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Jeden chce zrzucić 
parę kilogramów i być 

sprawniejszy, a inny 
chce być mistrzem świata.

Dawid Polok
Żarski Klub Sportów Walki

AKTUALNOŚCI

REKLAMAREKLAMA

GMINA JASIEŃ 
Burmistrz 
Andrzej 
Kamyszek miał 
zawał serca. 
Trafił do szpitala. 
Nie wiadomo czy 
będzie w stanie 
nadal pełnić 
swoją funkcję.

Burmistrz źle się poczuł 
w poniedziałek, jak jechał 
rano do pracy. Był na week-
end u rodziny w Dychowie. 
Zajechał po drodze do swo-
jego lekarza rodzinnego 
w Lubsku. Stamtąd od razu 
dostał skierowanie do szpi-
tala.

Z burmistrzem roz-
mawiał telefonicznie prze-
wodniczący rady miejskiej 
Zbigniew Walczak. Bur-
mistrz Kamyszek miał za-
pewniać, że ma wyjść ze 
szpitala w środę. Ze wzglę-
du na wysokie ciśnienie 
lekarze zadecydowali, że 
powinien jednak pozostać 
pod kontrolą.

Burmistrza Kamyszka 
czeka rehabilitacja i po-
wrót do zdrowia. To może 
potrwać. Jeżeli formal-
nie pójdzie na zwolnienie, 
to obowiązki burmistrza 
przejmie zastępca, Kata-
rzyna Łuczyńska.

- Akurat mamy trudny 
okres. Konstruujemy bu-
dżet na przyszły rok - kiwa 

głową przewodniczący 
Walczak. 

Przewodniczący uwa-
ża, że burmistrz za dużo 
brał „na siebie”, zamiast 
podzielić się problemami 
i obowiązkami z pracow-
nikami. A samemu nie da 
się wszystkiego zrobić. 
Dlatego potem są kłopoty 
ze zdrowiem. 

- Nie ma co zgrywać 
twardziela, trzeba zadbać 
o siebie, zmienić tryb życia. 
Wiem, że łatwo się to mówi 
i łatwo innym udzielać rad. 
Burmistrzowi życzę szyb-
kiego powrotu do zdrowia - 
podkreśla przewodniczący 
Walczak. 

Paweł Skrzypczyński

Burmistrz po zawale

Przed burmistrzem Andrzejem Kamyszkiem trudny czas. Do wyborów pozostał rok. Czy zdro-
wie pozwoli na piastowanie funkcji i start w wyborach? fot. ARMG
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Miało być 
czyściej, 
z większą 
dbałością 
o środowisko 
i posegregowane 
śmieci. Niestety, 
ale rezultat jest 
taki, że stosy 
odpadów wyszły 
ze śmietników na 
ulice.
Od czasu, gdy w różnych 
częściach miasta ustawiono 
tak zwane kolorowe dzwo-
ny do selektywnej zbiórki 
odpadów, mieszkańcy za-
częli je segregować na coraz 
większą skalę. Taki można 
wysnuć wniosek obserwu-
jąc, że przy takiej samej 
częstotliwości opróżniania 
tych pojemników, zapełnia-
ją się one coraz szybciej. 
Coraz częściej można zoba-
czyć dzwony wypełnione po 
brzegi. Co się wtedy dzieje? 
Uczciwy obywatel, który 
chciał wyrzucić - dajmy na 
to - trzy butelki i jeden sło-
ik, nie ma co z tym fantem 
zrobić. Tak więc przy dzwo-
nach mieszkańcy zostawiają 
opakowania szklane, karto-
nowe pudełka, czy jakieś 
plastikowe pojemniki. A jak 
już odpady leżą na zewnątrz, 
to za chwilę obok nich ktoś 
wyrzuci jakieś szmaty, pod-
rzuci worek ze śmieciami 
zmieszanymi, stary sedes, 
czy usypie kupę gruzu z ka-
felków pozbijanych przy 
remoncie łazienki.

W ten oto sposób sami 
zaśmiecamy sobie otocze-
nie, w którym żyjemy - nie 
wspominając już o odpa-
dach wielkogabarytowych. 
Stare wersalki i lodówki 
ustawiane są nawet dzień po 
zabraniu przez Pekom po-
przednio ustawionej sterty. 
Co z tego, że jest w Żarach 
Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów, gdzie takie rze-
czy można oddać za darmo? 
Niektórzy - jak widać - wolą 
sobie zrobić wysypisko pod 
oknem.

 
Przykład dla dzieci
Młode pokolenie uczy się 
ekologii w przedszkolach 
i szkołach. Dbałość o śro-

dowisko naturalne jest coraz 
mocniej akcentowana. Ale 
jak dziecko może uwierzyć 
w to wszystko, skoro wraca-
jąc do domu widzi po drodze 
sterty odpadów? Na co zda 
się nauka, która nie jest pop-
arta dobrym przykładem? 
Mieszkańcy Żar powinni 
się wstydzić. Jakimś cudem 
w Zielonej Górze odpady 
wielkogabarytowe odbierane 
są tylko dwa razy w roku - to 
dwa razy rzadziej, a jednak 
nie ma takiego bałaganu, 
jak w Żarach. Zielonogór-
scy urzędnicy tłumaczą to 
uruchomieniem PSZOK-u, 
ale przecież takowy działa 
też w Żarach.

 
Po co nam ta ekologia?
Przed pojawieniem się kolo-
rowych dzwonów, wszystkie 
zwykłe śmieci lądowały 
w pojemnikach za murami 
osiedlowych śmietników. 
Efekt był taki, że gdy nawet 
po długim weekendzie worki 
ze śmieciami nie mieściły się 
w kubłach, to jednak wiata 
śmietnikowa skutecznie za-
krywała ten widok. Dzisiaj 
śmieci wyszły na zewnątrz 
śmietników. Co ciekawe, 
nowoczesny Zakład Zago-

spodarowania Odpadów 
w Marszowie, do którego 
trafiają śmieciarki z okolicy, 
doskonale poradziłby sobie 
z sortowaniem zmieszanych 
odpadów. Można więc zało-
żyć taką tezę, że bez segrega-
cji w dzwonach byłoby czyś-
ciej. Jednak wprowadzenie 
segregacji nie jest wymysłem 
żarskich urzędników. Mówią 
o tym przepisy unijne, które 
precyzują jaka część odbiera-
nych odpadów powinna być 
posegregowana. Jeśli tego by 
się nie robiło, wtedy można 
liczyć się z wysokimi karami 
pieniężnymi, których prze-
cież nie zapłaci urząd z włas-
nej kieszeni, tylko z portfeli 
mieszkańców. Wniosek jest 
prosty, od segregacji nie da 
się uciec.

 
Co robić?
Sami mieszkańcy powinni 
bardziej zadbać o swoje oto-
czenie. To jedyny sposób. 
Inaczej będziemy żyć oto-
czeni walającymi się wokół 
śmieciami. Jeśli więc wyrzu-
cając opakowania szklane, 
trafimy na zapełniony dzwon, 
zadzwońmy natychmiast do 
ratusza. Zgłoszenia takie 
przyjmuje wydział infrastruk-

tury technicznej i ochrony 
środowiska pod numerem 
telefonu 68 470 8335. Dzięki 
temu odpady zostaną zabrane 
szybciej.

Osobna kwestia, to za-
mykanie wiat śmietnikowych 
na kłódkę. W założeniach 
miało to wyeliminować pod-
rzucanie śmieci. Efekt jest 
jednak inny. Jeśli ktoś śmieci 
podrzucał, to nadal będzie 
to robił, tyle że zamiast do 
środka, nieczystości pozo-
stawi na zewnątrz. Robi się 
z tego tylko większy bała-
gan. Zdarzy się też komuś 
zapomnieć klucza i wtedy 
worki również zostawiane są 
pod śmietnikiem. Czy zatem 
zamykanie śmietników ma 

jakiś sens? Jeśli tak, to w tej 
sytuacji trudno go dostrzec.

Jeszcze jedna ważna 
kwestia. Samochody zapar-
kowane w niedozwolonych 
miejscach niejednokrotnie 
uniemożliwiają podjechanie 
pojazdów opróżniających 
dzwony i zabranie odpadów. 
Nie przeszkadzajmy służbom 
komunalnym w wykonywa-
niu ich pracy i nie utrudniaj-
my jej wywalając wszystko, 
gdzie popadnie. To się odbija 
na estetyce miejsc, w których 
żyjemy na co dzień.

A przysłowiowy słoik, 
którego nie da się wepchnąć 
do białego pojemnika, lepiej 
chyba byłoby wrzucić do od-
padów zmieszanych, zamiast 
zostawiać na chodnikach czy 
trawnikach. Bo to jest właśnie 
śmiecenie.

Andrzej Buczyński

AKTUALNOŚCI

ŻARY System śmieciowy chyba zawodzi

Co z tą ekologią?

Pułapka selektywnej zbiórki odpadów. Co w takiej sytuacji 
zrobić z pustą butelką trzymaną w ręce? fot. Andrzej Buczyński

Dzwon na szkło jest pełny, więc butelki walają się po chodni-
ku fot. Andrzej Buczyński

Zauważyłeś przepełniony dzwon?
Poinformuj o tym żarskich 

urzędników

tel. 68 470 8335

 Co z tego, że 
jest w Żarach 

Punkt 
Selektywnej 
Zbiórki 
Odpadów, gdzie 
takie rzeczy 
można oddać 
za darmo? 
Niektórzy - jak 
widać - wolą 
sobie zrobić 
wysypisko pod 
oknem.

Osiedle Muzyków w wielu miejscach przypomina dzikie wysypisko fot. Andrzej Buczyński
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GMINA JASIEŃ 
Wyzwiska i nerwy. 
Nie udało się 
rozwiązać problemu 
drogi dojazdowej 
do nieruchomości 
przedsiębiorców. 
Inwestor, który 
zamknął drogę, 
zapewnia że miał 
dobrą wolę i chciał 
pomóc.
W naszym artykule, opublikowa-
nym w poprzednim wydaniu Mojej 
Gazety, zadeklarowaliśmy, że wró-
cimy do sprawy drogi dojazdowej 
do nieruchomości Elżbiety i Prze-
mysława Grzywaczów. 

Przypomnijmy. Elżbieta 
i Przemysław Grzywacz kilkanaście 
lat temu kupili od prywatnego właś-
ciciela działkę blisko skrzyżowania 
z ul. Sienkiewicza w Jasieniu, drogą 
na Lisią Górę i obwodnicą. Miesz-
kają pod lasem, zajęli się sprzedażą 
ryb. Działkę pomiędzy ich nieru-
chomością a obwodnicą rok temu 
kupił od tego samego właściciela 
inwestor - miejscowy przedsiębiorca 
Mariusz Wrona. Buduje tam fir-
mowe obiekty. Problem w tym, że 
polna droga ze zjazdu z obwodnicy 
do nieruchomości Grzywaczów 
biegnie przez jego działkę. Droga 
gminna biegnie do niej równolegle, 
ale sęk w tym, że nie została nigdy 
zbudowana. Mało tego - budowni-
czowie obwodnicy zamiast wykonać 
zjazd w drogę gminną, wykonali go 
w drogę prywatną.

Koniec końców, inwestor 

postawił na swojej działce bramę. 
Tłumaczy, że przejazd przez dział-
kę jest niemożliwy, ze względu na 
bezpieczeństwo i przepisy BHP. Plac 
budowy musi być ogrodzony.

Droga, z której dotychczas 
korzystali Grzywaczowie i klienci, 
którzy do nich przyjeżdżali na za-
kupy, została odcięta. 

Żyć w zgodzie
Poprzedni właściciel działek, który 
sprzedał je Grzywaczom i Wronie 
zapewnia, że droga nigdy nie była 
publiczna.

- Drogę wysypałem na włas-
nym terenie. Tu były grunty rolne. 
Państwo Grzywacz widzieli co 
kupują, ale nauczyli się z niej korzy-
stać - tak przez zasiedzenie, więc po 
co mieli robić drogę? Przez kilkana-
ście lat mogli to zrobić. Trzeba było 
wówczas interweniować w gminie. 
Zbudzili się, jak zostało to sprzedane 
- tłumaczy.

Podkreśla, że Gmina jest zobo-

wiązana, żeby zrobić biegnącą obok 
drogę gminną, a że gmina nie ma 
pieniędzy, to już inna sprawa. 

Sprzedawca działek podkreśla, 
że Grzywaczowie mają jeszcze dwie 
drogi dojazdowe. Jedna biegnie 
wzdłuż rzeczki Makówki, a druga 
wzdłuż lasu. Właściciel zapewnia, że 
sam nimi dojeżdżał, jak jeszcze nie 
było obwodnicy. Sam je utrzymywał.

W opinii sprzedawcy działek, 
jak ktoś się nauczył jeździć przez 
czyjeś podwórko, to nie znaczy, że 
będzie tak mógł jeździć do końca 
życia. Uważa jednak, że Grzywa-
czowie mają rację, bo chcą dojeżdżać 
jak ludzie w XXI wieku. Sprawa jest 
jasna - tu powinna coś zrobić gmina. 
I nie chodzi o drogę asfaltową - wy-
starczy żeby była utwardzona. 

- Nikt nie chce działać na 
szkodę państwa Grzywaczów. Niech 
swoje robią. Przecież trzeba żyć. To 
są niepotrzebne nerwy z jednej i dru-
giej strony. Wszyscy powinni żyć tu 
w zgodzie. - podsumowuje.

Warunki przedsiębiorcy
Mariusz Wrona wiedział, kupując 
działkę, że Grzywaczowie nie będą 
mieli drogi dojazdowej, z której do-
tychczas korzystali. Postanowił więc 
jej nie kupować. Właściciel terenu 
wydzielił więc drogę, jako osobną 
działkę. Zaproponował ją w urzędzie 
gminy do sprzedaży lub zamiany. 
W urzędzie nie byli takim rozwiąza-
niem zainteresowani. To zamknęło 
sprawę. Właściciel postawił więc 
inwestorowi warunek, że musi kupić 
działkę wraz z tą drogą, albo wcale. 

- Państwo Grzywacz jeździli 
drogą ok. dziesięć miesięcy, ale cały 
czas narzekali, że jest ona w złym 
stanie, że ja mam ją poprawiać. 
Skończyło się na wyzwiskach z ich 
strony, wzywali policję - opowiada 
przedsiębiorca.

Policja przyjeżdżała sześć razy. 
Raz funkcjonariuszy wezwał Wrona. 
Przedsiębiorca zrobił nagrania video 
telefonem komórkowym, wykonał 
też zdjęcia, dysponuje zdjęciami 
z monitoringu.

- Zainstalowaliśmy kamery, 
bo miarka się po prostu przebrała - 
tłumaczy.

Mariusz Wrona zapewnia, 
że miał dobrą wolę. Po awanturze 
spotkali się u burmistrza Kamyszka. 
Zadeklarował, że wykona drogę 
i wystawi gminie fakturę z wydłużo-
nym terminem płatności do 360 dni. 
Burmistrz był takim rozwiązaniem 
zainteresowany. Wrona nawet roz-
począł już budowę drogi.

Przedsiębiorca postawił jed-
nak Grzywaczom warunek. Mieli 
oni wpłacić 4 tysiące złotych na 
miejscowe przedszkole. Prawnik 
Grzywaczów próbował negocjować 

wysokość kwoty. 
Mariusz Wrona zaproponował 

więc inne rozwiązanie. Grzywaczo-
wie mieli go przeprosić na łamach 
lokalnej gazety za wyzwiska, wzy-
wanie policji, a także stres i nerwy, 
na które został narażony wraz z żoną. 
Dał 24 godziny na podjęcie decyzji. 
Okazało się, że Grzywaczowie mogą 
przeprosić, ale przy stole - prywatnie. 
Przedsiębiorca na to się nie zgodził. 
Dlaczego? Twierdzi, że miał od 
różnych znajomych informacje, że 
Grzywaczowie mówią źle o nim 
i jego żonie. Uznał, że skoro mówią 
to publicznie, to powinni publicznie 
przeprosić.

 
Droga byłaby w tydzień
W sprawie jeszcze interweniowali 
radni, burmistrz, prawnik Grzywa-
czów. Nic to nie dało. Przedsiębiorca 
wysłał Grzywaczom pismo z infor-
macją, że przejazd przez działkę 
będzie niemożliwy w ciągu siedmiu 
dni. Po tym czasie zamontował 
bramę. Odstąpił od budowy drogi.

- Dla mnie etap rozmów się 
skończył - kategorycznie twierdzi 
Mariusz Wrona.

Przedsiębiorca uważa, że 
w żaden sposób nie szkodzi intere-
som państwa Grzywaczów. Nie jest 
dla nich konkurencją. Nie rozwija 
więc swojej firmy ich kosztem. 

- Moja dobra wola skończyła 
się, jak po raz szósty przyjechała 
tu policja (wzywana przez Grzy-
waczów - dop. red.) Powiedziałem 
dosyć. Mam sprzęt i ludzi. Mieliby 
zrobioną drogę w tydzień. Wystar-
czyło słowo przepraszam - kwituje.

Paweł Skrzypczyński

Droga całkiem prywatna

Dotychczasowa droga, do której jest zjazd z obwodnicy, biegnie pomiędzy 
budynkiem a ogrodzeniem - w prywatnej działce Mariusza Wrony. Droga 
gminna, która nie jest faktycznie wybudowana, biegnie równolegle do 
granicy ogrodzenia. Budowniczy obwodnicy zrobili błąd. Zjazd wykonali 
kilka metrów dalej, w drogę prywatną, zamiast w drogę gminną
fot. Halina Gola
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ŻARY Z Dawidem Polokiem 
(37 l.) z Żarskiego Klubu 
Sportów Walki, trenerem 
kadry Polski dzieci 
i kadetów muay thai oraz 
założycielem zawodowej 
federacji tajskiego boksu 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Jaka była pana droga do muay thai?
- W 1995 roku zacząłem trenować tae-
kwondo, ale po dwóch latach trafiłem 
na Oyama Karate. To były początki mojej 
przygody ze sportami walki. Karate treno-
wałem do 2006 roku. Wtedy wyjechałem 
do Londynu. W Anglii jeden z moich 
kolegów, z którym wcześniej razem treno-
waliśmy karate u Andrzeja Tomiałowicza 
w Lubsku, bardzo mnie namawiał, żebym 
przyszedł na trening muay thai i zobaczył, 
na czym to polega. Zobaczyłem i można 
powiedzieć, że zakochałem się w tej 
sztuce walki. Jest to całkowicie inny styl. 
Miałem już pewną bazę wywodzącą się 
z karate, ale wiele rzeczy musiałem po-
zmieniać. Pewne nawyki z poprzedniego 
stylu zostały mi nawet do dziś. Po jakimś 
czasie kolega Mariusz zaproponował 
mi wspólny wyjazd do Tajlandii. Przez 
miesiąc żyłem i trenowałem w Bangko-
ku z miejscowymi zawodnikami. To było 
przysłowiową kropką nad „i”. Zobaczyłem 
i poznałem całe piękno muay thai.

W karate zdobywa się stopnie 
uczniowskie i mistrzowskie. 
Czarny pas oznacza karatekę 
o mistrzowskim stopniu 
zaawansowania. Jak to wygląda 
w muay thai?
- Można powiedzieć, że jest po-
dobnie. Zdobyłem stopień 
mistrzowski w tej sztuce 
walki. Ale muay thai prze-
de wszystkim poszło 
w stronę sportową i nie 
przywiązuje się aż tak 
wielkiej wagi do tych 
stopni. O poziomie 
zawodnika świad-
czy ilość wygra-
nych walk w rin-
gu. Chociaż dla 
młodych adep-
tów tej sztu-
ki, jak i osób 
s t a r s z y c h , 
którzy nie 
wychodzą 
na r ing, 
s t o p -
nie są 
ważne 

i świadczą o chęci zgłębiania tej sztuki.

Jak został pan instruktorem 
muay thai?
- W 2008 roku wróciłem do 
Polski. Wcześniej już byłem 
instruktorem karate. Jeśli 
chodzi o nasze wojewódz-
two, to nie było wtedy szkół 
muay thai w okolicy. Po-
stanowiłem zaryzykować 
i zorganizować pierwszy 
trening w Żarach. Okazało 
się to strzałem w dziesiąt-
kę. 17 października 
2008 roku na pierwsze 
zajęcia w szkole pod-
stawowej nr 3 przyszło 
pół setki chłopaków, 
których zaciekawił styl 
znany przede wszyst-
kim z filmów takich jak 
„Kickboxer”, czy „Krwawy 
sport” z Jean-Claude Van 
Dammem w roli głównej.

 
Spod pana trenerskiej ręki 
wyszli mistrzowie Polski 
i świata. Czy pan nadal uczy się 
muay thai?
- Myślę, że będę się uczył do 
końca życia. W ubiegłym roku 
miałem na przykład okazję być 
w Bułgarii na zgrupowaniu tre-
nerów z Europy środkowo-
-wschodniej. Szko-
lił nas mistrz 
z Tajlan-
d i i . 

Poznałem dużo nowych rzeczy i pokaza-
ło mi to, że jeszcze dużo nowych rzeczy 
można się nauczyć. 

 
Walczy pan w ringu, w tym wieku?
- W ubiegłym miesiącu miałem okazję 
stoczyć zwycięski pojedynek w Niem-
czech. Najważniejsze jest zdrowie. Jeśli 
na to pozwala, to czemu nie? Widać to 
też w boksie. Na ring wychodzą ludzie 
koło pięćdziesiątki. Wiadomo, że młod-
si potrafią być szybsi i sprawniejsi, ale 
z wiekiem dochodzi doświadczenie.

