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W trudniejszych przypadkach 
dzieci były wysyłane do 

szpitala w Zielonej Górze, a teraz 
odpowiednią opiekę możemy 
zapewnić na miejscu.
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Jolanta Dankiewicz
prezes Szpitala na Wyspie
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Ta kampania wyborcza jest 
po prostu nudna jak fl aki 
z olejem. Nic się nie dzie-
je. Do wyborów zostały 
dwa tygodnie, a wydaje się, 
że będą one przeprowadzo-
ne gdzieś przynajmniej za 
rok. Kandydatów „pełno, 
a jakoby nikogo nie było”.
Kandydaci ograniczyli się 
na razie do rozwieszenia 
swoich plakatów, zawiesze-
nia nielicznych bannerów 
i wydrukowania ulotek. 
Zrobili sobie ładne zdję-
cia, pochwalili się rodzina-
mi, zwierzakami, wykształ-
ceniem i tzw. „dorobkiem”. 

Materiały wrzucili na face-
booka i liczą tzw. lajki, cie-
sząc się, że przybyło czte-
ry polubienia i jedno udo-
stępnienie. Niektórzy cho-
dzą po domach i rozpra-
wiają z sąsiadami o porząd-
kach, które trzeba zrobić 
w ratuszu i urzędzie gmi-
ny, kogo zwolnić, kogo na-
tychmiast wywalić „na zbi-
ty pysk”, a kogo zatrud-
nić. Inni zapewniają dać 
„większe środki” na sport, 
inni „większą pomoc” dla 
potrzebujących. Ogólnie 
wszyscy chcą mieszkań-
com nieba przychylić i za-

pewniają, że wiedzą jak to 
zrobić. Przekonują, że wy-
starczy jedynie wziąć się 
do roboty i pogonić do niej 
tych „nierobów, urzędni-
ków”.

Asem w rękawie ma 
być to, że wszyscy chcą, 
żeby było „dobrze” a nie-
którzy nawet, żeby było 
„lepiej”. Niestety, nic z te-
go nie wynika, bo przecież 
wszyscy chcą, żeby było 
„dobrze”. W tej trosce o to, 
żeby tak było, wszyscy po-
stanowili być mili i sympa-
tyczni. Po co? Żeby przy-
padkiem nikt sobie o nich 

nie pomyślał, że są choć 
trochę emocjonalni i ma-
ją śmiałe wizje, które chcą 
z determinacją realizować. 

Brakuje jak nic kogoś, 
kto przyszedłby z czarną 
teczką, jak to swojego cza-
su zrobił kandydat na pre-
zydenta Polski Stanisław 
Tymiński, i rzucił w prze-
strzeń publiczną jakikol-
wiek temat, który rozpalił-
by do czerwoności emocje 
mieszkańców. 

„Jedźmy, nikt nie wo-
ła” - chciałoby się powie-
dzieć.

Paweł Skrzypczyński

Straszliwa nuda kampanii 
wyborczej
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ŻARY Nowy sprzęt w Szpitalu na Wyspie

Poziom wyższy 
niż standardy
W tym roku 
na Oddział 
Noworodkowy 
żarskiego Szpitala 
Na Wyspie trafi 
najnowocześniejszy 
sprzęt medyczny 
o łącznej wartości 
około 800 tysięcy 
złotych. To dar 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
Cześć tych urządzeń 
już pracuje na 
oddziale.

- Z myślą o noworodkach, w ze-
szłym roku wystąpiliśmy z wnio-
skiem do Fundacji WOŚP o zaopa-
trzenie naszego oddziału w sprzęt 
medyczny - mówi prezes szpitala Jo-
lanta Dankiewicz. - To co otrzyma-
liśmy, wyposaża nam oddział kom-
pletnie.

Już w maju do szpitala tra-
fił aparat do nieinwazyjnego wspo-
magania oddychania noworodka. 
We wrześniu trzy stanowiska do 
resuscytacji, trzy kardiomonitory, 
cztery nawilżacze, inkubator trans-
portowy Atom i aparat Ncpap.

W ramach 26. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy do żarskiego szpitala trafiły dwa 
kardiomonitory, dwa pulsoksyme-
try, dwa inkubatory zamknięte, lam-
py do fototerapii, aparat do pomiaru 
bilirubiny. Jeszcze w tym roku szpi-
tal otrzyma aparat USG, dwie wagi 
elektroniczne, cztery pompy objęto-
ściowe i cztery strzykawkowe.

Trzeba pamiętać, że Fundacja 
WOŚP dba o to, aby zakupowany 
przez nią sprzęt medyczny był naj-
nowszej generacji i najlepszej jako-
ści.

Oczywiście, do tej pory wy-
posażenie oddziału było zgodne  
z wymogami i spełniało zalecenia 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Teraz po prostu opieka nad nowo-
rodkiem będzie jeszcze lepsza.

Dla przykładu, nowe stanowi-
ska do resuscytacji są wyposażone 
choćby w wagę, a dzięki temu nie ma 
potrzeby przenoszenia noworodka 
do zważenia w inne miejsce i naraża-

nia go na stres i niekorzystne warun-
ki zewnętrzne. Posiadają także spe-
cjalne lampy ogrzewające stanowi-
sko, kardiomonitor i inne urządzenia  
pomiarowe. To nie tylko uspraw-
nia pracę personelowi oddziału, ale 
przede wszystkim poprawia komfort 
i bezpieczeństwo dziecka już od mo-
mentu narodzin. Tego typu uspraw-
nień i nowinek jest sporo.

- Sprzęt, który posiadamy, nie 
jest nawet wymagany przez NFZ na 
tym poziomie referencyjnym, ale 
dzięki niemu możemy tu przyjmo-
wać porody pacjentek nawet w oko-
licach 34. tygodnia ciąży nie odsy-
łając rodzącej pacjentki  - mówi Jo-
lanta Dankiewicz. Taka ciężarna po-
winna trafić do szpitala o co naj-
mniej drugim lub wyższym pozio-

mie referencyjnym, czyli najbliżej 
do Zielonej Góry.

Do tej pory noworodek był 
przenoszony na badania do pracow-
ni USG, lub gdy jego stan zdrowia 
na to nie pozwalał, aparat do badań 
przewożony był na oddział. Teraz 
wszystkie badania będą wykonywa-
ne na miejscu. Szybciej, jeszcze le-
piej i bezpieczniej.

Jak podkreśla prezes Dankie-
wicz, zakup sprzętu za około 800 
tys. złotych byłby dla szpitala bar-
dzo dużym wydatkiem, tym bardziej 
więc wszyscy cieszą się, że Funda-
cja WOŚP pozytywnie ustosunko-
wała się do prośby o pomoc w tym 
zakresie.

- Porodów przyjmujemy du-
żo, we wrześniu było ich 94 i przy 

Jakub Czwojda, ordynator Oddziału 
Noworodkowego
- Uważam, że w tej chwili oddział jest wypo-
sażony tak, jakbym sobie tego życzył. Speł-
nia wysokie wymagania standardów XXI 
wieku. Wyposażenie dotyczy między inny-
mi transportu noworodka, który wymaga  
naszej pomocy, z sali cięć cesarskich, bądź 
też z sali porodowej, tak aby podczas trans-
portu nie przerywać pomocy udzielanej 
dziecku. Jest możliwość zapewnienia no-
worodkowi komfortu cieplnego, stałego 
podawania leków - jeśli tego wymaga - oraz 
wspomagania oddechowego.

Trudno powiedzieć, czy jest to wypo-

sażenie ponadstandardowe. Te standardy 
cały czas systematycznie się podwyższają. 
Myślę, że teraz realizujemy taki standard, 
który często funkcjonuje tylko w teorii, a ja 
się cieszę, że w naszym szpitalu działa to  
w praktyce.

Jeżeli chodzi o sprzęt, który zapewnia 
nam prawidłowe funkcjonowanie oddziału, 
to jesteśmy w pełni zabezpieczeni. Pod tym 
względem niczego nam nie brakuje. Mamy 
nowoczesne lampy do fototerapii, urządze-
nie do nieinwazyjnego pomiaru poziomu  
bilirubiny przez skórę, nowoczesne inku-
batory. Jedyne, z czym moglibyśmy się bo-
rykać w przypadku znacznie zwiększonej 

liczby porodów, to - co też jest problemem  
w skali całego kraju - brak dodatkowych 
pracowników na oddziale. Musielibyśmy po-
zyskiwać zarówno pielęgniarki, jak i lekarzy.

Każda pacjentka, która do nas trafi, 
może mieć pewność, że od momentu prze-
kroczenia progu szpitala do momentu wyj-
ścia, będzie traktowana według najwyż-
szych standardów.

Cieszę się z każdego urządzenia, któ-
re otrzymaliśmy. W tej chwili, biorąc pod 
uwagę stopień referencyjności naszego od-
działu, to jesteśmy wyposażeni na tyle, że  
o sprzęt medyczny nie musimy się martwić  
i możemy zająć się po prostu pracą.

fot. Andrzej Buczyński
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tej liczbie zawsze może się urodzić 
noworodek, który będzie wymagał 
dodatkowej interwencji medycz-
nej - mówi Jolanta Dankiewicz.  
- W trudniejszych przypadkach 
dzieci były wysyłane do szpitala  
w Zielonej Górze, a teraz w większo-
ści przypadków odpowiednią opiekę 
możemy zapewnić na miejscu.

Nie tylko jeden oddział
Szpital na Wyspie stara się na  
bieżąco i w miarę możliwości uno-
wocześniać sprzęt, jaki służy pa-
cjentom na poszczególnych od-
działach.

- Wyposażyliśmy właśnie re-
habilitację w zupełnie nowe urzą-
dzenia za 70 tys. złotych, kupuje-
my aparat USG, respirator na Od-
dział Intensywnej Terapii, piłę do 
amputacji, ramię do laparoskopu, 
nóż harmoniczny, który pozwo-
li usprawnić operacje laparosko-
we, dwa kardiomonitory z możli-
wością pomiaru ciśnienia metodą 
krwawą (bardzo dokładne badanie 
stosowane u pacjentów na OIT), 
aparaty KTG do badania tętna pło-
du z możliwością niezależnego 
pomiaru tętna płodu i tętna mat-
ki - wylicza Jolanta Dankiewicz. - 
Tworzymy specyfikacje przetargo-
we i chcemy aby to wszystko trafi-
ło do szpitala jeszcze w tym roku.

Część sprzętu trafiła do szpi-
tala w pierwszym półroczu, na 
przykład na salę operacyjną gine-
kologiczną. Poza tym szpital za-

kupił nową karetkę, na co powiat 
przekazał 250 tys. złotych. Wypo-
sażenie karetki warte 140 tys. szpi-
tal zakupił z własnych środków. 
Stary i wysłużony ambulans miał 
na liczniku ponad milion kilome-
trów!

- Kiedy ten samochód wy-
jeżdżał z pacjentem w dłuższą tra-
sę - do Poznania, czy Szczecina, 
obawiałam się, czy w ogóle jesz-
cze wróci - mówi prezes szpitala. 
- W tym roku kupiliśmy też drugą, 
wprawdzie nie nową, ale kilkulet-
nią karetkę.

