych ludzi. Czasem przypominają gwiazdy 
muzyki rockowej czy piłki nożnej fot. Halina Gola
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Z Cezarym Drzewieckim, 
trenerem, instruktorem 
i właścicielem studia 
tańca, o spełnianiu 
tanecznych marzeń, 
pogotowiu tanecznym, 
podpieraniu ścian na 
dyskotekach i spalaniu 
tłuszczu rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Kiedy zaczął pan swoją życiową 
taneczną przygodę?
- Gdy miałem siedem lat. Starsza siostra 
zaprowadziła mnie do Młodzieżowego 
Domu Kultury na zajęcia tańca ludowego.

Poszedł pan tam z pasji do tańca, czy 
może za karę?
- Bardziej za karę (śmiech). Kochana 
siostra nie miała partnera do tańca, więc 
wykombinowała sobie brata. Tańczyłem 
z nią przez chwilę, a potem było tak fajnie, 
że sam miałem do wyboru siedem, czy 
osiem partnerek do tańca. Dziewczyn za-
wsze było więcej niż chłopaków. Zacząłem 
od tańca ludowego, poprzez balet, taniec 
disco, aż do momentu, kiedy pani Grażyna 
Karaś, ówczesna dyrektor MDK, zaraziła 
mnie tańcem towarzyskim. I w ten sposób 
ukończyłem później czteroletnie studium 
taneczne w Warszawie ze specjalnością 
instruktora tańca towarzyskiego, a przy 
poznańskiej AWF zdobyłem kwalifikacje 
trenera tańca.

Czy taniec można uznać za 
dyscyplinę sportu?
- Na taniec można spojrzeć z wielu stron. 
Sam brałem udział w turniejach tańca 
sportowego i rzeczywiście, można to po-
traktować jako sport. Zdobywa się klasy 
taneczne, puchary, medale, podobnie 
jak w innych dyscyplinach. Ale taniec, to 
też rekreacja. Dziś wiele osób - zarówno 
dzieci, młodzież, jak i dorośli - tańczy sobie 
rekreacyjnie. Jest to fajna forma spędze-
nia wolnego czasu. Często słyszę opinię 
od tancerzy, że w końcu mogą coś razem 
zrobić, a nie tylko dom, praca, dzieci...

Taniec towarzyski nie stracił na 
popularności?
- Dużo zyskał wraz z pojawieniem się 
telewizyjnego „Tańca z gwiazdami”. Kie-
dy z kolei pojawił się program „You can 
dance”, wtedy pojawiło się większe zainte-
resowanie hip-hopem. Moda się zmienia, 
ale i czasy się zmieniają.

Co zatem obecne czasy zmieniły 
w tańcu?
- Kiedyś na przykład dorośli nie 
mieli gdzie uczyć się tańca. 
Takie zajęcia zacząłem pro-
wadzić w Żarach w 2001 
roku. Wcześniej funk-
cjonowały właściwie 
tylko sekcje taneczne 

dla dzieci. Domy kultury nie miały tego 
w ofercie. Wywiesiłem cztery duże plakaty 
w mieście i na pierwsze zajęcia przyszło 
aż 78 osób. Miałem nadzieję na utworze-
nie jednej grupy, a od razu powstały trzy. 
Najmłodszy tancerz miał szesnaście lat, 
a najstarszy ponad sześćdziesiąt.

Jak widać, tego brakowało.
- Tak. W dodatku grupy bardzo się ze 
sobą zżyły. Każdy sezon zaczynaliśmy 
i kończyliśmy trzydniowym wyjazdem 
taneczno-integracyjnym. Proszono mnie 
wręcz o organizację wspólnych imprez 
tanecznych. Razem ustawialiśmy stoły, 
każdy przygotowywał coś do jedzenia, 
a potem razem sprzątaliśmy, jak jedna 
wielka rodzina.

Co właściwie przyciąga osoby 
dorosłe na zajęcia taneczne? Raczej 
nie wizja kariery zawodowego 
tancerza.
- Przede wszystkim taniec jest dla nich 
formą odpoczynku i relaksu. Po jakimś 
czasie okazało się, że szkoła tańca stała 
się w pewnym sensie biurem matrymonial-
nym. Taniec pomógł przełamać lody u osób 
samotnych. Do dziś mamy chyba z dziesięć 
tanecznych małżeństw - jak nie więcej.

 
Panuje dziś moda na zdrowie 
i aktywność fizyczną. Czy 
zajęcia taneczne można 
traktować jako formę 
fitnessu?
- Jak najbardziej. Dla 
przykładu - salsa solo 
fitness. Na zajęciach, 
w których do tej pory 
uczestniczyły tylko 
kobiety, pojawiają 
się też mężczyźni. 
Dlaczego? Na takim 
treningu pracują 
wszystkie partie 
mięśni, można więc 
poprawić kondycję 
i spalić tłuszcz. Na-
wet wczoraj jeden 
z mężczyzn już po 
pierwszych zaję-
ciach kupił karnet. 
Nie każdy przecież 
musi lubić siłownię. 
W ciągu godziny wy-
konujemy około 6 tys. 
kroków. I co ważne - oprócz 
tego, że poprawiamy syl-
wetkę - przy okazji 
uczymy się 

tańczyć. Dzięki poznanym krokom, może-
my zatańczyć na każdej imprezie, czy to 
solo, czy w parach.

 
Taniec wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom?
- Nie tylko same style tańca. Dzisiaj nic 
nie stoi na przeszkodzie, żeby wziąć lekcję 
tańca o dziewiątej rano. Kiedyś przecież 
tylko popołudniami i wieczorami, a nie 
każdemu taka pora musi odpowiadać. Pro-
szę sobie wyobrazić, że para narzeczeńska 
pracuje na drugą zmianę, a chce przygoto-
wać się na swój pierwszy weselny taniec. 
Kiedyś nie mieli gdzie pójść na zajęcia.

 
Nauka tańca specjalnie na wesele?
- Stało się to bardzo modne. Ale oczywiście 
to zależy od pary. Jedna z nich niedawno 
zakończyła swój przedweselny trening 
taneczny, który trwał pół roku. Ale była 
też para, która o tańcu przypomniała sobie 
w czwartek... przed weselną sobotą. W ta-
kich nagłych przypadkach działam niczym 
pogotowie taneczne (śmiech). Najczęściej 
pary przychodzą na zajęcia trzy miesiące 
przed ślubem. Dziś wszystko organizuje się 
wcześniej. Bywa, że nawet sala weselna 
zamawiana jest z dwuletnim wyprzedze-
niem. Pierwszy taniec też jest planowany. 
Coraz częściej oprócz klasycznego walca 
angielskiego, czy wiedeńskiego, pary 

decydują się na jeden czy dwa 
dodatkowe tańce. Ludzie 

też przy okazji bardziej 
poznają siebie. Narze-

czona myśli, że jej 
wybranek to bar-

dziej kołek, niż 
tancerz. A po 
dwóch miesią-
cach treningów 
okazuje się, że 
facet robi show 
w stylu Micha-
ela Jacksona, 
szpagat i sta-
je na rękach. 

Jest świetnym 
tancerzem, tyl-

ko... wcześniej sam 
o tym nie wiedział. 

Takie talenty odkrywa 
się w każdym wieku.

 
Niepoznane, 
uśpione taneczne 

talenty mogą więc 
spacerować po 

ulicach.
-  J e d n a 

z mam, 

której dzieci chodziły kiedyś do mnie na 
zajęcia i dziś już podrosły, przychodzi teraz 
na salsę i powiem szczerze, że mogłaby 
nawet startować w turniejach. Dzieci 
odchowane, a zatem można więcej czasu 
przeznaczyć dla siebie. Dziś też można 
zrealizować swoje taneczne marzenia, 
na które nie miało się wcześniej czasu. 
Amator ma możliwość indywidualnych 
treningów z tancerzem zawodowym, by 
po jakimś czasie wystąpić nawet wspólnie 
na turnieju.

 
Prawie jak w „Tańcu z gwiazdami”.
- System indywidualnego nauczania 
o nazwie Pro-Am powstał w Stanach Zjed-
noczonych. Do Polski dotarł stosunkowo 
niedawno. Dajmy na to, po roku treningów, 
kobieta może kupić sobie wymarzoną 
sukienkę, którą widziała w telewizji, 
piękne buty do tańca, zrobić sobie makijaż 
i wystąpić przed szeroką publicznością. 
A nawet zdobyć medal za swój taniec. Czy 
to nie jest spełnianie marzeń? W dodatku 
bez ograniczeń wiekowych. Oczywiście, to 
samo dotyczy mężczyzn.

Dorośli zaczęli tańczyć, ale dzieci 
tańczą cały czas.
- I to nawet od czwartego roku życia. 
Dzieciom łatwiej wpoić nie tylko zasa-
dy taneczne. Do tego dochodzi kultura 
zachowania się na parkiecie. Wszystkie 
tańce standardowe pokazują, z jaką gracją 
partner zaprasza partnerkę do tańca. To 
przekłada się później na zachowania poza 
salą taneczną. Dzieci bardziej kulturalnie 
odnoszą się do swoich rówieśników i na-
uczycieli w szkole. Tego się uczymy i tego 
wymagamy. 

W sali tanecznej panują sztywne 
zasady?
- Nie zawsze. Organizujemy też taneczne 
urodziny dla dzieci. A nawet wieczorki 
panieńskie i kawalerskie. Oczywiście, 
głównym tematem tych imprez jest taniec. 
To też nowa moda.

Od zawsze było tak, że na 
dyskotekach szkolnych chłopaki 
podpierali ściany. A to przez brak 
umiejętności tanecznych, albo brak 
śmiałości do płci przeciwnej. Coś się 
zmieniło?
- Tak jest nadal i to dotyczy nie tylko 
młodzieży szkolnej. Dzisiaj na zajęcia 
przychodzą sami mężczyźni, których uczę 
tańczyć. Tak... tańczy sobie dwóch facetów 
(śmiech). Potem jednak czują się pewnie 
i na dyskotece już śmiało poproszą kole-
żankę do tańca. Są też tacy, którzy chcą 
zrobić niespodziankę swojej żonie. Zawsze 

tylko tak nieporadnie z nóżki na nóżkę, 
a po dwóch miesiącach nagle... 

lew parkietu. Robią to ukrad-
kiem, a potem niesamowity 

efekt zaskoczenia. Dziś 
mężczyźni mają więc też 

łatwiej, niż było przed 
laty.

Czasy się zmieniają, 
taniec też

fot. Andrzej Buczyński
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Stadion 
„Syrena” został 
zmodernizowany. 
Mogą już z niego 
korzystać wszyscy 
zainteresowani, nie 
tylko zawodnicy.
Podczas uroczystego otwarcia 
nie zabrakło mistrzów „królowej 
sportu”. Oprócz olimpijczyków 
- Edwarda Czernika i Mariana 
Filipiuka świadkami i aktywnymi 
uczestnikami uroczystości były 
gwiazdy polskiej lekkoatletyki: 
Ewa Swoboda, Krystian Zalewski, 
Oskar Stachnik, Marek Skorupa 
i Michał Rozmys. 

Licznie zgromadzona pub-
liczność mogła obejrzeć pokaz 
konkurencji sportowych w wyko-
naniu zawodników Agros-u Żary 

i Uczniaka Szprotawa. Kibiców 
rozgrzała też rywalizacja podczas 
pierwszych Mistrzostw Żar w biegu 
na milę. Najszybszym biegaczem 
okazał się Piotr Pękala z żarskiego 
Agros-u.

Tyle na dobry początek. Teraz 
ze stadionu mogą korzystać już 
wszyscy zainteresowani. Nie trzeba 
wnosić żadnej opłaty, ale zgodnie 
z dostępnym przy wejściu regu-
laminem, wejście na bieżnię jest 
możliwe tylko w obuwiu sporto-
wym. Można korzystać z 3 i 4 toru, 
ponieważ tor 1 i 2 są przeznaczone 
do korzystania dla zawodników 
zrzeszonych w klubach. Stadion bę-
dzie otwarty do godziny 22 - można 
więc będzie biegać także wieczora-
mi przy sztucznym świetle.

Paweł Skrzypczyński, 
Andrzej Buczyński

ŻARY Marzenia nie tylko środowiska sportowego zostały zrealizowane

Stadion dla 
królowej sportu

Rozgrzewka to podstawa fot. Halina Golafot. Halina Gola

Do Żar zjechali znani lekkoatleci fot. Halina Gola

Stadion nie jeden raz będzie świadkiem takich biegów fot. Halina GolaKula w nagrodę, ale nie do pchnięcia fot. Halina Gola
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Wszyscy razem wbiegli na metę. To się nazywa otwarcie! fot. Halina Gola

Biegniemy. Jedna mila przed nami fot. Halina Gola

Czy tu świczą przyszli mistrzowie? fot. Halina GolaPchamy ile sił fot. Halina Gola

Olaf Napiórkowski, wiceburmistrz Żar
- O potrzebie stworzenia nowoczesnego stadionu 
lekkoatletycznego mówiło się w Żarach od lat. 
Powstawały różnego rodzaju plany, moim zdaniem 
niemożliwe do zrealizowania - wartości kilkunastu 
milionów złotych. My postanowiliśmy - i jak widać 
konsekwentnie to zrealizowaliśmy - stworzyć obiekt 
o charakterze treningowym, będącym odpowiedzią 
na potrzeby środowiska biegaczy i mieszkańców, 
którzy zechcą pobiegać na profesjonalnym stadio-
nie. Zdecydowaliśmy się na projekt bieżni czteroto-
rowej z metrowym pasem bezpieczeństwa, więc jest 
to właściwie pięć torów na prostej. Do tego wszyst-
kie dyscypliny lekkoatletyczne. Razem z trenerami 
„Agrosu” zabiegaliśmy o dotację z Ministerstwa 
Sportu i taką udało się otrzymać. Oczywiście, czeka 
nas jeszcze trochę pracy związanej z zagospodaro-
waniem tego terenu. Chcemy go bardziej doświetlić, 
zamontować zegar elektroniczny i kilka drobnych 
rzeczy, które poprawią funkcjonalność użytkowania.

W najbliższych planach dotyczących „Sy-
reny” mamy złożenie wniosku na budowę pola 
kempingowo-kamperowego dofinansowanego ze 
środków unijnych. Będzie też nowy kawałek drogi 
i oświetlenie na terenie obiektu. Obecnie trwa 
postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na 
budowę sali sportów walki. Mamy nadzieję na 
otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu 
również do tej inwestycji. Do kwietnia chcemy złożyć 
wniosek i już w przyszłym roku rozpocząć budowę. 
Stary budynek zostanie rozebrany. 

fot. Andrzej Buczyński
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Dopiero co utworzona 
kobieca reprezentacja 
Promienia całkiem 
dobrze radzi sobie na 
boisku. Może więc być 
tylko lepiej.

W ubiegłą niedzielę drużyna Promie-
nia zmierzyła się z MUKS „PS” Ko-
strzyn. Podopieczne Roberta Dziadula 
zakończyły to spotkanie z korzystnym 
dla siebie rezultatem 4:1. Oprócz 
bramki samobójczej w wykonaniu 
kostrzynianek na liście strzelców 
znalazły się: Aleksandra Drozdowska, 
Gabriela Krukowska i Klaudia Nowak. 
Dopiero w sześćdziesiątej minucie 
przy stanie 4:0 piłkarkom z Kostrzyna 
udało się zdobyć jedną bramkę. 

Był to drugi ligowy sprawdzian 
żarskiej reprezentacji. Pierwszy mecz 
z Budowlanymi Lubsko Promień rów-
nież zakończył sukcesem. 

Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA Trzecia liga kobiet

Już mają swoich kibiców

Od lewej: Amelia Blimel, Gabriela Krukowska, Wiktoria Jurkiewicz, Aleksandra Derej, Marta Łysko, Magdalena Pyziak, Oliwia Zakrzewska, Kinga Dowjat, Patrycja Urynowicz, Dominika Nagórnik, 
Aleksandra Drozdowska, Patrycja Gancarz, Weronika Nagórnik, Martyna Kusyk, Wiktoria Lewandowska, Klaudia Nowak, Kornelia Gołąb, Oliwia Łamasz fot. Promień Żary

O piłkę trzeba powalczyć fot. Andrzej Buczyński Determinacji dziewczynom nie brakuje fot. Andrzej Buczyński

Kobieca piłka nożna też może się podobać fot. Andrzej Buczyński Tak się strzela bramki dla Promienia fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
nr 2 przygotowali 
przedstawienie 
z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

W humorystycznych scenkach ucz-
niowie klasy 7b i 7c pokazali, z jaki-
mi problemami zmagają się współ-
cześni pedagodzy, ale też uczniowie, 
którzy nie zawsze z ochotą wędrują 
do szkoły, by zdobywać wiedzę. 
– Bo w szkole jest jak na komisa-
riacie policji, ciągle tylko wypytują 
i wypytują – próbował przekonać 
mamę (Dominikę Awdziej) nie-
sforny chłopczyk, którego odegrał 

Grzesiek Piskorowski. Widzowie 
mieli okazję obejrzeć również lekcję 
wychowawczą, na której nauczy-
cielka (Klaudia Szocik) próbowała 
wyjaśnić swoim podopiecznym 
zasady właściwego zachowywania 
się na lekcjach. Jej wysiłki poszły 
jednak na marne. Mimo różnych 
problemów nauczycielskie życie 
to jednym słowem sielanka – lekka 
praca, dużo wolnego i wycieczki 
– tak oceniły pracę pedagogów 
sąsiadki, w rolę których wcieliły się 
Natalia Cichocka, Roksana i Natalia 
Kowalskie oraz Samanta Stacho-
wiak. Salwy śmiechu wywołała 
scena, w której małżeństwo nauczy-
cielskie pracuje do późna, spędzając 
czas nad kartkówkami, sprawdzia-

nami i projektami. A wszystko 
w ramach czterdziestu godzin dla 
dobra swoich podopiecznych. Wy-
stępy uczniów były przeplatane 
piosenkami m.in. „Czternastego 
października”, „Przepraszamy Was 
za wszystko”. W słowach piosenek 
uczniowie mieli okazję wyrazić nie 
tylko swą wdzięczność, ale też prze-
prosić za szkolne wybryki. Po części 
artystycznej uczniowie wręczyli 
kwiaty nauczycielom i pracowni-
kom szkoły, dziękując za ciężką 
pracę oraz trud włożony w eduka-
cję i wychowanie. Siódmoklasiści 
przygotowywali przedstawienie 
pod czujnym okiem pani Jolanty 
Błażków i Violetty Kępińskiej. 
oprac. red.

Dzień Nauczyciela na wesoło

Dobry humor, zabawa i integracja, ale i podziękowanie za pracę nauczycieli fot. nadesłane

Zrozumieć nauczycielski trud fot. nadesłane

LUBSKO Zofia 
Zawiślak, 
nauczyciel 
bibliotekarz, 
znana w szkole 
i w środowisku 
lokalnym jako 
założyciel teatru 
szkolnego, który 
działa przeszło 
dwadzieścia lat, 
została w ramach 
Dnia Edukacji 
Narodowej 
dostrzeżona 
i wyróżniona 
nagrodą Ministra 
Edukacji 
Narodowej.

Zofia Zawiślak nagrodę 
odebrała 13 października 

z rąk lubuskiej kurator 
oświaty Ewy Rawy w Te-
atrze im. Juliusza Osterwy 
w Gorzowie Wielkopol-
skim. 

Poprzedni rok szkol-
ny został przez ministra 
edukacji narodowej ogło-
szony „Rokiem Wolontaria-
tu”. Ministerstwu zależało 
na pokazaniu nauczycieli, 
którzy od lat zaangażowani 
są w wolontariat i promu-
ją w swoim środowisku 
lokalnym jego ideę. Za-
angażowanie nauczycielki 
z Lubska, która od 1994 
r. prowadzi teatr szkolny 
właśnie w ramach wolonta-
riatu, zostało dostrzeżone.

Zofia Zawiślak pracu-
je w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących i Ekono-
micznych w Lubsku od 
roku 1988 jako nauczy-
ciel bibliotekarz, od 2002 

roku jest nauczycielem 
dyplomowanym. Za swoją 
wyróżniającą pracę otrzy-
mała już Brązowy Krzyż 
Zasługi, nagrodę kuratora 
i wielokrotnie nagrodę dy-
rektora szkoły. 

Teatr, który prowadzi 
uzyskał dwukrotnie tytuł 
laureata w latach 2010 
i 2011 na Wojewódzkim 
Przeglądzie Teatrów Ama-
torskich w Zielonej Górze. 
W 2003 r. zespół otrzymał 
nagrodę w Ogólnopolskim 
Konkursie „Bliżej Teatru” 
w kategorii edukacja, upo-
wszechnianie pod patrona-
tem Ministerstwa Kultury 
oraz Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i Spor-
tu. W roku 2011 władze 
samorządowe przyznały 
teatrowi szkolnemu tytuł 
„Zasłużony działacz kul-
tury” oprac. PAS

Wyróżniona

Zofia Zawiślak należy do grupy nauczycieli doskonale rozumiejących misję i zadania współ-
czesnej szkoły, do których należą oprócz nauczania również wychowanie, gwarantujące 
wszechstronny rozwój młodego człowieka fot. nadesłane



20 20 października 2017      MojaGazetaOGŁOSZENIA

OGŁOSZENIADROBNE

K
atego

rie: 

Sp
rzed

am
K

u
p

ię

N
ieru

ch
o

m
o

ści

M
o

to
ry

zacja

K
o

m
p

u
tery

P
raca

R
o

ln
ictw

o

R
ó

żn
e

T
ow

arzyskie

T
reść o

gło
szen

ia

K
o

n
tak

t /telefo
n

 ko
m

ó
rkow

y
 lu

b
 stacjo

n
arn

y/

E
-m

ail

Im
ię i n

azw
isk

o
 /d

o
 w

iad
o

m
o

ści red
akcji/

„N
ie p

row
ad

zę d
ziałaln

o
ści go

sp
o

d
arczej zw

iązan
ej z em

isją p
ow

y
ższego

 o
gło

szen
ia”

„A
kceptuję regu

lam
in

 zam
ieszczan

ia ogłoszeń
 drobnych

 zam
ieszczony n

a stron
ach

 w
w

w
. m

oja-gazeta.in
fo”

R
ed

akcja zastrzega sobie p
raw

o d
o jed

n
orazow

ej em
isji ogłoszen

ia n
a ku

p
on

ie M
ojej G

azety
 w

 term
in

ie d
o 14 d

n
i od

 d
aty

 jego d
ostarczen

ia

„W
y

rażam
 zgo

d
ę n

a p
rzetw

arzan
ie d

anych
 zaw

artych
 n

a ku
p

o
n

ie p
rzez firm

ę M
o

ja G
azeta sp. z o.o. ”

C
zy

teln
y

 p
o

d
p

is
 ..................................................................................................................................................................................... /tylko

 d
o

 w
iad

o
m

o
ści red

akcji/

L
iczb

a em
isji

K
U

P
O

N
 N

A
 O

G
Ł

O
SZ

E
N

IA
 D

R
O

B
N

E

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 REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

Sprzedam

 ▶ Mleko krowie, możliwa 
dostawa do domu, wirówka 
do mleka elektryczna, śmie-
tana, ser, opryskiwacz 12 
m. Tel. 683620679 Tel. 699 
932 056

 ▶ Sprzedam części do 
syreny 104 i 105. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 691 821 169

 ▶ Zbiorniki 1000 Litrów 
w kracie z kranem idealne 
na wodę, paliwo, osadnik, jak 
nowe, możliwy transport. Tel. 

888 361 013

 ▶ Pawilon handlowy 50 
m2 -  Żary Tel. 53 232 70 37

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

 ▶ Komplet skórzany wy-
poczynkowy duży,fotel duży 
skórzany, kanapa skórzana 
duża antyk. Żary. ul. Górno-
śląska 1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ D wie szklane ł awy. 
Duża z podstawą rzeźby 
kobiety i rzeźby pantery. Żary 
ul. Górnośląska 1/4a Tel. 668 
921 509

 ▶ Rozpoczęta budowa 
domu, typu „DWOREK” w 
Olbrachtowie, działka 3000 
m2 Tel. 512 209 363

 ▶  Rowery tanio: KOLA-
RZÓWKA,  DAMKA - męski, 
Młodzieżowe, DIAMONT 
LATA 50 , Kolarzówka - Ka-

chler, Żary ul. Górnośląska 
1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ Wózki transportowe 
duży i mniejszy, lampy jarze-

niowe do dużych pomiesz-
czeń. Żary ul. Górnośląska 1/4 
a Tel. 668 921 509

 ▶ Banknoty polskie, nie-

mieckie, rosyjskie od 1700 r. 
Żary, ul. Górnośląska 1/4a Tel. 
668 921 509

 ▶ Koperty okolicznościo-
we około 700 szt każda inna 
DDR, znaczki w klaserach 
DDR. Żary, ul. Górnośląska 
1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ Znaczki w klaserach 
Deutches Reich, amerykań-
skie, polskie, rosyjskie. Żary ul. 
Górnośląska 1/4a Tel. 668 
921 509

 ▶ Koperty okolicznoś-
ciowe około 20 0 sztuk , 

każda inna. Encyklopedia 
P o w s z e c h n a  %  t o m ó w.  
Żary, ul. Górnośląska 1/4a Tel. 
668 921 509

 ▶ Mandolina lata 70 DDR 
- „ MUSINO” stan bardzo do-
bry. Żary ul. Górnośląska 1/4 
a Tel. 668 921 509

 ▶ Bagnet  lata 40, Medale 
- odznaczenia niemieckie, 
wojskowe lata 20 - 30 - 40. 
Żary ul. Górnośląska 1/4a Tel. 
668 921 509

 ▶ Sprzedam płytki białe 
mrozoodporne o wymiarach 
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REKLAMA REKLAMA

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

Sprzedam działkę 
w centrum Olbrachtowa 

z rozpoczętą budową 
domu-dworku, jak na 

zdjęciu. Tel. 512 209 363

24,5 cm/11 cm. Cena 6 zł/
mkw. Tel. 667 839 786 Tel. 
667 839 786

 ▶ Silniki elektryczne 4 
KW-2 800 ODR, 5,5 KW - 2890 
OBR / MIN i inne, wentylator 
wyciągany, spawarka MIG 
MAG 250A Tel. 699932056 
Tel. 68 362 06 79

 ▶ Monety srebrne pol-
sk i e ,  n i e m i e ck i e ,  fe n i g i 
Danzig, fenigi Dojcze - raich, 
polskie okolicznościowe. Pol-
skie grosze przedwojenne. 
Żary ul. Górnośląska 1/4 a Tel. 
668 921 509

 ▶ Narożnik rozkładany 
cena 100 zł, kredens poko-
jowy z lat 70, witryna Barek 
szuflady cena 100 zł Tel. 881 
921 867

Kupię

 ▶ Kupię wkłady do pam-
persów dla osoby dorosłej. 
Tel. 73 262 10 50

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

470 35 61

 ▶ Kupię okna używane 
drewniane. Tel. 68 470 35 61

 ▶ Kupię monety nieobie-
gowe z Polski, Niemiec oraz 
inne kolekcjonerskie woj-
skowe, starocie różne. Tel. 
602 128 246

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

Nieruchomości

 ▶ Kawalerka do wynaję-
cia umeblowana Żary -  Ku-
nice, ogrzewanie piecowe. 
Tel. 696 261 345

 ▶ Wynajmę pół sklepu 
na deptaku (Centrum Żar) 
ul. Chrobrego 23 Tel. 506 
080 054

 ▶ Rozpoczęta budowa 
domu, typu „DWOREK” w 
Olbrachtowie, działka 3000 
m2  Tel. 512 209 363 

 ▶ Poszukujemy dla klien-
tów domu do remontu w 

Żarach i okolicach Żar (do 20 
km). Żary, ul. Rynek 26.  Tel. 
600 230 116 www.kryszew-
ska-nieruchomosci.pl

 ▶ Poszukujemy dla klien-
tów mieszkania do 40 m2, 1 
lub 2 pokojowego w centrum 
Żar. Żary, ul. Rynek 26. Tel. 
600 230 116 www.kryszew-
ska-nieruchomosci.pl

 ▶ Przyjmujemy oferty 
Sprzedaż, Kupno, Wynajem, 
Domy, Mieszkania, Działki 
Żary, ul. Rynek 26. Tel. 600 
230 116 www.kryszewska-
-nieruchomosci.pl

 ▶ Atrakcyjny lokal do 
wynajęcia w centrum Żar, 
o pow.23 m2, ul. Buczka. 
Żary, ul. Rynek 26. Tel. 600 
230 116 www.kryszewska-
-nieruchomosci.pl

 ▶ Sprzedam lokal  ga-
stronomiczny (kebab) z wy-
posażeniem w Żarach, ul. 
Żymierskiego, obok L.O. im 
Bolesława Prusa Żary, ul. 
Rynek 26. Tel. 600 230 116 
www.kryszewska-nierucho-
mosci.pl

 ▶ Poszukujemy dla klien-
tów mieszkania 2-3 pokojo-
wego do 70 m2 w Żarach. 
Żary, ul. Rynek 26. Tel. 600 
230 116 www.kryszewska-
-nieruchomosci.pl

 ▶ Górka - dom po kapi-
talnym remoncie (do wpro-
wadzenia) na sprzedaż lub 
zamianę na mieszkanie, Part-
ner Nieruchomości. Tel. 533-

308-999

 ▶ Żary -  polecamy na 
sprzedaż działkę w Żarach, 
na nowym osiedlu, o pow. 13 
arów w okazyjnej cenie 65 
tys.  Partner Nieruchomości. 
Tel. 533-308-999

 ▶ Olbrachtów - działka 
na sprzedaż z warunkami 
zabudowy o pow. 18 arów, 
media przy nieruchomości. 
Partner Nieruchomości. Tel. 
533-308-999

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

 ▶ Żary - hale magazyzy-
nowe do wynajęcia w pobli-
żu obwodnicy, z mediami, 
monitorowane. Partner Nie-
ruchomości. Tel. 533-308-
999

 ▶ Żary - mieszkanie na 

sprzedaż, na parterze, w 
kamienicy o pow. 105 m2 
w okazyjnej cenie 230 tys. 
Partner Nieruchomości. Tel.  
533-308-999

 ▶ Żary-Kunice, mieszka-
nie 2pok. parter do kapital-
nego remontu Partner Nie-
ruchomości. Tel. 690 411 006

 ▶ D om na wsi  w gm. 
Brzeźnica z działką 20ar i 
dużą stodołą z kamienia. 
Partner Nieruchomości. Tel.  
690 411 006

 ▶ Dom przy lesie pod Ża-
ganiem do remontu, działka 
37ar, możliwość dokupienia 
sąsiedniej działki 29ar . Part-
ner Nieruchomości. Tel. 690 
411 006

 ▶ Żary, ładne mieszkanie 
dla 3-4 pracowników, 500 zł/
mies od osoby. Partner Nie-
ruchomości. Tel. 690 411 006

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

 ▶ Mirostowice Dln - dział-

ka pod lasem, z warunkami 
zabudowy. Partner Nieru-
chomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Żary-Kunice, kawalerka 
Ip, 43 tys. Partner Nierucho-
mości. Tel.  690 411 006