Czy boks tajski jest 
popularny w Polsce?
- Myślę, że coraz bardziej, cho-
ciaż nie jest tu od wczoraj. Naj-
bardziej w dużych miastach. To 
się jednak zmienia i pojawia się 

również w mniejszych miejsco-
wościach. Jako trener dzieci i ka-

detów w Polskim Związku Muay Thai 
widzę, że z roku na rok powstaje coraz 

więcej klubów. Mało tego. Muay thai jest 
bardzo bliskie wejścia na olimpiadę. Jak 
się dostanie, co może się wydarzyć nie na 
najbliższej, ale na kolejnej olimpiadzie, 

to z pewnością przełoży się na popula-
ryzację tej dyscypliny. Muszę dodać, 

że muay thai idzie dwoma droga-
mi - amatorską i zawodową. 

Naszych zawodników pro-
wadzimy obiema droga-

mi. Maciej Zembik 
w amator -

s k i m 

Trener i nauczyciel

fot. AFG Studio
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muay thai zdobył w Polsce wszystko co 
się dało. Jest też zawodowym mistrzem 
Polski. Walczył o tytuł mistrza Europy 
i chociaż nie wygrał tego pojedynku, to 
sama możliwość wejścia na ring z mi-
strzem jest już wielkim sukcesem. 

I nauczył się tego wszystkiego 
w Żarach?
- Tak, jest moim wychowankiem. Przy-
szedł na drugi organizowany przeze mnie 
trening i jest w klubie do dziś.

Jaki byłby wynik waszego 
pojedynku na ringu?
- Chyba już tak od półtorej roku mógłby 
mi dokopać (śmiech).

Sukcesy uczniów świadczą 
o nauczycielu.
- Można tak powiedzieć. Cieszy mnie każ-
dy - mniejszy czy większy - sukces moich 
podopiecznych. Przychodząc na treningi 
mają różne cele. Jeden chce zrzucić parę 
kilogramów i być sprawniejszy, a inny 
chce być mistrzem świata. To pokazuje, 
że jesteśmy w stanie zrealizować każde 
marzenie (śmiech). To zależy od podejścia 
i zaangażowania. Maciek jest tytanem 
ciężkiej pracy. Nie miał predyspozycji, 
które już na początku wskazywałyby na 
to, że może tak daleko zajść. To wszyst-
ko sobie wypracował dzięki swojemu 
poświęceniu. Mam w klubie Zuzannę 
Matusiewicz, od niedawna seniorkę, która 
w tylko tym roku wywalczyła trzy tytuły 
mistrzyni świata. Zdobyła też mistrzostwo 
Europy w kickboxingu. Jest u nas Laura 
Derej, czternastolatka, podwójna wice-
mistrzyni świata muay thai z Bangkoku, 
walczyła też świetnie w tym roku w Grecji.

Jak widać, już w młodym wieku 
można osiągnąć wiele.
- Sporty walki przygotowują też do życia. 
Uczą samodyscypliny, ciężkiej pracy i ła-
twiejszego podejmowania decyzji. 

Kiedy jest już za późno, żeby zacząć 
trenować muay thai?
- Ostatnio miałem telefon od pana z Jasie-
nia, który jest po sześćdziesiątce i chciał-
by spróbować. Stwierdziłem, że jeśli nie 
ma przeciwwskazań zdrowotnych, to 
dlaczego by nie? Podam przykład mojej 
mamy, która kiedyś zainteresowała się, 
gdzie ja tak chodzę na te treningi karate 
i co tam robię. I tak zaczęła trenować ze 
mną, że w końcu była tylko jeden stopień 
niżej. 

Niedawno wygrał pan walkę 
w ringu, ale patrząc na sylwetkę, nie 
wygląda pan na wielkiego zabijakę.
- Bo nie jestem zabijaką (śmiech). Nigdy 
nie byłem i nigdy nie będę mistrzem świa-
ta. Po prostu udało mi się znaleźć moją 
życiową drogę. Myślę, że jako trener, uda-
je mi się dotrzeć do moich wychowanków 
i przekazać im moją wiedzę. A wyjście na 
ring pozwala przypomnieć sobie, co czuje 
zawodnik w takiej sytuacji. To ważne dla 
trenera.

Niedawno zorganizował pan 
galę tajskiego boksu „Thai Battle 
Championship” w Słubicach. Co to 

za impreza?
- To bardzo zaawansowany pomysł. Celu-
jemy od razu w najwyższą półkę. Polski 
rynek zawodowego muay thai stoi bardzo 
słabo. Brakuje federacji, które zajmo-
wałyby się zawodowymi walkami w tym 
stylu. Są raczej pojedyncze walki na zna-
nych lub mniejszych galach. Chcieliśmy 
tą lukę zapełnić, a przy okazji pokazać 
piękno tajskiego boksu. To się udało. 
Trafiłem na świetnych ludzi ze Słubic. 
Założyliśmy federację. Wykorzystałem 
przy tym swoje kontakty ogólnopolskie 
i międzynarodowe. Pojawił się inwestor 
i zrobiliśmy pierwsze widowisko, które 
zebrało bardzo dobre opinie zarówno od 
widzów, jak i środowiska zawodników 
i trenerów. Przygotowaliśmy widownię na 
pół tysiąca osób i wszystkie bilety zostały 
sprzedane.

To jednorazowy projekt?
- Szykujemy już dwie kolejne gale. Ce-
lujemy wysoko, łącznie z transmisją 
telewizyjną. Postawiłem wszystko na 
jedną kartę. Chcemy zrealizować bardzo 
ambitne zamierzenia. Za wzór postawi-
liśmy sobie galę KSW, na której możemy 
oglądać walki MMA. Chcę przede wszyst-
kim zaprezentować wspaniałych polskich 
zawodników, ale karty walk układamy 
międzynarodowo.

Do czego potrzebne jest stworzenie 
federacji?
- Galę może teoretycznie zorganizować 
każdy, praktycznie w każdym mieście. 
Jednak żeby zaprosić bardzo dobrych za-
wodników, mocne gwiazdy, trzeba przede 
wszystkim dysponować odpowiednimi 
finansami. To nie są ludzie, którzy będą 
się bić na ringu za tysiąc złotych. Myślę 
też, że przez lata zdobyłem zaufanie 
środowiska muay thai. Ludzie przyjechali 
na naszą pierwszą galę i się nie zawiedli. 
Najsłabsi zawodnicy mieli tytuły co naj-
mniej mistrza Polski. Budujemy więc coś 
dużego. Stworzyliśmy sześcioosobowy 
zespół, który zajmuje się wszystkimi 
sprawami organizacyjnymi.

Kiedy odbędą się kolejne gale?
- Następną zaplanowaliśmy na marzec, 
odbędzie się w wielkopolsce pod Pozna-
niem. Być może w czerwcu odwiedzimy 
Wrocław. Podczas wakacji zorganizujemy 
galę na stadionie miejskim w Słubicach. 

Skąd w ogóle pomysł na tego typu 
widowiska?
- Zawsze marzyłem, żeby zrobić coś duże-
go, jeżeli chodzi o muay thai. Nabierałem 
doświadczenia w Żarach organizując kil-
ka gal charytatywnych. Cały czas robimy 
imprezy mistrzowskie, takie jak Puchar 
Polski. Kiedyś nawet organizowałem 
koncerty. Chciałem jednak czegoś więcej.

Czy jest szansa, żeby gala „Thai 
Battle Championship” zawitała 
kiedyś do Żar?
- Bardzo bym chciał pokazać miesz-
kańcom Żar wydarzenie na taką skalę, 
z najlepszymi zawodnikami muay thai 
i w profesjonalnej oprawie. Wcześniej 
czy później gala na pewno odbędzie się 
w Żarach.

AKTUALNOŚCI

LUBSKO 
W ramach 
prowadzonej 
przez PSP 
ogólnopolskiej 
kampanii 
społecznej 
„Czad i Ogień. 
Obudź 
Czujność” 
żarscy strażacy 
apelują, 
przestrzegają 
i udzielają 
niezbędnych 
informacji 
przed 
mogącymi 
wystąpić 
zagrożeniami 
w okresie 
zimowym.
W ramach akcji, w Urzędzie 
Miasta Lubsko przygotowa-
ne zostało spotkanie pod-
czas posiedzenia Komisji 
Bezpieczeństwa Publicz-
nego, Spraw Społecznych 

i Zdrowia. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in. zarządcy 
wspólnot mieszkaniowych, 
zarządcy mienia komunalne-
go i kominiarze. O zagroże-
niach mówił bryg. Grzegorz 
Lisik – Naczelnik Wydziału 
Operacyjno, Kontrolno-
-Rozpoznawczego KP PSP 
w Żarach. Oprócz założeń 
i głównych celów kampanii, 
wskazał co jest główną przy-
czyną zatruć tlenkiem węgla, 
w jaki sposób możemy się 
uchronić przed jego śmier-
telnym działaniem, jakie 
są objawy zatrucia czadem 
i jak postępować w sytuacji 
zagrożenia. 

Podczas spotkania za-
prezentowane zostały pod-
stawowe, ogólnodostępne 
i niedrogie urządzenia, które 
wykrywają i bardzo szybko 
ostrzegają o narastającym 

zagrożeniu, związanym z po-
wstaniem czadu i dymu. 

Kolejne spotkania 
o podobnej tematyce skiero-
wane tym razem do dyrekto-
rów placówek oświatowych 
z terenu powiatu żarskiego 
organizowane przez Starostę 
Powiatu Żarskiego i Komen-
danta Powiatowego PSP 
w Żarach zaplanowane są 
w dniu 17 listopada w Żarach 
i w Lubsku. 

- Pamiętajmy, nasze 
bezpieczeństwo zależy w du-
żej mierze od nas samych. 
Zastanówmy się, czy w na-
szym mieszkaniu lub domu, 
gdzie powinniśmy czuć się 
najbezpieczniej, są zachowa-
ne warunki bezpieczeństwa, 
które nas uchronią i pozwolą 
nam przeżyć w obliczu tego 
rodzaju zagrożenia - apeluje 
bryg. Grzegorz Lisik. PAS

Prewencyjne 
działania strażaków

fot. nadesłane

REKLAMA

mistrzów



8 10 listopada 2017      MojaGazetaREKLAMA



9MojaGazeta      10 listopada 2017 REKLAMA



10 10 listopada 2017      MojaGazetaWYPADKI PRZYPADKI

POWIAT ŻARSKI 
Po 27 latach 
służby odszedł 
na emeryturę. 
Szefowie, kadra 
kierownicza, 
policjanci oraz 
pracownicy 
cywilni z żarskiej 
komendy 
podziękowali 
za wspólną 
służbę asp.szt. 
Mariuszowi 
Hanuskowi.

Uroczyste pożegnanie pod-
władnego i kolegi zostało 
zorganizowane w świetlicy 
Komendy Powiatowej Po-
licji w Żarach. Komendant 
Powiatowy Policji w Ża-
rach kom. Maciej Sałek 
oraz I Zastępca Komen-
danta Powiatowego Policji 
w Żarach podinsp. Armand 
Pisarczyk - Łyczywek po-

dziękowali policjantowi 
za pełnioną profesjonalnie 
służbę. Do życzeń przy-
łączyli się również kadra 
kierownicza, policjanci 
oraz pracownicy cywilni. 
Asp. Szt. Mariusz Hanusek 
przepracował w Policji 27 
lat. Przez większą część 
służby związany był z Ko-
mendą Powiatową Poli-
cji w Żarach. Od 1999 r. 
przez cztery kolejne lata 
pełnił obowiązki Zastępcy 
Komendanta ówczesnego 
Komisariatu Policji w Łęk-
nicy. Następnie pracował 
jako specjalista na stano-
wisku kierowania, a później 
dyżurny żarskiej komendy. 
W 2014 roku odznaczony 
został srebrnym medalem 
za długoletnią służbę.

- Naszemu koledze 
życzymy uśmiechu, zdro-
wia oraz spełnienia ma-
rzeń! - przekazuje zyczenia 
podkom. Aneta Berestecka, 
oficer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Policjant na emeryturze

Za służbę osobiście dziękował Mariuszowi Hanuskowi komendant Maciej Sałek fot. KPP Żary

ŻAGAŃ 
Funkcjonariusze 
Służby Ochrony Kolei 
zatrzymali na gorącym 
uczynku włamywacza

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej 
Policji w Żaganiu otrzymał telefo-
niczne zgłoszenie od funkcjonariu-
szy Straży Ochrony Kolei, że na ul. 
Towarowej zauważyli, a następnie 
zatrzymali mężczyznę z plecakiem, 
który kręcił się przy budynku byłej 
świetlicy PKP. Na miejsce został skie-

rowany policyjny patrol. Została też 
powiadomiona obecna właścicielka 
tego budynku. W czasie prowadzo-
nych działań policjanci i funkcjona-
riusze SOK ustalili, że w budynku po 
byłej świetlicy PKP doszło do wła-
mania. Sprawca dostał się do środka 
budynku przez okno zabezpieczone 
metalową siatką i z wnętrza zabrał 
m.in. pieniądze, farelkę i kilka in-
nych rzeczy o łącznej wartości ponad 
2 tys. złotych. W plecaku zatrzyma-
nego mężczyzny policjanci znaleźli 
różne przedmioty, również te, które 
zostały skradzione z budynku przy 

ul. Towarowej. 60-letni mężczyzna 
„namierzony” przez SOK-istów został 
zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. 
Usłyszał już zarzut kradzieży z wła-
maniem. 

- Mężczyzna został doprowadzo-
ny do Prokuratury Rejonowej w Ża-
ganiu. Prokurator, po przesłuchaniu 
podejrzanego, zastosował wobec niego 
środek zapobiegawczy w postaci dozo-
ru Policji. Za kradzież z włamaniem 
zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara 
do dziesięciu lat pozbawienia wolności 
- informuje podinsp. Sylwia Woroniec, 
oficer prasowy KPP Żagań. PAS

Włamanie na kolei

Złodziej zapakował do plecaka różne przedmioty o wartości ponad 2 tys. złotych fot. KPP Żagań

POWIAT 
ŻAGAŃSKI 
Jednego 
dnia ukradł 
ze sklepu 
produkty na 
kwotę ponad 
tysiąca złotych.
Dyżurny z Komisariatu 
Policji w Szprotawie 
otrzymał zgłoszenie 
z marketu w Małomi-
cach o ujęciu młodego 
mężczyzny, który jed-
nego dnia, w krótkich 
odstępach czasu, kil-
kakrotnie dokonał kra-
dzieży artykułów spo-
żywczych i przemysło-
wych na kwotę ponad 
1 tysiąca złotych. Na 
miejsce zostali skiero-
wani policjanci, którzy 
zatrzymali 23-letniego 
mężczyznę do wyjaś-
nienia sprawy.W czasie 
prowadzonych działań 
policjanci ustalili, że 
zatrzymany mężczyzna 
był już w przeszłości 
notowany za kradzie-
że sklepowe. Zatrzy-
many usłyszał zarzut 
kradzieży towaru ze 

sklepu w Małomicach, 
do której doszło 2 listo-
pada oraz dodatkowy 
zarzut kradzieży ar-
tykułów spożywczych 
o wartości prawie 600 
zł ze sklepu w Szpro-
tawie, do której doszło 
11 września tego roku. 
Policjanci ustalili rów-
nież, że 23-latek za 
wcześniejsze kradzieże 
sklepowe ma do od-
bycia zastępczą karę 
aresztu w wymiarze 
trzydziestu dni.

Zatrzymany do 
wyjaśnienia mężczy-
zna został doprowa-
dzony do Prokuratury 
Rejonowej w Żaganiu. 
Prokurator po przesłu-
chaniu podejrzanego, 
złożył do sądu wnio-
sek o jego tymczaso-
we aresztowanie. Sąd 
Rejonowy w Żaganiu 
przychylił się do wnio-
sku i wydał postano-
wienie o tymczasowym 
aresztowaniu mężczy-
zny na okres trzech 
miesięcy. Za te czyny 
grozi mu kara do pięciu 
lat pozbawienia wolno-
ści. PAS

Bezczelny 
złodziej
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POWIAT ŻAGAŃSKI 
Matka z 3-miesięcznym 
dzieckiem, które traciło 
oddech, potrzebowała 
pilnie pomocy. Sytuacja 
była dramatyczna. Trzeba 
było błyskawicznie 
działać. Na ratunek ruszyli 
policjanci.
Policjanci bez wahania pomogli błyska-

wicznie przetransportować do szpitala 
w Żaganiu chłopca cierpiącego na bez-
dech, na którego w szpitalu czekali już 
specjaliści.

Do Komisariatu Policji w Iłowej 
wbiegł mężczyzna krzycząc, aby ratować 
dziecko. Okazało się, że przed komi-
sariatem stoi kobieta z 3-miesięcznym 
dzieckiem, które od urodzenia cierpi na 
bezdech. Dziecko miało bardzo poważne 
problemy z oddychaniem. Bez chwili wa-
hania policjanci na służbie: dzielnicowy 

sierż. sztab. Adam Florczak i sierż. sztab. 
Łukasz Osiński z ogniwa patrolowo-in-
terwencyjnego podjęli decyzję o szybkim 
przetransportowaniu matki z dzieckiem 
do szpitala w Żaganiu. Policjanci włączy-
li sygnały pojazdu uprzywilejowanego 
i błyskawicznie dotarli do szpitala z mamą 
i dzieckiem. Przez cały czas w drodze mo-
nitorowali stan dziecka. Jadąc do Żagania 
skontaktowali się z oficerem dyżurnym 
Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, 
przedstawiając całą sytuację. Dyżurny 

zadzwonił na pogotowie ratunkowe i kiedy 
radiowóz dotarł na oddział ratunkowy, na 
dziecko czekali już lekarze.

- Po udzieleniu pomocy medycznej 
w Żaganiu 3-miesięczny chłopiec razem 
z mamą zostali przewiezieni karetką po-
gotowia do szpitala w Nowej Soli. Dzięki 
błyskawicznej decyzji policjantów z Iłowej 
i współpracy służb ratunkowych dziecko 
szybko trafiło pod opiekę specjalistów - 
informuje podinsp. Sylwia Woroniec, oficer 
prasowy KPP w Żaganiu. PAS

Dziecku na ratunek

dzielnicowy Adam Florczak fot. KPP Żagań sierż. sztab. Łukasz Osiński fot. KPP Żagań

POWIAT ŻARSKI 
Trefny towar 
o wartości ponad 
100 tys. nie trafi 
do klientów. 
Mężczyźnie, 
który sprzedawał 
podróbki 
znanych marek 
grozi nawet dwa 
lata pozbawienia 
wolności.
Policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w Żarach 
zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodar-
czej przeprowadzili kolejną 
akcję, której celem było 
wyeliminowanie z obrotu 
nielegalnego towaru. Na 
jednym ze stoisk handlo-
wych w przygranicznej 
Łęknicy ujawnili i zabez-
pieczyli ponad pięćdziesiąt 

sztuk torebek i portfeli, 
na których bezprawnie 
umieszczone było logo 
znanych światowych ma-
rek. Znaki graficzne oraz 
logo imitowały oryginały. 
Prawdziwe torebki warte 
są od 800 złotych, cena 
niektórych modeli może 
dochodzić nawet do 10. tys. 
złotych. Łącznie oryginalne 
odpowiedniki mogą być 
warte powyżej 100 tys. 
złotych. 

- Towar do sprzedaży 
po bardzo niskich cenach 
oferował 63 -letni miesz-
kaniec powiatu żarskiego, 
który odpowie teraz za 
przestępstwo gospodar-
cze. Został również uka-
rany mandatem za brak 
zezwolenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 
informuje podkom. Aneta 
Berestecka, oficer prasowy 
KPP w Żarach. PAS

Trefny towar

fot. KPP Żary

ŻAGAŃ 
Zatrzymany do 
kontroli był nie 
tylko pijany. Po 
sprawdzeniu 
danych okazało 
się, że problem 
jest jeszcze 
bardziej 
poważny.

Policjanci z Ogniwa 
Patrolowo-Interwencyj-
nego Komendy Powia-
towej Policji w Żaganiu 
na ul. Kochanowskiego 
zatrzymali do kontro-
li samochód osobowy 
m-ki Opel. Samocho-
dem kierował 49-letni 
mieszkaniec Żagania. 
Policjanci wyczuli od 
kierowcy wyraźną woń 
a l ko h o l u .  B a d a n i e 

stanu trzeźwości po-
twierdziło, że miał on 
w organizmie 1,5 prom. 
alkoholu. Policjanci 
sprawdzili również kie-
rowcę w policyjnych 
bazach danych. Oka-
zało się, że mężczyzna 
był już notowany za 
popełnienie takiego 
samego przestępstwa 
i ma sądowy, dożywotni 
zakaz kierowania pojaz-
dami. Samochód został 
na koszt właściciela za-
brany przez pomoc dro-
gową. Za popełnienie 
kolejnych dwóch prze-
stępstw: kierowanie po-
jazdem mechanicznym 
w stanie nietrzeźwości 
i złamanie sądowego 
zakazu kierowania sa-
mochodem 49-latek 
odpowie przed sądem. 
PAS

Dożywotni 
zakaz

Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej: 
Art. 305. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza 
towar podrobionym znakiem towarowym, zarejestro-
wanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa 
używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi 
takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia prze-
stępstwa określonego w ust.1 stałe źródło dochodu albo 
dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru 
o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolno-
ści od 6 miesięcy do lat 5.
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REGION Od czasu gdy 
zmiana operatora nie 
wiąże się już z utratą 
dotychczasowego 
numeru telefonu, 
więcej osób zaczęło 
zmieniać firmy 
telekomunikacyjne. 
Okazuje się, że 
czasem u starego 
operatora pozostaje 
nadpłata.
Czasem możemy przez pomył-
kę zapłacić przelewem większą 
kwotę za rachunek. Zdarza się, 
że po zakończeniu umowy ope-
rator pozytywnie rozpatrzy naszą 
reklamację i zwróci jakieś pienią-
dze. Inny przypadek to chociażby 
kaucja wpłacana za jakiś sprzęt na 
początku umowy, mogła ona nie 
zostać zwrócona.

Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów sprawdził, jak czte-
rej najwięksi operatorzy rozliczają 
nadpłaty po zakończeniu umowy. 

Na kontach abonenckich 
klientów czterech największych 
operatorów telekomunikacyjnych 
– Polkomtel (sieć Plus), P4 (sieć 
Play), T-Mobile oraz Orange - 
znajdują się niezwrócone konsu-
mentom środki. 

- Łącznie mówimy o dużych 
kwotach. Wiele z nich może się 

pojawić tuż po rozwiązaniu umo-
wy z konsumentem, a operatorzy 
nie oddają ich automatycznie - 
uważa Marek Niechciał, prezes 
UOKiK. - Naszym zdaniem, 
powinni informować abonentów 
o wysokości nadwyżki i warun-
kach jej zwrotu, a sam ten proces 
powinien być dla nich łatwy do 
zainicjowania i bezpłatny. Nie wy-
kluczamy podjęcia dalszych dzia-
łań w przypadku tych operatorów, 
którzy utrudniają konsumentom 

uzyskanie zwrotu nadpłat – dodaje 
prezes UOKiK.

Przykładowo, konsument 
przez kilka lat opłacał abonament 
przelewem, ale żeby odzyskać 
nadpłatę, musi wysłać wniosek 
pocztą, bo operator nie przyjmuje 
wniosków e-mailem lub przez 
telefon. Taka praktyka operato-
ra może być uciążliwa. Jest to 
szczególnie problematyczne przy 
niższych kwotach, gdy koszt listu 
poleconego jest niewiele mniejszy 

niż kwota, którą przedsiębiorca 
powinien zwrócić konsumentowi.

Nadpłaty mogą występować 
również u innych dostawców usług 
telekomunikacyjnych. W wyniku 
podjętych przez UOKiK działań, 
Netia skontaktowała się z konsu-
mentami, aby poinformować ich 
o wysokości zaległych środków 
i możliwości ich zwrotu. Klienci 
Netii otrzymali zwrot kaucji, któ-
rą wpłacili, zawierając umowę. 
oprac. ATB

Nadpłata u byłego operatora 
telekomunikacyjnego

Warto sprawdzić, czy po zakończonej umowie nie pozostay u operatora jakieś pieniądze fot. Andrzej Buczyński

ŻARY 
Wolontariusze ze 
Szkolnego Koła 
Caritas ze Szkoły 
Podstawowej 
nr 2 w Żarach 
kwestowali 
w bramach 
Cmentarza 
Komunalnego  
1 listopada 
w Dzień 
Wszystkich 
Świętych.
Celem kwesty, która trwała 
cały dzień, było zebranie 
funduszy dla Kingi Marci-
niak – dziewczynki chorej 
na porażenie mózgowe. 
Akcję zorganizowano pod 
patronatem Żarskiego Sto-
warzyszenia „Tobie i Mia-
stu”. Uczniowie wraz z wo-
lontariuszami TiM-u zachę-

cali odwiedzających żarskie 
cmentarze do hojności serca. 
Ich praca przyniosła jak 
zwykle pożądany efekt – ze-
brano ponad 22 900 złotych. 
- Uczestniczymy w tych 
działaniach już po raz szó-
sty. Najcenniejszą nagrodą 
dla dzielnych i odważnych 
wolontariuszy jest ogromna 
wdzięczność obdarowa-
nych. Tutaj należy także 
pokłonić się nisko rodzicom 
wolontariuszy, którzy dowo-
zili dzieci mimo dżdżystej 
i zimnej aury. Jest to owoc 
właściwego wychowania 
do wrażliwości i bardzo 
cennych postaw społecz-
nych przyszłych pokoleń. 
Dziękujemy wszystkim za 
dobroć serca i życzliwość 
– a szczególnie naszym 
wolontariuszom – podkreśla 
Wiesław Leńczuk, opiekun 
Szkolnego Koła Caritas 
z żarskiej Dwójki. PAS

Kwestowali mimo chłodu

Kwesta się udała. Warto było się zaangażować fot. SP2 Żary

Pamiętaj: po zakończeniu 
umowy z operatorem, sprawdź 
stan swojego konta abonen-
ckiego. Jeżeli umowa już cię 
nie obowiązuje i nie wiesz, 
czy masz nadpłatę, możesz 
zapytać operatora, czy rozli-
czył się z tobą ze wszystkich 
pieniędzy. Gdy chcesz odzy-
skać nadpłatę, złóż wniosek 
do operatora. 
Jak możesz ubiegać się 
o zwrot:
Polkomtel (Plus):
Wniosek złóż pisemnie lub 
elektronicznie (e-mail, faks).
P4 (Play):
Wniosek złóż pisemnie, elek-
tronicznie, (e-mail, faks), 
w biurze obsługi klienta.
T-Mobile:
Wniosek złóż pisemnie, elek-
tronicznie (e-mail, faks) lub za 
pomocą formularza.
Orange:
Wniosek złóż telefonicznie, 
elektronicznie, w biurze ob-
sługi klienta.
- We wniosku wskaż sposób 
zwrotu, np. przelewem na 
konkretne konto, podaj swoje 
dane i numer telefonu.

Jeżeli chcesz ubiegać się 
o zwrot nadpłaty, skontaktuj się 
ze swoim byłym operatorem.

źródło: UOKiK
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Osiemnaście 
mniejszych 
i większych 
inwestycji 
za prawie 13 
milionów 
złotych. Nie są 
to odległe plany, 
to już się dzieje. 
Większość tej 
kwoty stanowią 
pieniądze unijne.
Gminie udało się pozyskać 
ponad 8 milionów złotych ze 
środków zewnętrznych. To 
naprawdę dobry wynik, bio-
rąc pod uwagę, że liczy ona 
zaledwie 3 tys. mieszkań-
ców. Do pozyskanych fun-
duszy dołożyć trzeba część 
środków własnych. W tym 
wypadku niespełna 5 mi-
lionów złotych. Wprawdzie 
gmina Tuplice jest w dobrej 
kondycji finansowej - ma 
obecnie do spłacenia około 
jednego miliona wcześ-
niejszych zobowiązań, co 
stanowi zaledwie 8 procent 
dochodów - mimo to, nie 
jest w stanie wyłożyć z bu-
dżetu kilku milionów.

 
Pomysł na obligacje
Wójt Katarzyna Kromp 
podpisała umowę z jednym 
z największych banków 
w Polsce. O obligacjach 
będących dogodną formą 
pozyskania potrzebnych 
funduszy, a jednocześnie da-
jącą możliwość odroczenia 
spłat w czasie, wójt myślała 
od dwóch lat.

-  Niektórzy mają 
obawy, że ktoś wykupi te 
obligacje i w ten sposób 
stracimy część majątku 
gminy - mówi Katarzyna 
Kromp. - Zapewniam, że 
obawy są bezpodstawne, bo 
to my mamy pierwszeństwo 
wykupu, a w dodatku nie 
musimy tego robić od razu - 
w odróżnieniu od kredytów, 
które musielibyśmy spłacać 
natychmiast.

Przygotowując się do 
emisji obligacji, wójt spot-
kała się z kilkoma najwięk-
szymi firmami doradczymi 
w Polsce. Podczas rozmów 
okazało się również, że naj-
lepiej rozwijające się gminy 
w kraju również korzystają 
z takiej formy pozyskiwa-
nia środków potrzebnych 
na inwestycje. Po zakoń-
czeniu wspomnianych 18 
inwestycji, gmina będzie 

miała zadłużenie na po-
ziomie około 5 milionów, 
czyli 37%, co po pierwsze 
nie stanowi zagrożenia dla 
samorządowych finansów, 
a po drugie - jak podkreśla 
wójt - nie zamyka drogi 
do planowania kolejnych 
przedsięwzięć.

Oświata, czystość 
i jasność
Porządne, gruntowne re-
monty przeprowadzane są 
w szkole i przedszkolu. Edu-
kacja - zdaniem wójt Kromp 
- jest jednym z priorytetów. 

- Każde społeczeń-
stwo rozwija się, gdy są 
młodsze pokolenia, kiedy 
jest się dla kogo rozwijać 
- mówi Katarzyna Kromp. 
- Ponadto postawiliśmy na 
przydomowe oczyszczalnie 
i modernizację oczyszczalni 
ścieków w Tuplicach.

Kontenerowa oczysz-
czalnia została uruchomiona 
kilkanaście lat temu i w 
opinii urzędników, długo już 
nie pociągnie bez gruntow-
nej modernizacji. Jest też za 
mała na dzisiejsze potrzeby 
mieszkańców. I podobnie 
jak pilnie należało wymienić 
dachy w szkole i przedszko-
lu, tak sprawy oczyszczalni 
nie można już było odkła-
dać w czasie. Inwestycja, 

choć kosztowna, nie będzie 
zauważalna tak, jak nowa 
droga czy chodnik. Jednak 
jest szansa na zredukowa-
nie uciążliwych zapachów, 
które obecnie doskwierają 
mieszkańcom, a to może być 
odczuwalne.

Wójt planuje również 
wymianę oświetlenia ulic 
na oszczędne LED-owe. 
Obligacje byłyby też formą 
finansowania dla tego za-
mierzenia. W tym wypadku 
jednak pośpiech jest złym 
doradcą. Ponad dwa lata 
temu gminie proponowano 
wykonanie takiej inwesty-
cji za około 1,2 miliona 
złotych. Dzisiaj rozmawia 
się już o 700 tysiącach za to 
samo. Półmilionowej różni-
cy nie dałoby się odzyskać 
na samych oszczędnościach 
energii.

- Gdy ktoś mnie pyta, 
kiedy to w końcu będzie 
zrealizowane, odpowiadam, 
że nie podpiszę na szybko 
umowy, która będzie nieko-
rzystna dla gminy - mówi 
Katarzyna Kromp. - Chcia-
łabym też, aby oświetlenie 
należało do gminy, a nie 
firmy energetycznej.

Wspomogą 
mieszkańców
Gmina po raz pierwszy 

w swojej historii, dzięki 
pozyskanym środkom unij-
nym i własnym środkom, 
dopłaci mieszkańcom do 
budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Po-
wstanie ich aż 78, choć 
trzeba przyznać, że zainte-
resowanie ludzi jest spore 
i tego typu instalacji moż-
naby zrobić jeszcze więcej. 
Projekt opiewa na około  
4 miliony złotych, z czego 
2,5 miliona to unijne dofi-
nansowanie. 

- Myślimy też o ko-
lejnym podobnym projek-
cie - mówi wójt. - Tam, 
gdzie ze względu na wa-
runki techniczne nie można 
postawić przydomowych 
oczyszczalni, będziemy 
chcieli dopłacać do budo-
wy zbiorników bezodpły-
wowych.

Doprowadzenie do 
porządku gospodarki ście-
kowej w gminie jest jed-
nym z celów, którego nie 
da się zrealizować w cią-
gu jednego, czy nawet 
kilku lat. Niestety, póki 
co, w wielu miejscach 
dochodzi do wylewania 
nieczystości do gruntu, czy 
do rowów. Konsekwencją 
takich praktyk może być 
zanieczyszczanie bakte-
riami coli wody płynącej 

z kranów. Nie tak dawno 
w gminach Żary i Lipinki 
Łużyckie właśnie przez 
bakterie woda przez pe-
wien czas była niezdatna 
do picia. 

Już niedługo
Wśród osiemnastu realizo-
wanych inwestycji, oprócz 
wspomnianych budynków 
oświatowych z nowym du-
żym placem zabaw przy 
przedszkolu, przy okazji 
remontu doczekał się rów-
nież urząd, przez lata za-
niedbany, a będący jednak 
w pewnym sensie wizy-
tówką gminy. Przewidziano 
remonty świetlic wiejskich. 
Na terenie gminy zostanie 
zbudowanych 8 placów za-
baw. W inwestycyjnym pa-
kiecie jest tuplicka oczysz-
czalnia ścieków i budowa 
oczyszczalni przydomo-
wych. Wymieniona zostanie 
część wodociągu w Drze-
niowie. Przebudowanych 
zostanie pięć odcinków 
dróg. Wszystkie inwesty-
cje powinny zakończyć się 
w przyszłym roku.

Poza tym wójt ma 
jeszcze w planach moder-
nizację i wyposażenie gmin-
nego ośrodka kultury, ale na 
to przyjdzie czas.

- Na bieżąco będzie-
my cały czas szukać środ-
ków na remonty dróg, bo 
zdajemy sobie sprawę, że 
mieszkańcy tego oczeku-
ją - zapewnia Katarzyna 
Kromp.

Andrzej Buczyński

GMINA TUPLICE Obligacje drogą do inwestycji

Tuplice w budowie

Wójt Tuplic Katarzyna Kromp uważa, że obligacje są dobrym 
narzędziem do pozyskiwania środków potrzebnych gminie. 
Takie rozwiązania stosują najlepsi fot. Andrzej Buczyński

Rusztowania wokół budynku urzędu symbolicznie pokazują, że w gminie ruszyły inwestycje fot. Andrzej Buczyński
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ŻAGAŃ 12 listopada 
mija dziesięć 
lat współpracy 
Stowarzyszenia 
Żołnierzy 
i Pracowników 
Wojska 3. 
Drezdeńskiego Pułku 
Czołgów Średnich 
w Żaganiu z 11. 
Lubuską Dywizją 
Kawalerii Pancernej 
im. Króla Jana III 
Sobieskiego.

W 2007 roku na Sali Tradycji 
34. Brygady Kawalerii Pancernej 
podpisane zostało porozumienie 
o współpracy. Wydarzenie to mia-
ło bardzo uroczystą oprawę. Do-
kument został podpisany w obec-
ności historycznego sztandaru 
wypożyczonego przez Stowarzy-
szenie 3. pcz z Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie w dniu 
7 maja 2007 roku. (Sztandar był 
zdeponowany w 34. BKPanc). 
Uczestnikami uroczystości byli: 

zastępca dowódcy 11. LDKPanc, 
gen. bryg. dr Mirosław Rozmus, 
dowódca 34. BKPanc, gen. bryg. 
Andrzej Sobieraj, szef sztabu 
brygady mjr Zbigniew Śliżewski 
oraz oficerowie dowódctwa dy-
wizji: mjr Stanisław Sokołowski 
i kpt Mirosław Buda. W poczcie 
sztandarowym wystąpili żołnie-
rze 34. BKPanc. Stowarzyszenie 
reprezentowali: prezes płk w st. 
spocz. Jan Rzepka, zastępca pre-
zesa mjr rez. Tadeusz Wołoszyn 
i sekretarz kpt. rez. Andrzej Mier-
nicki. Porozumienie podpisali, 
gen. bryg. dr Mirosław Rozmus 
za 11. LDKPanc. oraz prezes Jan 
Rzepka za Stowarzyszenie. Uro-
czystość zakończyło wykonanie 
wspólnego zdjęcia. 

Od tamtego wydarzenia 
Stowarzyszenie Żołnierzy i Pra-
cowników Wojska 3. Drezdeń-
skiego Pułku Czołgów Średnich 
zrealizowało na rzecz 11. Lu-
buskiej Dywizji Kawalerii Pan-
cernej sześć zadań publicznych 
w ramach opracowywanych 
w poszczególnych latach ofert. 
Były to: 

- „PIKNIK HUSARSKI” 

z okazji Święta 11. Lubuskiej Dy-
wizji Kawalerii Pancernej w dniu 

12.09.2008 roku. Zadanie 
to zrealizowano za kwotę dotacji 
z MON na sumę 38.500,00 zł. 
oraz

- wydanie książki pt. „Po-
wrót do Iraku. Wspomnienia 
żołnierzy VIII zmiany PKW 
Irak”. Zadanie to zrealizowano 
za kwotę dotacji z MON na sumę 
40.000,00 zł. 

- „PIKNIK HUSARSKI” 
z okazji Święta 11. Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pancernej dla 
uczniów i młodzieży, członków 
kół i stowarzyszeń byłych żołnie-
rzy i ich rodzin oraz kombatantów 
i weteranów” w dniu 18.09.2010 
roku. Zadanie zostało wykonane 
z dotacji MON na kwotę 7.000,00 
zł. 

- „FESTYN HUSARSKI 
z okazji Święta 11. Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pancernej

330 rocznicy Wiktorii Wie-
deńskiej oraz 30-tej rocznicy 
nadania dywizji imienia Króla 
Jana III Sobieskiego” w dniu 
13.09.2013 roku. 

Zadanie to współfinansowa-

ło MON kwotą 15 000,00 zł plus 
wkład własny Stowarzyszenia 
1.684,00 zł.

- „OBCHODY 70. ROCZ-
NICY ZAKOŃCZENIA I I 
WOJNY ŚWIATOWEJ” w dniu 
8.05.2015 roku. Zadanie to 
współfinansowało MON kwotą 
4 600,00 zł plus wkład własny 
Stowarzyszenia 512,00 zł.

- „Obchody 75-tej rocznicy 
powstania 1. Dywizji Pancernej 
dowodzonej przez gen. Stani-
sława Maczka i Święta Żagań-
skich Pancerniaków” w dniach 
7-8.09.2017 roku. 

Zadanie to współfinansowa-
ło MON kwotą 13 600,00 zł plus 
wkład własny Stowarzyszenia 1 
541,00 zł. 

Jak widać wkład Stowa-
rzyszenia 3. pcz w realizację 
umowy o współpracy owocuje 
wymiernymi wynikami. Spośród 
działających w środowiskach 
wojskowych Żagania stowarzy-
szeń, jako jedyne wykonaliśmy 
6 zadań na rzecz 11. LDKPanc. 
Ponadto w ramach współpracy 
zrealizowaliśmy 2 zadania na 
rzecz 34. BKPanc. Byliśmy tak-

że wykonawcami opracowania 
oferty dla Federacji Organizacji 
Polskich Pancerniaków w 2011 
roku oraz Stowarzyszenia by-
łych żołnierzy 29. pułku czoł-
gów na Zlot żołnierzy garnizonu 
Żagań w 2014 roku. W historii 
12 lat istnienia Stowarzyszenia 
Żołnierzy i Pracowników Woj-
ska 

3. Drezdeńskiego Pułku 
Czołgów Średnich im. 3.Brygady 
Pancernej zrealizowaliśmy 10 
zadań publicznych. 

Pozyskaliśmy na to kwotę 
współfinansowania zadań w ra-
mach zrealizowanych z MON 
ofert - 118.700,00 zł przy kosz-
tach własnych 3737,00 zł, nie li-
cząc zadań na rzecz 34. BKPanc, 
FOPP oraz Stowarzyszenia by-
łych żołnierzy 29. pcz.

Dzięki działalności Sto-
warzyszenia pomagamy two-
rzyć pozytywny wizerunek Sił 
Zbrojnych w środowiskach gar-
nizonów, w których stacjonują 
jednostki 11. Lubuskiej Dywizji 
Kawalerii Pancernej.

Andrzej Miernicki

Już dziesięć 
lat współpracy

Dziesięcioletnia współpraca przyniosła wymierne efekty fot. nadesłane
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ŻAGAŃ Otwarty 
trening na trasie 
planowanego VI 
Biegu Niepodległości, 
poprzedziła 
rozgrzewka na 
stadionie Areny.
Rozgrzewkę i bieg poprowadził 
Karol Cząstka. Następnie biegacze 
udali się na trasę biegu wiodącą 
ulicami miasta. VI Bieg Niepod-
ległości odbędzie się w sobotę,  
11 listopada o godzinie 12.00. Start 
przy ul. Kochanowskiego, a meta 
na stadionie Areny. Bieg poprzedzi 
rywalizacja najmłodszych biega-
czy. JM

Trening na trasie Biegu 
Niepodległości

GMINA ŻARY 
Fundacja 
Pięknolesie 
otrzymała 
dotację w ramach 
projektu PZU 
z Kulturą na 
realizację 
zadania 
„Kulturalna 
przygoda 
z Pięknolesiem”
W ramach zadania, na mocy 
zawartych porozumień, 
dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Sieniawie Żar-
skiej oraz z klubu Błękitni 
Olbrachtów wyjadą cztery 
razy do Wrocławia do tea-
trów, muzeów i filharmonii. 

-  Dz iec i  sko rzy -
stają także z warsztatów 
i przedstawień teatralnych 
na miejscu w Sieniawie 
Żarskiej - nie ukrywa za-
dowolenia Krystyna Ada-
menko, szefowa Fundacji 
Pięknolesie. 

Już w poniedziałek 
, 13 listopada w świetlicy 
wiejskiej w Sieniawie Żar-
skiej wystąpi teatr objazdo-
wy dla dzieci. We wtorek, 
21 listopada od godz. 9 do 
14 w Szkole Podstawowej 
zaplanowane są warsztaty 
z dramaterapii oraz teatrzyk 
Kamishibai dla najmłod-
szych. W środę, 20 grudnia 
dzieci pojadą na wycieczkę 
do Wrocławia. Zwiedzą Pa-
noramę Racławicką i Mu-
zeum Narodowe. PAS

Kulturalna przygoda z Pięknolesiem

fot. nadesłane

Pobiegniemy. Damy z siebie wszystko fot. Jan Mazur

To tylko przygrywka fot. Jan Mazur Zaprezentujemy się świetnie fot. Jan Mazur
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Przeszło 8.600 
złotych udało się 
zebrać podczas 
charytatywnej 
imprezy 
organizowanej 
przez lubski klub 
Karate Oyama. 
Środki te pomogą 
Patrykowi Łyczko 
w dalszym leczeniu 
i rehabilitacji po 
wypadku.
Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji 
zapełniła się po brzegi. Nic dziw-
nego. To już po raz kolejny można 
było w Lubsku zobaczyć bardzo 
dobre, dynamiczne i niezwykle 
urozmaicone widowisko. Wstęp 
na imprezę był bezpłatny, za to 
każdy mógł dobrowolnie wrzucić 
dowolną kwotę do puszki. 