W bieżącym roku, dzię-
ki Fundacji, środkom własnym 
i powiatowym Szpital Na Wy-
spie wzbogacił się o różnego typu 
sprzęt wartości około 2 milionów 
złotych. Trzeba jednak cały czas 
myśleć o przyszłości. Urządze-
nia codziennie są eksploatowane 
i ich żywotność jest ograniczona. 
Nawet najnowocześniejszy aparat 
USG nie będzie służył wiecznie,  
a i same metody leczenia i diagno-
styki są z roku na rok coraz bar-
dziej zaawansowane.

- W planach na przyszły rok 
mamy już między innymi zakup 
dwóch respiratorów i sztucznej 
nerki na Oddział Intensywnej Te-
rapii - mówi Jolanta Dankiewicz. 
- Nowy technologicznie sprzęt jest 
szpitalowi i przede wszystkim pa-
cjentom wręcz nieodzowny.

Andrzej Buczyński Dzięki sprzętowi z Fundacji WOŚP noworodki w Żarach mają jeszcze lepszą opiekę fot. Andrzej Buczyński

REKLAMA REKLAMA
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REGION II Otwarte Mistrzostwa KPP dla OSP

Ochotnicy ze Złotnika 
znów najlepsi
W Przewozie 
zorganizowano drugą 
edycję Otwartych 
Mistrzostw  
w Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy 
dla jednostek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych.

Po raz drugi bezkonkurencyj-
ną okazała się reprezentacja OSP 
Złotnik, która rok temu również 
zajęła pierwsze miejsce.

Mistrzostwa, to nie tylko 
zmagania konkursowe, ale i szko-
lenia, podczas których strażacy 
mają możliwość zapoznania się 
z procedurami i działaniami, ja-
kie należy podjąć w czasem - wy-
daje się - zupełnie nieprawdopo-
dobnych sytuacjach. Jednak życie 
pokazuje, że każdy, nawet najbar-
dziej nieoczekiwany scenariusz 
może zdarzyć się naprawdę. Le-
piej być przygotowanym na każ-
dą ewentualność.

Pomysłodawczynią i głów-
nym motorem napędowym całego 
przedsięwzięcia jest Emilia Pień-
ko. Wsparcia udzieliła między in-
nymi żarska Komenda Powiato-

wa Państwowej Straży Pożarnej  
i OSP Przewóz. 

- Mieliśmy jeden dzień 
szkoleniowy, podczas którego 
poruszaliśmy zagadnienia, jakie 
mogą wystąpić podczas zawo-
dów, a dodatkowo inne tematy,  
z jakimi mogą się spotkać straża-
cy na co dzień, takie jak na przy-
kład zatrzymanie krążenia u stra-
żaka podczas pożaru, czy zdarze-
nia masowe z użyciem małych sił 
i środków - mówi Emilia Pieńko. 
- Chodziło nam o przećwiczenie 
dość ekstremalnych warunków 
działań, z którymi strażacy do-
brze sobie poradzili.

Nauka i ćwiczenia są bar-
dzo ważne, ponieważ od tego za-
leży niejednokrotnie ludzkie ży-
cie. Ochotnicze Straże Pożarne 
włączone do krajowego systemu 
kierowane są na miejsca zdarzeń 
tak samo, jak jednostki zawodo-
we. Umiejętności  poszczegól-
nych strażaków są naprawdę na 
wysokim poziomie, ale każdej sy-
tuacji nie da się przewidzieć. 

Drugie miejsce, zaraz za 
OSP Złotnik, zajęła jednostka OSP 
Niwica, trzecie - OSP Racula.

Andrzej Buczyński

Przeszkoleni strażacy potrafią ratować ludzkie 
życie fot. Marcin Mondorowicz

Działania jednostek OSP to nie tylko gaszenie po-
żarów fot. Marcin Mondorowicz

Symulacje róznych scenariuszy pozwalają przygotowa się na 
zuepłnie nieoczekiwane zdarzenia fot. Marcin Mondorowicz

Uczestnicy dwudniowych mistrzostw w Przewozie fot. Marcin Mondorowicz
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Z dr. Rafałem Szymczakiem 
nie tylko o współpracy 
miast rozmawia Paweł 
Skrzypczyński

Otrzymał pan kolejne odznaczenie
- Tak, w 20. roku mojej pracy nauczyciel-
skiej, 12 października odbiorę w Gorzowie 
Wielkopolskim Medal Komisji Edukacji 
Narodowej.

Podkreślam celowo, że kolejne 
odznaczenie, bo to nie pierwsze
- To prawda. Wcześniej, otrzymałem Brą-
zowy Krzyż Zasługi RP oraz Brązowy Me-
dal za Zasługi dla Obronności Kraju. By-
ła także nagroda Lubuskiego Kuratora 
Oświaty, oraz nagrody Starosty Żagańskie-
go. To były wyróżnienia za moją pracę dy-
daktyczną, sukcesy moich uczniów w kon-
kursach i olimpiadach przedmiotowych, 
wkład w organizację konkursów i imprez 
patriotycznych oraz moją działalność spo-
łeczną.

Pracuje pan w Żaganiu, ale jest pan 
aktywny w Żarach i w Żaganiu
- Jestem nauczycielem w żagańskim Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Stefana Ba-
nacha. To szkoła, którą ukończyła moja 
mama, bo w zasadzie większość mojej ro-
dziny związana jest od 1945 r. z tym mia-
stem. Ja jednak od ponad 40 lat związany 
jestem przede wszystkim z Żarami, choć 
z oczywistych względów żagańskie środo-
wisko jest mi również bliskie. 

Czy jest możliwe żeby Żagań i Żary 
lepiej ze sobą współpracowały?
- Widzę tu wiele niewykorzystanych szans. 
Choćby w kwestii komunikacji miejskiej. 
Co prawda realizowany jest wspólny pro-
jekt, w wyniku którego powstanie tzw. cen-
trum przesiadkowe przy Ułańskiej i wiaty 
przystankowe w ramach ZIT, ale ma się to 

nijak np. do projektu w Nowej Soli. Tam 
zakupiono 23 nowoczesne niskopodwozio-
we autobusy i zbudowano centrum prze-
siadkowe z prawdziwego zdarzenia, gdzie 
podróżni mogą się wygodnie przesiąść 
z kolei do autobusów. Przy okazji zago-
spodarowano pomieszczenia nowosolskie-
go dworca kolejowego. U nas projekt był 
o wiele mniej ambitny, choć nie można po-
wiedzieć, że tani. 

Co jeszcze?
- Mało także wiemy o sobie. Umarła idea 
wspólnego organizowania majówki, nie 
ma konkursów międzymiastowych, a szko-
da, bo np. moi uczniowie są bezkonkuren-
cyjni w konkursach organizowanych przez 
żagańskie Muzeum Obozów Jenieckich – 
tak po prawdzie nie mają, z kim rywali-
zować, bo konkurs jest tylko dla uczniów 
z powiatu żagańskiego. A szkoda, bo dzieje 
żagańskich obozów jenieckich to fascynu-

jąca historia, znana na całym świecie. 
Nasze oba miasta mają ogromny po-

tencjał turystyczny, który osobno nie ma 
takiej siły jak synergia – połączenie sił. 
Cieszy mnie ogromnie, że my regionali-
ści i organizacje turystyczne z Żar i Żaga-
nia współpracujemy ze sobą, ale warto by 
tę współpracę przenieść na wyższy poziom 
działań rzeczywiście i mocno integrują-
cych nasze miasta.

W tym roku nie było Loko Pikniku, 
chociaż impreza cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Dlaczego?
- W zeszłym roku Stowarzyszenie Miło-
śników Kolei Ok1, którego jestem sekre-
tarzem, wraz z PTTK Powiatu Żarskiego 
we współpracy z żarskim Urzędem Miej-
skim zorganizowało 5. Loko-Piknik na żar-
skim dworcu. Wcześniejsze edycje odbyły 
się na żagańskim dworcu. Celem nasze-
go stowarzyszenia jest integrowanie żar-
skiej i żagańskiej społeczności miłośników 
kolei oraz promocja tego środka transpor-
tu w regionie. Zależało nam na rozwijaniu 
turystyki kolejowej, dzięki czemu przyjeż-
dżały do nas zabytkowe pociągi z turysta-
mi krajowymi i zagranicznymi. Jednak rok 
wyborczy, to czas, gdy wielu polityków lo-
kalnych z chęcią podpięłoby się pod akcję, 
natomiast organizacja takiej imprezy to du-
ży wysiłek ze strony naszych członków, 
którzy działają społecznie, bez jakiegokol-
wiek wynagrodzenia. Rozmawiamy jednak 
o nowej edycji imprezy w przyszłym roku 
we współpracy z jednym z aktywnie dzia-
łających w naszym regionie stowarzysze-
niem. 

W Żarach działa pan od początku 
przy organizacji dorocznego 
Jarmarku Miodu i Wina
- No cóż, jak się rzuciło przed laty pomysł, 
to trzeba to ciągnąć. Ja nie rzucam słów 
na wiatr, dotrzymuję słowa i łatwo się nie 

poddaję. Cieszę się, że impreza weszła na 
stałe do kalendarza imprez miejskich inte-
grując środowisko pszczelarskie i miasto 
z podżarskimi wsiami. 

Wiem, że z reguły nie odmawia pan, 
jeżeli proszą pana o wsparcie przy 
różnych akcjach
- Edukacja regionalna to moja misja, a jak 
chodzi o misję do wykonania, to nie może 
być odmowy. Wiele satysfakcji przynosi mi 
obserwowanie, jak zwiększa się wiedza na 
temat Żar i regionu wśród dzieci i młodzie-
ży. Widzę to podczas pracy w jury Kon-
kursu Wiedzy o Mieście w SP2. Podczas 
pracy w Żarskim Domu Kultury spotykam 
się z kolei z seniorami, którzy również są 
zainteresowani dziejami naszego regionu. 
Razem poznajemy historię podczas wycie-
czek. A najbliższa, otwarta dla wszystkich, 
którą organizuję we współpracy z Funda-
cją Żar Serca pod hasłem „Może Zatorze - 
dżuma, rozrywka, przemysł - burzliwa hi-
storia Szyborsic” odbędzie się w najbliższą 
niedzielę, 7 października – start o godzinie 
17:00 spod żarskiego ratusza. 

Dzięki swojej aktywności, 
przyczynia się pan do tego, że wielu 
mieszkańców zaczęło odkrywać na 
nowo lokalną historię
- Niezmiernie się cieszę z ogromnego wzro-
stu zainteresowania historią naszego mia-
sta i regionu. Gdy byłem dzieckiem niemal 
nie było materiałów służących poznawaniu 
historii lokalnej. Te, które były dostępne, 
przesiąknięte były ideologią wypaczającą 
dzieje. Dopiero publikacja, ćwierć wieku 
temu, żarskiej monografii prof. Tomasza 
Jaworskiego, odmieniła tę sytuację. Z te-
go powodu, mimo, że ukończyłem z bar-
dzo dobrymi wynikami żarskie Technikum 
Chemiczne, zdecydowałem się na studia 
historyczne, a profesor Jaworski był pro-
motorem mojej pracy doktorskiej.