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

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

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

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

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

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

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

 ▶ Powierzchnie magazy-

nowe od  340 do 440 m2 - do 
wynajecia -  blisko centrum 
Żar;   dobra cena. Partner 
Nieruchomości,tel. 887-758-
384 Tel. 887-758-384

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

Motoryzacja

 ▶ RENO TRAFIK XI 2004, 
1,9 TDCI 260 tys. km. podusz-
ka, ABS, radio, 6 - biegów, 
stan b. dobry, sprowadzany. 
Cena 10.500 zł Tel. 695 698 
441

 ▶ Bus Reno Trafik biały 
ABS 1,9 TDCI, rok 2003, po-
duszka, radio 220 tj( uszko-
dzone łożysko w skrzyni 
biegów) sprowadzany. Cena 
8500 zł Tel. 601 691 569

 ▶ Opony letnie 155/80/
R13 Stan Bardzo dobry, cena 
100 zł, chłodnica do SEAT 1,2 
Cena 50 zł Tel. 881 918 672

Praca

 ▶ Dachy naprawimy, wy-
konamy każdy rodzaj da-
chu, papy termozgrzewalne, 

rynny, spływy, opierzenia, 
fachowo solidnie od zaraz. 
Najtaniej w regionie. Tel. 788 
950 024

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

950 024

 ▶ Potrzebny Pan do pale-
nia w piecu Co, 6 dni w tyg. 
i prac przydomowych. Tel. 
606 399 406

 ▶ Remonty budynków i 
mieszkań prace ogólnobu-
dowlane wykonam w peł-
nym zakresie. Tanio szybko 
i profesjonalnie od zaraz, 
najtaniej w regionie. Tel. 788 
950 024

 ▶ Hydraulik montaż in-
stalacji Wod - Kan, usuwanie 
awarii. Tel. 73 257 74 01

 ▶ Dach  ci przecieka, ta-
nio, szybko i skutecznie na-
prawimy każdą połać dachu, 
wykonamy każdy rodzaj 
dachu od A do Z najtaniej w 
regionie od zaraz. Tel. 788 
950 024

 ▶ Szukam pracy jako ma-

larz, spawacz MAG, 135,136,111 
na terenie Żar, komunikatyw-
ny niemiecki. Tel. 577365895 
Tel. 693 396 373

 ▶ Korepetycje z języka 
niemieckiego - Żary. Przygo-
towanie do pracy w Niem-
czech.  Tłumaczenia. Tel. 
606 645 169

 ▶ Zdun wykonam prace 

OGŁOSZENIA

REKLAMAREKLAMA

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 

Przepisy
kulinarne

Mazda 2 rok, 2008 - 
Benzyna bogata wersja 

bez wypadku, stan idealny, 
możliwość zamiany. Oferta 
prywatna. Tel. 73 322 12 18

Kurczak po hindusku 
w pół godziny

Składniki na 16 szt.
• 40 g drożdży
• 100 g cukru
• 500 g maki tortowej
• 250 ml mleka
• Szczypta soli
• 2 żółtka
• 100 g masła
Nadzienie
• 250 g powideł
• 3 łyżki rumu
• Wg upodobania: 

cynamon, wanilia lub 
skórka z cytryny

• Tłuszcz do formy 
i posmarowania 
drożdżówek

• Cukier puder do 
posypania bułeczek

Wykonanie
Z drożdży, łyżeczki cukru 
i 3 łyżek mleka zrobić za-
czyn, przykryć ściereczką 
i odstawić do wyrośnięcia. 
Wsypać do miski pozosta-

ła mąkę i cukier. Dodać 
żółtka, sól, roztopione  
i schłodzone masło oraz 
wyrośnięty zaczyn. Stop-
niowo dolewać pozostałe 
letnie mleko. Zarobić cia-
sto, przykryć ściereczką  
i odstawić do wyrośnięcia. 
Powidła śliwkowe wymie-
szać z rumem oraz wybra-
na przyprawą. Wyrośnięte 
ciasto rozwałkować na 
placek i podzielić na 16 
kawałków, nakładać na-
dzienie i formować bu-
łeczki. Tak przygotowane 
bułeczki ułożyć na wy-
smarowanej tłuszczem 
blaszce, posmarować je 
roztopionym masłem lub 
rozkłóconym jajkiem i piec 
ok. 35 minut w piekarniku 
rozgrzanym do 180 st. C. 
Posypać cukrem pudrem. 
Smacznego.

Bułeczki z powidłami 
śliwkowymi

REKLAMA

ogłoszenie

wyróżnione

ze zdjęciem

TYLKO

10 zł

fot. ARMG

fot. ARMG

Volkswagen Golf 6 Plus, 
model 2010, rok XII 2009 

- Benzyna przebieg 78.500 
km, bogate wyposażenie, 

serwisowany, bez wypadku, 
stan jak nowy lub zamiana. 

Tel. 73 322 12 18

Składniki
• 75 dag filetów z kurczaka
• 1 pęczek  dymek ze 

szczypiorkiem
• 2 dag świeżego imbiru
• 2 ząbki czosnku
• 3 łyżki oleju
• 2 łyżeczki kurkumy
• 1 listek laurowy
• 20 dag śmietany kremówki
• 2 pojemniki (po 15 dag) 

gęstego jogurtu naturalnego
• puszka mleczka kokosowego
• 125 ml bulionu drobiowego

• 1 łyżeczka słodkiej papryki
• Pieprz, sól, ½ łyżeczki chilli 
• w proszku
• ½ pęczka kolendry lub natki 

pietruszki
Sposób przygotowania:
Umyte i osuszone filety z kurczaka 
pokroić w grubą kostkę. Dymki 
umyć odciąć szczypior i pokroić 
drobno cebulki. Czosnek i imbir 
drobno posiekać. Na patelni roz-
grzać olej, włożyć kawałki kurczaka 
i mieszając smażyć, aż się zrumie-
nią. Dołożyć dymki, imbir i czosnek. 

Chwilę razem przesmażyć. Dosypać 
kurkumę i dodać listek laurowy. 
Smażyć dalej ok. 2-3 minuty na 
dużym płomieniu. Następnie wlać 
śmietankę kremówkę, jogurt i 
mleczko kokosowe. Wsypać słodką 
paprykę i chilli. Zmniejszyć płomień 
i dusic około 15 minut. Szczypiorek 
z dymek oraz kolendrę lub natkę 
pietruszki posiekać i posypać nimi 
gotowe danie. Podawać z ryżem 
ugotowanym na sypko, chlebkiem 
nan lub świeżą bagietką. Smacz-
nego.
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zduńskie, piece kuchnie 
kaflowe i przystawki. Tel. 
530908452 Tel. 68 451 17 70

 

Zatrudnię pilnie malarzy  
i pomocników 
na elewację.  

Tel. 600 611 949 

 ▶ Rehabilitacja osób po 
udarach, złamaniach, zwy-
rodnieniach, SM i inne w 
domu u chorego - Żary i 
okolice. Tel. 501 656 266

 ▶ Dodatkowa praca, roz-
noszenie druków reklamo-
wych, okolice Żar. Tel. 606 
805 778

Rolnictwo

 ▶ Sprzedam Żyto Tel. 68 
375 22 98

Różne

 ▶ Wynajmę pół sklepu na 

deptaku (Centrum Żar), ul 
Chrobrego 23 Tel. 506 080 
054

 ▶ Posprzątam plac, piw-
nice itp.- wywiozę własnym 
transportem. Tanio - Czysto 
- Solidnie. Tel. 783 379 997

 ▶ Sprzedam płytki białe 
mrozoodporne o wymiarach 
24,5 cm/11 cm. Cena 6 zł/mkw. 

Tel. 667 839 786 Tel. 667 839 
786

 ▶ Katalog części Konbajn 
llAAS Consul instrukcja na-
praw, regulacji JOHN o RERE 
- 1030 - 2130, frezarka FP - 800 
Tel. 699 932 056

 ▶ Lotniska - Zawiozę - 
Przywiozę. Tel. 697 846 739

OGŁOSZENIA

ŻARY
ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary, tel. 68 479 13 56,  
e-mail: zizr@praca.gov.pl,  http://pup.zary.sisco.info

OFERTY PRACY - URZĘDY PRACY

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

• Wartownik Skład Potok 2
• Policjant Żary 10
• Majster obwodu drogowego Lubsko 1
• Ankieter Lubsko 2
• Pracownik biurowy ze znajomością języka 

niemieckiego Jasień 1
• Technolog produkcji wyrobów metalowych 

Jasień 1
• Szlifierz metali Jasień 2
• Pracownik malarni proszkowej Jasień 1
• Operator maszyn budowlanych Jasień 1
• Pracownik administracyjno-biurowy Żary 1
• Specjalista do spraw logistyki Lubsko 1
• Nauczyciel doradztwa zawodowego Górzyn 1
• Konserwator-kierowca Żary 1
• Sprzątaczka Sieniawa Żarska 2
• Sprzątaczka (1/2 etatu) Żary 1
• Strażnik działu ochrony Lubsko 2
• Kierowca samochodu do 3, 5 tony Żary 1
• Krojczy chleba Żary 1
• Sprzątaczka Żary 1
• Kucharz (Pizzer) Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 1
• Kasjer – sprzedawca Lubsko 2
• Sprzedawca/ Kasjer Olszyna/ Jagłowice 8
• Pracownik obsługi klienta Olszyna/ Jagło-

wice 2
• Ekspedientka Lubsko 1
• Monter/ Operator maszyn Żary i Mirostowice 

Dolne 7
• Tynkarz Jasień 2
• Pilarz Lubsko 2
• Operator koparko-ładowarki Żary 4
• Palacz C.O. Potok 5
• Pracownik fizyczny Łaz 2
• Pracownik magazynowy Lubsko 1
• Pracownik produkcji Lubsko 5
• Monter/ Operator Żary 5
• Elektryk Jasień 1
• Operator koparko – ładowarki Jasień 1
• Montażysta nagrobków Żary 1
• Mechanik samochodowy Żary 1
• Kierowca kat. B+E Żary 1
• Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 

Lubsko 1
• Pracownik fizyczny Lubsko 1
• Mechanik samochodowy – serwisant ogu-

mienia Żary 2
• Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 

3,5 tony w dziale specjalistycznych przewo-
zów Żary 2

• Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 
3,5 tony w dziale krajowych przewozów Teren 
całej Polski 5

• Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 
3,5 tony w dziale międzynarodowych prze-
wozów Teren UE i Szwajcarii 5

• Robotnik budowlany (Murarz) Żary 2

• Majster obwodu drogowego (Żagań) 1
• Pomocnik cukiernik (Żagań) 1
• Sortowacz surowców wtórnych (Szprota-

wa) 4
• Kucharz (Żagań) 1
• Barman - recepcjonista (Żagań) 2
• Pomoc kuchenna (Żagań) 1
• Operator koparko-ładowarki (Żagań) 1
• Murarz (Żagań) 1
• Ślusarz (Borowina) 1
• Spawacz (Borowina) 4
• Hydraulik (teren woj. lubuskiego) 2
• Pomocnik hydraulika (teren woj. lubuskie-

go) 2
• Pracownik ogólnobudowlany (Szprotawa) 1
• Monter urządzeń chłodniczych (Żagań) 4
• Kierowca kat C+E (Żagań) 1
• Sprzątaczka (Iłowa) 3
• Sprzedawca (Żagań) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego (teren 

kraju) 2
• Pomocniczy robotnik budowlany (teren 

Żagania i Żar) 2
• Rzeźnik-wędliniarz (Wrzesiny) 1
• Operator koparki  (Szprotawa) 2
• Kierownik budowy - robót (Żagań) 1
• Księgowy ds. windykacji i rozliczeń (Szpro-

tawa) 1
• Kucharz (Wiechlice) 1
• Pracownik obróbki kamienia (teren kraju) 5
• Robotnik gospodarczy (Żagań i okolice) 1
• Kucharz/Kucharka (Czyżówek-Iłowa) 2
• Barman/sprzedawca (Czyżówek) 2
• Fryzjer męski (Żagań) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Operator koparki (teren kraju) 2
• Fakturzystka (Żagań) 2
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie* (Żagań i okolice) 1
• Sprzedawca (Pożarów) 1
• Zaopatrzeniowiec (Świętoszów) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego (teren 

kraju) 1
• Pracownik do spraw ubezpieczeń (Szpro-

tawa) 1
• Sprzedawca - kierowca (okolice Żagania) 1
• Salowa (Żary) 3
• Pracownik magazynowy (Bolesławiec) 13
• Operator wózka widłowego wysokiego skła-

dowania (Bolesławiec) 1
• Pracownik torowy (teren kraju) 20
• Pracownik biurowy (Szprotawa) 1
• Automatyk (Wiechlice/Małomice) 2
• Menedżer fryzjerstwa (Szprotawa) 1
• Recepcjonista (Żagań) 1
• Opiekun do świadczenia specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi (Małomice) 1

• Kierowca samochodu dostawczego do 3,5 t 
(teren kraju i Europy) 1

• Kierowca samochodu dostawczego kat B 
(teren Europy) 1

• Ślusarz - spawacz (Żagań) 1
• Kosmetyczka (Szprotawa) 1
• Kucharz kuchni wietnamskiej (Żagań) 1
• Fizjoterapeuta (Szprotawa) 2
• Kasjer (Żagań - basen Arena) 1
• Magazynier (Żagań) 1
• Pracownik fizyczny (Żagań i okolice) 3
• Starszy księgowy (Iłowa) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego C+E 

(transport międzynarodowy) 2
• Pracownik biurowy (Jabłonów) 1
• Specjalista ds. sprzedaży (Żagań) 1
• KOMINIARZ (Żagań) 5
• Prowadzący Punkt Sprzedaży (Gozdni-

ca) 1

SPRZEDAM

cena 14.000 zł tel. 608 541 937

Zagęszczarka 
Ammann AVH 100-20

DANE TECHNICZNE:

typ: zagęszczarka dwukierunkowa
waga: 750 kg
szerokość robocza: 800 mm
silnik: diesel (na gwarancji)
moc silnika: 11 kW
częstotliwość: 40 Hz
siła odśrodkowa:100 kN
liczba obrotów na minutę: 2900
chłodzenie: powietrze
zużycie paliwa: 2,5 l/h
sterowanie: przód/tył
rozruch: elektryczny
rok produkcji: 2003

AUTOREKLAMA

Sprzedam płytki białe 
mrozoodporne o wymiarach 
24,5 cm/11 cm. Cena 6 zł/mkw. 

Tel. 667 839 786
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Spokojne i poukładane życie Lauren (Taylor 
Cole) zmienia się całkowicie, gdy zostaje 
oskarżona o morderstwo starszej kobiety, która 
wynajmowała jej pokój. Funkcjonariusz Bates 
(Christine Adams) znajduje na miejscu zbrodni 
dowody, której potwierdzają jej winę. Lauren 
zostaje zabrana do aresztu. Podczas podróży 
tajemniczy mężczyzna uszkadza samochód, 
którym jest przewożona, zabija pilnującą ją 
policjantkę i porywa ją. Okazuje się, że to 
seryjny morderca Oscar (Brett Rickaby).

TVP1 thriller, USA, 2015

Zła krew23:55

Piątek

TVP2

00:30

Sobota

Jack Ryan (Chris Pine) pracuje jako analityk 
fi nansowy na Wall Street. W rzeczywistości od 
dziesięciu lat jest agentem CIA, który działa 
pod przykrywką. Jego zwierzchnikiem jest 
Thomas Harper (Kevin Costner). Przypadkiem 
Ryan odkrywa, że jeden z najpotężniejszych 
rosyjskich oligarchów, Wiktor Czerewin (Ken-
neth Branagh), w porozumieniu z tamtejszym 
rządem przygotowuje się do brutalnego aktu 
terroryzmu. Ma on na celu ekonomiczny upadek 
USA. Ryan wyrusza na misję do Moskwy.