- Miło widzieć, że z roku 
na rok gale są coraz lepsze pod 
względem organizacyjnym oraz 
widowiskowym, co przyciąga 
liczną widownię - mówi Dawid 
Polok z Żarskiego Klubu Sportów 
Walki, sędzia kilku walk na gali. - 
Mieszkańcy Lubska i okolic mają 
świetne widowisko i jednocześnie 
chętnie pomagają.

Miłośnicy sportów walki 
mogli obejrzeć ringowe zmaga-
nia w kilku stylach: Muay Thai, 
K-1, Brazylijskie Jiu-Jitsu, karate 
i boks. 

- Walki na gali w Lubsku 
dają publiczności jak zawsze 
niesamowite emocje, a przekrój 
styli walki może zadowolić każ-
dego widza - komentuje Dawid 
Polok. - Nie kojarzę innej takiej 
gali w Polsce, na której w jednym 
miejscu w ringu można zobaczyć 
aż tyle różnych sportów walki.

Wystąpili zawodnicy za-

awansowani, jak i zaczynający 
dopiero swoją przygodę w ringu. 
Pokazali serce do walki i determi-
nację, co podobało się zgromadzo-
nym na gali widzom. Walki prze-
platano pokazami w wykonaniu 
zespołu fitness 3maj formę, Rado-
sława Bandziaka z grupą Centrum 
Kettlebell Lubsko, 12-letniego 
wokalisty Szymona Dylewicza 
oraz formacji tanecznej Crazy 
Dance pod kierownictwem Artura 
Niezgody. Na koniec przeprowa-
dzono konkurs łamania dachówek.

Organizatorzy podziękowali 
za pomoc przy organizacji tego 
wydarzenia burmistrzowi Lecho-
wi Jurkowskiemu, Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji, Lubskiemu 
Domowi Kultury, a także szeregu 
sponsorom, dzięki którym kolejna 
charytatywna gala stała na bardzo 
dobrym poziomie. 

Andrzej Buczyński

LUBSKO VI Charytatywna Gala Sportów Walki

Bitwa o Lubsko, dla Patryka

Hala sportowa przy ul. Bohaterów była pełna widzów fot. Andrzej Buczyński

Pokazy siłowe w wykonaniu Centrum Kettlebell Lubsko fot. Andrzej Buczyński Taniec w przerwach między walkami fot. Andrzej Buczyński

Patryk Łyczko, najważniejsza postać lubskiej gali fot. Andrzej Buczyński
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Lubscy karatecy - Maciej Święcicki i Norbert Simiński - pokazali wszystkim, na co ich stać fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

Andrzej Tomiałowicz, 
organizator gali
- Głównym bohaterem gali był Patryk 
Łyczko. Jak co roku lubskie Oyama Ka-
rate za cel nadrzędny stawia sobie pomoc 
potrzebującym. Dzięki panu Radosławo-
wi Ugrynowiczowi, który organizatorom 
opowiedział tragiczne losy Patryka,  
VI gala walk została poświęcona właśnie 
Patrykowi, który w zeszłym roku uległ 
poważnemu samochodowemu wypad-
kowi. Na scenie w czasie prezentacji 
fotograficznej przedstawiającej Patryka 
przed wypadkiem i w czasie trudnej re-
konwalescencji opowiadałem publiczno-
ści o losach Patryka i jego walce o powrót 
do zdrowia, o turnusie w ośrodku reha-
bilitacyjnym w Polanicy Zdrój i bardzo 
drogich badaniach w krakowskiej klinice 
neurookulistycznej. W momencie, gdy 
Patryk z wielkim trudem odwrócił się 
do publiczności i pomachał do niej, na 
widowni rozległy się wielkie i długo 
nie cichnące brawa. Publiczność gali od 
początku jest niesamowita. Dziękujemy.

Wyniki walk:
Muay Thai: Przemysław Dobielski z Żar zwyciężył z Michłem Znajkiewiczem ze Słubic.
K-1: Laura Derej z Żar zwyciężyła z Wiktorią Fornalczyk z Żagania
Brazylijskie Ju-Jitsu: Vaclav Bojda z Trinec (Czechy) zwyciężył z Rafałem Gaszem z Żar
Muay Thai: Edgar Shklyar (Ukraina, obecnie Słubice) zwyciężył z Jakubem Skobel-
skim z Żar 
K-1: Łukasz Kozyra z Żagania zwyciężył z Piotrem Szydłowskim ze Słubic
Oyama Karate: Maciej Święcicki z Lubska zwyciężył z Norbertem Simińskim z Lubska
Boks: Łukasz Woroniec z Zielonej Góry zwyciężył z Adrianem Drosikiem z Lubska
Konkurs Temashiwari (sztuka łamania twardych przedmiotów):
1 miejsce: Mateusz Łanda, 29 złamanych dachówek (Oyama Karate Lubsko – Nowo-
gród Bobrzański)
2 miejsce: Kamil Kościk, 28 dachówek (Oyama Karate Lubsko)
3 miejsce: Patryk Rozmys, 27 dachówek (Oyama Karate Zielona Góra)
4 miejsce: Wojciech Wieczyński, 26 dachówek (Oyama Karate Nowogród Bobrzański)

Łamanie dachówek podobało się widzom fot. Andrzej Buczyński

W pojedynku bokserskim zwyciężył Łukasz Woroniec fot. Andrzej Buczyński

Dziewczyny zaprezentowały swoje umiejętności w muay thai 
fot. Andrzej Buczyński

Szymon Dylewicz zaśpiewał pięknie fot. Andrzej Buczyński
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ŻAGAŃ Młodzi 
piłkarze UKS 
Czarni Żagań 
zostali Mistrzami 
Województwa 
Lubuskiego 
w kategorii 
Junior Młodszy.
Na stadionie przy ul. Kar-
pińskiego rozegrano mecz 
piłki  nożnej pomiędzy 
UKS Czarni Żagań a Lu-
buszaninem Drezdenko. 

Zdecydowanym zwycięzcą 
meczu została drużyna 
gospodarzy wynikiem 4:0.
Bramki dla UKS Czar-
ni Żagań zdobyli: Daniel  
Buc - 1, a Leszek Jagodziń-
ski - 3. 

Wynik sobotniego  
(4 listopada) meczu zdecy-
dował o zdobyciu Mistrzo-
stwa Województwa w kate-
gorii Junior Młodszy. Już 
niedługo czekają drużynę 
baraże o Centralną Ligę 
Juniora Młodszego. JM

UKS Czarni Żagań Mistrzami

Nie odpuszczamy fot. Jan Mazur

ŻARY W Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej 
rozpoczął się 
cykl warsztatów 
dla młodzieży 
pt. „Krok 
w dorosłość”.
Realizowany w bibliotece 
projekt jest laureatem kon-
kursu grantowego Małe jest 
Wielkie sfinansowanego ze 
środków z 1 proc. Fundacji 

„W Człowieku Widzieć 
Brata”. W spotkaniu, które 
prowadzili Dorota Grolew-
ska i Łukasz Basaj – na co 
dzień pracujący w Poradni 
Psychologicznej „Profil” 
w Żarach, wzięli udział ucz-
niowie w wieku 16-18 lat. 

Warsztaty poruszają 
tematykę, która jest w tej 
chwili popularna i dotyczy 
wszystkich młodych ludzi, 
np. hejt w Internecie, cy-
berprzemoc, poczucie włas-
nej wartości, motywacja 

do działania, uzależnienia. 
Warsztaty miały za zadanie 
zwrócić uwagę młodzieży 
na te aspekty i zachęcić do 
dyskusji. Uczniowie chętnie 
zabierali głos w sprawach, 
które ich interesowały. Mo-
gli również zgłosić swoje 
uwagi co do tematyki czy 
zaproponować własne cie-
kawe pomysły.

Kolejne spotkania za-
planowane są w poniedzia-
łek 13 listopada oraz środę, 
15 listopada. PAS

Krok w dorosłość

Słuchamy z zaciekawieniem i dyskutujemy fot. Halina Gola

W dobrej atmosferze lepiej się pracuje fot. Halina Gola

Zajęcia poprowadzili fachowcy fot. Halina Gola

Cieszymy się. Mamy z czego fot. Jan Mazur

Dobra rozgrzewka to połowa sukcesu fot. Jan Mazur
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Koszykarski show

Fanów koszykówki nie zabrakło fot. Halina Gola

ŻARY Narodowe Święto Niepodległości 
było okazją do rozegrania specjalnego 
meczu koszykówki.
W sali sportowej Gimnazjum nr 3 przy ul. Okrzei zmierzyły się 
drużyny złożone z koszykarzy żarskiego Chromika i stacjonujących 
w Polsce żołnierzy amerykańskich. Nie było podziału na drużynę 
polską i amerykańską. Naprzeciw siebie stanęły mieszane teamy. 
Dopisała publiczność, nie zabrakło świetnej oprawy muzycznej 
i dobrych nastrojów. PAS

Panie trenerze, pan coś powie, doradzi fot. Halina Gola No wiadomo. Kochają i grają fot. Halina Gola

Wygrali „niebiescy”, ale czy to jest ważne? fot. Halina GolaWalka była zacięta fot. Halina Gola
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SMS/do 100 znaków 3zł + VAT/ W REDAKCJI/na bezpłantym kuponie/

Wyślij ogłoszenie SMS-em
lub dostarcz kupon do
redakcji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYKŁAD:

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

REKLAMA

Zareklamuj się u nas
w największym bezpłatnym tygodniku w regionie

Twoja reklama na naszych łamach
dotrze do tysięcy potencjalnych klientów

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

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

AUTOREKLAMA

Sprzedam

 ▶ Sprzedam płytki białe 
mrozoodporne o wymiarach 
24,5 cm/11 cm. Cena 6 zł/
mkw. Tel. 667 839 786 Tel. 
667 839 786

 ▶ Mercedes Vito, wersja 
Long 2004, Disel, przegroda 
Holenderska, stan dobry, 
opony zimowe w cenie Auta. 
Tel. 728 480 003

 ▶ Suknia ślubna firmy Pa-
pil, dwuczęściowa z regulacją 
na wymiar 38/42, na wzrost 
168 cm kolor Ecru. Tel. 665 
055 730

 ▶ Maszyna do pisania 
OPT, ryzy papieru białego o 
wym: 70x 100 cm - 1300 szt 
Tel. 665 055 730

 ▶ Stół dębowy rozsuwany, 
8 - krzeseł cały kpl, ze swa-
rzędza, stan bdb, oraz stół 
pinpongowy kpl. Szafka me-
talowa dwudrzwiowa nowa. 
Tel. 602 128 246

 ▶ Nowe dywaniki koryt-
kowe do Mazdy 3 Tel. 600 
934 269

 ▶ Silniki EL : 1.5 KW - 1420 
OBR - 380v 0,8 KW - 1300, 
OBR - 220V, 0,25 KW- 2880, 
OBR - 220 KW Tel. 504 370 
020

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

 ▶ Pościel wełniana - nowa 
ubranie męskie, dziecinne 
oraz książki - różne tematycz-
nie Tel. 888 924 467

 ▶ Monety srebrne polskie, 
niemieckie, fenigi Danzig, 

fenigi Dojcze - raich, polskie 
okolicznościowe. Polskie gro-
sze przedwojenne. 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

 ▶ Koperty okolicznoś-
c iowe około 2 0 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

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

 ▶ K o p e r t y  o k o l i c z -
nościowe około 70 0 szt 
każda inna DDR ,  znacz-
k i  w  k l a s e r a c h  D D R . 

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

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

 ▶  Rowery tanio: KOLA-
RZÓWKA,  DAMKA - męski, 
Młodzieżowe,  DIAMONT 
LATA 50 , Kolarzówka - Ketler, 
Żary ul. Górnośląska 1/4a Tel. 
668 921 509
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 ▶ D w i e  szkl a n e  ł aw y. 
Duża z podstawą rzeźby ko-
biety i rzeźby pantery. Żary 
ul. Górnośląska 1/4a Tel. 668 
921 509

 ▶ Telewizor” LG” 50 cali 
i 14 cali, piekarnik z płytą 

elektryczną, kominek elek-
tryczny. Żary ul. Górnośląska 
1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ Wersalka rozkradana 
zadbana, fotel duży skórzany, 
kanapa skórzana duża antyk. 
Żary. ul. Górnośląska 1/4a Tel. 

668 921 509
 ▶ Rusztowanie kobyłko-

we, rozkładane - sprzedam. 
Tel. 53 031 07 36

 ▶ Cią gnik ,  przyczepa, 
maszyny rolnicze, części, 
opony, kółka, felgi, szyby wały 

posiewne, pasy FORT SHRIT, 
BIZON Tel. 699 932 056

 ▶ Piwonie - Drzewiaste - 6 
kolorów. Żółte - drzewka Bon-
sai do ogrodu. Bardzo ładne 
ciemierniki kwitną zimą. Tel. 
603 074 091

 ▶ Magiel drewniany 100% 
sprawny - Anglii, bogaty zbiór 
znaczków kolekcjonerskich 
w klaserach oraz 300 szt 
pojedynczej i w kompletach 
porcelany.   Tel. 602 128 246

 ▶ Mieszkanie w starym 
budownictwie ul. Okrzei 62, 
2 pokoje z kuchnią 43 m2 
do remontu. Budynek po 
remontach III PIĘTRO Tel. 
607 515 254

 ▶ Borowik suszony. Tel. 53 
232 70 37

 ▶ Meble nowe modułowe 
POP, system BBW tanio do 
pokoju, kolor buk, szafy, ko-
mody, pełne umeblowanie 
pokoju. Tel. 792 545 929

 ▶ Zbiorniki 1000 Litrów 
w kracie z kranem idealne 
na wodę, paliwo, osadnik jak 
nowe możliwy transport. Tel. 
888 361 013

 ▶ Meble kuchenne - kom-
plet + zlewozmywak, bateria, 
stół, krzesła, maszynka gazo-
wa. Tel. 789 149 555

 ▶ Pościel wełniana - nowa, 
odzież dziecinna oraz książki 
o różnej tematyce. Tel. 888 
924 467

Kupię

 ▶ Kupię monety, bank-
noty nieobiegowe z Polski, 
Niemiec oraz inne kolekcjo-
nerskie w tym srebrne, złote, 
2 - złotówki od 1995r - Nordic 
Tel. 602 128 246

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

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

 ▶ Kupię monety i bank-

noty, nieobiegowe monety 
przedwojenne, międzywo-
jenne srebrne, złote oraz 
2 - złotówki polskie od 1995r 
Nordic - aktualne.  Tel. 602 
128 246

 ▶ Poroża Jeleni zrzuty. 
Tel. 783 979 997

Nieruchomości

 ▶ Sprzedam lokal handlo-
wy w strefie przemysłowej w 
Głogowie. Tel. 698 682 548

 ▶ Pokoje dla pracowników 
firm - blisko strefy przemysło-
wej  (Aneks kuchenny)  Tel. 
604331628 Tel. 68 362 07 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ▶  Posiadamy atrakcyjne, 
pięknie położone działki bu-
dowlane w: Żarach, Kunicach, 

Siodle ,Drożkowie, Olbrachto-
wie. Atrakcyjne ceny sprzeda-
ży!! cena od 30 zł/m2 Tel. 606 
705 480

 ▶ Mieszkania w stanie de-
weloperskim w Żarach.  Tel.  
606 705 480

 ▶ Żary-Kunice, kawalerka 
Ip, 43 tys. Partner Nieruchomo-
ści. Tel. 690 411 006

 ▶ Mirostowice Dln - działka 
pod lasem, z warunkami zabu-
dowy. Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 ▶ Dom na wsi, zabudowa-
nia gosp. + dwie działki budow-

lane łącznie 0,5ha. Partner Nie-
ruchomości. Tel. 690 411 006

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

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

 ▶ Dom na wsi w gm. Brzeź-
nica z działką 20ar i dużą 
stodołą z kamienia. Partner 
Nieruchomości. Tel. 690 411 
006

OGŁOSZENIA

REKLAMA REKLAMAREKLAMA

Sprzedam działkę 
w centrum Olbrachtowa 

z rozpoczętą budową 
domu-dworku, jak na 

zdjęciu. Tel. 512 209 363

REKLAMA

AUTOREKLAMA
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 ▶ Żary-Kunice, mieszkanie 
2pok. parter do kapitalnego 
remontu Partner Nieruchomo-
ści. Tel. 690 411 006

 ▶ Żary - mieszkanie na 
sprzedaż, na parterze, w ka-
mienicy o pow. 105 m2 w oka-
zyjnej cenie 230 tys. Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-
999

 ▶ Żary - mieszkanie na 
sprzedaż, na parterze, w ka-
mienicy o pow. 105 m2 w oka-
zyjnej cenie 230 tys. Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-
999

 ▶ Żary - hale magazynowe 
do wynajęcia w pobliżu ob-
wodnicy, z mediami, monitoro-
wane. Partner Nieruchomości. 
Tel. 533-308-999

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

 ▶ Olbrachtów - działka na 

sprzedaż z warunkami zabu-
dowy o pow. 18 arów, media 
przy nieruchomości. Partner 
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

 ▶ Górka - dom po kapi-
talnym remoncie (do wpro-
wadzenia) na sprzedaż lub 
zamianę na mieszkanie, Part-
ner Nieruchomości. Tel. 533-
308-999

 ▶ Pilnie poszukujemy dla 
klientów kawalerki w Żarach 
do 100.000 zł. Żary, ul. Rynek 
26.  Tel. 600 230 116 www.
kryszewska-nieruchomosci.pl

 ▶ Pilnie poszukujemy dla 
klientów kawalerki do wyna-
jęcia w Żarach. Żary, ul. Rynek 
26.  Tel. 600 230 116 www.
kryszewska-nieruchomosci.pl

 ▶ Poszukujemy dla klien-
tów domu do remontu w Ża-
rach i okolicach Żar (do 20 km). 
Żary, ul. Rynek 26.  Tel. 600 230 
116 www.kryszewska-nierucho-
mosci.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.kryszewska-
-nieruchomosci.pl

 ▶ Poszukujemy dla klien-
tów mieszkania 2-3 pokojowe-
go do 70 m2 w Żarach. Żary, 
ul. Rynek 26.  Tel. 600 230 116 
www.kryszewska-nierucho-
mosci.pl

 ▶ Przy jmujemy oferty 
Sprzedaż, Kupno, Wynajem, 
Domy, Mieszkania, Działki. 
Żary, ul. Rynek 26. Tel. 600 230 
116 www.kryszewska-nierucho-
mosci.pl

Motoryzacja

 ▶ Mercedes Vito, wersja 
Long 2004, Disel, przegroda 
Holenderska, stan dobry, 
opony zimowe w cenie Auta. 
Tel. 728 480 003

 ▶ Mazda 2 rok 2008 poj 
1500 cm 16r. Benzyna 5 - 
drzwi, jasnozielony metalik, 
bogate wyposażenie bez wy-
padku, bardzo ładna możli-
wość zamiany. Tel. 73 322 12 18

 ▶ Sprzedam  forda fiestę 
1.8 D 1997 r. cena 1300 zł do 
negocjacji. Ubezpieczenie 
i przegląd ważny do końca 
2017 r. Tel. 514 255 835

 ▶ Opel Zafira, rok 2003, 
Disel, 7 - osobowy czarny ko-
lor, zarejestrowany w Polsce 
cena: 7800 do uzgodnienia 
Tel. 792 880 059

Praca

 ▶ Praca przy sprzedaży 
choinek świątecznych. Tel. 
698 682 548

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

 ▶ 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

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

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

 ▶ Potrzebna Pani spraw-
na do sprzątania mieszkania 
2 X w tygodniu na stałe, do-
kładna, uczciwa, taktowna  z  
Żar. Tel. 68 374 53 89

 ▶ Potrzebna Pani uczci-
wa z Żar do sprzątania i 
op i e k i  n ad  g rob owce m , 
cmentarz w Żarach. Tel. 68 
374 53 89

Rolnictwo

 ▶ Piwonie - Drzewiaste - 
6 kolorów. Żółte - drzewka 
Bonsai do ogrodu. Bardzo 
ładne ciemierniki kwitną 
zimą. Tel. 603 074 091

 ▶ Ciągnik rolniczy MTZ 
82,  rok 1994 napęd na 4 
- kola, sprawny tech, zareje-
strowany cena: 22900 zł Tel. 
792 880 059

Różne

 ▶ Sprzedam płytki białe 
mrozoodporne o wymiarach 
24,5 cm/11 cm. Cena 6 zł/
mkw. Tel. 667 839 786 Tel. 
667 839 786

 ▶ Posprzątam plac, garaż, 
piwnice, wywiozę własnym 
transportem. Tel. 783 979 
997

OGŁOSZENIA

REKLAMAREKLAMA

Przepisy
kulinarne

Gęsina na Świętego Marcina

Gęś domowa ma smaczne, 
ale tłuste i ciężko strawne 
mięso. Najlepsze są sztuki 
5-7 miesięczne o wadze 3-4 
kg. Starsze i duże ptaki do 
ok. 12 kg wagi, mają mięso 
włókniste i twarde. Obrane 
z kości uduszone mięso gęsi, 
zalane gęsim tłuszczem, 
można przechowywać na-

wet kilka lat, a zachodzące 
w tym czasie gęsie procesy 
dojrzewania podnoszą jej 
jakość.  Z gęsi przyrządza się 
pasztety, dusi ją z kapustą, 
jabłkami, fasolą, nadziewa  
i piecze lub smaży. Wytopiony  
w trakcie pieczenia tłuszcz 
ma różnorodne zastoso-
wanie.

Gęś pieczona z musztardą
• 1 gęś
• 100 ml musztardy
• Pieprz
• 100 ml sosu sojowego

Gęś umyć, osuszyć, natrzeć pieprzem 
i musztardą wymieszaną z sosem 
sojowym. Odstawić na co najmniej 
jedną godzinę do lodówki. Piec 
20-25 minut na każde 0,5 kg mięsa  
w temperaturze 175 st. C, polewając 
wytapiającym się tłuszczem.