Przenieść współpracę na wyższy poziom

Dr Rafał Szymczak przekonuje, że współpra-
ca obu miast mogłaby być lepsza fot.nadesłane

ŻARY Już po raz 
7. rusza akcja 
„Światełko 
Pamięci”, 
polegająca na 
zbiórce zniczy 
i świec, które  
1 listopada 
zapłoną na 
polskich 
nekropoliach we 
Lwowie
Akcja ma na celu utrwa-
lenie pamięci o Zawsze 
Wiernym Mieście i na-
szych rodakach, Polakach, 
których duża część zginę-
ła walcząc o polski Lwów. 
Organizatorem jest Kre-
sowe Towarzystwo Tu-
rystyczno-Krajoznawcze 

im. Orląt Lwowskich oraz 
Klub Tarnopolan Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Płd.-Wsch. w Ża-
rach. 

- Liczymy, że i w tym 
roku przyłączą się Państwo 
do tej ważnej inicjatywy, 
a dzięki temu będzie to na-

sza wspólna lekcja historii, 
patriotyzmu i wychowa-
nia obywatelskiego. Ser-
decznie zachęcamy, by ak-
cją zainteresować również 
swoich bliskich, rodzinę, 
przyjaciół, zakład pracy - 
tłumaczy Krzysztof Kopo-
ciński, jeden z organiza-

torów i lekarz ze szpitala 
wojskowego. 

Krzysztof Kopociń-
ski zachęca również na-
uczycieli i dyrektorów, by 
w swojej szkole wyszli 
z inicjatywą organizacji ta-
kiej zbiórki wśród dzieci, 
młodzieży a nawet rodzi-

ców, ponieważ w ten wła-
śnie sposób prócz poczucia 
solidarności uczą wartości 
największych: szacunku, 
patriotyzmu i wspólnoty.

W tym roku zbiórka 
odbywać będzie się troszkę 
inaczej. Od osób indywidu-
alnych znicze przyjmowa-

ne będą do 24 października 
w godz.7:00-14:30 w ga-
binetach okulistycznych 
w 105 Kresowym Szpita-
lu Wojskowym w Żarach, 
przy ul. Domańskiego 2. 
Zaś wszelkie grupy zor-
ganizowane, bądź przed-
stawiciele takich grup 
m.in. szkół, firm, instytu-
cji, jednostek wojskowych, 
są oficjalnie zaprosze-
ni w godz.10:00-14:00 do 
Muzeum Kresowego przy 
ul. Bohaterów Getta 22 B 
w Żarach, gdzie czekać bę-
dą organizatorzy. W mu-
zeum będzie również czas 
na pamiątkowe fotografie. 

Organizatorzy ser-
decznie zapraszają do włą-
czenia się w tę ważną ini-
cjatywę. PAS

Zbierajmy znicze dla Lwowa

fot.nadesłane
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ŻAGAŃ  
W pancernej 
stolicy Polski, 
dobiega końca 
Centralny Zlot 
Klas Wojskowych 
Żagań-18. To już 
czwarta edycja 
projektu, w której 
uczniowie 
rywalizują 
o miano 
najlepszej klasy 
mundurowej 
o profilu 
wojskowym 
w naszym kraju.
Przez sześć pierwszych dni 
października ponad pół ty-
siąca młodych ludzi uczą-
cych się w 16 klasach mun-
durowych i reprezentują-
cych wszystkie wojewódz-
twa, konkuruje o miano 
najlepszych z najlepszych. 
W czasie uroczystości 
otwarcia Centralnego Zlo-
tu Klas Mundurowych, na 
wspólnym apelu w obec-
ności kompanii honorowej 
wystawionej przez 11 ba-
talion dowodzenia, stanę-
li uczniowie i nauczycie-
le klas mundurowych oraz 
organizatorzy i instruktorzy 
z jednostek wojskowych 
Czarnej Dywizji.

- Celem zlotu jest 
między innymi populary-
zowanie wśród młodzieży 
historii i tradycji dziejów 
oręża polskiego, ale rów-
nież współczesnego wize-
runku Wojska Polskiego 
i jego roli dla bezpieczeń-
stwa Polski - mówił pod-
czas inauguracji tego szko-
leniowego przedsięwzięcia 
generał dywizji Stanisław 

Czosnek, dowódca 11LD-
KPanc. 

Piosenką 
i marszobiegiem
W czasie rywalizacji 
uczniowie muszą wyka-
zać się wiedzą teoretycz-
ną na temat historii i współ-
czesności wojsk pancer-
nych, ale również umie-
jętnościami praktycznymi 
podczas manewrów sporto-
wo – obronnych i szkolenia 
ogniowego oraz konkur-
su musztry i piosenki mar-
szowej. 

Największe chyba 
emocje, niezmiennie już od 
pierwszej edycji zlotu bu-
dzi ośmiokilometrowa trasa 
marszobiegu. Samo poko-
nanie tego dystansu to jed-
no, zaś drugie – to konku-
rencje, które podczas wy-
znaczonego do pokonania 
dystansu należy wykonać 
jak najszybciej i najbar-

dziej poprawnie. 
Każda z drużyn re-

alizuje pięć zadań, wśród 
których wyróżnić należy 
choćby ewakuacja ranne-
go na odcinku 30 metrów, 
czy rzut grantem ćwiczeb-
nym. O wyniku drużyny 
stanowi również czas osią-
gnięty podczas przepycha-
nia kilkutonowego pojazdu 
na wyznaczonej odległości, 
a także przenoszenie cięż-
kich, bo dwudziestopięcio-
kilogramowych skrzynek 
z amunicją. 

Zmęczeni biegiem 
zawodnicy muszą również 
uspokoić oddech i wyka-
zać się hartem oraz umie-
jętnością skupienia i wyko-
nać strzelanie z broni pneu-
matycznej.

Po popołudniu zaś, 
jak każdego poprzedniego 
dnia, na uczestników zlotu 
czekają występy artystycz-
ne i wspólne spotkania.

Nieprzypadkowe 
miejsce
Miejsce Zlotu nie zostało 
wybrane przypadkowo. 11. 
Lubuska Dywizja Kawalerii 
Pancernej im. Króla Jana III 
Sobieskiego, to przodujący 
związek taktyczny w naszym 
kraju, jedyny o strukturze 
pancernej. Uczniowie mie-
li szansę zapoznać się, m.in. 
z czołgiem Leopard 2A4, ko-

łowym transporterem opan-
cerzonym KTO Rosomak, 
czy 122 mm wyrzutnia WR-
40 Langusta i armatohaubica 
152 mm „Dana”. 

Organizowane rok-
rocznie w Ośrodku Szkole-
nia Poligonowego Wojsk Lą-
dowych w Żaganiu przedsię-
wzięcie organizowane jest 
przez Departament Edukacji, 
Kultury i Dziedzictwa Mini-

sterstwa Obrony Narodowej 
oraz Dowództwo General-
ne Rodzajów Sił Zbrojnych, 
a realizowany jest przez 11. 
Lubuską Dywizję Kawalerii 
Pancernej (11LDKPanc), 23 
Śląski pułk artylerii oraz jed-
nostki wspierające poszcze-
gólne zagadnienia Zlotu.

por. Krzysztof Gonera,  
PAS

Zlot klas wojskowych

Podczas uroczystego otwarcia nie mogło zabraknąć orkiestry fot.11LDKPanc st.chor. Rafał Mniedło

Sprawdzamy swoje możliwości fot.11LDKPanc st.chor. Rafał Mniedło

Rywalizujemy, ale i bawimy się dobrze fot.11LDKPanc st.chor. Rafał MniedłoW dobrej kondycji, w dobrych nastrojach fot.11LDKPanc st.chor. Rafał Mniedło
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REKLAMA

ŻARY Z Krzysztofem Tugą, 
prezesem stowarzyszenia 
Forum Samorządowe 
Miast i Gmin Powiatu 
Żarskiego, szefem 
Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Żarach, 
o starcie w wyborach 
samorządowych, rozmawia 
Paweł Skrzypczyński

Panie prezesie, stowarzyszenie po 
raz kolejny startuje w wyborach. 
Macie od wielu lat ambicje 
polityczne
- Stowarzyszenie nie powstała dla ambi-
cji politycznych, ale dlatego, żeby w na-
szych małych ojczyznach - gminach, mia-
stach, powiatach, móc podejmować decy-
zje. Nie chcemy, żeby te decyzje płynęły 
gdzieś z góry. Chcemy, żeby nasi miesz-
kańcy, członkowie i sympatycy uczestni-
czyli w tych decyzjach.

A liczba członków stowarzyszenia 
jest duża? 
- Liczba członków utrzymuje się na podob-
nym poziomie. Jest ich przeszło stu. Naj-
więcej było 140, a teraz jest 110. Mamy też 
wielu sympatyków. Umożliwiamy też star-
towanie z naszych list wyborczych człon-

kom innych stowarzyszeń, działających na 
terenie powiatu. 

Obsadzacie sporo list. Macie wielu 
chętnych. Patrząc na arytmetykę 
wyborczą, możecie chyba liczyć na 
niezły wynik? 
- Od wielu lat wystawiamy w wyborach 
kandydatów w powiecie i wszystkich miej-
scowościach. W obecnej kadencji mamy 
31 radnych, miejskich, gminnych i powia-

towych. Mamy też dwóch burmistrzów, 
w Jasieniu i w Żarach. Mamy też wójta, 
który co prawda startuje z własnego komi-
tetu, ale Michał Morżak z Lipinek Łużyc-
kich jest członkiem stowarzyszenia, który 
współpracuje z nami od początku. 

Ten stan zamierzacie w tych 
wyborach utrzymać? A kto jest dla 
Was największym konkurentem? 
Kogo się obawiacie? 

- My nie konkurujemy z innymi ugrupo-
waniami politycznymi i stowarzyszenia-
mi, tylko chcemy wystawić dobrą repre-
zentację. To są w większości sprawdzeni 
ludzie, którzy od lat pełnią swoje funkcje. 
Są to również ludzie młodzi, których nale-
ży włączyć do współrządzenia. 

Pan też startuje w tych wyborach? 
Do Rady Powiatu? 
- Dziwne byłoby, że jako szef stowarzysze-
nia, nie startowałbym w wyborach. Uwa-
żam, że nie tylko radni, burmistrzowie 
i wójtowie, to są samorządowcy. Uważam, 
że wszyscy ludzie, którzy działają na tere-
nie miasta czy powiatu w organizacjach, 
stowarzyszeniach, firmach współpracują-
cych, są to ludzie, którym na sercu leży sa-
morządność. Ja też chciałbym swoją ce-
giełkę do listy powiatowej dołożyć. Nie 
mam natomiast planów kandydowania do 
stanowisk. Uważam, że w tym miejscu, 
gdzie jestem obecnie, dobrze wypełniam 
swoje obowiązki.

Ma pan jakieś konkretne cele, które 
chciałby zrealizować? 
- Myślę, że mogę być pomocny w spra-
wach nieruchomości, związanych z ryn-
kiem nieruchomości, drogami. Myślę, że 
moje doświadczenie zawodowe służyłoby 
Radzie Powiatu.