Paryż. Pochodzący z Senegalu Driss (Omar Sy) 
właśnie wyszedł z więzienia i usiłuje zdobyć 
prawo do zasiłku. By go uzyskać, musi udow-
odnić, że próbował znaleźć pracę. W ten sposób 
mężczyzna trafi a do sparaliżowanego milionera 
Philippe’a (François Cluzet), który wymaga 
stałej opieki i poszukuje nowego pielęgniarza. 
W przeciwieństwie do wielu innych kandy-
datów, Driss nie stara się zrobić na potencjalnym 
pracodawcy dobrego wrażenia. Wyraźnie nie 
zależy mu na otrzymaniu posady.

TVN fi lm sensacyjny, Rosja, USA, 2014komediodramat, Francja, 2011   

Jack Ryan: Teoria chaosu Nietykalni 21:35

Niedziela

Kirył Razumow (Mateusz Rusin), student 
petersburskiego uniwersytetu, wydaje swojego 
kolegę Wiktora Haldina (Józef Pawłowski), 
który dokonał zamachu na ministra policji. 
Wskutek jego donosu zostaje on aresztowany, 
torturowany, a następnie stracony. Następstwa 
tych wydarzeń są ostrzeżeniem nie tylko przed 
wszechwładzą tajnej policji, na której wznosi się 
rosyjska autokracja, ale i przed zwolennikami 
rewolucji, którzy buntują się wobec tego 
porządku, odpowiadając terrorem. 

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2017

Spiskowcy20:25

Poniedziałek

Przyszłość. Podróże w czasie są faktem. 
Ponieważ okazało się, że niosą za sobą poważne 
konsekwencje, zostały zdelegalizowane. 
Technologię zaczęła wykorzystywać mafi a do 
popełniania zbrodni doskonałych. Przestępcy 
wysyłają swoje ofi ary - związane i zakryte kap-
turem - w przeszłość. Tam czeka na nie płatny 
zabójca zwany looperem. Jedyne, co ma zrobić, 
to oddać strzał do unieruchomionego człowieka. 
Looperzy pławią się w luksusie, lecz płacą za to 
określoną cenę. 

POLSAT thriller sf, Chiny, USA, 2012 

Looper - Pętla czasu21:40

Wtorek

Generał Francis X. Hummel (Ed Harris) wraz 
z grupą podwładnych opanowuje wyspę, 
na której znajduje się legendarne więzienie 
Alcatraz, będące obecnie atrakcją turystyczną. 
Chce wymusić na rządzie Stanów Zjednoczonych 
wypłatę stu milionów dolarów w ramach 
odszkodowań dla rodzin amerykańskich żołni-
erzy, którzy polegli w trakcie tajnych operacji. 
Szaleniec bierze na zakładników 81 turystów. 
Grozi, że w przypadku odrzucenia jego żądań 
wystrzeli w kierunku San Francisco rakiety.

TVP1 thriller, USA, 1996 

Twierdza23:00

Środa

Los Angeles. Pewnego ranka płatny morderca 
pozostający na usługach ważnego syndykatu, 
Chev Chelios, dowiaduje się, że nocą wstrzyk-
nięto mu truciznę, która go uśmierci, jeżeli rytm 
jego serca spadnie poniżej określonego poziomu. 
Okazuje się, że wyrok na Cheliosa wydał boss 
chińskiej mafi i, Don Kim. Przerażony mężczyzna 
zwraca się o pomoc do swojego przyjaciela 
lekarza, Milesa. Stwierdza, że musi utrzymywać 
w organizmie odpowiednio wysoki poziom 
adrenaliny. 

TVP2 fi lm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2006

Adrenalina23:35

Czwartek
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04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP
09:10 Zakochaj się w Polsce 

- Żoliborz - magazyn 
09:40 Rodzinny ekspres
10:05 Północ - Południe- serial 

kostiumowy, prod. USA
11:10 Dr Quinn - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:35 Nowoczesność 

w rolnictwie 
12:55 Natura w Jedynce 

- Za polarną kurtyną Rosji
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Opole 2017 na bis
15:10 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie 
15:45 Wiadomości 

16:05 W sercu miasta - serial, 
prod. Turcja, 2016 

17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Rodzina wie lepiej 
18:55 Mam prawo - serial 

dokumentalny TVP 
19:30 Wiadomości 
20:25 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej 
21:20 Weekendowy Hit 

Jedynki - Noc generałów 
- dramat

23:55 Zła krew 
- thriller

01:30 James Bond w Jedynce 
- Człowiek ze złotym 
pistoletem - fi lm 
sensacyjny

03:35 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Sztuka codzienności 
- Dźwięk - serial dokumen-
talny, prod. Wielka 
Brytania, 2013

07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama 
11:25 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:55 Postaw na milion 

- teleturniej 
12:55 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
13:55 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:25 Coś dla Ciebie 
14:50 Było... nie minęło 
15:30 Janosik - serial TVP 
16:30 Koło fortuny
17:05 Nadzieja i miłość 

- serial obyczajowy
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:40 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP 

21:40 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

22:10 Pod wspólnym 
niebem - serial 
komediowy TVP 

22:50 40 lat minęło
- komedia, prod. USA, 
2012, reż. Judd Apatow, 
wyk. Megan Fox, Paul 
Rudd, Leslie Mann 

01:10 W szponach 
korupcji 
- fi lm akcji, prod. USA, 
1999, reż. James Floey

03:10 Kryzys - serial, prod. 
Japonia, 2017, reż. Kosuke 
Suzuki, Keiichiro Shiraki

04:10 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! 
- magazyn

05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
10:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szkoła  
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła  
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital - program 

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

20:00 Lucy
- fi lm sensacyjny, 
Francja, 2014, reż. Luc 
Besson, wyk. Scarlett 
Johansson, Morgan 
Freeman, Min-sik Choi, 
Amr Waked 

21:55 G.I. Joe: Czas Kobry 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Czechy, 2009, reż. Stephen 
Sommers, wyk. Dennis 
Quaid, Channing Tatum, 
Adewale Akinnuoye-Akba-
je, Marlon Wayans, Joseph 
Gordon-Levitt, Rachel 
Nichols

00:20 Kuba Wojewódzki - talk 
show 

01:25 Revolution - serial S-F
02:25 Uwaga! - magazyn
02:40 Moc Magii 
04:00 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki 

- serial obyczajowy
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
 Tymek ma poważne 

problemy w pracy. Spor-
towiec, którego namówił 
do reklamy, okazał się 
alkoholikiem. Wiktoria 
szykuje się do wyjazdu 
do Norwegii. Na lotnisku 
próbuje dogonić ją Olek. 

14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 
16:30 Na ratunek 112

17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
 Wiktoria robi Olkowi 

awanturę za to, że zrobił 
z niej terrorystkę. Michał 
za wszelką cenę chce 
odzyskać Marysię. 

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

Kiepskich - serial 
komediowy

20:05 Wyspa przetrwania 
22:05 Indiana Jones 

i ostatnia krucjata 
- fi lm przgodowy USA

00:55 Incydent 
- fi lm akcji 

03:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Dziennik fi lozofa 
- felieton 

08:10 Zakładka - magazyn 
08:45 Wydarzenie aktualne
09:05 Informacje kulturalne 
09:25 Warszawskie gołębie 

- fi lm obyczajowy, 
reż. Henryk Bielski, 
wyk. Józef Nalberczak, 
Wanda Łuczycka, Krystyna 
Królówna, Ewa Szykulska, 
Janusz Bukowski 

10:45 Którędy po sztukę 
- Grupa Luxus - magazyn 

11:00 Polskie drogi - serial 
12:40 Sędziowie - spektakl 

teatralny, reż. Konrad 
Swinarski, wyk. Wiktor Sa-
decki, Roman Burkot, Jerzy 
Trela, Elżbieta Karkoszka, 
Jerzy Radziwiłowicz, Jerzy 
Nowak, Bolesław Smela, 
Krzysztof Litwin

13:55 Chopin i jego Europa 
2017

16:10 Pegaz

17:15 Ucieczka 
- fi lm obyczajowy

18:30 Studio Kultura
18:50 Przeżyjmy to jeszcze 

raz. Plakat w PRL
19:40 Videofan - Portrety
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu 
- Jak ojciec i syn 

20:25 Wieczór kinomana 
- Jak ojciec i syn - dramat, 
prod. Japonia, 2013

22:35 Tygodnik Kulturalny 
23:20 Dziennik fi lozofa 
23:35 Scena i ekran 

- koncert
00:45 Wszystko o Ewie 

- dramat obyczajowy
03:05 Informacje kulturalne 
03:25 Wieczór kinomana

- Jak ojciec i syn - dramat

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze

09:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany anioł 
- telenowela

15:45 Lekarze na start 
- serial obyczajowy

17:15 Ale numer! - program 
rozrywkowy

17:45 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 
- reality show

20:00 Rambo 3
- fi lm akcji
Rambo wyrusza do 
Afganistanu, aby uratować 
swojego przyjaciela 
pułkownika Trautmana.

22:05 Mechanik: 
Prawo zemsty
- fi lm akcji

23:55 Gabriel
- fi lm akcji

02:10 Ale numer! 
- program rozrywkowy

02:45 Dyżur
03:10 Na jedwabnym

szlaku
04:25 Z archiwum policji 

- fabularny
04:50 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę

- fabularny

05:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:20 Szpital 
07:15 Sąd rodzinny

- program sądowy 
08:15 Chirurdzy 

- serial, USA 
09:10 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 Zaklinaczka 
duchów - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Wyspa Nim 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2008, reż. Mark 
Levin, Jennifer Flackett, 
wyk. Abigail Breslin, Jodie 
Foster, Gerard Butler, 
Michael Carman, Mark 
Brady 

22:05 Drużyna 
potępionych 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2010, reż. Sylvain 
White, wyk. Jeff rey Dean 
Morgan, Zoe Saldana, 
Chris Evans, Idris Elba, 
Columbus Short, Jason 
Patric 

00:10 Zabójcza broń 
- serial sensacyjny

01:10 Masters of Sex - serial
02:30 Moc Magii 
04:40 Koniec programu

06:00 Koszmarne tatuaże
06:55 Przygody Kota 

w butach
07:30 Kaczor Donald 

przedstawia
07:55 Przygody Kota 

w butach
08:30 Kaczor Donald 

przedstawia
09:00 V.I.P
 Główna bohaterka, Vallery 

Irons to młoda, atrakcyjna 
kobieta, która po tym jak 
zyskała rozgłos, ratując 
życie pewnemu gwiazdor-
owi, dostała propozycję 
fi rmowania swoją twarzą 
agencji profesjonalnych 
bodyguardów. Val 
zgodziła się udawać 
szefową agencji, co 
pomogło fi rmie pozyskać 
bogatych i sławnych 
klientów z Beverly Hills 
i wydostać się z fi nansowej 
zapaści.  

10:00 Esmeralda
- telenowela

11:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny 

13:00 Galileo
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Esmeralda
17:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
18:00 Policjantki i Policjanci 

- serial kryminalny
20:00 Mecenas Lena Barska
21:00 Sprawiedliwi-Wydział 

Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska

23:00 Kobiety i mafi a
00:00 Belfer 2

- dramat sensacyjny. 
USA, 1998

01:55 TAK czy NIE 
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:20 Klan - telenowela TVP 
05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Naszaarmia.pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
08:10 Rancho w dolinie 

- western, prod. USA, 
1956, reż. Delmer Daves, 
wyk. Glenn Ford, Ernest 
Borgnine, Rod Steiger, 
Valerie French

10:00 Ptaki ciernistych krze-
wów - serial obyczajowy, 
prod. USA, 1983 

12:00 Studio Raban 
12:30 Fascynujący świat - Jak 

zbudować planetę - serial 
dokumentalny

13:35 Okrasa łamie przepisy 
- Kuchnia sokiem płynąca - 
magazyn kulinarny 

14:15 Ojciec Mateusz - serial 
kryminalny TVP 

15:05 Zagadka Hotelu Grand 
- serial obyczajowy

16:00 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP 

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Rolnik szuka żony
18:30 Rodzina wie lepiej
18:55 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości 
20:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
21:10 Hit na sobotę 

- Żyć nie umierać 
- dramat, reż. Maciej 
Migas, wyk. Tomasz Kot, 
Janusz Chabior

22:45 Cała ona - komedia
00:30 Noc generałów 

- dramat
03:00 Zagadka Hotelu Grand 

- serial obyczajowy, prod. 
Niemcy, Hiszpania, 2013 

03:50 Zakończenie dnia

05:25 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem 

06:30 M jak miłość - serial TVP 
07:30 Pytanie na śniadanie
10:55 Lajk! 
11:15 Pod wspólnym niebem 

- serial komediowy TVP 
11:50 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
12:50 Na sygnale - serial
13:20 Podróże z historią
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Było... nie minęło 
15:15 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
15:50 Pierwsza randka 
16:50 Mars - Mars: Na rozstaju 

dróg - dokument 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:35 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Kulisy - Postaw na 

milion
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice of Poland 

22:25 Miasto skarbów 
- serial kryminalny TVP 

23:20 Kryzys - serial, prod. 
Japonia, 2017, reż. Kosuke 
Suzuki, Keiichiro Shiraki, 
wyk. Shun Oguri, Hide-
toshi Nishijima, Tetsushi 
Tanaka, Toru Nomaguchi, 
Yuko Araki 

00:30 Nietykalni 
- komediodramat, 
prod. Francja, 2011, 
reż. Olivier Nakache, 
Eric Toledano, 
wyk. Francois Cluzet, 
Audrey Fleurot, Omar Sy 

02:30 40 lat minęło
- komedia, prod. USA, 
2012, reż. Judd Apatow, 
wyk. Megan Fox, Paul 
Rudd, Leslie Mann 

04:45 Zakończenie dnia

05:25 Uwaga! 
- magazyn

05:45 Mango 
- telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:00 Na Wspólnej  
- serial obyczajowy, Polska 

12:50 Drzewo marzeń 
13:50 MasterChef 

- program 
rozrywkowy 

15:25 Azja Express 
17:00 Kuchenne 

rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 36,6 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! 

- magazyn
prod. Polska

20:00 Mam talent 
- program rozrywkowy 

21:45 Bogowie 
- fi lm obyczajowy, 
Polska, 2014, reż. Łukasz 
Palkowski, wyk. Tomasz 
Kot, Piotr Głowacki, 
Szymon Piotr Warszawski, 
Magdalena Czerwińska, 
Jan Englert, Zbigniew 
Zamachowski 

00:10 Oszukać 
przeznaczenie IV 
- fi lm horror
prod. USA, 2009, 
reż. David R. Ellis, 
wyk. Bobby Campo, 
Shantel VanSanten, Nick 
Zano, Haley Webb, Mykelti 
Williamson 

01:55 Uwaga! 
- magazyn

02:15 Moc Magii 
03:35 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

09:15 Przygody Kota 
w butach

10:10 Ewa gotuje
10:45 Supermodelka 

- plus size
12:15 The Brain. Genialny 

Umysł
13:45 Wyspa przetrwania
15:45 Kabaret na żywo
17:50 Chłopaki do wzięcia
 Andżelika domaga się 

czułości, zaręczyn i ślubu. 
Podczas gdy Rysiek kolejny 
raz trafi ł za kraty, Asia 
zamieszkała u jego mamy. 

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

- serial komediowy prod. 
Polska

20:10 Hotel Transylvania 2 
- fi lm animowany 

 Dracula łączy siły z przyja-
ciółmi, by obudzić w swo-
im wnuku prawdziwego 
wampira. Zarząd Hotelu 
Transylwania zmienia 
przepisy i od teraz mogą 
zatrzymywać się tam 
także zwykli śmiertelnicy. 