Gęś z kapustą kiszoną
• 1 gęś
• 800 g kapusty kiszonej
• 50 g słoniny
• 2 cebule
• Majeranek, sól, pieprz

Gęś umyć, osuszyć, natrzeć solą, 
pieprzem i majerankiem. Kapustę 
opłukać, odcisnąć, posiekać, dodać 
do niej posiekana cebulę i słoninę 
oraz przyprawić. Dusić ok. 30 min, 
odparować i ostudzić. Gęś nadziać 
kapustą. Piec 20-25 minut na każde 
0,5 kg mięsa w temperaturze 175 
st. C,  polewając wytapiającym się 
tłuszczem.

Gęś z kartoflami
• 1 gęś
• 500 g obranych kartofli
• 1 l bulionu
• 1 łyżka masła
• 1 łyżka majeranku
• 1 łyżką tartej bułki
• Sól, pieprz
Gęś umyć, osuszyć, natrzeć solą, 
pieprzem. Odstawić na min godzi-
nę. Ziemniaki ugotować w bulionie, 
odcedzić, dodać masło, majeranek, 
tarta bułkę, sól i pieprz i wymieszać. 
Ptaka nadziać ziemniakami. Piec 
20-25 min na każde 0,5 kg mięsa  
w temperaturze 175 st.C . W trakcie 
pieczenia mięso polewać wytapiają-
cym się tłuszczem.

Smalec gęsi do chleba
• 1 kg gęsiego tłuszczu
• 2 winne jabłka
• 1 cebula
• Szczypta majeranku
Tłuszcz pokroić na kawałki i stopić na 
małym ogniu. Skwarki wyjąć. Obrane 
i pokrojone w kostkę jabłka oraz po-
siekaną cebulę i majeranek wrzucić 
do tłuszczu. Smażyć tak długo aż ce-
bula będzie miękka. Przelał do słoja 
. Przed przelaniem do słoika można, 
ale nie trzeba smalec przecedzić.

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

OFERTY PRACY - URZĘDY PRACY

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

• Specjalista do spraw kadr i płac 
Żary 1

• Główny księgowy/a Lubsko 1
• Pomoc nauczyciela Lubsko 1/2
• Nauczyciel wychowawca –olinofre-

nopedagog Lubsko 1
• Kierownik do spraw transportu i oce-

ny jakości drewna Gmina Trzebiel/ 
Teren Polski i zagranica 1

• Wartownik Skład Potok 2
• Policjant Żary 10
• Majster obwodu drogowego Lubsko 1
• Ankieter Lubsko 2
• Nauczyciel doradztwa zawodowego 

Górzyn 1
• Sprzątaczka Sieniawa Żarska/ Żary 2
• Sprzątaczka biurowa Żary 1
• Pracownik gospodarczy Żary 1
• Doradca klienta (świeża żywność) 

Żary 2
• Doradca klienta (Bistro) Żary 2
• Doradca klienta (Kasy) Żary 2
• Pracownik pomocniczy przy produk-

cji drzewnej Piotrów 6
• Pomocnik operatora obrabiarki do 

drewna Piotrów 6
• Kucharz (Pizzer) Żary 1
• Sprzedawca Lubsko 1

• Kasjer/ Sprzedawca Żary 3
• Kasjer/ Sprzedawca Jasień 2
• Sprzedawca Żary 1
• Sprzedawca na stacji paliw - obsługa 

stacji Jasień 5
• Sprzedawca/ Kasjer Olszyna/ Ja-

głowice 8
• Pracownik obsługi klienta Olszyna/ 

Jagłowice 2
• Pracownik wykończenia wnętrz 

Jasienica 5
• Tynkarz Jasień 2
• Pomocnik budowlany Lubsko 1
• Rybak stawowy Teren gospodarstwa 

rybackiego Brody 1
• Pilarz Lubsko 2
• Monter instalacji wentylacji i klima-

tyzacji Teren woj. lubuskiego 4
• Operator wtryskarki Żary/ Kunice 3
• Pracownik fizyczny Łaz 2
• Pracownik magazynowy Lubsko 1
• Ustawiacz maszyn Żary 5
• Mechanik samochodowy Żary 1
• Mechanik samochodowy Żary 1
• Kierowca kat. B Lubsko 1
• Pracownik fizyczny Lubsko 1
• Spedytor (dział krajowych przewo-

zów) Żary 1

• Sprzątaczka (Iłowa) 3
• Sprzedawca (Żagań) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(teren kraju) 2
• Rzeźnik-wędliniarz (Wrzesiny) 1
• Pomocniczy robotnik budowlany 

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

(Szprotawa) 1
• Kucharz (Pałac Wiechlice) 1
• Pracownik obróbki kamienia (teren 

kraju) 5
• Kucharz/Kucharka (Czyżówek-Iło-

wa) 2
• Barman/sprzedawca (Czyżówek) 2
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Operator koparki (Wymiarki, teren 

kraju) 2
• Monter zabudowy i robót wykończe-

niowych w budownictwie (Żagań i 
okolice) 1

• Sprzedawca (Pożarów) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(teren kraju) 1
• Pracownik magazynowy (Bolesła-

wiec) 13
• Operator wózka widłowego wysokie-

go składowania (Bolesławiec) 1
• Operator maszyn i urządzeń do 

przetwórstwa tworzyw sztucznych 
(Żagań) 1

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

stycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 
(Małomice) 1

• Kierowca samochodu dostawczego 
kat B (teren Europy) 1

• Ślusarz - spawacz (Żagań) 1
• Kosmetyczka (Szprotawa) 1
• Kasjer (Żagań - basen Arena) 1
• Pracownik fizyczny (Żagań i okolice) 

2
• Kierowca samochodu ciężarowego 

C+E (transport międzynarodowy) 2
• KOMINIARZ (Żagań) 5
• Prowadzący Punkt Sprzedaży (Gozd-

nica) 1
• Operator urządzeń oczyszczalni 

ścieków (Iłowa) 1
• Agent ubezpieczeniowy (powiat ża-

gański i żarski) 5
• Galwanizer (Żagań) 3
• Kelner (Wiechlice) 1
• Ogrodnik (Wiechlice) 1
• Pracownik biurowy (Żagań) 1
• Instruktor nauki jazdy (Żagań i oko-

lice) 1
• Tartacznik - zbijacz palet, pomoc 

operatora maszyn (Gozdnica) 3
• Kierownik gospodarstwa rolnego 

(Gozdnica) 1
• Sprzątaczka (Szprotawa) 1
• Sortowacz (Szprotawa) 10
• Kasjer sprzedawca (Brzeźnica) 12
• Operator maszyn sortująco - kruszą-

cych (Gorzupia) 1
• Kierownik sekcji medycznej (Świę-

toszów) 1
• Operator ciągu technologicznego 

(Gryżyce) 1
• Kwalifikowany pracownik ochrony 

fizycznej (Szprotawa) 1
• Pracownik biurowy (Szprotawa) 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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Bracia Zach (Nick Robinson) i Gray (Ty Simpkins) 
Mitchell odwiedzają Isla Nublar. Dwadzieścia 
dwa lata wcześniej w tym miejscu naukowcom 
udało się przywrócić do życia prehistoryczne 
gatunki gadów, co ostatecznie zakończyło się 
tragedią. Obecnie na wyspie działa park rozry-
wki zwany Jurassic World. Bracia spotykają się 
z ciotką, Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), 
która jest tu menadżerem. Zleca swojej asys-
tentce Zarze, by oprowadziła gości. Tymczasem 
były żołnierz Owen Grady bada zachowania 
zgromadzonych w ośrodku welociraptorów. 

TVN fi lm sf, USA, 2015

Jurassic World20:00

Piątek

TVP1

22:20

Sobota

Według pradawnej legendy dawno temu żyli 
mnisi, którzy bardzo chcieli pójść do nieba. 
Posiali nasiona magicznej rośliny, licząc na 
to, że szybko rosnące pnącze pozwoli im 
dostać się do upragnionego miejsca. Wówczas 
okazało się, że ponad chmurami znajduje się 
kraina olbrzymów. Nagle zaczęły one zagrażać 
ludziom. Schodziły na ziemię i łupiły okoliczne 
gospodarstwa. Czoło stawił im dzielny król Eryk. 
Świat już nigdy jednak nie będzie bezpieczny. 
Olbrzymy czekają bowiem na okazję, by tu 
wrócić, i wkrótce rzeczywiście ona się nadarza. 

Mirka ukończyła wydział prawa. Nie zapomniała 
jednak o swoich korzeniach. Wychowana na 
warszawskiej Pradze jest lokalną patriotką. Choć 
wybrała inną drogę kariery niż jej rówieśnicy 
z osiedla i członkowie rodziny, wciąż darzy 
sentymentem unikalne praskie klimaty. Nad 
zabytkową częścią stolicy zawisły jednak czarne 
chmury. W wyniku podejrzanej transakcji kam-
ienica, w której od dzieciństwa mieszka Mirka, 
ma zostać zburzona. Wszystkie tropy prowadzą 
do kancelarii “Łopian i Pokrzywa”, która właśnie 
poszukuje nowego adwokata. 

TVN fi lm fantasy, USA, 2013komedia, Polska, 2009 

Jack, pogromca olbrzymówZłoty środek 21:35

Niedziela

Egipt, XIII wiek p.n.e. Mojżesz i Ramzes 
dorastali razem niczym rodzeni bracia - syn-
owie faraona Setiego. Przed bitwą z Hetytami 
wieszczka przepowiada, że wojownik, który 
na polu walki wykaże się męstwem, dokona 
w przyszłości wielkich rzeczy. Podczas zacięte-
go starcia Mojżesz ratuje życie przybranego 
brata, czym ściąga na siebie jego zawiść. 
Faraon Seti umiera. Tron dziedziczy Ramzes. 
Pewnego dnia Mojżesz, jako doradca władcy, 
odwiedza miasto Pithom zamieszkałe przez 
zniewolonych Hebrajczyków.

POLSAT dramat przygodowy, Hiszpania, USA, 2014 

Exodus: Bogowie i królowie20:05

Poniedziałek

Chicago. 23-letni Jerry Shaw (Shia LaBeouf) 
dowiaduje się, że jego brat bliźniak Ethan, 
ofi cer sił powietrznych USA, zginął w wypadku 
samochodowym. Po powrocie z pogrzebu 
Jerry odkrywa w swoim mieszkaniu broń. 
W dodatku na jego konto bankowe przelano 
751 tys. dolarów. Tajemnicza kobieta informuje 
go przez telefon, że został “aktywowany” i musi 
być posłuszny poleceniom. W przeciwnym razie 
zginie. Wkrótce agent FBI Thomas Morgan (Billy 
Bob Thornton) oskarża Shawa o udział w spisku 
terrorystycznym. 

POLSAT thriller, Niemcy, USA, 2008 

Eagle Eye20:10

Wtorek

Bridget Jones ma 32 lata, kilka kilogramów 
nadwagi i zgubne przyzwyczajenia. Nadchodzą 
kolejne samotne święta, które wprawiają ją 
w fatalny nastrój. Matka (Gemma Jones) usilnie 
stara się wyswatać ją z dawnym znajomym 
rodziny, statecznym prawnikiem Markiem Dar-
cym (Colin Firth), a wszyscy członkowie rodziny 
wypytują ją o życie osobiste. Tymczasem Bridget 
ma dość swojego niepohamowanego apetytu, 
męczy ją to, że za dużo pali i pije. Przede 
wszystkim zaś ma do siebie pretensje o to, że 
nie potrafi  znaleźć wartościowego faceta.

TVP2 komedia romantyczna, Francja, 2001

Dziennik Bridget Jones22:30

Środa

Karol wiedzie życie, którego pozazdrościłby 
mu niejeden mężczyzna. Ma intratną 
posadę, luksusowy dom i oddaną, atrakcyjną 
narzeczoną Marysię. Maniery dżentelmena 
i wrodzony urok sprawiają, że działa na 
kobiety jak magnes. A ponieważ nie potrafi  
odmówić sobie fl irtu czy upojnej nocy, ma 
trzy kochanki: zmysłową Irenę, wyuzdaną 
Wandę i obdarzoną niewinnym urokiem 
Paulinę. Choć każda z nich jest z innej bajki, 
wszystkie w Karolu widzą swojego księcia. 
On zaś zręcznie lawiruje...

TVN komedia, Polska, 2011

Och, Karol II22:30

Czwartek
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piątek 10 listopada

04:45 Telezakupy
05:20 Jaka to melodia? 
05:55 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 

- Busko - Zdrój - magazyn 
09:40 Rodzinny ekspres 
10:15 Dr Quinn - serial 
11:05 Niebo i piekło, Północ 

- Południe, Księga III 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:35 Nowoczesność 

w rolnictwie 
12:55 Natura w Jedynce: Cu-

downy świat przyrody
13:25 Rejs dookoła swiata
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 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska 
- Urugwaj

23:15 Uwięziona w mroku 
- thriller, prod. USA, 2013

00:50 James Bond w Jedynce 
- Tylko dla twoich oczu 
- fi lm sensacyjny

03:00 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Sztuka codzienności 
- Zobaczmy to jeszcze raz 
- serial dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:50 Postaw na milion 

- teleturniej 
12:50 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015 

13:50 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

14:20 Anna Dymna 
- spotkajmy się 

14:50 Reformacja w Księst-
wie Cieszyńskim - fi lm 
dokumentalny

15:30 Janosik - serial TVP 
16:30 Koło fortuny 

- teleturniej 

17:05 Nadzieja i miłość 
- serial obyczajowy

18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia 

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

- serial komediowy TVP 
21:40 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
22:20 Fatalna namiętność 

- dramat, prod. USA
00:35 Rozgrywka 

- western
02:20 Grupa specjalna 

“Kryzys” - serial
03:20 Nowy koszmar 

Wesa Cravena 
- horror 

05:15 Zakończenie dnia

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 

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

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

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

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

20:00 Jurassic World 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2015, reż. Colin 
Trevorrow, wyk. Chris 
Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Irrfan Khan, 
Vincent D’Onofrio, 
Ty Simpkins, Nick 
Robinson 

22:40 Parker - fi lm sensacyjny, 
USA, 2013, reż. Taylor 
Hackford, wyk. Jason 
Statham, Jennifer Lopez, 
Michael Chiklis, Wendell 
Pierce, Nick Nolte 

01:05 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

02:05 Revolution 
- serial S-F, USA 

03:05 Uwaga! - magazyn
03:20 Moc Magii 
04:40 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, prod. Polska

 Róża i Marcel są małżeńst-
wem od 45 lat. Właśnie 
przygotowują się do 
obchodów rocznicy ślubu. 
Róża pochodzi z bogatej 
rodziny. 

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
 Beata Białkowska 

po rozwodzie z mężem 
mieszka sama z córkami 
- Natalią i Weroniką. 

14:00 Pierwsza miłość - serial
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
 Biznesmen zostaje napad-

nięty a jego luksusowe 
auto - skradzione. Detekt-
ywi podejrzewają próbę 
wyłudzenia pieniędzy z 
ubezpieczenia. 

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial
20:05 Wyspa przetrwania
22:20 Faceci w czerni 2 

- komedia/sci-fi ction
00:05 Heartbreaker. Licencja 

na uwodzenie 
- komedia romantyczna

02:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Dziennik fi lozofa
- felieton 

08:10 Kronos - magazyn 
kulturalno-społeczny 

09:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

09:25 Spirala - dramat, prod. 
Polska, 1978, reż. Krzysztof 
Zanussi, wyk. Jan Nowicki, 
Maja Komorowska, Zofi a 
Kucówna, Aleksander 
Bardini, Jan Świderski, 
Seweryna Broniszówna, 
Piotr Garlicki, Marian 
Glinka, Andrzej Hudziak, 
Marta Ławińska 

11:00 Z biegiem lat, z biegiem 
dni - Kraków 1905 
- serial TVP 

12:15 Hamlet x 5 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, 1966, 
wyk. Ignacy Gogolewski, 
Józef Szajna, Gustaw 
Holoubek, Andrzej 
Łapicki

12:40 Polowanie na muchy 
- fi lm obyczajowy

14:40 Koncert Seong 
- Jin Cho

15:40 Pegaz
16:40 Spirala - dramat
18:15 Studio Kultura
18:35 Klątwa Mony Lisy 
19:35 Videofan
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana

 - Wstęp do fi lmu - Igła 
20:25 Wieczór kinomana 

- Igła - fi lm sensacyjny
22:25 Tygodnik Kulturalny 
23:10 Dziennik fi lozofa 
23:25 Earth, Wind & Fire 

Experience feat. 
Al McKay play Avo 
Session 

00:55 O jeden most za daleko 
- dramat wojenny

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

14:45 Królowa Serc 
- telenowela

15:45 Lekarze na start 
- serial obyczajowy

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada

17:45 Lombard. Życie 
pod zastaw

19:30 Gwiazdy lombardu 

20:00 Hellboy 
- fi lm akcji
Hellboy, przywołany z 
piekieł przez nazistów syn 
szatana, wychowuje się 
na bohatera narodu pod 
okiem amerykańskiego 
profesora. Po 40 latach 
musi stawić czoła ludziom, 
którzy powołali go do 
istnienia.

22:20 W odwecie 
za śmierć - fi lm akcji

00:30 13 grzechów 
- fi lm akcji

02:10 Ale numer!
02:55 Biesiada 

na cztery pory roku
04:20 Menu na miarę 
04:50 Twój Puls - fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
08:15 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, 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 Druga szansa 
- serial, Polska 

16:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Gwiezdny pył 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2007, 
reż. Matthew Vaughn, 
wyk. Michelle Pfeiff er, 
Claire Danes, Robert
De Niro, Charlie Cox

22:45 Kobiety pragną 
bardziej 
- fi lm komedia, USA, 
Niemcy, Holandia, 2009, 
reż. Ken Kwapis, wyk. 
Scarlett Johansson, Jen-
nifer Aniston, Ben Affl  eck, 
Jennifer Connelly, Drew 
Barrymore, Justin Long, 
Bradley Cooper, Ginnifer 
Goodwin 

01:25 Zabójcza broń - serial 
02:25 Nie z tego świata 
03:25 Moc Magii 
05:35 Koniec programu

06:00 Mistrz kuchni: 
Juniorzy

07:25 Kacze opowieści
07:50 Kaczor Donald 

przedstawia 
- serial animowany

09:00 V.I.P
10:00 Esmeralda 

- telenowela
11:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

13:00 Galileo
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Esmeralda - telenowela
 Pełna romantyz-

mu, namiętności i 
dramatycznych zwrotów 
akcji historia pięknej niew-
idomej dziewczyny 
i jej wielkiej miłości. 

17:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny 
prod. Polska

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 

20:00 Mecenas Lena Barska
 Sympatia Jurka dla 

Kapusty okazała się 
krótkotrwała. Były mąż 
Leny traktuje Maćka jak 
rywala i nadal nie ma do 
niego zaufania. 

21:00 Sprawiedliwi-Wydział 
Kryminalny

23:00 Kobiety i mafi a
00:00 Outpost: Front 

wschodni 
- horror

 W roku 1944 walczący
ze swoim oddziałem 
na froncie wschodnim 
sierżant Dolokhov odkry-
wa, że w szeregach 
wroga są żołnierze 
o nadludzkiej mocy. 

01:50 Graffi  ti
02:00 TAK czy NIE

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

PROGRAM TV

M
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sobota 11 listopada

04:00 Galeria - serial 
obyczajowy TVP 

04:20 Klan - telenowela TVP 
05:35 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Naszaarmia.pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra

- magazyn 
08:10 Nocne przejście 

- western, prod. USA, 1957, 
reż. James Neilson, wyk. 
James Stewart, Audie 
Murphy, Dianne Foster, 
Dan Duryea 

09:50 Klub włóczykijów 
i tajemnica dziadka 
Hieronima - komedia, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Tomsz Szafrański

11:40 Święto Niepodległości 
2017 - transmisja 
uroczystości państwowych 

13:50 W trosce o bagna 
- fi lm dokumentalny

15:00 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP 

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 
20:05 PKO Triada Biegowa
20:09 Pogoda 
20:15 1920. Bitwa 

Warszawska 
- fi lm historyczny, 
prod. Polska, 2011

22:20 Złoty środek 
- komedia 

00:10 Prywatne śledztwo 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 1987

01:55 Zakończenie dnia

05:25 Dzika przyroda
Bliskiego i Środkowego 
Wschodu 
- Turcja: Życie na krawędzi 
- serial dokumentalny, 
prod. Holandia, 2014 

06:30 M jak miłość 
- serial TVP 

07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Lajk! 
11:05 Rozgrywka 

- western, prod. USA, 
1973, reż. George Seaton, 
wyk. Dean Martin, Donald 
Moff at, Rock Hudson, 
Susan Clark 

12:50 Na sygnale 
- serial fabularyzowany 
prod. TVP 

13:25 Podróże z historią 
- cykl dokumentalny 

14:00 Familiada 
- teleturniej 

14:40 Było... nie minęło 
- extra - magazyn 

15:15 Rodzinka.pl - serial 

15:50 27 sukienek 
- komedia, prod. USA, 
2008

17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Kulisy - Postaw na milion
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice of Poland 
22:40 Miasto skarbów 

- serial kryminalny 
prod TVP 

23:35 Grupa specjalna 
“Kryzys” - serial

00:35 22 Jump Street 
- komedia 
kryminalna

02:35 Fatalna namiętność 
- dramat, prod. USA, 1997, 
reż. Jon Avnet

04:40 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 Mali Giganci 
- program rozrywkowy

14:50 MasterChef 
- program
rozrywkowy 

16:25 Kobieta 
na krańcu świata 

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
20:00 Mam talent 

- program rozrywkowy 

21:55 Jak stracić chłopaka 
w 10 dni 
- fi lm komedia, USA, 
Niemcy, 2003, reż. Donald 
Petrie, wyk. Kate Hudson, 
Matthew McConaughey, 
Kathryn Hahn, Annie 
Parisse, Adam Goldberg, 
Thomas Lennon, Michael 
Michele, Bebe Neuwirth 

00:25 Kongo 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1995, reż. Frank 
Marshall, wyk. Laura 
Linney, Dylan Walsh,
 Ernie Hudson, Tim Curry, 
Grant Heslov 

02:35 Listy do M. 3 
03:05 Uwaga! 