Prezes nie chce stanowisk

Krzysztof Tuga zapewnia, że potrafi pogodzić stanowisko szefa Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej z funkcją radnego powiatowego fot.Paweł Skrzypczyński
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POWIAT ŻARSKI 
Policjanci 
żarskiego ruchu 
drogowego 
wspomagani 
przez 
krośnieńską 
drogówkę oraz 
policjantów 
z Sekcji 
Zabezpieczenia 
Autostrady 
z KWP 
w Gorzowie Wlkp. 
przeprowadzili 
działania 
kontrolno- 
profilaktyczne 
pn. „Trójkąt 
Bezpieczeństwa”. 
Akcja 
realizowana była 
na odcinkach 
dróg, na których 
dochodzi 
najczęściej 
do zdarzeń 
drogowych.

Akcja była prowadzona 
na drogach: Lubsko-No-
wogród Bobrzański, Ża-
ry-Nowogród Bobrzań-
ski oraz Żary-Trzebiel. 
To na tych trasach w po-

wiecie żarskim najczę-
ściej dochodzi do wy-
padków. Policjanci ruchu  
drogowego w kilku punk-
tach kaskadowo kontro-
lowali prędkość, trzeź-
wość, stan techniczny po-
jazdów, ujawniali wykro-
czenia popełniane przez 
kierujących, sprawdzali 
 czy w prawidłowy spo-
sób przewożone są dzie-
ci oraz, czy piesi poza ob-
szarem zabudowanym po 
zmierzchu poruszają się 
po drodze z widocznymi 
elementami odblaskowy-
mi. Podczas akcji funkcjo-
nariusze ujawnili 24 przy-
padki przekroczenia pręd-
kości, a dwóm kierującym 
zatrzymali prawo jazdy za 
drastyczne przekroczenia 
w terenie zabudowanym. 

- Akcja będzie reali-
zowana cyklicznie, rów-
nież na terenie innych po-
wiatów województwa lu-
buskiego. Jej celem jest 
poprawa bezpieczeństwa 
na drogach oraz propa-
gowanie bezpiecznych 
zachowań kierowców - 
kształtowanie tzw. „Bez-
piecznego uczestnika ru-
chu drogowego” - infor-
muje kom. Aneta Bere-
stecka, oficer prasowy 
KPP w Żarach. PAS

Trójkąt Bezpieczeństwa

Funkcjonariusze kaskadowo kontrolowali prędkość oraz stosowanie się kierujących do przepisów ruchu drogowego. Wszyst-
ko po to, aby poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach fot.KPP Żary

REGION  
Od 1 października 
zmieniły się przepisy 
ustawy „Prawo 
o ruchu drogowym” 
dotyczące pojazdów 
zarejestrowanych 
w Polsce oraz 
ich kontroli. 
Każdy kierowca 
ma obowiązek 
posiadania przy 
sobie i okazania 
na żądanie tylko 
i wyłącznie prawa 
jazdy.

Kierujący pojazdami nie mają już 

obowiązku posiadania przy so-
bie dowodu rejestracyjnego oraz 
potwierdzenia zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC pojazdu. Każ-
dy kierowca ma za to obowiązek 
posiadania przy sobie i okazania 
na żądanie uprawnionego orga-
nu tylko i wyłącznie dokumentu 
stwierdzającego uprawnienie do 
kierowania pojazdem. Zmiany te 
dotyczą pojazdów zarejestrowa-
nych w Polsce.

Niektórzy kierowcy mają 
jednak wątpliwości i obawy, do-
tyczące kolizji drogowych, czyli 
wypadku, w którym nie ma zabi-
tych lub rannych. Czy nie pojawią 
się problemy w uzyskaniu nie-
zbędnych informacji o pojeździe 
oraz polisie OC? W tym miej-

scu należy przypomnieć o tym, 
że każdy kierowca zgodnie z art. 
44 ustawy „Prawo o ruchu dro-
gowym” w razie uczestniczenia 
w wypadku drogowym jest obo-
wiązany:

- zatrzymać pojazd, nie po-
wodując przy tym zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego

- przedsięwziąć odpowied-
nie środki w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu w miejscu 
wypadku

- niezwłocznie usunąć po-
jazd z miejsca wypadku, aby nie 
powodował zagrożenia lub tamo-
wania ruchu, jeżeli nie ma zabite-
go lub rannego

- podać swoje dane perso-
nalne, dane personalne właści-

ciela lub posiadacza pojazdu oraz 
dane dotyczące zakładu ubezpie-
czeń, z którym zawarta jest umo-
wa obowiązkowego ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej, 
na żądanie osoby uczestniczącej 
w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabi-
ty lub ranny, kierujący pojazdem 
jest obowiązany ponadto:

- udzielić niezbędnej pomo-
cy ofiarom wypadku oraz wezwać 
zespół ratownictwa medycznego 
i Policję

- nie podejmować czynno-
ści, które mogłyby utrudnić usta-
lenie przebiegu wypadku

- pozostać na miejscu wy-
padku, a jeżeli wezwanie zespołu 
ratownictwa medycznego lub Po-

licji wymaga oddalenia się - nie-
zwłocznie powrócić na to miejsce.

W przypadku uczestnicze-
nia w kolizji drogowej (wypad-
ku, w którym nie ma zabitych lub 
rannych) kierujący pojazdami nie 
mają obowiązku wzywania Poli-
cji. Kierujący mogą poprzestać 
na spisaniu stosownego oświad-
czenia. 

W celu uzyskania niezbęd-
nych danych, a szczególnie infor-
macji dotyczących pojazdu oraz 
polisy OC należy za pośrednic-
twem strony internetowej Ubez-
pieczeniowego Funduszu Gwa-
rancyjnego wprowadzić numer 
rejestracyjny spisany z tablicy re-
jestracyjnej pojazdu lub nalepki 
kontrolnej (lub nr VIN). PAS

Można jechać bez dowodu  
i umowy ubezpieczenia OC
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GMINA ŻARY 
Ogień buchnął 
w niedzielny 
poranek. 
Dyżurny 
w komendzie 
Państwowej 
Straży Pożarnej 
natychmiast 
po otrzymaniu 
zgłoszenia wysłał 
do Bieniowa 
strażaków.
Na miejscu pojawili się tak-
że ochotnicy z OSP Bie-
niów, Złotnik i Lubani-
ce. Okazało się, że siły są 
niewystarczające. Do akcji 
skierowani zostali więc do-
datkowo ochotnicy z OSP 

Sieniawa Żarska i OSP Li-
pinki Łużyckie. Pożar uda-
ło się opanować.

Mieszkańcy mają 
jeszcze w pamięci wydarze-
nia sprzed dwóch lat. Wów-
czas we wsi krążył piroman. 
W budynkach gospodar-
czych i stodołach wybucha-
ły pożary. Mieszkańcy za-
wiązali straż obywatelską, 
głośno mówili, co zrobią 
z piromanem, jak wpadnie 
w ich ręce. Ten widocznie 
poszedł po rozum do gło-
wy, bo podpalenia ustały. 
W budynku mieszkały dwie 
rodziny. Na szczęście ma-
ją w okolicy Żar i na miej-
scu rodzinę, u której mogą 
mieszkać. Prawdopodob-
nie będą chcieli odbudo-

wać zniszczony dach i zro-
bić remont wnętrza budyn-
ku. Czas pokaże.

Pogorzelców wsparli 
gminni urzędnicy. Użyczy-
li świetlicę i miejsce po by-
łej przychodni, żeby można 
było tam złożyć przedmio-
ty i sprzęt wyniesiony z bu-
dynku. W urzędzie gminy 
zapewniają, że poszkodo-
wanym udzielą wszelkiej, 
możliwej pomocy.

Mieszkańcy Bienio-
wa już zapowiedzieli zbiór-
kę pieniędzy. Członkowie 
Rady Sołeckiej i Carita-
su mają chodzić w najbliż-
szą niedzielę od domu do 
domu z prośbą o wsparcie 
na rzecz poszkodowanych. 
PAS

Płonący dach

Ogień ogarnął dach budynku fot.KPSP ŻaryPożar został szybko opanowany, ale dach wymaga remontu fot.KPSP Żary

ŻARY Prokurator 
Rejonowy w Żarach 
skierował do sądu akt 
oskarżenia przeciwko 
33 letniemu mężczyźnie, 
który podczas interwencji 
policyjnej rzucił rowerem 
w bok radiowozu.

Do zdarzenia doszło 10 kwietnia. Po-
licjanci zatrzymali do kontroli jadą-
cego na rowerze mężczyznę. W trak-
cie kontroli mężczyzna zrobił się 
agresywny i wpadł w szał. W pew-
nym momencie rzucił rowerem w ra-
diowóz, powodując jego uszkodze-
nie. Na karoserii powstały wgnie-
cenia oraz zarysowania. Mało tego, 

mężczyzna zaczął znieważać funk-
cjonariuszy i grozić im śmiercią.Po-
licjanci przewieźli awanturnika na 
komendę i oddali sprawę w ręce pro-
kuratora. Straty, spowodowane rzu-
ceniem roweru w radiowóz, zostały 
wyceniono na kwotę ponad 6 tysię-
cy złotych na szkodę Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Gorzowie Wl-

kp. Oskarżony usłyszał też zarzut, że 
groził funkcjonariuszom policji po-
zbawieniem życia oraz znieważył ich 
słowami obraźliwymi podczas wyko-
nywania przez policjantów czynności 
służbowych.

Oskarżonemu grozi kara pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do  
5 lat. PAS

Rzucił rowerem w radiowóz, groził 
funkcjonariuszom śmiercią
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POWIAT ŻAGAŃSKI 
Dzień Seniora 
w powiecie 
żagańskim 
poświęcony 
był twórczości 
artystycznej 
emerytów. 
Na scenie Pałacu Książęcego wy-
stąpili słuchacze Uniwersytetu III 
Wieku z Iłowej, sekcja wokal-
na Związku Emerytów ze Szpro-
tawy oraz grupa wokalna Wrzo-
sy z Gozdnicy, której brawuro-
wy występ zachęcił zebranych do 
wspólnej zabawy i tańców. Senio-
rzy zaprezentowali swoją autor-
ska twórczość poetycką. Na za-
kończenie spotkania uczczono 
100- lecie odzyskania niepodle-
głości spontanicznym odśpiewa-
niem Ułanów i  Marszu Pierwszej 
Brygady. JM

Aktywni w złotej jesieni

ŻAGAŃ  Klub 
Sportowy 
Huragan 
Żagań był 
organizatorem 
I Rodzinnego 
Pikniku 
Rowerowego.
Młodzi adepci jazdy na ro-
werze ścigali się w różnych 
kategoriach wiekowych na 
ulicy Hebanowej w Starym 
Żaganiu. Dla dzieci przy-
gotowano wiele atrakcji: 
były dmuchańce, wata cu-
krowa, wioska indiańska 
i puszczanie baniek my-
dlanych. Całość imprezy 
uświetniła muzyka grana 
na żywo przez zespół Re-
lax. Na zakończenie pikni-
ku każdy uczestników wy-
ścigów brał udział w loso-
waniu, gdzie głównymi na-
grodami były rowery. JM

Rowerowy piknik na Hebanowej
My wiemy, jak się bawić fot. Jan Mazur

Chętnych do rywalizacji nie brakowało fot. Jan Mazur

Mocna trójka z przodu fot. Jan Mazur Dajemy z siebie wszystko fot. Jan Mazur

Trafię do celu fot. Jan Mazur
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Seniorze, 
zostałeś 
oszukany?
Seniorze, ktoś podszył się 
pod twojego sprzedawcę 
prądu, gazu, operatora 
telefonicznego? 
Dostałeś nakaz zapłaty  
z sądu? Zostałeś pozwany 
przez firmę, która 
wprowadziła cię w błąd?
Zadzwoń po darmową 
pomoc prawną 801 440 220 
lub 22 290 89 16.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów przypomina o prawach osób 
starszych.