22:05 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo
- program rozrywkowy

00:10 Zasady walki II 
- Zdrada
- fi lm sensacyjny, Kanada, 
2008, reż. Rusnak Josef, 
wyk. Wesley Snipes

02:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Serialowa nostalgia 
- Ucieczka - wycieczka 
- serial TVP 

08:40 Serialowa nostalgia 
- Rozalka Olaboga - serial 
przygodowy TVP, reż. Jad-
wiga Kędzierzawska, wyk. 
Krystyna Sienkiewicz, 
Krystyna Tkacz

09:15 Zaśpiewajmy to jeszcze 
raz

10:25 Party przy świecach 
- fi lm TVP 

11:30 Vistuliada
12:10 Tygodnik Kulturalny 
13:00 Szlakiem Kolberga 

- reportaż 
13:40 Chce się żyć 

- fi lm obyczajowy
15:40 Wydarzenie aktualne
16:20 Mała Moskwa - dramat
18:20 Dranie w kinie
18:55 Legendy Rocka 

- The Who
19:25 Legendy Rocka 
20:00 Eurokultura - magazyn 

20:20 Bilet do kina 
- Nieobliczalni 
- komedia, prod. Francja, 
2012, reż. David Charhon, 
wyk. Omar Sy

22:05 Iggy Pop plays Baloise 
Session - koncert

23:40 Filmy Rainera Wernera 
Fassbindera - Lola 
- magazyn 

23:45 Mocne Kino - Lola 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Niemcy, 1981, reż. 
Reiner Werner Fassbinder, 
wyk. Barbara Sukova

01:50 Kino nocne - Pułapka 
- fi lm sensacyjny

04:05 Wydech 
- fi lm krótkometrażowy, 
reż. Maciej Wiktor

04:35 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Niesamowite!
06:35 Taki jest świat 

- program informacyjny
07:15 Columbo - serial 

kryminalny
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

12:50 Gwiazdy lombardu 
- reality show

14:05 El Dorado: świątynia 
słońca - przygodowy

16:20 Małolaty 
na obozie
- komedia
Charlie Hinton i Phil 
Ryerson postanawiają 
zostać opiekunami na 
letnim obozie dla dzieci. 
Ich brak doświadczenia 
w organizowaniu tego 
rodzaju przedsięwzięć nie 
wróży nic dobrego.

17:55 Goście, goście
- komedia

20:00 Kula w łeb - fi lm akcji

21:50 Zabójcy
- fi lm akcji
Dwóch zabójców zostaje 
wynajętych do tego same-
go zadania. Obaj starają 
się ubiec przeciwnika.

00:25 Uniwersalny 
żołnierz
- fi lm akcji

02:50 Taki jest świat
- program informacyjny

03:30 Ale numer! 
- program 
rozrywkowy

04:00 Biesiada 
na cztery pory roku

04:25 Menu na miarę
- fabularny

04:45 Twój Puls
- fabularny

05:35 Menu na miarę
- fabularny

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:55 Mango - telezakupy
09:00 Dwóch i pół - serial, USA 
09:35 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, USA 
12:35 Brzydula - serial 
15:30 Pan niania - fi lm kome-

dia, USA, 1992, reż. Mi-
chael Gottlieb, wyk. Hulk 
Hogan, Sherman Hemsley, 
Austin Pendleton, Robert 
Gorman, Madeline Zima 

17:10 Liceum Avalon - fi lm 
przygodowy, USA, 2010, 
reż. Stuart Gillard, wyk. 
Britt Robertson, Gregg 
Sulkin, Devon Graye, Chris 
Tavarez, Joel Pollari 

19:00 Wredne dziewczyny II
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Melanie Mayron, wyk. 
Meaghan Martin, Donn 
Lamkin, Linden Ashby, 
Maiara Walsh, Jennifer 
Stone 

21:05 Wielkie wesele 
- fi lm komedia, USA, 2013, 
reż. Justin Zackham, wyk. 
Robert De Niro, Katherine 
Heigl, Diane Keaton, 
Amanda Seyfried, Topher 
Grace, Susan Sarandon, 
Robin Williams 

22:55 Jack Reacher 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2012, 
reż. Christopher McQuar-
rie, wyk. Tom Cruise, 
Rosamund Pike, Richard 
Jenkins, David Oyelowo, 
Robert Duvall, Werner 
Herzog 

01:40 Moc Magii 
03:50 Druga strona 

medalu 
- talk show 

04:50 Koniec programu

06:00 Koszmarne tatuaże
06:35 Przygody Kota 

w butach
07:00 Kaczor Donald 

przedstawia
07:40 Przygody Kota 

w butach
08:05 Kaczor Donald 

przedstawia
08:45 Australijska przygoda
 Jake Hunter i jego młodszy 

kolega Tommy Biggs zos-
tają zaproszeni na wakacje 
do luksusowego ośrodka 
wczasowego. Jake wpada 
na pomysł, żeby wynająć 
łódkę i wyruszyć na węd-
kowanie. Jednostka, której 
właścicielem jest Michael 
Woods, dobrego kolegę 
Tommy’ego okazuję się 
wrakiem. 

10:35 Policjantki i Policjanci 
- serial kryminalny 
prod. Polska

13:35 STOP Drogówka

16:45 Błękitny Grom
- fi lm akcji, USA, 1983, 
reż. Badham John, wyk. 
Scheider Roy, McDowell 
Malcolm, Clark Candy

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial kryminalny
22:00 Sprawiedliwi

-Wydział Kryminalny 
- serial kryminalny 
prod. Polska

00:00 Dzieci - horror, 
Wielka Brytania, 2008

 Elaine wraz z mężem i tró-
jką dzieci na okres między 
Bożym Narodzeniem 
a Nowym Rokiem jedzie 
w odwiedziny do siostry 
Chloe.

01:45 Graffi  ti
02:00 9. miesiąc
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04:45 Galeria - serial 
05:15 Klan - telenowela TVP 
06:10 Słownik polsko@polski 

- talk - show 
06:35 Pełnosprawni 
07:00 Caritas znaczy miłość 
08:00 Tydzień 
08:35 Ziarno 
09:10 Biblia - Jezus - serial
10:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Katedry 
Wawelskiej 

11:45 Między ziemią 
a niebem - magazyn 

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn 
12:55 BBC w Jedynce 
14:00 Poldark - Wichry losu 
15:10 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej 
16:05 Program kulinarny
16:25 Sonda 2 - Tatry 
17:00 Teleexpress 
17:30 Koncert jubileuszowy 
19:30 Wiadomości 

20:15 Dziewczyny 
ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP 

21:10 Rolnik szuka żony 
- reality show 

22:10 Zakochana Jedynka 
- Każdy chce być 
Włochem 
- komedia romantyczna, 
prod. USA, 2007, reż. Jason 
Todd Ipson, wyk. Cerina 
Vincent, Jay Jablonski, 
Richard Libertini, Ben 
Livingston 

00:05 Żyć nie umierać 
- dramat, reż. Maciej 
Migas, wyk. Tomasz Kot

01:35 Wakat
02:35 Biblia - Jezus - serial, 

prod. Niemcy, Francja, 
Włochy, 1999 

03:30 Zakończenie dnia

05:55 Dla niesłyszących - 
Słowo na niedzielę

06:00 Podróże z historią - cykl 
dokumentalny 

06:40 M jak miłość - serial TVP 
07:40 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
10:20 Ukryte skarby 

- cykl reportaży 
10:50 Rodzinne oglądanie 

- Zwierzęce superzmysły - 
Słuch - serial dokumental-
ny, prod. Wielka Brytania, 
2014, reż. Sam Hodgson 

11:55 Makłowicz w podróży 
- Morawy - Jak z obrazka - 
magazyn kulinarny 

12:35 Bake off  - Ale ciacho! 
13:40 Bake off  - Ale przepis
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny
15:20 Na dobre i na złe
16:20 The Voice of Poland 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 

18:50 Pod wspólnym niebem 
- serial komediowy TVP 

20:05 Nietykalni - komediodra-
mat, prod. Francja, 2011, 
reż. Olivier Nakache, Eric 
Toledano, 
wyk. Francois Cluzet

22:15 Kino bez granic 
- Cisza - dramat
prod. Niemcy, 2010, 
reż. Baran bo Odar, 
wyk. Wotan Wilke 
Moehring

00:20 Dziewczyna z szafy 
- komediodramat, 
reż. Bodo Kox, wyk. 
Magdalena Różańska

02:05 Księstwo 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 2011, reż. Andrzej 
Barański

04:10 Zakończenie dnia

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

- magazyn ogrodniczy 
08:25 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy 
08:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Kobieta na krańcu 

świata  
11:35 Co za tydzień

- magazyn 
12:10 Diagnoza - serial, Polska 
13:10 Druga szansa - serial
14:10 Mam talent 

- program rozrywkowy 
15:50 Kroniki Spiderwick 

- fi lm przygodowy, USA, 
2008, reż. Mark Waters, 
wyk. Freddie Highmore, 
Mary-Louise Parker

17:50 Spotkanie ze smakiem
18:00 Drzewo marzeń 
19:00 Fakty 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef 

21:35 Jack Ryan:
Teoria chaosu 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Rosja, 2014, reż. 
Kenneth Branagh, wyk. 
Chris Pine, Keira Knightley, 
Kevin Costner, Kenneth 
Branagh 

23:50 Lucy 
- fi lm sensacyjny, 
Francja, 2014, 
reż. Luc Besson, 
wyk. Scarlett Johansson, 
Morgan Freeman, Min-sik 
Choi, Amr Waked 

01:45 Człowiek z magicznym 
pudełkiem - kulisy 
produkcji 

02:15 Uwaga! 
- magazyn

02:35 Moc Magii 
03:45 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:30 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata - serial 
przygodowy

09:00 Horton słyszy Ktosia!
 Bohaterem historii jest 

słoń Horton, który słyszy 
wołanie o pomoc płynące 
z odrobiny kurzu. Choć 
Horton o tym nie wiedział, 
na tym pyłku mieści się 
miasto Ktosiowo, zamiesz-
kałe przez mikroskopi-
jnych Ktosiów, którym 
przewodzi Burmistrz. 

10:50 Indiana Jones 
i ostatnia krucjata

 Wykładowca archeologii 
i łowca przygód Henry 
Jones junior otrzymuje 
od Waltera Donovana, 
zamożnego kolekcjonera 
dzieł sztuki, propozycję 
wzięcia udziału 
w ekspedycji.

13:35 Hotel Transylvania 2 
- fi lm animowany 

15:35 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

17:35 Nasz Nowy Dom
18:35 Dom pełen zmian
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 W rytmie serca
 Grześ, choć od wydarzeń 

w lesie minęło już 
kilka miesięcy, nadal 
ma poważne problemy 
neurologiczne. 

21:05 Kabaret na żywo
23:10 Druga twarz - dramat 
01:30 Wolverine

- fi lm akcji 
04:15 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Serialowa nostalgia 
- Rozalka Olaboga - serial 

09:10 Historia muzyki
- Współczesność cz. 2 
- cykl dokumentalny

10:05 Scena Klasyczna. Młody 
Chopin - koncert 

10:55 Trzeci punkt widzenia - 
program publicystyczny 

11:30 Test - krótkometrażowy 
12:05 Bilet do kina - Cudowne 

miejsce - fi lm obyczajowy, 
reż. Jan Jakub Kolski

13:50 Chuligan Literacki 
14:35 Fidelio - opera, 

prod. Niemcy, 2015
17:00 Szlakiem miejsc 

niezwykłych - Pomniki 
Historii - Krzemionki

17:15 Niedziela z... Gołdą 
Tencer 

18:10 Niedziela z... Gołdą 
Tencer

19:25 Niedziela z... Gołdą 
Tencer - Kamienica 
na Nalewkach 

20:35 Panorama kina 
polskiego 
- Dzień kobiet 
- dramat obyczajowy, 
reż. Maria Sadowska

22:20 Scena altenatywna
22:50 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny 
23:30 Nocny dokument - My 

Filmujemy Naród! - fi lm 
dokumentalny

00:40 Koncert muzyki Johna 
Williamsa - Los Angeles 
2014 cz. 2 - koncert

01:40 Teraz animacje! 
- Światło w tunelu - fi lm 

01:55 Kino nocne 
- Córy szczęścia 
- fi lm obyczajowy

04:05 Historia muzyki 
- Współczesność cz. 2 

04:55 Vistuliada

06:00 Columbo 
- serial kryminalny

07:30 Co ludzie 
powiedzą? 
- fabularny

08:55 Ojciec Ted 
- komedia
Serial przedstawia 
perypetie księży na 
Wyspie Craggy, gdzieś 
u zachodnich wybrzeży 
Irlandii.

10:00 Lekarze na start 
- serial obyczajowy

13:25 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Roszpunka 
- familijny

14:40 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Bajka o dzielnym 
krawczyku - familijny

15:50 Kull zdobywca 
- przygodowy

17:50 Szpiedzy 
tacy jak my - komedia

20:00 Za szybcy, 
za wściekli
- fi lm akcji

22:10 Rambo 3
- fi lm akcji

00:15 Wikingowie 
- fabularny

01:15 Ale numer! 
- program rozrywkowy

01:50 Z archiwum policji 
- fabularny

02:30 Dyżur
02:55 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:30 Biesiada 

na cztery pory roku
04:25 Menu na miarę 

- fabularny
04:50 Twój Puls

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

04:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:55 Mango - telezakupy
09:00 Dwóch i pół - serial, USA 
10:05 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, USA 
12:05 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
14:55 Pluto Nash - fi lm kome-

dia, USA, 2002, reż. Ron 
Underwood, wyk. Eddie 
Murphy, Randy Quaid, 
Rosario Dawson, Joe 
Pantoliano, Jay Mohr, Luis 
Guzman, James Rebhorn, 
Burt Young, Pam Grier, 
John Cleese, Alec Baldwin 

16:55 Opowieści na dobranoc 
- fi lm komedia, USA, 2008, 
reż. Adam Shankman, 
wyk. Adam Sandler, 
Keri Russell, Guy Pearce, 
Russell Brand, Richard 
Griffi  ths, Teresa Palmer, 
Lucy Lawless

19:00 Zabójcza broń - serial 

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

23:15 Zabójcza broń - serial 
00:15 Firewall - fi lm 

sensacyjny, USA/Australia, 
2006, reż. Richard Lon-
craine, wyk. Harrison Ford, 
Paul Bettany, Virginia 
MadsenJimmy Bennett, 
Robert Patrick, Robert 
Forster, Alan Arkin 

02:30 Moc Magii 
04:40 Druga strona medalu 

- talk show 
05:10 Koniec programu

06:00 Koszmarne tatuaże
06:35 Przygody Kota 

w butach
07:00 Kaczor Donald 

przedstawia
07:40 Przygody Kota 

w butach
08:05 Kaczor Donald 

przedstawia
08:45 Prawie jak 

gladiator
 Po wybuchu wulkanu w 

Pompejach, mały Tymon 
zostaje uratowany przez 
generała Katona, założy-
ciela najbardziej znanej 
szkoły dla gladiatorów. 
Chłopak dorasta wśród 
walecznych młodzieńców, 
którzy marzą o wielkiej 
karierze. 

10:45 Jaś Fasola
 Jaś Fasola ma problemy 

i z pomocą przychodzą mu 
dwaj zawodowi żołnierze. 

11:15 Galileo

12:20 Australijska przygoda
 Jake Hunter i jego młodszy 

kolega Tommy Biggs 
zostają zaproszeni na 
wakacje do luksusowego 
ośrodka wczasowego. 

14:05 Poszukiwacze Bursz-
tynowej Komnaty

 Tajemnicze zniknięcie 
Bursztynowej Komnaty 
stało się zaczynem jednej 
z największych współcz-
esnych legend. 