- magazyn
03:25 Moc Magii 
04:45 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 My 3
08:15 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata 
- serial przygodowy 

09:45 Przygody Kota 
w butach

10:10 Ewa gotuje
10:45 Supermodelka 

- plus size
12:15 Szeregowiec Dolot 

- animacja 
 Dolot, mały gołąb 

o wielkiej odwadze 
i jeszcze większych 
marzeniach, wraz ze 
swoimi przyjaciółmi 
postanawia zaciągnąć 
się do Królewskiej Służby 
Gołębi Pocztowych. 

13:45 Wyspa przetrwania
15:45 Kabaret na żywo
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda

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

20:05 Dom 
- animacja 

 Oh to nad wyraz uroczy 
kosmiczny stworek. 
Jego nadzwyczajna 
pogoda ducha i wieczny 
optymizm, nie podobają 
się jednak wszystkim jego 
pobratymcom i biedny 
kosmita musi ratować 
się ucieczką

22:05 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

00:05 Franklyn 
- fi lm fantasy

02:10 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Serialowa nostalgia 
- Siedem stron świata 
- serial TVP 

09:15 Informacje kulturalne 
09:35 Ach śpij kochanie 

- przeboje międzywo-
jennego dwudziestolecia 
- widowisko muzyczne 

10:10 Nikt tylko ty 
10:45 Diament radży - fi lm 

TVP, prod. Polska, 1971, 
11:20 Vistuliada / Kierunek 

Kultura
11:55 Tygodnik Kulturalny 
12:50 Szlakiem Kolberga
13:25 Listy naszych 

czytelników - fi lm 
TVP, prod. Polska, 1974, 
reż. Stanisław Latałło, 
wyk. Tadeusz Łomnicki, 
Stanisław Jaroszyński, 
Andrzej Jurczak, Jan Orse, 
Grzegorz Dudek 

14:00 Wydarzenie aktualne
14:40 C. K. Dezerterzy 

- komedia, prod. Polska

16:15 C. K. Dezerterzy 
- cz. II - komedia,
prod. Polska, Węgry, 
1985, reż. Janusz Majew-
ski, wyk. Marek Kondrat, 
Zoltan Bezerdy

17:35 Dranie w kinie
18:20 Sen o Warszawie 

- fi lm dokumentalny
20:20 Bilet do kina - Śmierć 

prezydenta - dramat, 
prod. Polska, 1977

22:55 Koncert Artura Rojka 
- Składam się z ciągłych 
powtórzeń 

23:55 Einsatzgruppen. 
Oddziały śmierci

01:50 Kino nocne - Mistrz 
- dramat

03:55 Po latach niewoli 
wstaje Polska 

05:00 Teledyski

06:00 Niesamowite!
06:35 Taki jest świat

- program informacyjny
07:15 Columbo 

- serial kryminalny
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw
12:55 Wyspa piratów 

- przygodowy
15:40 Witaj w domu,

panie Jenkins 
- komedia
Gospodarz telewizyjnego 
show wraca w rodzinne 
strony, by zweryfi kować 
swoje podejście do życia.

17:55 Niania 
- familijny

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Kula w łeb 
- fi lm akcji
Policjant i zawodowy 
morderca zawiązują 
sojusz, by dorwać zabójcę 
swoich przyjaciół.

21:50 Doom - fi lm akcji

00:00 1408
- horror 

 Mike Enslin, autor książek 
o zjawiskach paranormal-
nych, próbuje podważyć 
mit pokoju nr 1408.

02:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Ale 
numer! - program 
rozrywkowy

02:35 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:20 Na jedwabnym 
szlaku

03:50 Menu na miarę 
- fabularny

04:15 Z archiwum policji
- fabularny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Druga szansa 

- serial, Polska 
10:55 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska 
14:15 Gwiezdny pył 

- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2007, reż. Matthew 
Vaughn, wyk. Michelle 
Pfeiff er, Claire Danes, 
Robert De Niro, Charlie 
Cox, Sienna Miller, 
Ricky Gervais, Rupert 
Everett, Peter O’Toole, 
Ian McKellen 

16:50 Dwa tygodnie 
na miłość
 - fi lm komedia, USA, 2002, 
reż. Marc Lawrence, wyk. 
Sandra Bullock, Hugh 
Grant, Alicia Witt, Dana 
Ivey, Robert Klein, Heather 
Burns, David Haig 

19:00 W rytmie hip-hopu 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2001, reż. Thomas 
Carter, wyk. Julia Stiles, 
Sean Patrick Thomas, 
Kerry Washington, 
Fredro Starr, Terry 
Kinney

21:20 Ojciec chrzestny 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1972, reż. Francis Ford 
Coppola, wyk. Marlon 
Brando, Al Pacino, James 
Caan, Robert Duvall, Al 
Lettieri, John Cazale, 
Richard Castellano

01:00 Wieża z kości słoniowej 
- fi lm dokument

02:55 Moc Magii 
05:05 Druga strona 

medalu 4 - talk show 
05:35 Koniec programu

06:00 Kacze opowieści
07:55 Kaczor Donald 

przedstawia 
- serial animowany

08:25 Garfi eld Show
08:45 Paladyn 2 - Korona

i smok
10:40 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
13:50 STOP Drogówka
14:50 Uliczny wojownik 

- fi lm akcji/sci-fi ction
 Shadaloo, południo-

wo-wschodnia Azja rok 
1995. Od siedmiu miesięcy 
trwa wojna domowa. 
Generał Bison planując 
zawładnięcie światem 
bierze zakładników 
z międzynarodowej 
organizacji. 

16:55 Książę Pacyfi ku
 Na pokładzie francuskiego 

okrętu wojennego na małą 
polinezyjską wysepkę 
przybywa Kapitan Alfred.

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi-Wydział 
Kryminalny

00:00 Hostel, cz. 2 
- horror

 Trzy amerykańskie 
studentki, studiujące we 
Włoszech - bogata dziew-
czyna oraz jej najbliższa 
przyjaciółka i poznana 
w drodze koleżanka 
postanawiają wspólnie 
kontynuuować podróż 
po Europie. 

02:00 9. miesiąc
03:00 Disco Polo Life
 - program muzyczny
04:00 Top 10 lista przebojów

- program muzyczny
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04:45 Galeria - serial 
obyczajowy TVP 

05:15 Klan - telenowela TVP 
06:10 Słownik polsko@polski 
06:35 Pełnosprawni
07:00 Msza Święta 

- transmisja Mszy Świętej 
z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia 

08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno 
09:15 Jak to działa
09:40 Biblia - Święty Paweł
10:40 Zakochaj się w Polsce 
11:10 Weterynarze z sercem 
11:40 Sekrety mnichów 

- Ideał matki - rozmowa 
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn 
13:05 BBC w Jedynce 
14:10 Poldark - Wichry losu 
16:25 Sonda 2
17:00 Teleexpress 

17:30 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

18:25 Biało - czerwoni 
18:40 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Dziewczyny ze Lwowa - 

serial obyczajowy TVP 
21:10 Rolnik szuka żony 

- reality show 
22:10 Zakochana Jedynka 

- Całe szczęście - komedia, 
prod. USA, 2006

24:00 1920. Bitwa 
Warszawska 
- fi lm historyczny, 
prod. Polska, 2011

02:00 Jaka to melodia?
02:50 Biblia - Święty Paweł
03:45 Zakończenie dnia

05:35 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

05:50 Podróże z historią 
- cykl dokumentalny 

06:30 M jak miłość - serial TVP 
07:25 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
10:10 Ostoja
10:40 Rodzinne oglądanie 
10:45 Rodzinne oglądanie 

- Przeprowadzki zwierząt 
- serial dokumentalny

11:55 Makłowicz w podróży 
- Kanada - Quebeck
- Z pól i sadów 
- magazyn 

12:35 Bake off  - Ale ciacho! 
- widowisko 

13:35 Bake off  - Ale przepis
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny
15:20 Na dobre i na złe

- serial TVP 
16:20 The Voice of Poland
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 

18:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

19:25 Lajk! 
20:05 22 Jump Street 

- komedia kryminalna, 
prod. USA, 2014 

22:10 Kino bez granic 
- Wilczy totem 
- fi lm fabularny, 
prod. Francja, Chiny, 2015 

00:20 Wciąż ją kocham 
- fi lm obyczajowy, prod. 
USA, 2010 

02:15 Żywie Biełaruś 
- dramat, prod. Polska, 
2012, reż. Krzysztof 
Łukaszewicz, wyk. 
Dźmitry Vinsent Papko, 
Karolina Gruszka

04:10 Cudze szczęście 
- fi lm obyczajowy 

05:45 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 Co za tydzień 

- magazyn 
11:30 Diagnoza 

- serial, Polska 
12:30 Druga szansa 

- serial, Polska 
13:30 Mam talent - program 

rozrywkowy 
15:20 Azja Express 
16:55 Spotkanie ze smakiem
17:05 Mali Giganci - program 

rozrywkowy
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef 

21:35 Jack, pogromca 
olbrzymów 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2013, reż. Bryan 
Singer, wyk. Nicholas 
Hoult, Eleanor Tomlinson, 
Ewan McGregor, 
Stanley Tucci, Eddie 
Marsan 

00:00 Jurassic World 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2015, reż. Colin 
Trevorrow, wyk. Chris 
Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Irrfan Khan, 
Vincent D’Onofrio,
 Ty Simpkins, Nick 
Robinson 

02:35 Uwaga!
- magazyn

02:55 Moc Magii 
04:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 My 3
08:15 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata
09:10 Legenda o Smoku 

Gnatochrupie - animacja
09:25 Spongebob: Na suchym 

lądzie - animacja 
11:20 Sam w domu
 Bezpieczeństwo całego 

świata jest zagrożone po 
tym jak grupa międzynar-
odowych szpiegów 
kradnie mikroprocesor 
zawierający dane rządu 
USA warty miliony 
dolarów. Mikroprocesor 
zostaje ukryty w zdalnie 
sterowanym samolocie.

13:35 Dom - animacja 
15:35 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
17:30 Nasz Nowy Dom
18:35 Dom pełen zmian
18:50 Wydarzenia

19:30 Państwo w Państwie
- magazyn

20:00 W rytmie serca
21:05 Kabaret na żywo
00:20 Bad Ass : 

Twardziele 2
 - fi lm akcji
USA, 2014, reż. Craig Moss, 
wyk. Andrew Divoff , Carv-
er Charlie, Danny Glover, 
Obradors Jacqueline

 Weteran wojny w 
Wietnamie Frank Vega 
spełnia swoje marzenie i 
otwiera ośrodek East L.A., 
w którym uczy młodych 
bokserów, jak przetrwać 
w i poza ringiem.  

02:05 Exodus: Bogowie 
i królowie 
- widowisko

05:15 Disco Gramy

08:00 Serialowa nostalgia 
- Siedem stron świata 
- serial TVP 

08:40 Serialowa nostalgia 
- Szaleństwo Majki 
Skowron - serial TVP 

09:20 Leonard Bernstein 
- Więcej niż jedno życie 

10:25 Scena Klasyczna. Młody 
Chopin - koncert 

11:10 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny 

11:45 Zemsta - komedia, prod. 
Polska, 2002, reż. Andrzej 
Wajda

13:40 Pola Negri. Życie Gwi-
azdy - fi lm dokumentalny

14:45 Chuligan Literacki 
15:25 Król Roger - opera
17:05 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
17:15 Niedziela z... Kamilą 

Baar - Kochańską 
18:15 Niedziela z... Kamilą 

Baar - Kochańską - Śluby 
panieńskie 

20:05 Panorama kina 
polskiego - Obława 
- dramat 

21:50 Scena alternatywna
22:25 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny 
22:55 Nocny dokument 

- Born dead - fi lm doku-
mentalny, prod. Polska, 
2004, reż. Jacek Bławut 

00:05 Earth, Wind & Fire 
Experience feat. 
Al McKay play Avo 
Session - koncert

01:25 Teraz animacje! - Nie ma 
miejsca dla Gerolda 

01:30 Teraz animacje! - Cios 
w kark - fi lm animowany

01:45 Kino nocne 
- Złodziej 

04:10 Leonard Bernstein 
- Więcej niż jedno życie

06:00 Columbo 
- serial kryminalny

07:25 Co ludzie powiedzą? 
- fabularny

08:20 Wyspa piratów 
- przygodowy

10:50 Lekarze na start
- serial obyczajowy

12:55 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Rumpelstiltskin
 - familijny

14:05 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Kraina 
obfi tości 
- familijny

15:30 Niania - familijny
17:35 Piąty element 

- fi lm akcji
Nowy Jork w XXIII w., były 
komandos Korben Dallas 
wplątany zostaje w misję 
ratowania świata przed 
siłami zła absolutnego 
objawiającymi się raz na 
pięć tysięcy lat.

20:00 Niedziela 
z gwiazdami: Ghost 
Rider 
- fi lm akcji

22:10 Body of Lies 
- fi lm akcji

00:55 Wikingowie 
- fabularny

01:55 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Ale 
numer! - program 
rozrywkowy

02:30 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:10 Na jedwabnym 
szlaku

04:45 Z archiwum policji 
- fabularny

05:10 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Dwóch i pół - serial, USA 
09:25 Listy do M. 3 

- kulisy fi lmu 
09:55 Druga szansa 

- serial, Polska 
10:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
13:10 Greystoke: Legenda 

Tarzana władcy małp
- fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania/USA, 
1984, reż. Hugh Hudson, 
wyk. Christopher Lambert, 
Ralph Richardson, Ian 
Holm, James Fox, Andie 
MacDowell, Cheryl Camp-
bell, Nigel Davenport

15:55 Kroniki Spiderwick 
- fi lm przygodowy, USA, 
2008, reż. Mark Waters, 
wyk. Freddie Highmore

18:00 Oszuści - serial 
19:00 Zabójcza broń - serial 

20:00 G.I. Joe: Odwet 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2013, reż. Jon M. Chu, 
wyk. Dwayne Johnson, 
Jonathan Pryce, Byung-
hun Lee, Elodie Yung, 
Ray Stevenson, D.J. 
Cotrona, Adrianne Palicki, 
Channing Tatum 

22:20 Zabójcza broń - serial 
23:20 Władza absolutna 

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

01:50 Lista klientów - serial
02:50 Moc Magii 
05:00 Koniec programu

06:00 Kacze opowieści
07:55 Kaczor Donald 

przedstawia 
- serial animowany

08:35 Kaczor Donald 
przedstawia 
- serial animowany

09:00 Rainy, superpies
 Dziesięcioletni Jimmy 

i jego owczarek to nie-
odłączni przyjaciele. 
Niestety chłopiec wraz 
z rodzicami musi się 
przenieść do Nowego Jor-
ku, do kamienicy, gdzie nie 
można trzymać zwierząt. 

10:55 Galileo
12:55 Jaś Fasola
 W pobliżu przystan-

ku autobusowego 
popsuło się autko Jasia 
Fasoli. A tymczasem obok 
nieznajomy mężczyzna z 
powodu ataku serca traci 
przytomność. 

13:30 Twoje, moje i nasze 

15:20 Powrót trzech ninja
- komedia familijna, 
Japonia, USA, 1994, reż. 
Kanganis Charles T., wyk. 
Wong Victor, Slade Max, 
Fox Sean, J. Evan Bonifant, 
King Caroline

17:20 Przyjaciel gangstera
19:00 Galileo
20:00 Lwie serce 

- thriller
 Lyon Gaultier służy w Legii 

Cudzoziemskiej. Pewnego 
dnia dostaje wiadomość, 
że w Los Angeles jego brat 
został ciężko ranny 
i walczy o życie. 

22:15 Mecenas Lena Barska
23:15 Furia: Carrie 2
01:30 STOP Drogówka

- magazyn
02:30 Sekrety Sąsiadów
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04:45 Telezakupy
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko! 

- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy 

- Podlaski posiłek oracza 
- magazyn kulinarny 

09:10 Rok w ogrodzie 
09:35 Rok w ogrodzie extra 

- magazyn 
09:50 ŁAp start up 
10:10 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1992 
11:10 Niebo i piekło, Północ 

- Południe, Księga III 
- serial kostiumowy

12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca 
12:50 BBC w Jedynce 

- Troskliwi rodzice 
wśród zwierząt

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Biało - czerwoni
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
20:20 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska 
- Meksyk

23:15 James Bond w Jedynce
- Tylko dla twoich oczu

01:30 Całe szczęście 
- komedia

03:20 Przerażające
kłusownictwo 
- fi lm dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Coś dla Ciebie
07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 

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

- serial TVP 
12:50 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015 

13:50 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

14:25 Czarne chmury - serial 
15:30 O mnie się nie martw

- serial komediowy 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 

20:50 Wciąż ją kocham 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2010, 
reż. Lasse Hallstroem, 
wyk. Amanda Seyfried, 
Channing Tatum, 
Scott Porter 

22:45 Czy świat oszalał? 
- Życie po zamachu 
- fi lm dokumentalny

23:55 Rodzinka.pl 
- serial komediowy
prod. TVP 

00:30 Wilczy totem 
- fi lm fabularny, 
prod. Francja, Chiny, 2015

02:35 Życie po zamachu 
- fi lm dokumentalny

03:50 Kolejność uczuć 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska

05:20 Zakończenie

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
10:55 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
13:30 Szpital 
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
23:30 Jack, pogromca 

olbrzymów
- fi lm przygodowy, 
USA, 2013, reż. Bryan 
Singer, wyk. Nicholas 
Hoult, Eleanor Tomlinson, 
Ewan McGregor, Stanley 
Tucci, Eddie Marsan 

01:55 Co za tydzień 
02:30 The Following - serial 

sensacyjny, USA 
03:25 Uwaga! 

- magazyn
03:50 Moc Magii 
05:10 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, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 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, prod. Polska
 Kinga i Artur jadą na grilla 

do Wadlewa. 
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy

20:05 MEGA HIT - Exodus: 
Bogowie i królowie 
- widowisko 

 Opowieść o Mojżeszu, 
który staje przeciw faraon-
owi Ramzesowi i pomaga 
Hebrajczykom uciec 
z Egiptu. Epickie widow-
isko z zapierającymi dech 
w piersi efektami specjal-
nymi. Egipt, XIII wiek p. n. 
e. Według przepowiedni 
następcą faraona Setiego 
ma być mąż, który dokona 
heroicznego czynu na polu 
bitwy. 

23:15 12 godzin 
- thriller

01:20 Eagle Eye 
- thriller

04:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Dziennik fi lozofa 
- felieton 

08:10 Scena Klasyczna. 
Młody Chopin - koncert 

09:00 Grający z talerza 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, Francja, 
1995, reż. Jan Jakub Kolski, 
wyk. Franciszek Pieczka, 
Dojnica Paładiuk, Mariusz 
Saniternik, Krzysztof 
Pieczyński, Grażyna 
Błęcka Kolska 

11:00 Z biegiem lat, 
z biegiem dni - Kraków 
1907 - serial TVP, prod. 
Polska, 1980, reż. Andrzej 
Wajda, Edward Kłosiński, 
Anna Polony, Krystyna 
Grochowicz, wyk. Monika 
Niemczyk, Jerzy Trela, 
Anna Polony, Izabella 
Olszewska, Jerzy Bińczy-
cki, Leszek Piskorz, Renata 
Kretówna, Ewa Ciepiela

12:45 Przejście podziemne

13:25 Śmierć komiwojażera
- fi lm obyczajowy 

15:50 Niedziela z... Kamilą 
Baar - Kochańską 

16:45 Grający z talerza 
- fi lm obyczajowy

18:35 Studio Kultura 
18:50 Portrety 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Więcej niż fi kcja 

- Lo i stało się.
Zaduma nad światem 
w sieci - fi lm 

22:05 Którędy po sztukę 
22:10 Videofan - Portrety
22:30 Dziennik fi lozofa 
22:45 Kino nocne 

- Na samym dnie 
- fi lm obyczajowy

00:25 Informacje kulturalne 
00:45 Panorama kina 

polskiego - Obława

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 Ange-
les - fabularny

13:50 Zbuntowany anioł 
- telenowela

14:45 Królowa Serc 
- telenowela

15:45 Lekarze na start
 - serial obyczajowy

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada

17:45 Lombard. Życie 
pod zastaw

19:30 Gwiazdy lombardu 

20:00 Keinohrhasen 
- komedia

22:15 Statek miłości 
- komedia

00:10 American Pie: 
Naga mila 
- komedia

02:30 zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny

03:10 Ale numer! 
- program 
rozrywkowy

03:35 Na jedwabnym 
szlaku

04:25 Menu na miarę 
- fabularny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

09:10 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Druga szansa 
- serial, Polska 

16:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Szacun, bracie
- fi lm komedia, Włochy, 
2012, reż. Paolo Uzzi, 
Giovanni Vernia, wyk. 
Giovanni Vernia, Maurizio 
Micheli, Susy Laude, Stella 
Egitto 

22:05 Nie z tego świata 
- serial, USA 

23:05 G.I. Joe: Odwet 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2013, reż. Jon M. Chu, 
wyk. Dwayne Johnson, 
Jonathan Pryce, Byung-
hun Lee, Elodie Yung, Ray 
Stevenson, D.J. Cotrona, 
Adrianne Palicki, Channing 
Tatum 

01:25 Ukryta prawda 
02:30 Moc Magii 
04:40 Druga strona medalu 
05:10 Koniec programu

06:00 Mistrz kuchni: 
Juniorzy

07:25 Kacze opowieści
07:50 Kaczor Donald 

przedstawia 
- serial animowany

09:00 V.I.P
10:00 Esmeralda 

- telenowela
Pewnej burzliwej nocy 
przychodzi na świat dwoje 
dzieci. W bogatej rodzinie 
Blanki i Rodolfa Peniareal 
rodzi się dziewczynka. 
Natomiast w ubogiej, 
chłopskiej chacie rodzi się 
chłopczyk, którego matka 
umiera w kilka minut 
później. Obydwa porody 
przyjmuje stara Dominga

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 obyczajowy 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi-Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny 

21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 STOP Drogówka

- magazyn
01:00 9. miesiąc
02:00 Interwencja

- magazyn 
reporterów

02:45 Cafe futbol 
04:25 Magazyn Atleci

 Polsat Sport 2017
04:55 Trans World Sport 2017
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04:45 Telezakupy
05:20 Jaka to melodia? 
05:55 Dzień dobry Polsko! 
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 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1992 
11:00 Niebo i piekło, Północ 

- Południe, Księga III 
- serial kostiumowy

12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca 
12:50 Natura w Jedynce 

- Wielkie zgromadzenie 
zwierząt - fi lm 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Biało - czerwoni 
15:10 Obserwator - cykl 

reportaży 
15:45 Wiadomości 

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 
20:20 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Niemcy 
- Francja

22:50 Magazyn śledczy 
Anity Gargas 
- magazyn 

23:30 Miasto Gniewu 
- serial fabularyzowany

00:05 Anno Domini - Biblii ciąg 
dalszy - serial

00:55 Idy marcowe - dramat
02:45 Dom - serial TVP 
04:20 Notacje 
04:35 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Program ekumeniczny
07:00 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 

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

- serial TVP 
12:45 Tylko z Tobą - serial 

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

fabularyzowany TVP 
14:25 Cuda z odzysku - urządź 

mieszkanie za darmo
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 

20:50 M jak miłość 
- serial TVP 

21:45 Kulisy serialu 
“M jak miłość”

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 

23:00 Świat bez fi kcji 
- 700 gramów życia

00:15 Miasto skarbów
 - serial kryminalny TVP 

01:05 Pierwsza randka
02:00 Hity kabaretu 

- Drzwi i inne hity 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju 

02:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 

04:00 700 gramów życia
- fi lm obyczajowy
prod. Wielka Brytania, 
2014, reż. Sarah Lebas 

05:05 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 
18:00 Szpital
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

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
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 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, prod. Polska
 Michał w ciężkim stanie 

trafi a do szpitala. Marysia 
nie zgadza się z diagnozą 
lekarzy, podejrzewa, że 
Michał ma krwiaka.