- Wpływa do nas bardzo dużo skarg 
od konsumentów w podeszłym wieku lub 
ich rodzin. Te osoby są oszukiwane – ktoś 
podszywa się pod ich sprzedawcę prądu, 
zapraszane są na rzekomo bezpłatne ba-
dania, których wiarygodność jest wątpli-
wa. Cały czas odbywają się prezentacje 
drogich naczyń do gotowania. Spraw-
dziliśmy, że w samej Łodzi w ciągu ro-
ku odbyło się 600 pokazów w 80 hote-
lach! Skala jest bardzo duża - mówi Ma-
rek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. – Przygo-
towaliśmy specjalną pomoc prawną dla 
tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd, 
ponieważ ktoś podszył się pod sprzedaw-
cę prądu, gazu czy operatora telekomuni-
kacyjnego – dodaje Niechciał. 

Pomocy na zlecenie UOKiK udzie-
la Stowarzyszenie Aquila (wym. akwila). 
Przeznaczona jest dla osób, które dosta-
ły z sądu nakaz zapłaty lub zostały po-
zwane przez nieuczciwego sprzedawcę 
prądu, gazu lub usług telekomunikacyj-
nych. Obejmuje takie spółki jak: Polski 
Prąd i Gaz, Twoja Telekomunikacja, Pol-
skie Centrum Telemedyczne, Telekomu-
nikacja dla Domu, PGT, Nasza, New Te-
lekom i im podobne. Więcej informacji 
pod numerem: 801 440 220.

Dostałeś nakaz zapłaty lub pismo  
z sądu – oto 4 kroki jak skorzystać 
z pomocy:
• Zeskanuj umowę, którą zawarłeś  

z firmą i wszystkie inne dokumenty 
dotyczące sprawy (np. otrzymywa-
ne faktury, twoje pisma wysyłane do 
przedsiębiorcy, pisma, które od nie-
go otrzymałeś, potwierdzenia wysła-
nia przez ciebie pism i potwierdze-
nia ich odbioru pism przez przedsię-
biorcę) i wyślij na adres kontakt@
prawo-konsumenckie.pl. Opisz do-
kładnie całą sprawę, napisz kiedy 
odebrałeś pismo z sądu oraz podaj 

numer telefonu do ciebie. Jeżeli nie 
masz skanera lub dostępu do interne-
tu, pomoże ci w tym rzecznik kon-
sumentów. Znajdziesz go w swoim 
mieście, powiecie lub zadzwoń pod 
numer 801 440 220.

• Stowarzyszenie Aquila musi mieć 
pełnomocnictwo, żeby działać  
w twoim imieniu. Dlatego przyśle 
ci je wraz z umową o darmową po-
moc prawną e-mailem lub tradycyjną 
pocztą. Jak najszybciej po otrzyma-
niu tych dokumentów wydrukuj je, 
podpisz i odeślij do stowarzyszenia: 
skan e-mailem, a oryginały pocztą 
tradycyjną na adres: Kościuszki 35a, 
50-011 Wrocław. 

• Pomoc jest darmowa, musisz jednak 
wpłacić 37 zł z tytułu opłaty skar-
bowej od pełnomocnictwa i zaliczki 
na pokrycie kosztów koresponden-
cji. Te pieniądze odzyskasz, gdy wy-
grasz sprawę. Numer rachunku Sto-
warzyszenia Aquila: 38 1750 0012 
0000 0000 3898 0033. Opłatę musisz 
uiścić, gdy otrzymasz od stowarzy-
szenia pełnomocnictwo oraz umowę.

• W Stowarzyszeniu Aquila pracu-
ją prawnicy, którzy zaczną działać  
w twojej sprawie, gdy dostaną od 
ciebie skany. Liczy się czas, ponie-
waż na złożenie sprzeciwu od naka-
zu zapłaty jest tylko 14 dni. 

O Stowarzyszeniu Aquila 
Stowarzyszenie Aquila jest organiza-
cją konsumencką, która współpracuje  
z UOKiK. Od 1 czerwca 2018 roku po-
maga konsumentom, którzy zostali oszu-
kani przez firmy sprzedające prąd, gaz 
lub usługi telekomunikacyjne. Wie-
le osób w wyniku nieuczciwych działań 
przedsiębiorców nieświadomie zmieni-
ło dostawcę tych usług. Śledztwo w tej 
sprawie prowadzi Prokuratura Okręgo-
wa w Płocku. Projekt darmowej pomo-
cy realizowany jest ze środków Poczty 
Polskiej, która w decyzji prezesa UOKiK 
zobowiązała się do tego, że przekaże pie-
niądze na ten cel. 

To już kolejny raz, gdy UOKiK po-
wierza Stowarzyszeniu Aquila projekt, 
który ma pomóc najsłabszym uczestni-
kom rynku. Obecnie m.in. prawnicy sto-
warzyszenia obsługują adres porady@
dlakonsumentow.pl i mailowo rozwiązu-
ją problemy konsumentów, a pod koniec 
2017 r. – wraz ze stowarzyszeniem Euro-
-Concret – edukowali seniorów na temat 
ich praw. Oba projekty finansował Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
ATB (źródło UOKiK)

Prezent dla Naszych 
Czytelników
UWAGA Dwie pierwsze 
osoby, które w piątek,  
5 października od godziny 
11.00 zgłoszą się do Pubu 

Max przy ul. Okrzei  
w Żarach z egzemplarzem 
Mojej Gazety, otrzymają 
darmowy bilet na koncert.

PTTK zaprasza seniorów
ŻARY Z okazji Tygodnia 
Seniora, żarski oddział 
PTTK zaprasza na 
wycieczki i wspólne 
spędzanie wolnego czasu.
Pierwszą imprezę - wycieczkę rowero-
wą do Bieniowa zaplanowano już na pią-
tek, 5. października. Start o godz. 10.00. 
Zbiórka przy siedzibie PTTK obok ko-
ścioła farnego.

W poniedziałek wyrusza wyciecz-
ka autokarowa na Ślężę i do Świdnicy. 
Koszt wyjazdu zaplanowanego od godz. 
7.00 do ok. 21.00 wynosi 50 zł. Decy-
duje kolejność zgłoszeń, ponieważ ilość 
miejsc jest ograniczona. 

„Z Żar do Żar” to wycieczka pie-
szo-autokarowa, która rozpocznie się 
zbiórką pod ratuszem 11 października  
o godz. 9.00. Pół godziny później w bi-
bliotece przy ul. Wrocławskiej wyświe-
tlony zostanie film 3D, a między godz. 

12.00 a 14.00 zaplanowano międzypoko-
leniową imprezę integracyjną i grillowa-
nie na terenie kompleksu sportowo-re-
kreacyjnego przy ul. Źródlanej. 

W imprezach może wziąć udział 
każdy, z tym, że osoby niepełnoletnie 
muszą być pod opieką dorosłych. ATB

Wszelkich informacji osobom zainteresowa-
nym udzieli szefowa żarskiego PTTK Elżbieta 
Łobacz-Bącal, pod numerem tel. 602 777 969  
fot. Andrzej Buczyński
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ŻAGAŃ Światowy 
Dzień Turystyki 
był okazją do 
aktywnego 
spędzenia czasu 
na świeżym 
powietrzu
Żagańscy turyści swo-
je święto rozpoczęli w nie-
dzielny poranek na stani-
cy w Trzebowie. Po krót-
kiej rozgrzewce ruszyli na 
szlaki turystyczne wiodą-
ce do Żagania. Główne uro-
czystości odbyły się na po-
dzamczu, gdzie spotka-
ły się wszystkie organiza-
cje turystyczne działające 
w mieście. Z okazji Świato-
wego Dnia Turystyki moż-
na było zapoznać się z ofer-

tą stowarzyszeń, wziąć 
udział w konkursach i kon-
cercie „Grupy na Swoim”. 
Bobry przygotowały dla 
chętnych „tyrolkę” do zjeż-
dżania, a szroniacy zapra-
szali na przejażdżki kajako-
we po Młynówce. Zaintere-
sowani historia miasta mo-
gli wyruszyć z przewodni-
kiem na nowo otwartą tra-
sę turystyczną „Kamienne 
ślady przeszłości w Parku 
Książęcym”. Święto było 
okazją do uczczenia 10-le-
cia istnienia Stowarzysze-
nia Turystycznego „Ogni-
wo”. Nie obyło się bez ży-
czeń, prezentów i okolicz-
nościowego tortu. 

Jan Mazur

Turystyka jest dobra 
na wszystko

Turystyka to nasza pasja fot. Jan Mazur

Wymarzona pogoda na rowery fot. Jan Mazur Ach! Jak przyjemnie kołysać się wśród fal fot. Jan Mazur

Każdy spędza czas, jak lubi fot. Jan Mazur I w lewo, i w prawo fot. Jan Mazur



Moja Gazeta       5 października 2018 15ŻYCIE WOKÓŁ NAS

ŻARY Aż 338 
uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 8 
zaśpiewało pieśni 
patriotyczne.
Uczniowie z  klasy 2 b i 2 
c oraz z klas 4-6 zaśpiewa-

li z pamięci, a capella, trzy 
pieśni patriotyczne: Hymn 
Państwowy, Rotę i Marsz 
Polonia. 

Prezentacjom przy-
słuchiwało się jury z Aka-
demii Muzycznej w Szcze-
cinie. Dlaczego? Przesłu-

chanie było zorganizowane 
w ramach Ogólnopolskie-
go Konkursu Szkół Podsta-
wowych „Do Hymnu”, or-
ganizowanego przez Na-
rodowe Centrum Kultury 
w 100. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodle-

głości. NCK realizuje kon-
kurs w oparciu o Wielolet-
ni Program Rządowy „Nie-
podległa” na lata 2017-
2021. 

Do konkursu przystą-
piło 300 szkół z całej Pol-
ski. PAS

Uczniowie razem stanęli do hymnu

ŻARY Za nami 
finał XVII 
Biennale 
Ekslibrisu Dzieci 
i Młodzieży – Żary 
2018, w którym 
uczestniczyły 
dzieci i młodzież 
w wieku od 6 do 
19 lat.

Konkurs co dwa lata daje 
możliwość skonfrontowania 
dokonań dzieci i młodzieży 
z różnych krajów, ale i z róż-
nych kręgów kulturowych. 
Wszystkich łączy idea wy-
konania artystycznego zna-
ku własności książki. Pierw-
sza edycja miała miejsce 
w październiku 1986 roku. 
Tegoroczny konkurs miał 
miejsce w czasie obchodzo-
nego w 2018 najważniej-
szego wydarzenia tego ro-
ku, którym jest 100. roczni-
ca odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. 