16:35 Niewidzialny
- fi lm akcji, USA, 2005

19:00 Galileo
20:00 Wyspa strachu

- thriller
22:00 Mecenas Lena Barska
23:05 Wyrok śmierci
01:20 STOP Drogówka
02:20 Interwencja - magazyn
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04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy 

- Kuchnia sokiem płynąca 
09:15 Rok w ogrodzie 
09:35 Rok w ogrodzie extra 

- magazyn 
09:50 Łap Start Up 
10:15 Północ - Południe- serial 

kostiumowy, prod. USA
11:10 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1997 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce 

- Dzika Japonia cz. 1 Hon-
siu - cykl dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2014, reż. Mary Summerill 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Opole 2017 na bis
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
16:05 W sercu miasta - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan 

- telenowela TVP 
18:30 Rodzina wie lepiej 
18:55 Komisariat - serial TVP
19:30 Wiadomości 
20:25 Teatr Telewizji 

- Spiskowcy - spektakl 
22:05 James Bond w Jedynce 

- Człowiek ze złotym 
pistoletem - sensacyjny

00:10 Gol Ekstra - felieton 
00:40 Każdy chce być 

Włochem - komedia 
02:35 Cała ona - komedia
04:15 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Coś dla Ciebie 
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:45 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:50 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
13:50 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:25 Czarne chmury 

- serial TVP 
15:30 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2013 

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

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:35 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia - felieton 

20:50 M jak miłość - serial TVP 
21:40 Kulisy serialu 
21:50 Bake off  - Ale ciacho! 

- widowisko 
22:55 Bake off  - Ale przepis 
23:20 Czy świat oszalał? 

- Ginący świat - fi lm 
dokumentalny

01:00 Pod wspólnym niebem 
- serial komediowy TVP 

01:35 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

02:05 Magazyn 
kryminalny 997
- magazyn 

02:55 Cisza 
- dramat

04:55 Zakończenie

05:15 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szkoła  
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła  
16:30 19 + 
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 Milionerzy 
21:30 Druga szansa 

- serial, Polska 
22:30 Ślub od pierwszego 

wejrzenia
23:35 Jack Ryan: 

Teoria chaosu 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Rosja, 2014, reż. 
Kenneth Branagh, wyk. 
Chris Pine, Keira Knightley, 
Kevin Costner, Kenneth 
Branagh 

01:45 Co za tydzień 
- magazyn 

02:20 The Following - serial 
sensacyjny, USA 

03:15 Uwaga! - magazyn
03:40 Moc Magii 
05:00 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki - serial 

obyczajowy
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
 Wiktoria robi Olkowi 

awanturę za to, że zrobił 
z niej terrorystkę. 

14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich

20:10 MEGA HIT
- Wolverine 
- fi lm akcji USA/Wielka 
Brytania/Japonia, 2013, 
reż. Mangold James, wyk. 
Fukushima Rila, Jackman 
Hugh, Khodchenkova 
Svetlana, Okamoto Tao, 
Sanada Hiroyuki 

 Hugh Jackman po raz 
kolejny wciela się w postać 
jednego z najbardziej 
popularnych bohaterów 
komiksowych. Wolverine 
po śmierci Jean jest 
pogrążony w rozpaczy. 

22:50 12 rund - fi lm akcji USA, 
2009, reż. Renny Harlin

01:05 Looper - Pętla czasu
- fi lm akcji

03:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Dziennik fi lozofa
- felieton 

08:10 Scena Klasyczna. 
Młody Chopin - koncert 

09:05 Eurokultura 
- magazyn kulturalny, 
prod. Niemcy, Polska

09:35 Wiatraki z Ranley 
- fi lm TVP, reż. Juliusz 
Janicki, wyk. Ewa Gawry-
luk, Gustaw Lutkiewicz, 
Krzysztof Ibisz, Sławomir 
Orzechowski, Zygmunt 
Bielawski, Andrzej Mrozek

11:00 Polskie drogi 
- serial TVP 

12:40 Bikiniarze - fi lm obycza-
jowy, prod. Rosja, 2008, 
reż. Walery Todorowski, 
wyk. Anton Shagin, 
Oksana Akinschina, 
Yekaterina Vilkova, 
Maksim Matveyev,
Igor Voynarovskiy 

15:05 Niedziela z... 
Gołdą Tencer 

15:55 Gry uliczne 
- fi lm sensacyjny

17:50 Studio Kultura
18:10 Portrety - 20 000 dni na 

Ziemi - fi lm
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Więcej niż fi kcja 

- Cartier, małe czerwone 
pudełko - dokumentalny

21:20 Męskie granie
21:35 Kronos - magazyn 

kulturalno-społeczny 
22:30 Którędy po sztukę
22:35 Videofan
23:05 Dziennik fi lozofa 
23:20 Kino nocne 
01:15 Informacje kulturalne 
01:35 Panorama 

kina polskiego
- Dzień kobiet 

03:20 Kronos - magazyn 
04:10 Obiekt -dokumentalny

06:00 To moje życie!
- telenowela

07:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany
anioł - telenowela

15:45 Lekarze na start 
- serial obyczajowy

17:15 Ale numer! 
- program rozrywkowy

17:45 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

19:30 Gwiazdy lombardu 

20:00 Kod Merkury
- fi lm akcji
Agent FBI podejmuje się 
ochrony cierpiącego na 
autyzm dziewięciolatka. 
Chłopiec złamał tajny kod 
uważany za niemożliwy do 
rozszyfrowania i dlatego 
poszukują go bezwzględni 
zabójcy.

22:10 Za szybcy, 
za wściekli 
- fi lm akcji

00:20 Spadaj, tato - komedia
02:50 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:30 Ale numer! 
03:50 Biesiada na cztery pory 

roku
05:10 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 Chirurdzy - serial, USA 
09:10 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 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Joshua 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2007, reż. George Ratliff , 
wyk. Sam Rockwell, Vera 
Farmiga, Celia Weston, 
Dallas Roberts, Jacob 
Kogan 

22:15 Lista klientów 
- serial, USA 

23:15 Masters of Sex 
- serial, USA 

00:35 Lot 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2012, reż. Robert 
Zemeckis, wyk. Denzel 
Washington, Don Cheadle, 
Kelly Reilly, John Good-
man, Bruce Greenwood, 
Melissa Leo, Brian 
Geraghty 

03:20 Moc Magii 
05:30 Koniec programu

06:00 Koszmarne tatuaże
06:55 Przygody Kota 

w butach
07:30 Kaczor Donald 

przedstawia
07:55 Przygody Kota 

w butach
08:30 Kaczor Donald 

przedstawia
09:00 V.I.P
10:00 Esmeralda
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Esmeralda
17:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

18:00 Policjantki i Policjanci
- serial kryminalny 

 Ktoś z sąsiedztwa Białacha 
wyraźnie za nim nie 
przepada - porysowano 
mu samochód, a teraz 
wybito kamieniem szybę.

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

20:00 Sprawiedliwi-Wydział 
Kryminalny 
- serial kryminalny 
prod. Polska

21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 STOP Drogówka

- magazyn 
prod. Polska

01:00 9. miesiąc
02:00 Interwencja 

- magazyn reporterów 
prod. Polska

02:45 Cafe Futbol 
- magazyn

04:25 Magazyn Atleci 
Polsat Sport 2017

04:55 Trans World Sport 2017
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04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 
06:00 Dzień dobry Polsko! 

- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP
09:10 Weterynarze z sercem
09:40 Nienasyceni - magazyn 
10:10 Północ - Południe- serial
11:10 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1997 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca
12:55 Natura w Jedynce 

- Dzika Japonia cz. 2 
Wyspy Południowo 
- Zachodnie

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Opole 2017 na bis
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 

16:05 W sercu miasta - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan 

- telenowela TVP 
18:30 Rodzina wie lepiej 
18:55 Komisariat - serial TVP
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Riviera - serial
21:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
22:10 El Principe 

- dzielnica zła - serial
23:00 Miasto Gniewu - serial
23:40 American Crime Story

- Sprawa O. J. Simpsona
00:40 Świat bez końca 
02:25 Dom - serial TVP 
04:00 Notacje

06:05 Rodzinka.pl - serial 
06:35 Biskup ma być 

nienaganny
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia - serial 
11:50 Na dobre i na złe 
12:50 Tylko z Tobą - serial
13:50 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:25 Cuda z odzysku
15:20 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia - felieton 
15:30 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
16:30 Koło fortuny
17:05 Nadzieja i miłość 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia - serial 
20:35 Na dobre i na złe 
20:50 M jak miłość - serial TVP 
21:45 Kulisy serialu

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 
- program interwencyjny

23:00 Świat bez fi kcji 
- Łowcy trolli 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2016, reż. 
David McConnell 

00:05 Miasto skarbów 
- serial kryminalny TVP 

01:00 Pierwsza randka 
- program rozrywkowy

02:00 Artyści 
- serial TVP 

02:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 

04:00 Łowcy trolli 
- fi lm dokumentalny,
prod. Wielka Brytania, 
2016, reż. David 
McConnell 

05:00 Zakończenie

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango 

- telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
10:55 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła  
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła  
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Diagnoza 

- serial, Polska 
22:30 Kuba Wojewódzki 

- talk show 
23:30 Superwizjer 

- magazyn reporterów 
00:05 36,6 
01:05 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
- program 
rozrywkowy

02:05 Mroczne zagadki 
Los Angeles 
- serial, USA 

03:05 Uwaga! 
- magazyn

03:30 Moc Magii 
04:50 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki 

- serial obyczajowy
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
 Cezaremu udaje się ugrać 

więcej czasu, ale za 
wszelką cenę musi oddać 
pieniądze wierzycielom. 
Beata postanawia skon-
sumować małżeństwo z 
Cezarym. Artur rezygnuje 
z nowego pomysłu na 
biznes. Chce odpocząć. 

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

16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
 Robert sprowadza lekarza, 

by zoperował Melkę. 
Medyk jest kompletnie 
pijany. 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy
prod. Polska

20:05 The Brain. Genialny 
Umysł

21:40 Looper - Pętla czasu
- fi lm akcj

00:05 Scenariusz 
na miłość
- komedia romantyczna

02:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Dziennik fi lozofa 
08:10 Wydarzenie aktualne
08:40 Informacje kulturalne 
09:00 Wrzeciono czasu 

- fi lm fabularny 
10:50 Którędy po sztukę 

- Waldemar Cwenarski 
11:00 Polskie drogi - serial 
13:00 Braciszek - dramat, reż. 

Andrzej Barański, wyk. 
Artur Barciś, Grzegorz 
Gołaszewski

14:50 Co to konia obchodzi? 
- fi lm TVP

15:55 Tygodnik Kulturalny 
16:50 Wrzeciono czasu 

- fi lm fabularny
18:40 Studio Kultura
19:05 Mapa polskiego doku-

mentu - Oskar Kolberg
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Miesiąc z Andrzejem 

Sewerynem - Krawiec
21:55 Męskie granie
22:10 Dezerterzy 
22:40 Dziennik fi lozofa

22:50 Lekkie obyczaje 
- The Exploding Girl 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2009, 
reż. Bradley Rust Gray, 
wyk. Zoe Kazan, Mark 
Rendall, Maryann Urbano, 
Hunter Canning, Margot 
Ruth Tenenbaum 

00:20 Kino nocne - Tlen 
- dramat, prod. Rosja, 
2009 

01:50 Informacje kulturalne 
02:10 20 000 dni na Ziemi 

- fi lm dokumentalny
04:00 Dezerterzy 

- rozmowa 
04:35 Wydarzenie aktualne 
05:10 Studio Kultura 
05:25 Teledyski
05:30 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie!
- telenowela

07:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

10:00 Napisała: Morderstwo - 
fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł 
- telenowela

15:45 Lekarze na start 
- serial obyczajowy

17:15 Ale numer! - program 
rozrywkowy

17:45 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

19:30 Gwiazdy 
lombardu - reality show

20:00 Zabójcy
- fi lm akcji

22:45 Kula w łeb
- fi lm akcji
Policjant i zawodowy 
morderca zawiązują 
sojusz, by dorwać zabójcę 
swoich przyjaciół.

00:35 Piła 7 
- horror

02:15 Z Nation 
- fabularny

03:10 Ale numer! 
- program rozrywkowy

03:30 Na jedwabnym
szlaku

04:25 Z archiwum policji 
- fabularny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:35 Szpital - program 
obyczajowy 

06:35 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:15 Chirurdzy 
- serial, USA 

09:10 Brzydula - serial 
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 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Przetrwanie
- fi lm sensacyjny, USA, 
2011, reż. Joe Carnahan, 
wyk. Liam Neeson, Frank 
Grillo, Dermot Mulroney, 
Dallas Roberts 

22:25 Drużyna 
potępionych
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2010, reż. Sylvain 
White, wyk. Jeff rey Dean 
Morgan, Zoe Saldana, 
Chris Evans, Idris Elba, 
Columbus Short, Jason 
Patric 

00:35 Nie z tego świata
- serial, USA 

01:35 Moc Magii 
03:45 Druga strona 

medalu 
- talk show 

04:45 Koniec programu

06:00 Koszmarne tatuaże
06:55 Przygody Kota 

w butach
07:30 Kaczor Donald 

przedstawia
07:55 Przygody Kota 

w butach
08:30 Kaczor Donald 

przedstawia
09:00 V.I.P
10:00 Esmeralda
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

15:00 Dom nie do 
poznania

16:00 Esmeralda
17:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial kryminalny 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi-Wydział 
Kryminalny 
- serial kryminalny

21:00 Sekcja 8
- thriller sensacyjny, 
Kanada, Niemcy, USA, 
2003, reż. McTiernan John, 
wyk. Travolta John

 Podczas ataku huraganu 
w panamskiej dżungli 
zaginął oddział żołnierzy, 
dowodzony przez sierżan-
ta Westa. Spośród sześciu 
komandosów odnaleziono 
tylko dwóch.

23:00 Włatcy móch
00:00 Spadkobiercy

- program rozrywkowy
01:00 9. miesiąc
02:00 Interwencja

- magazyn reporterów
prod. Polska

02:45 Magazyn Atleci 
Polsat Sport 2017

03:10 Trans World Sport 2017

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY



27MojaGazeta      20 października 2017 PROGRAM TV

SERIAL OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA FILM PRZYGODOWY FILM OBYCZAJOWY SERIAL ANIMOWANY

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

środa 25 października

04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 
06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP
09:10 Sonda 2
09:40 Jak to działa - magazyn 
10:15 Północ - Południe
11:05 Dr Quinn - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Dzika Japonia
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Opole 2017 na bis
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
16:05 W sercu miasta - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Rodzina wie lepiej 

18:55 Komisariat 
- serial TVP

19:30 Wiadomości 
20:25 Wielki Test o Europie 
21:55 Kim Philby najbardziej 

osobista zdrada 
23:00 Twierdza

 - fi lm akcji, prod. USA, 
1997, reż. Michael Bay, 
wyk. Sean Connery, 
Nicholas Cage, Ed Harris 

01:20 Naszaarmia.pl
 - magazyn 

01:45 El Principe 
- dzielnica zła 
- serial, prod. Hiszpania, 
2014 

02:40 Notacje - Edward 
Dębicki. Wychowałem 
się w taborze - cykl 
dokumentalny 

02:50 Zakończenie dnia

06:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
12:45 Tylko z Tobą - serial
13:45 Na sygnale - serial 
14:20 Nasz dziwaczny świat 
15:20 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia - felieton 
15:30 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość 

- serial obyczajowy
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:45 Na dobre i na złe 
21:50 Na sygnale - serial 

22:25 Kino relaks
- Odrobina nieba 
- fi lm obyczajowy,
prod. USA, 2011, reż. 
Nicole Kassell, wyk. Kate 
Hudson, Gael Garcia Ber-
nal, Kathy Bates, Whoopi 
Goldberg, Treat Williams 

00:25 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP 

01:20 Świat bez tajemnic 
- Jestem Kuba 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, Norwegia, 
2014, reż. Ase Svenheim 
Drivenes 

02:30 Prokurator - serial 
kryminalny TVP 

03:25 Licencja na 
wychowanie - serial 
obyczajowy TVP 

04:25 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
10:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szkoła  
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła  
16:30 19 + 
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 Milionerzy 
21:30 Azja Express 
23:00 Kilerów 2-óch 

- fi lm komedia, Polska, 
1999, reż. Juliusz Machul-
ski, wyk. Cezary Pazura, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Janusz RewińskiJan 
Englert, Jerzy Stuhr, 
Katarzyna Figura, Jolanta 
Fraszyńska 

01:25 Superwizjer 
- magazyn reporterów 

02:00 Wybrani 
- serial, USA 

03:00 Uwaga!
- magazyn

03:25 Moc Magii 
04:45 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie 
- serial obyczajowy

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki 

- serial obyczajowy
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
 Robert sprowadza lekarza, 

by zoperował Melkę. Me-
dyk jest kompletnie pijany. 
Paweł jest przekonany, że 
Melka go zdradza. Cezary i 
Beata po upojnej nocy nie 
wiedzą, jak się zachować. 