18:50 Wydarzenia

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

20:10 Eagle Eye 
- thriller sensacyjny

 Jerry Shaw, 23-letni 
były student Stanford 
University, pracuje jako 
asystent w punkcie ksero. 
Pewnego dnia otrzymuje 
wiadomość od rodziców, 
że jego brat bliźniak Ethan, 
ofi cer sił powietrznych 
USA, zginął w wypadku 
samochodowym. 

22:45 Zawodowcy 
- dramat 

00:50 Skok na kasę
- komedia

03:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Dziennik fi lozofa 
- felieton 

08:10 Wydarzenie aktualne
08:45 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny 
09:05 Stan posiadania - dra-

mat, prod. Polska, 1989, 
reż. Krzysztof Zanussi, 
wyk. Krystyna Janda, 
Maja Komorowska, Artur 
Żmijewski, Andrzej Łapi-
cki, Artur Barciś, Tadeusz 
Bradecki, Adam Bauman 

11:00 Z biegiem lat, z bieg-
iem dni - Kraków 1914 
- serial TVP, prod. Polska, 
1980, reż. Andrzej Wajda, 
Edward Kłosiński

12:40 Jak zdobyć pieniądze, 
kobietę i sławę - fi lm 
TVP, prod. Polska, 1969

13:35 Informacje kulturalne
13:55 Błękitny anioł - dramat, 

prod. Niemcy, 1930, reż. 
Josef von Sternberg

15:55 Tygodnik Kulturalny 

16:50 Stan posiadania 
- dramat, prod. Polska, 
1989, reż. Krzysztof 
Zanussi

18:40 Studio Kultura 
18:55 Mapa polskiego doku-

mentu 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Miesiąc z Josephem 

Conradem - Jutro 
- spektakl teatralny

21:15 Dezerterzy - rozmowa 
21:40 Dziennik fi lozofa
21:50 Lekkie obyczaje - I Used 

to Be Darker - dramat, 
prod. USA, 2013

23:30 Kino nocne - Niebiańskie 
żony Łąkowych Mary-
jczyków - dramat

01:20 Informacje kulturalne 
01:40 Legendy rocka 

- Foo Fighters

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 
14:45 Królowa Serc 

- telenowela
15:45 Lekarze na start

- serial obyczajowy
17:15 Wojny magazynowe: 

Kanada
17:45 Lombard. Życie

pod zastaw
19:30 Gwiazdy lombardu 

20:00 Body of Lies 
- fi lm akcji

22:40 Kula w łeb 
- fi lm akcji

00:15 Z Nation 
- fabularny

01:10 Zobaczto! blok 
powtórkowy: 
Ale numer! 
- program 
rozrywkowy

01:50 Biesiada 
na cztery pory roku

04:10 Menu na miarę
 - fabularny

04:45 Z archiwum 
policji 
- fabularny

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 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

09:10 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda

 - program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Druga szansa 
- serial, Polska 

16:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda

20:00 John Q - fi lm sensacyjny, 
USA, 2002, reż. Nick 
Cassavetes, wyk. Denzel 
Washington, Robert Du-
vall, Kimberly Elise, James 
Woods, Anne Heche, Ray 
Liotta, Obba Babatunde, 
Daniel E. Smith 

22:30 Ojciec chrzestny 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1972, reż. Francis Ford 
Coppola, wyk. Marlon 
Brando, Al Pacino, James 
Caan, Robert Duvall, Al 
Lettieri, John Cazale, 
Richard Castellano, 
Diane Keaton, Talia Shire, 
Richard Conte, Sterling 
Hayden

02:05 Niewierni - serial 
03:35 Moc Magii 
05:25 Koniec programu

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy
07:25 Kacze opowieści
07:50 Kaczor Donald 

przedstawia 
- serial animowany

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

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Esmeralda 

- telenowela
17:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

 Do Septagonu zgłasza się 
ekscentryczny kolekcjoner 
dzieł sztuki. Emerytowany 
biznesmen dał się oszukać 
podczas zakupu obrazu. 
Na dowód pokazuje 
niezbyt miły dla oka 
bohomaz. Oryginał wart 
80 tys. złotych okazał się 
falsyfi katem. 

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi-Wydział 
Kryminalny

21:00 Ofi ary wojny
 W trakcie kilkudniowego 

patrolu w wietnamskiej 
wiosce, grupa żołnierzy 
amerykańskich porywa 
młodą dziewczynę. Tylko 
młody poborowy sprzeci-
wia się nieludzkiemu 
traktowaniu dziewczyny i 
próbuje ją ocalić. 

23:20 Włatcy móch
00:20 Spadkobiercy
01:20 9. miesiąc
02:20 Interwencja 

- magazyn 
02:45 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2017
03:10 Trans World Sport
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04:45 Telezakupy
05:20 Jaka to melodia?

- teleturniej muzyczny 
05:55 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP
09:10 Sonda 2 - program 

popularnonaukowy 
09:50 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1992 
10:45 Downton Abbey - serial 

obyczajowy, prod. Wielka 
Brytania, 2014, reż. Cathe-
rine Morshead

12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Żyrafa - świat z wysoka 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Biało - czerwoni
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 

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

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 Piastach 
22:00 Listopad 1956. Dni, 

które zmieniły świat 
- fi lm dokumentalny

23:05 Prawo zemsty 
- thriller

01:00 Naszaarmia.pl 
01:30 Anno Domini - Biblii ciąg 

dalszy - serial
02:25 Wyzwolenie kontynen-

tu: Jan Paweł II
i upadek komunizmu

04:05 Notacje 
04:25 Zakończenie dnia

06:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Program gminy 
żydowskiej

07:05 M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia

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

- serial TVP 
12:45 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
13:45 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:20 Nasz dziwaczny świat 
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

20:45 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

21:50 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

22:30 Kino relaks 
- Dziennik Bridget 
Jones - komedia, 
prod. Wielka Brytania, 
Francja, 2001

00:10 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP 

01:05 Świat bez tajemnic 
- Malowanie i śpiewanie. 
Jan Kanty Pawluśkiewicz 

02:00 Świat bez tajemnic 
- Europa na sprzedaż 

03:10 Paradoks - serial 
kryminalny TVP

04:00 Licencja 
na wychowanie 
- serial obyczajowy TVP 

05:05 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
- Pieczona dorada z 
cukinią 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

10:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
13:30 Szpital 
14:30 Kuchenne rewolucje 
15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:49 Raport smogowy
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial 

20:55 Milionerzy 
21:30 Azja Express 
23:00 Nie kłam, kochanie

- fi lm komedia, Polska, 
2008, reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Piotr Adamczyk, 
Marta Żmuda-Trze-
biatowska, Grażyna 
Szapołowska, Beata 
Tyszkiewicz, Magdalena 
Schejbal, Tomasz Karolak, 
Sławomir Orzechowski, 
Tamara Arciuch, Joanna 
Liszowska 

01:15 Superwizjer 
- magazyn reporterów 

01:50 Czarne lustro 
- serial, Wielka Brytania 

02:50 Uwaga! 
- magazyn

03:15 Moc Magii 
04:35 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
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
 Michał w ciężkim stanie 

trafi a do szpitala. Marysia 
nie zgadza się z diagnozą 
lekarzy, podejrzewa, 
że Michał ma krwiaka 
mózgu. Niestety, nikt jej 
nie słucha. Michał może 
w każdej chwili umrzeć. 
W Barbarianie asesor 
zabezpiecza sprzęty, by 
wyprzedać je na aukcji. 

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn 

16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
 Zwłoki zakonnicy zostają 

znalezione w pobliżu 
domu samotnej matki, 
w którym ofi ara pracow-
ała. Szybko okazuje się, że 
to nie samobójstwo - kobi-
eta została zamordowana. 

18:00 Pierwsza miłość - serial
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial
20:40 Supermodelka 

- plus size
22:10 Zoolander 2 

- komedia 
00:20 Big Love 

- melodramat
02:40 Daleko od noszy 
03:10 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Dziennik fi lozofa 
- felieton 

08:05 Szlakiem Kolberga 
- reportaż, prod. 
Polska, 2017, reż. Grzegorz 
Jankowski 

08:40 Informacje kulturalne 
08:50 Którędy po sztukę 

- Tadeusz Brzozowski
09:05 Męskie sprawy - dramat, 

prod. Polska, 1988, reż. 
Jan Kidawa Błoński, wyk. 
Karolina Czernicka, Jerzy 
Bińczycki

11:00 Rzeka kłamstwa - serial 
TVP, prod. Polska, 1987, 
reż. Jan Łomnicki, wyk. 
Jowita Miondlikowska, 
Marzena Trybuła

12:45 Diabły, diabły - dramat 
psychologiczny, prod. 
Polska, 1991, reż. Dorota 
Kędzierzawska, wyk. 
Danuta Szafl arska, Monika 
Niemczyk, Jerzy Łapiński, 
Krzysztof Plewka

14:20 Życie rodzinne 
- dramat, prod. 
Polska, 1971, reż. Krzysztof 
Zanussi

16:05 Dranie w kinie
16:40 Męskie sprawy 

- dramat, prod. Polska, 
1988

18:35 Studio Kultura
18:50 Portrety
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Na wschód 

od Hollywood - Ilo Ilo 
- dramat

22:10 Pegaz
23:05 Dziennik fi lozofa 
23:20 Jedna scena - Jedna 

Scena - Komornik 
23:45 Jedna scena - Komornik 

- dramat, prod. Polska
01:30 Alfabet Polskiego 

Performance

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

14:45 Królowa Serc 
- telenowela

15:45 Lekarze na start 
- serial obyczajowy

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada

17:45 Lombard. Życie
pod zastaw

19:30 Gwiazdy lombardu 

20:00 Śmiertelna 
wyliczanka 
- fi lm akcji
Szkolny geniusz i syn 
wpływowego polityka 
planują morderstwo 
doskonałe. Ich tropem 
rusza detektyw Cassie 
Mayweather.

22:20 Bóg zemsty
- fi lm akcji

00:30 Podniebny terror 
02:30 Z Nation - fabularny
03:25 Zobacz to! blok 

powtórkowy: 
Ale numer! - rozrywkowy

03:50 Taki jest świat
- program informacyjny

04:25 Biesiada na cztery 
pory roku

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

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

09:10 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Druga szansa 
- serial, Polska 

16:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Gran Torino 
- fi lm obyczajowy, 
USA, Niemcy, 2008, 
reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, 
Christopher Carley, Bee 
Vang, Ahney Her, Brian 
Haley, Geraldine Hughes 

22:25 The Following - serial
23:25 Gorąca laska 

- fi lm komedia, USA, 
2002, reż. Tom Brady, 
wyk. Rob Schneider, Anna 
Faris, Matthew Lawrence, 
Robert Davi, Rachel 
McAdams 

01:40 Miasto zła 
- serial, USA 

02:35 Moc Magii 
04:45 Druga strona 

medalu 4 - talk show 
05:15 Koniec programu

06:00 Mistrz kuchni: 
Juniorzy

07:25 Kacze opowieści
07:50 Kaczor Donald 

przedstawia 
- serial animowany

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

- serial kryminalny 
prod. Polska

 Do Septagonu zgłasza się 
ekscentryczny kolekcjoner 
dzieł sztuki. Emerytowany 
biznesmen dał się oszukać 
podczas zakupu obrazu. 
Na dowód pokazuje niez-
byt miły dla oka bohomaz. 

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

- serial kryminalny 
prod. Polska

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi-Wydział 
Kryminalny

21:00 Ostatnie zlecenie
 Joe ma cztery zasady: nie 

zadaje pytań, nie uznaje 
dobra ani zła, nie spotyka 
się z ludźmi spoza interesu 
i zawsze wie kiedy się 
wycofać. „Ostatnie 
zlecenie” to thriller o 
bezwzględnym płatnym 
mordercy, który wykonu-
jąc zlecenie w Bangkoku, 
napotyka niespodziewane 
przeszkody i po raz 
pierwszy odstępuje od 
swoich żelaznych reguł. 

23:00 Włatcy móch
00:00 Spadkobiercy

- program rozrywkowy
prod. Polska

01:00 Sekrety Sąsiadów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL KOMEDIOWY FILM OBYCZAJOWY KOMEDIA FILM RODZINNY SERIAL OBYCZAJOWY

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

czwartek 16 listopada

04:45 Telezakupy
05:20 Jaka to melodia?

- teleturniej muzyczny 
05:55 Dzień dobry Polsko! 

- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP
09:10 Mam prawo - serial 

dokumentalny TVP 
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
10:15 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1992 
11:05 Downton Abbey 

- serial obyczajowy
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 

- Nowy system segregacji 
odpadów 

12:55 Natura w Jedynce 
- Rekordziści w świecie 
zwierząt 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Biało - czerwoni
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 TVP 
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:30 Urodziłam

się pierwszego 
września - fi lm 

00:30 Wygrany - fi lm 
02:35 Sprawa dla reportera 
03:25 Dzwony wojny - serial
04:15 Notacje

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Sztuka codzienności 
- Zobaczmy to jeszcze raz 
- serial dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

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

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

- serial TVP 
12:45 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015 

13:40 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

14:20 Dzika przyroda 
Bliskiego i Środkowego 
Wschodu 

15:25 Na dobre i na złe 
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość 
18:00 Panorama 
18:50 Jeden z dziesięciu

19:25 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:40 Pierwsza randka
21:45 Miasto skarbów 

- serial kryminalny TVP 
22:40 Grupa specjalna 

“Kryzys” - serial, 
prod. Japonia, 2017 

23:40 Milion dolarów 
- komediodramat, 
prod. Polska, 2010, 
reż. Janusz Kondratiuk, 
wyk. Kinga Preis, Tomasz 
Karolak, Joanna Kulig, 
Jakub Gierszał, Hanna 
Konarowska, Rafał Mohr

01:35 Dziennik Bridget Jones 
- komedia

03:20 Art Noc: Summer 
Night 
- koncert 

05:05 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku - Gulasz 
cielęcy z fasolką 

08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szkoła 
13:00 19 + 
13:30 Szpital 
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 
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! 

- magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Och, Karol II
- fi lm komedia, Polska, 
2011, reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Piotr Adamczyk, 
Małgorzata Socha, 
Małgorzata Foremniak, 
Katarzyna Zielińska

00:50 Przypadek 39 
- fi lm horror, 
USA, Kanada, 2009,
reż. Christian Alvart

03:10 Uwaga! 
- magazyn

03:35 Moc Magii 
04:55 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, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki 
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 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
 Karol wypytuje 

Grzegorza o nową 
pracę. Grzegorz miga 
się od odpowiedzi. 
Tymczasem do burgerowni 
zagląda Ola. 

18:50 Wydarzenia

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

20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn

21:10 Przyjaciółki
- serial obyczajowy
prod. Polska

 Marek podejrzewa, 
że może być ojcem 
dziecka Zuzy. Inga nie 
potrafi  przyznać się 
Robertowi do zdrady. 
Patrycja przeprowadza się 
z Mikołajem do Ewy. Inga 
poznaje Ewę, znajomą 
Roberta od wspólnych 
spacerów z dziećmi. 

22:15 Zdrady
23:15 W stronę słońca

-  thriller, USA, 2005

08:00 Dziennik fi lozofa
- felieton 

08:05 Dezerterzy - rozmowa 
08:40 Informacje kulturalne

- informator kulturalny 
08:55 Którędy po sztukę 

- Tadeusz Brzozowski 
- magazyn 

09:10 Lekcje pana Kuki - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
Austria, 2007, reż. Dariusz 
Gajewski, wyk. Łukasz 
Garlicki, August Diehl, 
Nadia Cameron - Blakey, 
Andrzej Grabowski

11:00 Rzeka kłamstwa 
- serial TVP, prod. Polska 

12:45 Tatarak - fi lm TVP, prod. 
Polska, 1966, reż. Andrzej 
Szafi ański, wyk. Zofi a 
Rysiówna, Józef Łotysz, 
Mieczysław Milecki, 
Monika Dzieniszewicz 

13:40 Syzyfowe prace 
- fi lm obyczajowy

15:25 Chuligan Literacki 

16:00 Lekcje pana Kuki 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, Austria, 2007

17:45 Studio Kultura 
18:05 Świat w dokumencie 

- Fresh Dressed - fi lm 
19:45 Teraz animacje! - Słonio-

ga - fi lm animowany
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Bitwa o Algier 
- dramat, prod. Włochy

22:20 Zakładka - magazyn 
22:50 Dziennik fi lozofa
23:00 Ziemia, planeta ludzi 

- Muzeum niewinności 
00:45 Kino nocne - Na koniec 

świata - dramat
02:40 Informacje kulturalne 
03:00 Moja krew 

- dramat
04:45 Zakładka - magazyn

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 
14:45 Królowa Serc 

- telenowela
15:45 Lekarze na start

- serial obyczajowy
17:15 Wojny magazynowe: 

Kanada
17:45 Lombard. Życie 

pod zastaw
19:30 Gwiazdy lombardu 

- reality show
20:00 Taxi 3 - fi lm akcji
21:50 Dziewczyna z sąsiedzt-

wa - komedia

23:55 American Pie: 
Naga mila 
- komedia
Ledwie Erik Stifl er zdał 
sobie sprawę, że może być 
pierwszym uczniem, który 
ukończy liceum będąc 
prawiczkiem, postanowił 
dołożyć wszelkich starań, 
aby to zmienić. 

02:05 Zobacz to! blok 
powtórkowy: Ale 
numer! - program 
rozrywkowy

02:45 Biesiada na cztery
pory roku

03:40 Taki jest świat 
04:20 Biesiada na cztery 

pory roku
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 
08:15 Zaklinaczka duchów

- serial S-F, 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 Druga szansa 
- serial, Polska 

16:55 Zaklinaczka duchów 
- serial S-F, USA 

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Święta z zaskoczenia 
- fi lm rodzinny, 
USA, 2013, reż. Jerry 
Ciccoritti, wyk. Jennie 
Garth, Cameron Mathison, 
Kristin Booth, 
Maria del Mar, Conrad 
Coates 

21:45 Oszuści - serial 
22:45 Niewierni - serial 
23:45 Nowe życie 

- fi lm sensacyjny,
prod. USA, 2008, 
reż. John Glenn, 
wyk. Paul Walker, Piper 
Perabo, Brooklynn Proulx, 
Bob Gunton, Lambert 
Wilson 

01:50 Nie z tego świata
- serial, USA 

02:50 Moc Magii 
05:00 Koniec programu

06:00 Mistrz kuchni: 
Juniorzy

07:25 Kacze opowieści
07:50 Kaczor Donald 

przedstawia 
- serial animowany

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

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

- serial kryminalny 
prod. Polska

 Do Septagonu zgłasza się 
zrozpaczony mężczyzna, 
którego syn chodzi 
po mieście z jelenim 
porożem na głowie. 
Staruszek zapewnia, że 
syn nie zwariował, jest 
burmistrzem miasteczka, 
szanowaną osobą i szefem 
koła łowieckiego. 

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

20:00 Sprawiedliwi-Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Monstrum
 Podczas wakacyjnego 

wypadu paczka przyjaciół 
trafi a na bezludzie, 
gdzie grasuje krwiożerczy 
potwór. Zabłąkani 
młodzi ludzie chronią 
się w napotkanej 
chatce. 