Z okazji tej roczni-
cy organizatorzy wprowa-
dzili w tegorocznym kon-
kursie dodatkową kategorię 
upamiętniająca tę rocznicę 
- ekslibris wydarzenia: Nie-
podległość.

W tej kategorii wpły-
nęło 28 prac, których autora-
mi są głównie twórcy z Pol-
ski i jedna praca z Węgier.

Ogółem na tegorocz-
ny konkurs wpłynęło 487 

grafik ekslibrisowych, któ-
re zostały wykonane przez 
441 młodych autorów z Pol-
ski i z zagranicy: Białoru-
si, Bułgarii, Litwy, Niemiec, 
Słowacji, Słowenii, Tajwa-
nu, Ukrainy i Węgier. Jury 
konkursu przewodniczył dr 
hab. Krzysztof Marek Bąk, 
Prodziekan ds. Studenc-
kich i Kształcenia Wydzia-
łu Artystycznego w Cieszy-
nie Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach, Kierow-
nik Zakładu Grafiki - Insty-
tut Sztuki UŚ. 

Do wystawy pokon-
kursowej jury zakwalifiko-
wało 285 ekslibrisów, łącz-
nie z pracami nagrodzonymi 
i wyróżnionymi. Na otwar-
ciu wystawy oraz wręcze-
niu dyplomów i nagród rze-
czowych obecni byli laure-
aci, których ekslibrisy znaj-
dują się na wystawie pokon-
kursowej. Wszystkim laure-
atom towarzyszyli ich rodzi-
ce, którzy z zapałem wspie-
rają swoje dzieci, tworzące 
w trudnej sztuce, jaką nie-
wątpliwie jest ekslibris. 

Wystawę pokonkurso-
wą można oglądać w Gale-
rii Ekslibrisu Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Żarach 
przy ul. Wrocławskiej 11 do 
10 listopada 2018 w godzi-
nach otwarcia biblioteki. 

Krzysztof Cymach
MBP Żary

Biennale Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży

Chia-Hung Liao, Taipei - Tajwan,”Ex Libris Taipei Beitou Ju-
nior High School” (2 Nagroda grupa III) fot.MBP Żary

Pola Wróbel, Dąbrowa Górnicza – Polska; „Ex Libris Niepodle-
głość” (Nagroda w kategorii Ekslibris wydarzenia – Niepodle-
głość) fot.MBP Żary

Martyna Papiernik, Katowice - Polska; „Ex Libris M.P.” (1 Na-
groda, grupa I) fot.MBP Żary

Daria Brozińska, Łask - Polska, „Ex Libris D.B.” (1 Nagroda, gru-
pa II) fot.MBP Żary

fot. ARMGfot. ARMG
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Tenisiści na żarskich kortach
TENIS ZIEMNY 
Prawie 
osiemdziesięciu 
uczestników 
zgromadził 
weekendowy 
turniej dla dzieci, 
młodzieży i 
dorosłych. Pod 
patronatem 
burmistrza 
miasta Żary 
zorganizowano 
drugą edycję 
Babolat Eximport 
Cup.

Wyniki najlepszych w po-
szczególnych kategoriach są 
następujące:
Kategoria Czerwona
1. Antoni Madej
2. Kuba Przychodzeń
3. Szymon Molenda
3. Mikołaj Zendran
Kategoria Pomarańczowa
1. Adam Makowicz
2. Maciej Jaskulski
3. Marcin Rzeźniczak
3. Natalia Chmielewska
Kategoria Zielona
1. Bartosz Molenda
2. Adrian Skomra
3. Mateusz Łukomski
3. Szymon Jurec
Kategoria Młodzicy
1. Filip Gorczyca
2. Ksawery Kozłowski
3. Natalia Zych
3. Mateusz Mikulski
Kategoria Młodzieżowa
1. Natalia Gruchot
2. Julia Woźnica
3. Julia Ruszkiewicz
3. Naomi Zwierz
Kategoria Juniorska
1. Jan Kuźniar
2. Kacper Zych
3. Filip Bojko

3. Daniel Białonoga
Kategoria  Open
1. Artur Ostapiuk
2. Paweł Kalicki
3. Arkadiusz Białonoga
3. Emil Braksator
Kategoria 50+  Mężczyzn
1. Grzegorz Nadriczny
2. Jerzy Sterniczuk
3. Zdzisław Krzywiecki
3. Dariusz Łokaj
Kategoria 60 + Mężczyzn
1. Edward Hryniewicz
2. Jerzy Balicki
3. Antoni Lewandowski
3. Edward Czabaj
Debla wygrali Arkadiusz  
i Daniel Białonoga,  
a Miksta Zbigniew Sta-
chowiak i Iwona Ptasińska. 
ATB

fot. nadesłane

fot. nadesłane

Cenna sesja sparingowa pięściarzy w Żarach
BOKS Bokserzy  
z Żarskiego Klubu 
Sportów Walki 
szlifują formę.

W ramach ważnych przy-
gotowań do kolejnych star-
tów, które nastąpią w paź-
dzierniku, w minioną sobotę 
z inicjatywy sekcji bokser-
skiej Żarskiego Klubu Spor-
tów Walki oraz trenera Łuka-
sza Michalczewskiego odby-
ły się sparingi międzyklubo-
we. W Żarach oprócz gospo-
darzy pojawili się zawod-
nicy z klubów z wojewódz-

twa lubuskiego i dolnoślą-
skiego w tym kluby: Bojan 
Boks Lubań, KS Boks Kol-
sko z sławnym trenerem Ze-
nonem Kaczorem na cze-
le oraz Energetyka Lubin. 
Podczas kilkunastu sparin-
gów trenerzy mogli spraw-
dzić formę i przygotowa-
nie techniczne swoich pod-
opiecznych. Zawodnicy zo-
stali dobrani wedug stan-
dardów Polskiego Związku 
Bokserskiego, tj. wiek, waga  
i doświadczenie. 

Dawid Polok  (ŻKSW) Bokserzy z kilku klubów skrzyżowali rękawice w ŻKSW fot. nadesłane
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Czyżby stadion pod okręgówkę?
GMINA ŻARY Boisko 
piłkarskie Sparty 
Grabik zmienia swoje 
oblicze. Prace są już 
na ukończeniu.
Boisko do niedawna jeszcze B-kla-
sowej Sparty. zmienia się nie tylko 
pod względem estetycznym, ale  
i funkcjonalnym. Dzięki fundu-
szom gminy, wokół murawy po-
wstaje bieżnia ze sztuczną na-
wierzchnią, a także miejsca do 
uprawiania różnych dyscyplin 
lekkoatletycznych.

Z wielu funkcji tego obiek-
tu sportowego będą korzystać nie 
tylko piłkarze. Część lekkoatle-
tyczna powstała głównie z myślą 
o znajdującej się tuż obok szkole. 
Jednak przy tym remoncie sko-
rzystają wszyscy - dzieci, klub 
Sparta oraz kibice. 

Boisko będzie po prostu 
ładniejsze i to już widać, chociaż 
jeszcze nie wszystko jest zro-
bione. Będzie nowe ogrodzenie, 
oświetlenie, nowe siedzenia dla 
kibiców, wysokie piłkochwyty za 
bramkami. Remontu doczekała 
się trybuna, natomiast część starej 
szatni dla zawodników służyć bę-

dzie jako magazyn sprzętu lekko-
atletycznego.

Tymczasem Sparta po awan-
sie do klasy A, rozpoczęła rozgryw-
ki jesienne korzystając z gościn-
ności Delty Sieniawa Żarska, któ-
rej boisko służy piłkarzom z Gra-
bika do rozgrywania meczy „u sie-
bie”. Przebudowa boiska powinna 
się zakończyć jeszcze w paździer-
niku, o ile warunki atmosferyczne 

nie pokrzyżują tych planów, i wte-
dy faktycznie wrócą do siebie.

Puki co, Sparta jest liderem 
IV grupy zielonogórskiej klasy A 
i jak tak dalej pójdzie, to sezon 
2018/2019 może się zakończyć 
awansem do klasy okręgowej. Je-
śli rzeczywiście tak się stanie, to 
swojego boiska piłkarze i kibice 
na pewno nie będą się wstydzić.

Niektórzy zastanawiają się, 

dlaczego taka inwestycja robiona 
jest akurat w Grabiku.

- Musimy myśleć o przy-
szłości, a więc przede wszystkim 
o szkole, która będzie korzystała z 
tego obiektu - mówi wójt Leszek 
Mrożek. - I zawsze będzie korzy-
stała, nawet gdyby klub piłkarski 
kiedyś przestał istnieć. Oczywi-
ście tego nie zakładam, a Sparcie 
życzę awansu na koniec sezonu. 

Jednak takie sytuacje miały już 
miejsce, jak chociażby w przy-
padku Błękitnych Olbrachtów - 
dodaje wójt.

Jak podkreśla Leszek Mro-
żek, w Grabiku wszystko jest po-
układane i funkcjonuje bardzo do-
brze. Klub i szkoła korzystają z jed-
nego obiektu i nie ma z tego powo-
du żadnych problemów. Co więcej, 
szkoła działa na tyle dobrze, że ko-
lejni rodzice z terenu miasta chcą 
zapisywać tam swoje dzieci.

Całość inwestycji to koszt 
rzędu 1,5 miliona złotych.

Bieżnia wokół boiska słu-
żyć będzie do rozgrywania zawo-
dów gminnych. Do tej pory odby-
wało się to poza gminą, na przy-
kład na żarskiej Syrenie. 

Na pytanie, czy podobne 
obiekty będą powstawały w in-
nych miejscowościach, wójt od-
powiada, że nie ma takiej potrze-
by. Przy szkołach znajdują się bo-
iska wielofunkcyjne i orliki. Za to 
jest plan, aby przy szkołach wy-
budować proste bieżnie ze sztucz-
ną nawierzchnią. Nie muszą być 
takie, jak ta, wokół całego boiska.

Andrzej Buczyński

- Gminne zawody lekkoatletyczne w końcu będą rozgrywane na obiekcie należącym gminy - mówi wójt Leszek 
Mrożek fot. Andrzej Buczyński

Zadaszona trybuna nie jest z byt często spotykana na lokalnych boiskach fot. Andrzej Buczyński Za jakość bieżni odpowiada firma ze sporym już doświadczeniem  fot. Andrzej Buczyński

Kolejne wielkie święto biegowe już wkrótce
BIEGI Wielkimi 
krokami zbliża 
się następny, 
doroczny Cross 
po Zielonym 
Lesie.
Trasa czwartej już edycji te-
go popularnego biegu będzie 
nieco inna niż w roku ubie-
głym. Jak twierdzą sami bie-
gacze, nie jest to spacerek po 
parku, za to urzeka swą ma-
lowniczością. Stąd też i po-
pularność tej imprezy, wła-
śnie ze względu na niezwy-
kłą lokalizację. 

Na starcie stanie 650. 
uczestników, w tym biega-
cze z Ukrainy, Irlandii, Wiel-
kiej Brytanii oraz najlicz-
niejsza grupa zagraniczna  
z Niemiec.