14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

Kiepskich 
- serial komediowy 
prod. Polska

20:40 Supermodelka 
- plus size

22:10 Scenariusz na miłość
- komedia romantyczna, 
USA, 2014

03:20 Tajemnice losu
 Program emitowany 

na żywo, w którym znane 
wróżki udzielają porad 
widzom dzwoniącym 
do studia. 

05:00 Disco Gramy

08:00 Dziennik fi lozofa 
- felieton 

08:05 Szlakiem Kolberga
- reportaż 

08:40 Informacje kulturalne 
08:55 Pajęczarki - komedia, 

reż. Barbara Sass, wyk. 
Maria Pakulnis, Adrianna 
Biedrzyńska, Jan Nowicki, 
Marian Opania, Wojciech 
Malajkat, Danuta Szafl ar-
ska, Maciej Robakiewicz, 
Marek Walczewski 

11:00 Daleko od szosy - 
serial TVP, reż. Zbigniew 
Chmielewski, wyk. 
Krzysztof Stroiński, Sła-
womira Łozińska, Antoni 
Jurasz

12:25 Awantura o Basię 
- fi lm obyczajowy, reż. 
Kazimierz Tarnas, wyk. 
Paulina Tworzyańska

14:25 W domu - fi lm TVP
15:10 Którędy po sztukę 
15:20 Dranie w kinie

16:05 Pajęczarki 
- komedia, 
reż. Barbara Sass

18:05 Studio Kultura
18:25 Portrety 
20:00 Informacje 

kulturalne 
20:20 Na wschód 

od Hollywood 
- Przeszłość 
- dramat

22:35 Męskie granie
22:50 Pegaz
23:45 Dziennik fi lozofa
24:00 Jedna scena
00:20 Jedna scena 

- Szczęśliwego 
Nowego Jorku 
- fi lm obyczajowy

02:05 Alfabet Polskiego 
Performance 

02:50 Informacje kulturalne

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany anioł 
- telenowela

15:45 Lekarze na start 
- serial obyczajowy

17:15 Ale numer! - program 
rozrywkowy

17:45 Lombard. 
Życie pod zastaw
- serial obyczajowy

19:30 Gwiazdy lombardu 

20:00 Siedem lat 
w Tybecie 
- fi lm przygodowy
Austriacki himalaista, 
Heinrich Harrer, wyrusza 
na kolejną wyprawę, 
lecz z powodu wybuchu 
wojny nie może powrócić 
do domu. Podczas przy-
musowego pobytu 
w Tybecie poznaje 
młodego Dalajlamę.

22:45 Kod Merkury 
- fi lm akcji

01:00 Zagadka 
przeszłości - fi lm akcji

02:30 Z Nation - fabularny
03:35 Ale numer! 

- program rozrywkowy
04:00 Taki jest świat 
04:50 Twój Puls - fabularny
05:35 Menu na miarę

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny
- program sądowy 

08:15 Chirurdzy - serial, USA 
09:10 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 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda  

20:00 Dopóki piłka w grze 
- fi lm obyczajowy,
prod. USA, 2012, 
reż. Robert Lorenz, 
wyk. Clint Eastwood, 
Amy Adams, Justin Tim-
berlake, John Goodman, 
Robert Patrick 

22:20 The Following
- serial, USA 

23:25 Wielkie wesele 
- fi lm komedia, 
USA, 2013, reż. Justin 
Zackham, wyk. Robert 
De Niro, Katherine Heigl, 
Diane Keaton, Amanda 
Seyfried, Topher Grace, 
Susan Sarandon

01:10 Moc Magii 
03:20 Druga strona medalu

- talk show 
04:50 Koniec programu

06:00 Koszmarne tatuaże
06:55 Przygody Kota 

w butach
07:30 Kaczor Donald 

przedstawia
07:55 Przygody Kota 

w butach
09:00 V.I.P
10:00 Esmeralda
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Esmeralda
17:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny 
prod. Polska

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial kryminalny 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi
-Wydział Kryminalny 
- serial kryminalny 
prod. Polska

21:00 Zbaw nas ode złego

23:30 Włatcy móch
- serial animowany

00:30 Spadkobiercy
- program rozrywkowy
prod. Polska

01:30 Sekrety Sąsiadów
02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
 Program muzyczny 

prowadzony przez Martę 
Leleniewską oraz Marcina 
Kotyńskiego. Oprócz muz-
yki, stałymi elementami 
Disco Polo Life są m.in. 
klipy specjalnie wybrane 
przez Zbyszka Perkowsk-
iego, czyli tzw. „Perełka 
Disco Polo Life” oraz 
wywiady z gwiazdami 
prowadzone przez Piotra 
Świergalskiego.

04:00 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL KRYMINALNY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY MELODRAMAT KOMEDIA FILM SENSACYJNY HORROR

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

czwartek 26 października

06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Komisariat - serial TVP
09:05 Mam prawo - serial 
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
10:10 Północ - Południe
11:05 Dr Quinn - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda - magazyn 
12:30 Smaki polskie 
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Opole 2017 na bis
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
16:05 W sercu miasta - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Rodzina wie lepiej 
18:55 Komisariat - serial TVP
19:30 Wiadomości 

20:25 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny 
prod. TVP 

21:20 Sprawa 
dla reportera 

22:20 Warto rozmawiać 
- program publicystyczny 
prod. Polska

23:30 Kim Philby najbardziej 
osobista zdrada 

00:35 Riviera - serial, 
prod. Wielka Brytania, 
2017 

01:30 American Crime 
Story - Sprawa 
O. J. Simpsona 
- serial, prod. USA, 2017 

02:30 Sprawa 
dla reportera 

03:30 Kuchnia polska 
- serial TVP 

04:40 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Sztuka codzienności 
- Tatuaż - serial doku-
mentalny, prod. Wielka 
Brytania, 2013

07:00 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 

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

- serial TVP 
12:40 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015 

13:40 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

14:20 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem, prod. Wielka 
Brytania, 2016 

15:15 Na dobre i na złe 
- 18 lat! - felieton 

15:25 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość 
- serial obyczajowy

18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Pierwsza randka
21:40 Miasto skarbów 

- serial kryminalny TVP 
22:40 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
23:35 Adrenalina 

- fi lm akcji
01:10 Odrobina nieba - fi lm 

obyczajowy, prod. USA
03:05 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
03:50 Art Noc: Od wschodu 

do zachodu słońca 
04:45 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła  
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła  
16:30 19 + 
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 
20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje

22:35 Last Minute 
- fi lm komedia, 
prod. Polska, 2013, 
reż. Patryk Vega, 
wyk. Wojciech Mecwal-
dowski, Aldona Jankows-
ka, Klaudia Halejcio, 
Bartłomiej Świderski 

00:15 Bogowie 
- fi lm obyczajowy, 
prod.Polska, 2014, 
reż. Łukasz Palkowski, 
wyk. Tomasz Kot, Piotr 
Głowacki, Szymon 
Piotr Warszawski, 
Magdalena Czerwińska, 
Jan Englert, Zbigniew 
Zamachowski 

02:45 Uwaga! 
- magazyn

03:10 Moc Magii 
04:30 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki 

- serial obyczajowy
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość 

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

21:10 Przyjaciółki
- serial obyczajowy
prod. Polska

 Patrycja nie jest pewna, 
czy chce wyjść za Wiktora. 
Zuza mówi przyjaciółkom 
o ciąży. Przyznaje, że nie 
jest pewna, kto jest ojcem 
dziecka. Jacek czeka na 
Ingę pod bankiem. Zabiera 
ją do swojej pracowni. 
Dochodzi między nimi do 
zbliżenia. 

22:15 Zdrady
23:25 Droga do zatracenia

- dramat gangsterski, 
USA, 2002, reż. Mendes 
Sam

01:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Dziennik fi lozofa 
- felieton 

08:05 Dezerterzy - rozmowa 
08:40 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny 
09:00 Legenda Tatr - dramat, 

reż. Wojciech Solarz, wyk. 
Rafał Królikowski, Ag-
nieszka Brzezińska, Jerzy 
Trela, Andrzej Kozak, Joan-
na Żurawska - Federowicz, 
Krzysztof Jasiński, Tomasa 
Schimscheiner, Maciej 
Luśnia, Jerzy Bińczycki, 
Edward Linde-Lubaszenko 

11:00 Daleko od szosy 
- serial TVP 

12:25 Wsteczny bieg 
- fi lm TVP, reż. Laco 
Adamik, wyk. Jerzy 
Radziwiłowicz, Iwona 
Biernacka, Danuta Szafl ar-
ska, Zygmunt Malawski, 
Maria Biesiada, Zbigniew 
Bielski, Piotr Cieślak, Adam 
Ferency

13:50 Trędowata 
- melodramat, 
reż. Jerzy Hoff man

15:35 Chuligan Literacki 
16:10 Film fabularny
16:40 Legenda Tatr - dramat
18:35 Studio Kultura
18:50 Świat w dokumencie 
19:45 Teraz animacje! 

- Brzuch - animowany
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Pół żartem, 
pół serio - komedia

22:25 Męskie granie
22:40 Zakładka - magazyn 
23:10 Dziennik fi lozofa 
23:25 Ziemia, planeta ludzi 
01:05 Filmy Rainera Wernera 

Fassbindera
01:10 Kino nocne 

- W roku 13 pełni

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze

09:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł - telenowela

15:45 Lekarze na start 
- serial obyczajowy

17:15 Ale numer! - program 
rozrywkowy

17:45 Lombard. Życie
 pod zastaw -
 serial obyczajowy

19:30 Gwiazdy lombardu 

20:00 Jestem na tak 
- komedia
Carl postanawia 
wziąć udział w programie 
samodoskonalenia się, 
który polega na mówieniu 
wszystkim i wszystkiemu 
„tak”.

22:05 Wielki Stach 
- komedia

00:10 Przyjemniaczek
- fi lm akcji

02:10 Ale numer! - program 
rozrywkowy

03:00 Na jedwabnym szlaku
03:25 Biesiada na cztery pory 

roku
03:50 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:25 Z archiwum policji 

- fabularny
04:50 Twój Puls - fabularny

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:15 Chirurdzy 
- serial, USA 

09:10 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 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, USA 
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Sztanga i cash 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2013, reż. Michael Bay, 
wyk. Mark Wahlberg, 
Dwayne Johnson, Anthony 
Mackie, Tony Shalhoub, 
Ed Harris 

22:40 Nie z tego świata 
- serial, USA 

23:40 Przetrwanie 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2011, 
reż. Joe Carnahan, 
wyk. Liam Neeson, 
Frank Grillo, Dermot 
Mulroney, Dallas 
Roberts 

02:05 Moc Magii 
04:15 Druga strona 

medalu 
- talk show 

04:45 Koniec programu

06:00 Koszmarne tatuaże
06:55 Przygody Kota 

w butach
07:30 Kaczor Donald 

przedstawia
07:55 Przygody Kota 

w butach
08:30 Kaczor Donald 

przedstawia
09:00 V.I.P
10:00 Esmeralda
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Esmeralda
17:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
prod. Polska

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial kryminalny 

20:00 Sprawiedliwi
-Wydział Kryminalny 
- serial kryminalny 
prod. Polska

21:00 Kiedy dzwoni 
nieznajomy 
- horror 

 W pięknej górskiej 
rezydencji na odludziu, 
młoda opiekunka do dzieci 
Jill Johnson zajmuje się 
pod nieobecność rodziców 
dwoma maluchami. 
Wszystko zapowiada się 
idealnie: drzwi są zam-
knięte, alarm nastawiony, 
a dzieci śpią w swoich 
łóżkach.

22:50 Włatcy móch
23:50 Spadkobiercy
00:50 Sekrety Sąsiadów
01:50 Graffi  ti
02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Gdyby nie karny, byłby 
bezbramkowy remis. 
Może i była optyczna 
przewaga po stronie 
Promienia, ale walkę 
Unii też należy docenić.

Dwie miejscowe drużyny zagrały mecz,  
a przy okazji jakby dwa razy więcej 
kibiców na stadionie. Promień dobrze 
sobie radzi, choć  o awansie do trzeciej 
ligi nie ma co jeszcze dzisiaj rozprawiać 
Unia niżej notowana rozegrała mecz 
na miarę swoich możliwości. Można 
powiedzieć, że jedni i drudzy zagrali za 
słabo. Ale z drugiej strony może jednak 
dobrze? Wszak dwucyfrowe wyniki to 
raczej domena klasy B.

Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA Żarskie derby okręgowe

Promień - Unia 1:0

źródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. Iskra Małomice 9 9 0 0 37 : 4 27

2. Granica Żarki Wielkie 9 6 3 0 22 : 7 21

3. Czarni Przybymierz 9 5 2 2 25 : 16 17

4. Budowlani Gozdnica 9 5 2 2 24 : 15 17

5. Czarni Jelenin 8 5 1 2 23 : 19 16

6. Piast Lubanice 9 4 2 3 22 : 18 14

7. Kwisa Trzebów 8 3 2 3 21 : 20 11

8. LZS KS Tomaszowo 9 3 1 5 13 : 22 10

9. Łużyczanka Lipinki Łużyckie 9 2 3 4 17 : 24 9

10. Czarni Drągowina 9 2 3 4 19 : 22 9

11. Mirostowiczanka Mirostowice 9 2 1 6 18 : 27 7

12. Sparta Miodnica 9 2 0 7 20 : 30 6

13. Nysa Przewóz 9 1 3 5 18 : 35 6

14. Orzeł Konin Żagański 9 1 1 7 12 : 32 4

Piłka nożna KLASA A Grupa IVźródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. ŁKS Łęknica 8 8 0 0 39 : 4 24

2. Sparta Grabik 8 6 1 1 41 : 6 19

3. FAX Bieniów 8 5 0 3 28 : 23 15

4. Nysa Trzebiel 8 5 0 3 26 : 16 15

5. Tupliczanka Tuplice 8 5 0 3 25 : 24 15

6. KS Lipna 8 4 0 4 18 : 21 12

7. Budowlani II Lubsko 8 3 2 3 29 : 25 11

8. Promień II Żary 8 3 2 3 21 : 17 11

9. WKS Łaz 8 3 0 5 18 : 27 9

10. Błękitni Olbrachtów 8 2 0 6 22 : 40 6

11. Zieloni Drożków 8 1 0 7 8 : 36 3

12. Iskra Jabłoniec 8 0 1 7 4 : 40 1

Piłka nożna KLASA B (Żary)

Klasa B Żary
BUDOWLANI II LUBSKO - BŁĘKITNI OLBRACHTÓW
2017-10-22 14:00 MLKS Budowlani (Lubsko, 22 Lipca 48)
PROMIEŃ II ŻARY - NYSA TRZEBIEL
2017-10-22 14:00 SYRENA (Żary, Leśna 34)
WKS ŁAZ - ISKRA JABŁONIEC
2017-10-22 14:00 Boisko Łaz (Łaz 1)
ZIELONI DROŻKÓW - FAX BIENIÓW
2017-10-22 14:00 Drożków 106
SPARTA GRABIK - ŁKS ŁĘKNICA
2017-10-22 15:00 Stadion Wiejski w Grabiku (Grabik)
TUPLICZANKA TUPLICE - KS LIPNA
2017-10-22 15:00 Stadnion (Tuplice, Świerczewskiego)

Klasa A grupa IV
BUDOWLANI GOZDNICA - CZARNI PRZYBYMIERZ
2017-10-21 15:00 Boisko gminne (Gozdnica, Sportowa 1)
CZARNI JELENIN - NYSA PRZEWÓZ
2017-10-21 15:00 Czarni Jelenin (Żagań 69a)
KWISA TRZEBÓW - CZARNI DRĄGOWINA
2017-10-21 15:00 Boisko Trzebów (Trzebów 1)
LZS KS TOMASZOWO - ISKRA MAŁOMICE
2017-10-21 15:00 Stadion (Tomaszowo, Leśna 2)
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - ŁUŻYCZAN-
KA LIPINKI ŁUŻYCKIE
2017-10-21 15:00 Mirostowiczanka Mirostowice (Żary 5)
PIAST LUBANICE - GRANICA ŻARKI WIELKIE
2017-10-21 15:00 Boisko Lubanice (Lubanice 1)
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - SPARTA MIODNICA
2017-10-21 16:00 Boisko wiejskie (Konin Żagański 1)

Klasa Okręgowa (Zielona Góra)
BŁĘKITNI OŁOBOK - PROMIEŃ ŻARY
2017-10-21 14:00 Boisko Wiejskie (Ołobok, Krośnieńska 1)
SCHNUG CHOCIULE - PIAST IŁOWA
2017-10-21 14:00 Stadion wiejski (Chociule 1)
AMATOR BOBROWNIKI - DELTA SIENIAWA ŻARSKA
2017-10-21 15:00 Boisko Otyń (Otyń)
KORONA WSCHOWA - UKS „CZARNI” ŻAGAŃ
2017-10-21 15:00 (Wschowa, Sportowa 5)
ZRYW RZECZYCA - PIAST CZERWIEŃSK
2017-10-21 15:00 (Rzeczyca 14)
MIESZKO KONOTOP - ZORZA OCHLA
2017-10-22 14:00 Mieszko Konotop (Konotop, Leśna 2)
STAL JASIEŃ - CARINA GUBIN
2017-10-22 15:00 Stal Jasień (Jasień, Żarska 48)

PIŁKA NOŻNA
najbliższe mecze

Na trybunach wśród kibiców burmistrz Żar Danuta Madej fot. Andrzej Buczyński

Mecz obfitował w niewykorzystane sytuacje fot. Andrzej Buczyński

Młodsza ekipa kibiców fot. Andrzej Buczyński Zwycięstwo to zwycięstwo. Można świętować fot. Andrzej 
Buczyński
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źródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. Warta Gorzów 11 9 2 0 22 : 3 29

2. Tęcza Krosno Odrzańskie 11 7 2 2 28 : 10 23

3. TS Masterchem Przylep 11 5 5 1 23 : 19 20

4. ZAP Syrena Zbąszynek 11 5 3 3 27 : 19 18

5. STEINPOL-ILANKA Rzepin 11 5 3 3 22 : 21 18

6. MTS Pogoń Świebodzin 11 5 2 4 20 : 21 17

7. Dąb Przybyszów 11 5 2 4 19 : 15 17

8. Lubuszanin Drezdenko 11 5 1 5 21 : 23 16

9. Sprotavia Szprotawa 11 3 5 3 12 : 12 14

10. Korona Kożuchów 11 3 4 4 14 : 17 13

11. Czarni Browar Witnica 11 3 3 5 17 : 18 12

12. Odra Bytom Odrzański 11 3 3 5 18 : 24 12

13. Arka Nowa Sól 11 2 5 4 12 : 14 11

14. Spójnia Ośno Lubuskie 11 3 1 7 7 : 19 10

15. Budowlani Lubsko 11 2 1 8 12 : 25 7

16. Piast Karnin 11 1 2 8 8: 22 5

Piłka nożna IV LIGAźródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. Carina Gubin 11 10 0 1 37 : 10 30

2. Amator Bobrowniki 11 9 0 2 46 : 24 27

3. Piast Iłowa 11 7 3 1 29 : 11 24

4. Promień Żary 11 7 3 1 22 : 8 24

5. Delta Sieniawa Żarska 11 7 0 4 27 : 32 21

6. UKS Czarni Żagań 11 5 5 1 30 : 15 20

7. Odra Nietków 11 6 2 3 25 : 16 20

8. Błękitni Obłok 11 4 3 4 16 : 18 15

9. Mieszko Konotop 11 4 1 6 28 : 27 13

10. Piast Czerwieńsk 11 3 2 6 14 : 19 11

11. Zorza Olcha 11 3 2 6 19 : 27 11

12. Zryw Rzeczyca 11 2 3 6 19 : 25 9

13. Unia Kunice Żary 11 2 2 7 24 : 39 8

14. Schnug Chociule 11 2 1 8 11 : 22 7

15. Stal Jasień 11 0 4 7 15 : 41 4

16. Korona Wschowa 11 1 0 9 13 : 41 4

Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)

SPORTY WALKI
Zawodnicy Żarskiego 
Klubu Sportów Walki 
wzięli udział w X. edycji 
Zittauer Boxnacht - 
międzynarodowym 
turnieju bokserskim, 
w którym w ringu stają 
oprócz gospodarzy 
również Czesi i Polacy.

W turnieju bokserskim ŻKSW repre-
zentował Krzysiek Kustra, w wyższej 
kategorii wagowej skrzyżował rę-
kawice z zawodnikem z TSC Berlin 
- informuje trener Dawid Polok. - W 
pierwszych dwóch rundach nasz za-
wodnik był za bardzo powściągliwy 
w swoich akcjach co skutkowało licz-

nymi atakami przeciwnika. W trzeciej 
Krzysiek odpalił i zaczął boksować 
jak tego wymagał w narożniku trener 
Łukasz Michalczewski, dominując w 
ostatniej rundzie. Niestety dwie pierw-
sze rundy zadecydowały o wyniku na 
korzyść przeciwnika. 

W walkach Muaythai zadebiu-
tował w bardzo dobrym stylu Prze-
mysław Dobielski, rocznik 80, który 
jest przykładem, że na rozpoczęcie 
przygody ze sportem nigdy nie jest 
za późno. Z przeciwnikiem z Berlina 
stoczyli bardzo dobrą walkę. 

Krzysztof Kula również skrzyżo-
wał rękawice z zawodnikiem z Berlina 
który dysponował zdecydowanie lep-
szymi warunkami fizycznymi. Walka 
ta był sprawdzianem przed listopado-
wą galą w Lubsku. Przewalczona w 
dobrym tempie, ale pokazała jeszcze 

kilka błędów nad którymi trzeba po-
pracować. 

- Debiut w wieku 37 lat na 
przykładzie Dobielskiego to jest 
wielki wyczyn - komentuje Dawid 
Polok. - Podziwiam tych chłopaków 
- Krzysztof Kula ma 31 lat i w ringu 
stanął po raz drugi. 

Po dłuższej przerwie na ringu 
można było zobaczyć również trenera 
ŻKSW Dawida Poloka, który przed 
czasem zakończył walkę z przeciwni-
kiem z Niesky. 

- To po części moja forma nauki 
bycia jak najlepszym trenerem, chcę 
cały czas pamiętać co czuje zawodnik 
przed, w trakcie oraz po walce - mówi 
Dawid Polok. - Tego nie zastąpią żad-
ne wykłady, to trzeba przeżyć.

Andrzej Buczyński

Żarscy wojownicy 
w Niemczech KOSZYKÓWKA Świetny występ 

drużyny Chromika rocznika 2005 
na ogólnopolskim turnieju  
w Bydgoszczy.
Podczas trzydniowego turnieju żarscy koszykarze nie 
zanotowali żadnej porażki. Pięć meczy zakończyło się 
pomyślnie dla żarskiej reprezentacji. W klasyfikacji 
końcowej Chromik wyprzedził Hutnika Warszawa, 
Regnum Basket Bydgoszcz, WKS Śląsk Wrocław, 
Młode Lwy Gdańskie, Novum Bydgoszcz, MKKS Żak 
Koszalin i Stores SP78 Wrocław. MVP turnieju został 
Kacper Mysiorek, zaś najlepszym strzelcem - Jakub 
Mysiorek ATB

Chromik 2005
w Bydgoszczy

Chromik w Bydgoszczy był niepokonany fot. nadesłane

MVP Kacper Mysiorek fot. nadesłane

Trener Łukasz Michalczewski, Krzysztof Kula, Krzysztof Kustra, trener Dawid Polok, Przemysław Dobielski fot. nadesłane
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5.08
Felicjana, Ireny
Europejski Dzień Seniora

Urszuli, Celiny
Dzień bez Skarpetek

Kordiana, Filipa
Światowy Dzień Osób Jąkających

Marleny, Seweryna

Arety, Alojzego, Marcina
Międzynarodowe Święto Roweru

Kryspina, Ingi, Darii
Dzień Młodzieży PCK

Łucjana, Dymitra
Światowy Dzień Donacji 
i Transplantacji

Z KALENDARZA DYŻURY APTEK INFORMACJE - IMPREZY - WYDARZENIA

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

ŻAGAŃ - DYŻURY CAŁODOBOWE
20.10 - Apteka „Medea”, ul. Świerkowa 1
21.10 - Apteka „Miejska”, ul. Rynek 31-32
22.10 - Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Bracka 17
23.10 - Apteka „Eskulap”, ul. Kopernika 3a
24.10 - Apteka „Pod Kotwicą”, ul. Pomorska 1
25.10 - Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Sło-
wiański 14
26.10 - Apteka „Pod Cisami”, ul. Kochanow-
skiego 10b

LUBSKO
20-22.10 Apteka „Na Dobre i Na Złe”, ul. Śród-
miejska 1 (d. Popławskiego) 
23-26.10 Apteka „Pod Basztą”, ul. Zieleniecka 2

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

20.10

21.10

22.10

23.10

24.10

25.10

26.10

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 

ŻARY „ŻYDZI ŻARSCY,  
A SPECYFIKA POGRANICZA 
POLSKO-NIEMIECKIEGO”. 
SPOTKANIE Z AUTORAMI.

Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckie-
go zaprasza na „Spotkanie Autorskie” z 
twórcami artykułów wchodzących w skład 
książki „Żydzi żarscy, a specyfika pograni-
cza polsko – niemieckiego.
Spotkanie Autorskie odbędzie się w ra-
mach akcji „Weekendowy Szlak Naukowy” 
organizowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego, w piątek 20 
października, o godz. 16:00 w Muzeum 
Pogranicza Śląsko – Łużyckiego.
 Książka jest zbiorem materiałów prezen-
towanych przez przedstawicieli różnych 
środowisk na dwóch konferencjach. 
Pierwsza odbyła się w 2013 roku w Zielo-

nej Górze i Międzyrzeczu, druga w 2015 
w Żarach. Publikacja pod redakcją prof. 
Tomasza Jaworskiego z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego i dr Tamary Włodarczyk 
z Uniwersytetu Wrocławskiego jest podzię-
kowaniem dla regionalistów, lokalnych 
liderów i aktywistów, którzy poświęcają 
swój czas i środki na dbanie o pamięć o pol-
skich Żydach. Składa się z kilkunastu róż-
notematycznych artykułów,  obejmujących 
okres od XVI wieku do współczesności. Są 
to opracowania, wywiady, informacje pra-
sowe, oraz fotografie z wydarzeń i miejsc 
związanych z prezentowaną tematyką.

ŻARY NOCNY MARSZ  
„W POGONI ZA 
ŚWIETLIKIEM”
Klub Turystyki Aktywnej „Ryś” we współ-
pracy z Miejską Biblioteką Publiczną 
zapraszają na Nocny Marsz przez Zielony 
Las „W pogoni za świetlikiem”, który 
zaplanowany jest na piątek, 27 paździer-
nika. Wszyscy zainteresowani udziałem 
zbierają się na Stadionie „Syrena” o godz. 
19. Należy zabrać ze sobą ciepłą odzież, 
latarkę, herbatę, kiełbaski i.t.p. Wycieczkę 
poprowadzi Przewodnik Lubuski Elżbieta 
Łobacz-Bącal. W programie przewidziany 
jest występ Natalii Kality i Ani Fruk.

ŻARY Nocna Zmiana 
Bluesa zagra koncert 
na Zaduszki. Dla 
naszych Czytelników 
mamy dwie bezpłatne 
wejściówki.

Żarski Dom Kultury zaprasza na 
zaduszkowy koncert Sławka Wierz-
cholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa. 
Koncert zaplanowany jest w piątek, 
27 października, w sali widowiskowej 
„Luna”, ul. Okrzei 35, o godzinie 
19.00. Bilety w cenie: 30 zł - normal-
ny, 22 zł - ulgowy (dla członków sek-
cji ŻDK), 15 zł - Karta Dużej Rodziny, 
6 zł - Karta Seniora, są do nabycia 
w ŻDK ul. Wrocławska 7 oraz online. 
Na koncert Sławka Wierzcholskiego 
i Nocnej Zmiany Bluesa składają 
się najbardziej znane utwory oraz te 
z najnowszej płyty. 

Dla naszych Czytelników mamy 
dwie, bezpłatne wejściówki. Otrzyma 
je pierwsza osoba, która przyjdzie 
do naszej redakcji z najnowszym 
numerem Mojej Gazety (numer z 20 
października). Zapraszamy od ponie-
działku, od godz. 9:00. PAS

Uwaga! Bezpłatne wejściówki na koncert

fot. Andrzej Buczyński
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W KINIE I W TEATRZE

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

ACH ŚPIJ KOCHANIE (thriller)
od 20.10 do 23.10 oraz 25.10 i 26.10 - godz. 18:00 i 20:00; 24.10 – godz. 
17:15 i 21:00 

DWIE KORONY (dokumentalny)
od 20.10 do 23.10 oraz 25.10 i 26.10 – godz. 16:00; 24.10 – godz. 15:30 

NASZ NAJLEPSZY ROK (komedia/dramat)
24.10 – godz. 19:00

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

ACH ŚPIJ KOCHANIE (thriller)
od 20.10 do 26.10: (2D) – godz. 12:40, 17:00, 19:10, 21:20; 25.10 i 26.10 – 
godz. 13:10, 17:00, 19:10, 21:20

CZŁOWIEK Z MAGICZNYM PUDEŁKIEM (roman-
tyczny/sci-fi)
od 20.10 do 26.10: (2D) – godz. 11:15, 15:45, 19:30

GEOSTORM (akcja)
od 20.10 do 26.10: (2D NAP) – godz. 15:00, 20:00; (3D NAP) - godz. 12:30, 
17:30; 22.30

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

SIOSTRUNIE
20.10 – godz. 19:00, 21.10 i 22.10 – godz. 18:00

DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI (dla dzieci)
21.10 – godz. 16:00; 22.10 – godz. 12:00

PUSTKA. PUSTYNIA. NIC. (Wrocławski Teatr Pantomimy)
25.10 - godz. 18:00

M

KRZYŻÓWKA
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