22:40 Włatcy móch
- serial animowany

23:40 Spadkobiercy
- program rozrywkowy
prod. Polska

00:45 Interwencja
- magazyn reporterów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Przed nami ostatnie 
mecze rundy jesiennej. 
Nadal liderem jest 
Carina Gubin,  
a z sześciopunktową 
stratą pozostają żarski 
Promień, Piast Iłowa  
i Amator Bobrowniki.
Czołówka tabeli w ostatnich me-
czach potwierdziła swoje umiejętności 
i dążenie do awansu. Po regulamino-
wej zmianie wprowadzonej kilka lat 
temu, tylko jedna drużyna ma szansę 
na wskoczenie do wyższej ligi. Ca-
rina konsekwentnie realizuje swoje 
założenia, wygrywając dotychczas 13  
z 14 rozegranych spotkań. W najbliższą 
niedzielę (12 listopada) lider spotka 
się w wiceliderem - Promieniem Żary. 
Piłkarze z Żar nie są w stanie zdetro-
nizować Cariny w rundzie jesiennej, 
mogą co najwyżej zmniejszyć różnicę 
punktową. Czy któraś z drużyn pój-

dzie na całość ryzykując tym samym 
utratę bramki, czy może zobaczymy 
spotkanie skalkulowane na jednopunk-
towy remis? Niewątpliwie, każdy klub 
chciałby zająć jak najlepszą pozycję 
przed wiosennymi meczami. Jednak 
wszyscy potencjalni pretendenci do 
awansu muszą się liczyć z tym, że... 
piłka jest okrągła i toczy się czasem  
w nispodziewanym kierunku. Przy-
kład? Ostatnie zwycięstwo Promienia 
nad jasieńską Stalą było teoretycznie 
do przewidzenia, chociaż sam wynik 
8:0 był raczej trudny do obstawienia. 
Ale przypomnieć należy pierwszy 
mecz żaran w tym sezonie, w którym to 
ulegli niespodziewanie niżej notowanej 
Delcie z Sieniawy Żarskiej. Notabene 
była to jedyna porażka Promienia  
w tym sezonie. Również jeden przegra-
ny mecz mają na swoim koncie piłkarze  
z Gubina. Nie będą dobrze wspominać 
spotkania z Czarnymi Żagań.

Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA Zielonogórska Klasa Okręgowa

Koniec jesieni

źródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. Iskra Małomice 12 12 0 0 48 : 7 36

2. Granica Żarki Wielkie 12 7 4 1 26 : 11 25

3. Budowlani Gozdnica 12 7 2 3 33 : 20 23

4. Czarni Jelenin 11 6 2 3 29 : 26 20

5. Czarni Przybymierz 12 5 3 4 26 : 20 18

6. Piast Lubanice 12 5 2 5 27 : 25 17

7. LZS KS Tomaszowo 12 5 1 6 24 : 29 16

8. Łużyczanka Lipinki Łużyckie 12 3 5 4 25 : 30 14

9. Mirostowiczanka Mirostowice 12 4 2 6 27 : 32 14

10. Kwisa Trzebów 11 4 2 5 27 : 26 14

11. Czarni Drągowina 12 3 3 6 30 : 37 12

12. Nysa Przewóz 12 2 4 6 25 : 42 10

13. Sparta Miodnica 12 2 1 9 24 : 39 7

14. Orzeł Konin Żagański 12 1 3 8 18 : 45 6

Piłka nożna KLASA A Grupa IVźródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. ŁKS Łęknica 10 10 0 0 46 : 5 30

2. Sparta Grabik 11 8 1 2 51 : 9 25

3. Budowlani II Lubsko 11 6 2 3 47 : 30 20

4. FAX Bieniów 10 6 0 4 31 : 27 18

5. Tupliczanka Tuplice 10 6 0 4 28 : 26 18

6. Nysa Trzebiel 11 6 0 5 35 : 27 18

7. WKS Łaz 10 5 0 5 31 : 29 15

8. KS Lipna 11 5 0 6 20 : 29 15

9. Promień II Żary 10 4 2 4 27 : 22 14

10. Błękitni Olbrachtów 11 2 1 8 26 : 57 7

11. Zieloni Drożków 11 1 1 9 11 : 44 4

12. Iskra Jabłoniec 10 0 1 9 4 : 52 1

Piłka nożna KLASA B (Żary)

Klasa B Żary
FAX BIENIÓW - WKS ŁAZ
2017-11-12 13:00 Boisko Bieniów (Bieniów 1)
ISKRA JABŁONIEC - TUPLICZANKA TUPLICE
2017-11-12 13:00 KP ISKRA JABŁONIEC (Jabłoniec 1)
ŁKS ŁĘKNICA - PROMIEŃ II ŻARY
2017-11-12 13:00 Stadion Miejski (Łęknica 1)
Klasa A grupa IV
CZARNI DRĄGOWINA - BUDOWLANI GOZDNICA
2017-11-11 14:00 Boiski wiejskie (Drągowina, Długa 1)
CZARNI PRZYBYMIERZ - CZARNI JELENIN
2017-11-11 14:00 Boisko Przybymierz (Przybymierz 1)
ISKRA MAŁOMICE - GRANICA ŻARKI WIELKIE
2017-11-11 14:00 ISKRA MAŁOMICE (Małomice, Kołłątaja 1)
ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻ. - LZS KS TOMASZOWO
2017-11-11 14:00 Boisko Lipinki Łużyckie (Lipinki Łużyckie 1)
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - KWISA TRZEBÓW
2017-11-11 14:00 Mirostowiczanka Mirostowice (Żary 5)
NYSA PRZEWÓZ - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI
2017-11-11 14:00 Boisko wiejskie (Przewóz, Podmiejska 11)
SPARTA MIODNICA - PIAST LUBANICE
2017-11-11 14:00 Sparta Miodnica (Żagań 1)
KWISA TRZEBÓW - CZARNI JELENIN
2017-11-18 14:00 Boisko Trzebów (Trzebów 1)

Klasa Okręgowa (Zielona Góra)
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - KORONA WSCHOWA
2017-11-11 13:00 boisko Sieniawa Żarska (Sieniawa Żarska 47a)
ODRA NIETKÓW - STAL JASIEŃ
2017-11-11 13:00 Stadion Gminny (Nietków, Sportowa 1)
PIAST IŁOWA - AMATOR BOBROWNIKI
2017-11-11 13:00 (Iłowa, Piaskowa 1a)
UKS „CZARNI” ŻAGAŃ - SCHNUG CHOCIULE
2017-11-11 13:00 UKS Czarni Żagań (Żagań, Karpińskiego 4)
ZORZA OCHLA - BŁĘKITNI OŁOBOK
2017-11-11 13:00 Zorza Ochla (Ochla, Zielonogórska 1)
PIAST CZERWIEŃSK - UNIA KUNICE ŻARY
2017-11-11 14:00 Stadion Miejski(Czerwieńsk, Kwiatowa 8a)
ZRYW RZECZYCA - MIESZKO KONOTOP
2017-11-11 14:00 ZRYW RZECZYCA (Rzeczyca 14)
PROMIEŃ ŻARY - CARINA GUBIN
2017-11-12 13:00 KS Promień Żary (Żary, Zwycięzców 38)
UNIA KUNICE ŻARY - ODRA NIETKÓW
2018-03-03 15:00 Boisko Miejskie (Żary 56)

PIŁKA NOŻNA
najbliższe mecze

Wirtuozeria Promienia przyniosła efekt 
podczas spotkania ze Stalą Jasień 
fot. Andrzej Buczyński

Wyjściowy skład Promienia na mecz ze Stalą Jasień 
fot. Andrzej Buczyński

Bramkarz Stali kapitulował ośmiokrotnie fot. Andrzej Buczyński

Osiem bramek w jednym meczu. Kibice mieli co oglądać fot. Andrzej Buczyński
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źródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. Warta Gorzów 14 12 2 0 33 : 5 38

2. STEINPOL-ILANKA Rzepin 14 7 4 3 31 : 27 25

3. Lubuszanin Drezdenko 14 7 2 5 34 : 25 23

4. Tęcza Krosno Odrzańskie 14 7 2 5 33 : 21 23

5. Dąb Przybyszów 14 7 2 5 26 : 22 23

6. TS Masterchem Przylep 14 5 6 3 25 : 25 21

7. ZAP Syrena Zbąszynek 14 6 3 5 31 : 26 21

8. MTS Pogoń Świebodzin 14 6 2 6 27 : 29 20

9. Czarni Browar Witnica 14 5 4 5 25 : 23 19

10. Sprotavia Szprotawa 14 4 6 4 15 : 14 18

11. Spójnia Ośno Lubuskie 14 5 2 7 13 : 20 17

12. Arka Nowa Sól 14 3 6 5 16 : 20 15

13. Korona Kożuchów 14 3 6 5 15 : 20 15

14. Odra Bytom Odrzański 14 4 3 7 23 : 33 15

15. Budowlani Lubsko 14 3 2 9 18 : 29 11

16. Piast Karnin 14 1 2 11 9: 35 5

Piłka nożna IV LIGAźródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. Carina Gubin 14 13 0 1 46 : 11 36

2. Promień Żary 14 10 3 1 36 : 8 30

3. Piast Iłowa 14 10 3 1 41 : 15 30

4. Amator Bobrowniki 14 11 0 3 53 : 30 30

5. UKS Czarni Żagań 14 7 5 2 37 : 19 26

6. Delta Sieniawa Żarska 14 8 0 6 35 : 40 24

7. Mieszko Konotop 14 7 1 6 35 : 30 20

8. Odra Nietków 13 6 2 5 27 : 22 19

9. Błękitni Obłok 14 5 3 6 21 : 25 18

10. Zorza Olcha 14 4 3 7 24 : 31 14

11. Zryw Rzeczyca 14 4 3 7 27 : 31 12

12. Piast Czerwieńsk 14 3 2 9 17 : 26 11

13. Schnug Chociule 14 3 1 10 15 : 30 8

14. Unia Kunice Żary 13 2 3 8 26 : 45 7

15. Korona Wschowa 14 0 1 12 17 : 51 4

16. Stal Jasień 14 1 4 10 16 : 59 4

Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)

Chromik w dobrej formie

STRZELECTWO Zarząd Rejonowy  
LOK w Żarach zaprasza na 
Otwarte Zawody Strzeleckie  
z okazji Dnia Niepodległości.
Zawody rozpoczną się w sobotę 11 listopada  
o godznie 10.00 na strzelnicy Miejskiego Ośrodka 
Sportu, Rekreacji i Wypoczynku przy ul. Czerwonego 
Krzyża 27 w Żarach. Od dorosłych pobierane będzie 
wpisowe w wysokości 10 zł. Dzieci i młodzież za 
start zapłacą 5 zł. W trakcie całych zawodów będzie 
można bezpłatnie potrenować strzelanie z wiatrówki. 
Po zakończeniu będzie można spróbować swoich sił 
na nowo zakupionych egzemplarzach broni. Są to 
karabiny beryl, smith wesson oraz pistolety sig sauer 
i walther. ATB

Sprawdź się 
na strzelnicyZAPASY Treningi 

najmłodszych 
zawodników żarskiego 
Agrosu przynoszą 
efekty w postaci 
kolejnych medali.

Na mistrzostwach Polski w Piotrkowie 
Trybunalskim bardzo dobrze powalczyła 
Nikola Drozdek, której trenerem jest Ry-
szard Dynowski. W kategorii młodziczek 
zdobyła wicemistrzostwo i jest to już jej 
drugi medal na takich zawodach.
- Nikola wygrała zdecydowanie trzy wal-
ki w drodze do finału - informuje Dariusz 
Kołacz z żarskiego Agrosu. - W finale 
przegrała z zawodniczką AKS Białogard 
- Nikolą Wiśniewską. Martyna Gabryl, 
startująca w tej samej kategorii wagowej, 

zajęła 10 miejsce, a Martyna Żuk była 12 
w kategorii wagowej do 67 kg.
Zawody w Bielawie będące I Memo-
riałem im. Władysława Stolarczyka, 
organizowanym w ramach Międzywo-
jewódzkiej Ligi Młodzików, stały się 
areną sportowych zmagań, na których 
adepci żarskich zapasów zdobyli następ-
ne medale.

- W zawodach startowało 100 
zawodników z 12 klubów - relacjonuje 
Dariusz Kołacz. - Nasi najmłodsi gladia-
torzy przywieźli z Bielawy oprócz kolej-
nej dawki zapaśniczego doświadczenia, 
sześć medali. Złoty medal wywalczył 
Kacper Cymbalik. Srebrne medale padły 
łupem Damiana Kaciniela, Wiktora Ter-
pińskiego i Antoniego Harendy. Brązowe 
krążki zdobyli Oskar Bazak i Hubert 
Zakrzewski. ATB

Młodzi z sukcesami

KOSZYKÓWKA 
Kolejna wygrana 
w rozgrywkach 
III ligi, tym razem 
przed własną 
publicznością.

Mecz zakończył się zwycię-
stwem żarskiej drużyny.  UKS 
Chromik Żary pokonał KKS 
Kobierzyce z wynikiem 97:59. 
W osiągniciu tego rezultatu 
pomógł debiutujący w skła-
dzie Chromika Łukasz Nie-
sobski, który podczas meczu 
zdobył 21 punktw. Obok niego 
w składzie drużyny zagrali: 
Kondrad Mołek, Radosław 
Barcz, Mariusz Małachowski, 
Dawid Kondratowicz, Jakub 
Koczan, Dariusz Kalinowski, 
Mariusz Matczak, Mateusz 
Rusiński, Arkadiusz Szkudla-
rek, Michał Nowicki, i Dawid 
Komza ATB

Wicemistrzyni Nikola Drozdek wraz  
ze swoim  trenerem Ryszardem Dynow-
skim fot. nadesłane

Są kibice, jest doping fot. Andrzej Buczyński

Na meczach Chromika publiczności nie brakuje fot. Andrzej Buczyński Żarscy trzecioligowcy dobrze grają na własnym boisku fot. Andrzej Buczyński
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5.08
Leny, Leona
Dzień Jeża

Anastazji, Marcina
Narodowe Święto Niepodległości, 
Dzień Służby Cywilnej

Renaty, Witolda
Światowy Dzień Drwala

Stanisławy, Liwii, Stanisława
Międzynarodowy Dzień 
Niewidomych

Wawrzyńca, Agaty
Światowy Dzień Cukrzycy

Leopolda, Alberta
Dzień Uwięzionego Pisarza

Marka, Edmunda
Światowy Dzień Filozofii

Z KALENDARZA DYŻURY APTEK INFORMACJE - IMPREZY - WYDARZENIA

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

ŻAGAŃ - DYŻURY CAŁODOBOWE
10.11 - Apteka „Prima”, ul. Szprotawska 43b
11.11 - Apteka „Miejska”, ul. Rynek 31-32
12.11 - Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Bracka 17
13.11 - Apteka „Eskulap”, ul. Kopernika 3a
14.11 - Apteka „Pod Kotwicą”, ul. Pomorska 1
15.11 - Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Sło-
wiański 14
16.11 - Apteka „Pod Cisami”, ul. Kochanow-
skiego 10b

LUBSKO
10-12.11 Apteka „Na Dobre i Na Złe”, ul. Śród-
miejska 1 (d. Popławskiego)
13-17.11 Apteka `Hygea”, ul. Złotka 1

JASIEŃ POGOTOWIE PRACY
Apteka „Nowa”, ul. XX lecia 20 a
TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

10.11

11.11

12.11

13.11

14.11

15.11

16.11

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 SALON JESIENNY
Burmistrz Miasta Żary, Regionalne Centrum 
Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz Żarski 
Dom Kultury zapraszają na otwarcie Pokon-
kursowej Wystawy Otwartego Wojewódzkie-
go Konkursu Plastyki „Salon Jesienny 2017”. 
Otwarcie wystawy zaplanowane jest w piątek, 
10 listopada o godzinie 17:00 w Salonie Wy-
staw Artystycznych ul. Rynek 17.

ŻARY SPOTKANIE 
Z REDAKTOREM ADAMEM 
MICHNIKIEM
Na zaproszenie lubuskiego Komitetu Obrony 
Demokracji do Żar zawita redaktor Adam 
Michnik. Otwarte spotkanie zaplanowane 
jest w sali Luna przy ul. Okrzei 35 we wtorek, 
14 listopada o godz. 18:00. Tematem 
spotkania będzie „Przyszłość mediów”, 
co ma związek z planowanymi zmianami 
w ustawie medialnej. Organizatorzy 
przewidują, że spotkanie potrwa ok. 2 
godziny. Będzie można zadawać pytania. Na 
spotkanie zaprasza żaranin Dariusz Nocek, 

który szefuje KOD-owi w województwie 
lubuskim.

ŻARY KULINARNE 
WARSZTATY
Żarski Dom Kultury zaprasza na warsztaty 
kulinarno-edukacyjne dla dzieci w wieku 
4-6 lat organizowane przez Stowarzy-
szenie „DIETANOVA” i ŻDK. Warsztaty 
zaplanowane są w piątek, 17 listopada, 
w filii Żarskiego Domu Kultury w Kunicach, 
o godz. 9.30 i 11.00. Zapraszamy.

ŻARY TRUBADURZY NA 
DESKACH LUNY
Żarski Dom Kultury zaprasza na koncert 
zespołu „Trubadurzy”. Koncert zaplanowany 
jest w sobotę, 18 listopada o godzinie 18.00 
w sali widowiskowa „Luna” przy ul. Okrzei 35. 
Bilety w cenie: 70 zł - normalny , 52 zł - ulgowy 
(dla członków sekcji ŻDK), 35 zł - Karta Dużej 
Rodziny, 14 zł - Karta Seniora są do nabycia 
w ŻDK ul. Wrocławska 7, oraz online.

fot. ŻDK Żary

ŻARY/ŻAGAŃ Wszyscy 
zainteresowani będą 
mogli skorzystać 
z bezpłatnych badań 
oraz zdobyć wiele 
interesujących informacji 
na temat zdrowia. To 
dzięki akcji przygotowanej 
przez pracowników 
105 Kresowego Szpitala 
Wojskowego z Przychodnią

- Już w najbliższy poniedziałek dla 
naszych pacjentów i mieszkańców Żar 
oraz Żagania w ramach Światowego 
Dnia Walki z Cukrzycą przygotowaliśmy 
krótkie bloki tematyczne oraz badania 
prof ilaktyczne zupełnie za darmo. 
Zapraszamy - zachęca Justyna Wró-
bel - Gądek, rzecznik prasowy szpitala 

wojskowego.
W poniedziałek,  13 l istopada 

w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym 
w Żarach, w Centrum Diabetologicznym 
przy ul. Domańskiego 2 zaplanowane 
są bezpłatne badania od godz. 11:30 
do 14:00. Organizatorzy przygotowali: 
pomiar glukozy we krwi, pomiar ciś-
nienia tętniczego oraz pomiar tkanki 
tłuszczowej i BMI.

Od godziny 13:00 do 14:00 za-
planowane są prelekcje na temat no-
wych zasad właściwego odżywiania, 
mitach w pielęgnacji stóp, nowościach 
sprzętowych w leczeniu cukrzycy oraz 
najnowszych lekach i możliwościach 
technicznych.

Akcja będzie powtórzona następ-
nego dnia, we wtorek 14 listopada, 
w tych samych godzinach, w Żaganiu, 
w filii szpitala przy ul. Żelaznej 1 (sal 
Szkoły Rodzenia). PAS

Światowy Dzień 
Walki z Cukrzycą. 
Bezpłatne badania

OLBRACHTÓW Zespół Mała Tęcza za-
prasza wszystkie dzieci i młodzież z terenu 
gminy Żary do wspólnego śpiewania. Próby 
odbywają się w każdy piątek od godz. 17:00 
do 18:30 w świetlicy wiejskiej w Olbrach-

towie. Zajęcia są nieodpłatne. Od stycznia 
będą się również odbywać zajęcia z tańca 
ludowego. Wszyscy zainteresowani mogą 
się kontaktować pod numerem tel.: 667 457 
080. PAS

Mała Tęcza 
zachęca

fot. ARMG
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W KINIE I W TEATRZE

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

MIĘDZY NAMI WAMPIRAMI (animowany/komedia)
od 10.11 do 13.11 oraz 15.11 i 16.11 - godz. 16:00; 14.11 – godz. 15:00

LISTY DO M. 3 (komedia/romantyczny)
od 10.11 do 13.11 oraz 15.11 i 16.11 - godz. 18:00, 20:00; 14.11 – godz. 
17:00, 20:30 

PRZEŻYĆ: METODA HOUELLEBECQA (dokument)
14.11 - godz. 19:00

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

LISTY DO M. 3 (komedia/romantyczny)
od 10.11 do 16.11: (2D) – godz. 10:40, 11:30, 13:00, 13:50, 14:40, 15:20, 
16:10, 17:00, 17:40, 18:30, 19:20, 20:00, 20:50, 21:40, 22:20

MOTHER (horror)
10.11 oraz od 13.11 do 16.11: (2D NAP) – godz. 15:00, 19:50, 22:20; 11.11 
i 12.11 – godz. 15:00 i 20:45

SUBURBICON (komedia/kryminał)
10.11 oraz od 13.11 do 16.11: (2D NAP) – godz. 14:20, 18:50, 21:10; 11.11 
i 12.11 – godz. 14:20, 18:50, 22:10

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

ACH! ODESSA – MAMA...
10.11 – godz. 18:00, 12.11 – godz. 17:00

OD WIOSNY DO ZIMY (dla dzieci)
12.11 – godz. 12:00

TANCERZ MECENASA KRAYKOWSKIEGO
14.11 i 16.11 – godz. 19:00

POLSKI TEATR TAŃCA (Tryptyk choreograficzny 
Pawła Malickiego. Spektakl Teatru Tańca z Poznania)
15.11 – godz. 19:00

M

KRZYŻÓWKA
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