W tym roku przewi-
dziano nową kategorię - dla 
przedstawicieli zawodów 
medycznych.

W ubiegły weekend 
zorganizowano oficjalny tre-
ning na trasie tegoroczne-
go Crossu, w którym wzię-
ło udział około stu biegaczy. 
Wielkie biegowe emocje już 
14 października. ATB Trasa 4. Crosu po Zielonym Lesie została już przetestowana  fot. ARMG
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Brakuje wykończenia
PIŁKA NOŻNA To 
miał być wygrany 
mecz. Jednak piłka 
udowadnia po raz 
kolejny, że toczy się 
swoimi drogami. 
Promień Żary 
zremisował  
z Błękitnymi  
Ołobok 1:1.

Wielu kibiców wybierało się na sta-
dion przy ulicy Zwycięzców, aby 
zobaczyć kolejne zwycięstwo pod-
opiecznych trenera Grzegorza Ty-
chowskiego.

Przeciwnik wygrał dotych-
czas tylko dwa spotkania, więc z za-
łożenia był spokojnie do ogrania.

W zasadzie plan na wygra-
ną wydawał się do zrealizowa-

nia. W 28. minucie bramkę dla 
gospodarzy strzela Dariusz Pie-
chowiak.  To w zasadzie by wy-
starczyło, gdyby nie 75. minuta  
i wyrównujący gol Wojciecha 
Borkowskiego.

Promieniowi pozostał kwa-
drans, żeby zapracować na po-
trzebne 3 punkty. 

Można powiedzieć, że prze-
pracowali ten czas solidnie, stwa-
rzając kilka sytuacji, które mogły 
spokojnie zakończyć się golem. 
Jednak nikomu nie udało się po-
stawić przysłowiowej kropki nad 
„i”. To ju nie pierwszy taki przy-
padek w tym sezonie. Błękitni do-
wieźli remis do końca, a Promień 
ma już siedmiopunktową stra-
tę do lidera klasy okręgowej. Na 
szczęście w tym sezonie awansu-
ją dwie drużyny... ATB

Lider gościł w Kunicach
PIŁKA NOŻNA 
Niepokonany lider 
okręgówki Piast 
Iłowa spotkał się 
w 9. kolejce z żarską 
Unią Kunice.

Piast od początku rundy jesien-
nej gra jak z nut. Po każdym z do-
tychczasowych spotkań inkasuje  
3 punkty i dzięki temu ma już sze-
ściopunktową przewagę nad drugą 
w tabeli Odrą Nietków.

Biorąc to pod uwagę, w spo-
tkaniu z Unią to właśnie Piast był fa-
worytem. 

Trzy bramki dla lidera strze-
lił jeden zawodnik - Emmanu-
el Ohagwu. Jest on niewątpliwie 
mocnym filarem drużyny i w du-
żym stopniu sprawcą dotychcza-
sowych sukcesów Piasta. Swój 

strzelecki koncert w Kunicach 
rozpoczął już w 3. minucie me-
czu. Później, w 40. minucie, po-
większy przewagę  Piasta. Trzecią 
bramkę strzelił w 3. minucie dru-
giej części spotkania. To zagwa-
rantowało Piastowi kolejne pew-
ne zwycięstwo.

Kuniczanie w tej konfron-
tacji wypadli dużo słabiej. Nie-
mniej jednak w 72. minucie udaje 
się im zdobyć jedną bramkę. Cel-
nym strzałem popisał się Seweryn 
Krajewski.

Unia zajmuje obecnie 13. 
pozycję w tabeli zielonogórskiej 
klasy okręgowej ustępując Le-
chowi Sulechów, a wyprzedza-
jąc Budowlanych Lubsko, cho-
ciaż wszystkie trzy drużyny ma-
ją identyczny, siedmiopunktowy 
dorobek.

Andrzej Buczyński Snajper Piasta i bramkarz Unii w bezpośredniej konfrontacji fot. Andrzej Buczyński

Pojedynek obydwu zespołów śledziło spore grono kibiców fot. Andrzej Buczyński

Błękitni Ołobok urwali Promieniowi dwa punkty fot. Andrzej Buczyński
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Pojedynek na szczycie
PIŁKA NOŻNA Razem 
awansowali do 
A-klasy i do tej pory 
idąc łeb w łeb  
prowadzili  
w tabeli rozgrywek 
rundy jesiennej.  
Aż wreszcie spotkali 
się na boisku. Sparta 
Grabik ugruntowała 
swoją pozycję lidera, 
zaś ŁKS Łęknica 
spada na trzecią 
pozycję.

Na ten mecz czekało wielu. Do 
Łęknicy przyjechała spora grupa 
kibiców Sparty.

Już po pierwszym kwadran-
sie Sparta objęła prowadzenie po 
strzale Przemysława Flagi. Go-
spodarze nie zamierzali odpuścić 
i w rezultacie Przemysław Stan-
kiewicz doprowadza do remisu. 
Od 37. minuty do końca pierw-
szej połowy nic więcej się nie wy-
darzyło. 

Kilka zmian na boisku, kil-
ka kartek, ale remisowy rezultat 
utrzymywał się przez cały czas. 
Do czasu. Gdy już mogło się wy-
dawać, że zespoły podziel się 
po jednym punkcie, na 3 minuty 
przed końcem regulaminowego 
czasu gry Ryszard Grzebyk strze-
la rozstrzygającą bramkę. Tym 
samym Sparta wróciła do domu  
z trzema punktami oraz komple-
tem  siedmiu zwycięstw w run-
dzie jesiennej. ATB

Dwa do przodu, dwa do tyłu
PIŁKA NOŻNA 
Rozegrano 
czwartą kolejkę 
III ligi kobiet. 
Podopieczne 
Roberta Dziadula 
uległy tym razem 
drużynie MUKS 
11 Zielona Góra, 
która wygrała  
z Promieniem  
w Żarach 1:3.
Pierwsze dwa mecze tego se-
zonu były dla żaranek bardzo 
udane. Najpierw wysoka wy-
grana z Budowlanymi Lub-
sko 7:0, później zwycięstwo 
- co warto podkreślić - nad 
obecnymi liderkami tabeli  
z Gorzowa 3:0. Trzeci mecz 
to spotkanie z piłkarkami z 

Kostrzyna, które wygrały 3:1.
Wreszcie czwarta ko-

lejka i powtórka wyniku  
z trzeciej. Promyczki prze-
grywają z zielonogórzanka-
mi 1:3. Jedyną bramkę dla 
Promienia strzeliła Ola Droz-
dowska.

Dwie porażki nie są 
oczywiście żadną tragedią, 
biorąc pod uwagę wcze-
śniejsze wygrane. Tym 
bardziej, że na 6 zespo-
łów w lidze, Promień zaj-
muje mocną trzecią lokatę. 
Ostatnie rywalki Promycz-
ków są obecnie na drugim 
miejscu. Czwarte miejsce 
zajmuje TKKF Stilon Go-
rzów II, piąte - MUKS PS 
Kostrzyn, a ostatnie są re-
prezentantki Budowlanych 
Lubsko. ATB

Do tej pory szli łeb w łeb, jednak po ostatnim meczu to Sparta okazała się lepsza fot. Andrzej Buczyński

Zielonogórzanki wygrały w Żarach kolejny mecz w ramach rozgrywek III ligi kobiet fot. Andrzej Buczyński
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Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. PIAST IŁOWA 9 9 0 0 28 : 10 27

2. ODRA NIETKÓW 9 7 0 2 20 : 13 21

3. PROMIEŃ ŻARY 9 6 2 1 20 : 5 20

4. UKS CZARNI ŻAGAŃ 9 6 2 1 19 : 7 20

5. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 9 5 0 4 22 : 19 15

6. PIAST CZERWIEŃSK 9 4 2 3 15 : 12 14

7. ZRYW RZECZYCA 9 4 1 4 21 : 17 13

8. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 9 4 1 4 17 : 18 13

9. POGOŃ PRZYBORÓW 9 4 1 4 20 : 15 13

10. MIESZKO KONOTOP 9 3 1 5 18 : 24 10

11. BŁĘKITNI OŁOBOK 9 2 3 4 16 : 22 9

12. LECH SULECHÓW 9 2 1 6 14 : 24 7

13. UNIA KUNICE ŻARY 9 2 1 6 15 : 23 7

14. BUDOWLANI LUBSKO 9 1 4 4 12 : 18 7

15. ISKRA MAŁOMICE 9 0 4 5 17 : 29 4

16. SCHNUG CHOCIULE 9 1 1 7 4 : 22 4

Piłka nożna KLASA A (Grupa IV)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. SPARTA GRABIK 7 7 0 0 29 : 9 21

2. GRANICA ŻARKI WIELKIE 7 6 0 1 29 : 9 18

3. ŁKS ŁĘKNICA 7 5 0 2 37 : 10 15

4. CZARNI JELENIN 7 4 2 1 23 : 12 14

5. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 7 4 1 2 22 : 11 13

6. SPARTA MIODNICA 7 4 1 2 19 : 14 13

7. LZS KS TOMASZOWO 7 4 0 3 16 : 27 12

8. PŁOMIEŃ CZERNA 7 2 3 2 15 : 17 9

9. CZARNI PRZYBYMIERZ 7 3 0 4 13 : 24 9

10. BUDOWLANI GOZDNICA 7 1 2 4 12 : 19 5

11. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 7 1 1 5 14 : 20 4

12. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 7 1 0 6 11 : 25 3

13. PIAST LUBANICE 7 1 0 6 9 : 25 3

14. KWISA TRZEBÓW 7 1 0 6 10 : 37 3

KLASA B
WKS ŁAZ - TUPLICZANKA TUPLICE

4 : 3
FAX BIENIÓW - NYSA PRZEWÓZ

4 : 3
ISKRA JABŁONIEC - BUDOWLANI II LUBSKO

0 : 3
LZS ZJEDNOCZENI BRODY - PROMIEŃ II ŻARY

3 : 0
ZIELONI DROŻKÓW - NYSA TRZEBIEL

2 : 2
ZORZA KADŁUBIA - KS LIPNA

2 : 14

KLASA A - GRUPA IV
KWISA TRZEBÓW - GRANICA ŻARKI WIELKIE

1 : 8
ŁKS ŁĘKNICA - SPARTA GRABIK

1 : 2
ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - SPARTA MIODNICA

2 : 3
LZS KS TOMASZOWO - CZARNI PRZYBYMIERZ

3 : 0
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - CZARNI JELENIN

2 : 2
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI - PŁOMIEŃ CZERNA

2 : 2
PIAST LUBANICE - BUDOWLANI GOZDNICA

3 : 2

KLASA A - GRUPA II
KP ŚWIDNICA - FADOM NOWOGRÓD

2 : 0
POGOŃ WĘŻYSKA - BŁĘKITNI ZABŁOCIE

10 : 0
SPARTA MIERKÓW - TRAMP-KARP OSIECZNICA

1 : 3
SPARTAK BUDACHÓW - BÓBR BOBROWICE

3 : 2
STAL JASIEŃ - START ZIEL- BRUK PŁOTY

2 : 2
LZS KADO GÓRZYN - CZARNI CZARNOWO

5 : 2
ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - RELAX GRABICE

2 : 1

KLASA OKRĘGOWA
MIESZKO KONOTOP - BUDOWLANI LUBSKO

3 : 1
ODRA NIETKÓW - ZRYW RZECZYCA

2 : 1
PIAST CZERWIEŃSK - ISKRA MAŁOMICE

2 : 2
POGOŃ PRZYBORÓW - UKS CZARNI ŻAGAŃ

0 : 2
PROMIEŃ ŻARY - BŁĘKITNI OŁOBOK

1 : 1
SCHNUG CHOCIULE - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

1 : 0
UNIA KUNICE ŻARY - PIAST IŁOWA

1 : 3
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - LECH SULECHÓW

5 : 1

OSTATNIE MECZE
PIŁKA NOŻNA 
Miejscowy Piast 
podejmował 
w Lubanicach 
Budowlanych  
Gozdnica. 
Gospodarze 
wygrali 3:2.
To ważne zwycięstwo  
w A-klasowych rozgryw-
kach dla drużyny z Luba-
nic. Do tej pory brakowa-
ło im szczęścia na boisku.  
6 pierwszych kolejek za-
kończyli pasmem porażek. 
Być może teraz udało się 
przełamać złą passę.

Bramki dla Piasta 
zdobyli: Adrian Gil, To-
masz Górecki i Krystian 
Zielonka.

Dla Budowlanych go-
le strzelali Gracjan Olszew-
ski i Sławomir Paszek. ATB

Pierwsze 3 punkty

Piłkarzom Piasta trzykrotnie udało się zaskoczyć bramkarza z Gozdnicy fot. Andrzej Buczyński

Lubanice doczekały się zwycięstwa  fot. Andrzej Buczyński
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Piłka nożna KLASA A (Grupa II)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 7 5 1 1 10 : 6 16

2. RELAX GRABICE 7 5 1 1 21 : 7 16

3. LZS KADO GÓRZYN 7 5 0 2 25 : 14 15

4. TRAMP-KARP OSIECZNICA 7 4 1 2 16 : 7 13

5. KP ŚWIDNICA 7 4 1 2 10 : 15 13

6. POGOŃ WĘŻYSKA 7 3 3 1 24 : 9 12

7. SPARTA MIERKÓW 7 3 1 3 14 : 14 10

8. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 7 3 1 3 11 : 18 10

9. CZARNI CZARNOWO 7 3 1 3 16 : 16 10

10. START ZIEL- BRUK PŁOTY 7 2 3 2 15 : 14 9

11. STAL JASIEŃ 7 1 1 5 11 : 16 4

12. BÓBR BOBROWICE 7 1 1 5 9 : 20 4

13. FADOM NOWOGRÓD 7 1 1 5 10 : 20 4

14. SPARTAK BUDACHÓW 7 1 0 6 9 : 25 3

Piłka nożna KLASA B (Żary)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. BUDOWLANI II LUBSKO 6 5 0 1 23 : 5 15

2. FAX BIENIÓW 6 5 0 1 24 : 15 15

3. KS LIPNA 6 5 0 1 30 : 10 15

4. WKS ŁAZ 6 4 1 1 25 : 16 13

5. PROMIEŃ II ŻARY 6 3 0 3 23 : 14 9

6. ISKRA JABŁONIEC 6 3 0 3 11 : 20 9

7. ZIELONI DROŻKÓW 5 2 2 1 16 : 13 8

8. LKS ZJEDNOCZENI BRODY 5 2 0 3 20 : 18 6

9. NYSA TRZEBIEL 5 1 1 3 8 : 10 4

10. TUPLICZANKA TUPLICE 6 1 0 5 15 : 21 3

11. NYSA PRZEWÓZ 5 1 0 4 11 : 19 3

12. ZORZA KADŁUBIA 6 0 0 6 9 : 54 0

KLASA B
2018-10-06 11:00

NYSA TRZEBIEL - LZS ZJEDNOCZENI BRODY
2018-10-06 15:00

NYSA PRZEWÓZ - ZIELONI DROŻKÓW
2018-10-07 13:00

KS LIPNA - ISKRA JABŁONIEC
2018-10-07 15:00

BUDOWLANI II LUBSKO - FAX BIENIÓW
2018-10-07 16:00

TUPLICZANKA TUPLICE - ZORZA KADŁUBIA
2018-10-07 17:30

PROMIEŃ II ŻARY - WKS ŁAZ

KLASA A - GRUPA IV
2018-10-06 15:00

BUDOWLANI GOZDNICA - GRANICA ŻARKI WIELKIE
CZARNI PRZYBYMIERZ - KWISA TRZEBÓW

PŁOMIEŃ CZERNA - ŁKS ŁĘKNICA
SPARTA GRABIK - ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE

SPARTA MIODNICA - MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE
2018-10-07 13:00

CZARNI JELENIN - LZS KS TOMASZOWO
2018-10-07 15:00

PIAST LUBANICE - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI

KLASA A - GRUPA II
2018-10-06 15:00

BŁĘKITNI ZABŁOCIE - FADOM NOWOGRÓD
TRAMP-KARP OSIECZNICA - RELAX GRABICE

2018-10-06 16:00
ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI - STAL JASIEŃ

2018-10-07 15:00
BÓBR BOBROWICE - SPARTA MIERKÓW

CZARNI CZARNOWO - KP ŚWIDNICA
START ZIEL- BRUK PŁOTY - LZS KADO GÓRZYN

2018-10-07 15:30
POGOŃ WĘŻYSKA - SPARTAK BUDACHÓW

KLASA OKRĘGOWA
2018-10-06 15:00 

BUDOWLANI LUBSKO - UNIA KUNICE ŻARY
2018-10-06 16:00

ISKRA MAŁOMICE - POGOŃ PRZYBORÓW
LECH SULECHÓW - ODRA NIETKÓW
PIAST IŁOWA - SCHNUG CHOCIULE

PROMIEŃ ŻARY - PIAST CZERWIEŃSK
ZRYW RZECZYCA - MIESZKO KONOTOP

2018-10-06 17:00 
UKS CZARNI ŻAGAŃ - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE

2018-10-07 13:00 
BŁĘKITNI OŁOBOK - DELTA SIENIAWA ŻARSKA

2018-10-10 16:00 
MIESZKO KONOTOP - LECH SULECHÓW

KOLEJNE MECZEPadło 16 bramek 
w jednym meczu
PIŁKA NOŻNA 
To wynik 
niecodzienny, za 
to z perspektywy 
kibica jak 
najbardziej 
pożądany, 
szczególnie 
kibica wygranej 
drużyny.

B-klasowe spotkanie drużyn 
Zorza Kadłubia i KS Lip-
na zakończyło się rezultatem 
2:14. Dla gospodarzy dwie 
bramki strzelił Kamil Mań-
kiewicz. Natomiast na listę 
strzelców gości sześciokrot-
nie wpisał się Daniel Dolec-
ki, dwukrotnie: Michał Kra-
wiec, Tomasz Mielniczek  
i Ernest Hawrylak. Po jednej 
bramce zdobyli Grzegorz La-
skowski i Dariusz Antosz.

Po 6 kolejkach KS Lip-
na ma na koncie 5 zwycięstw. 
Zorza natomiast ma na razie 
komplet porażek. ATB

Kibice obejrzeli istny festiwal bramek fot. Andrzej Buczyński

KS Lipna pewnie wygrywa w Kadłubii, choć przy okazji traci też dwie bramki fot. Andrzej Buczyński
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SPORTY WALKI Kolejny 
udany start zapaśników 
z żarskiego klubu 
Agros. Tym razem na 
Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach 
Młodzików  
w Białogardzie.
Najmłodsze zawodniczki, podopiecz-
ne trenera Ryszarda Dynowskiego 
powalczyły na tyle dobrze, że Agros  
w klasyfikacji drużynowej zdobył ty-
le samo punktów co MLUKS Karli-
no, ustępując zaledwie jednym punk-
tem zwycięskiej reprezentacji gospo-
darzy AKS Białogard. Do tego sukce-
su przyczyniły się  złote medale zdo-
byte przez Maję Majdańską i Martynę 
Gabryl. Martyna Żuk wróciła do Żar ze 
srebrnym krążkiem. Nikola Drozdek  
i Wiktoria Niewrzędowska doszły do 
miejsca piątego.

Podopieczni Bogdana Kępiń-
skiego również zasłużyli na gratulacje. 
Na podium stanął Jan Rybak, którego 
udekorowano srebrnym medalem. Brąz 
w swojej kategorii zdobył Grzegorz Do-
magała. Na piątej pozycji zawody za-
kończył Igor Durski ATB

SPORT

Młodzicy z medalami

W Białogardzie młody Agros pokazał się z bardzo dobrej strony fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

 u Sprzedam - PEUGEOT 308 
1598cm3 ,benzyna ,rok produkcji 
2010 ,bezwypadkowy ,kupiony 
w polskim salonie ,stan bardzo 
dobry. Cena do negocjacji - 17500 
zł Tel. 603420045

 u Sprzedam pianino marki Le-
gnica. Tel. 604 137 154

 u Sprzedam pianino marki „Le-
gnica” 1000 zł. Tel. 604137154

 u Suknię ślubną firmy Papi-
lio, dwuczęściowa, regulowana, 
rozmiar 38-42 na wzrost 168 cm  
sprzedam. tel. 665 055 730

 u Silniki el: 1,5 kw-1420 obr.-
380 v, 0,8 kw - 1400 obr.-220 
v, 0,4 kw-1300 obr.-220 v, 0,25 
kw-2880 obr-220 v sprzedam. tel. 
504 370 020

 u Wyroby śrubowe do wyprze-
daży po likwidacji działalności 
handlowej, tel. 504 370 020

 u Mechanizm różnicowy, roz-
rusznik, alternator do Żuka, 
sprzedam. tel. 504 370 020

 u Maszyna do pisania optima, 
ryzy papieru białego o wym. 70 
x 100 - 1300 szt. sprzedam. tel. 
504 370 020

 u Sprzedam bryczkę ze ścią-
ganym dachem, 6-osobowa, tel. 
604558751 lub 604132602

 u Sprzedam działkę w Żarach, 
Ogrody RELAX za basenem Wod-
nik, 2019 marzec, można umówić 
się i obejrzeć, tel. 795406064

 u Sprzedam kozetkę - kana-
pa, akwarium duże dla gryzoni, 
torba - transporter dla psa, tel. 
530521033

 u Sprzedam grzejnik łazien-
kowy nowy, umywalka nowa z 
używaną baterią lub bez baterii, 
tel. 530521033

 u Sprzedam regał, szafka na bu-
ty, tel. 530521033

 u Sprzedam nową baterię z wy-
ciąganą wylewką zlewozmywa-
kową, tel. 530521033

 u Sprzedam umywalkę, torebka 
Louis Vitton, słuchawki dr Beats 
drei monster, ościeżnice i tunel 
biały firmy PORTA oryginalnie za-
pakowane, nowe, Kserokopiarka, 
tel. 530521033

 u Akwarium 50l z wyposaże-
niem tel 607 923 941 

 u Pustaki wienerberger 
11,5x24x58  88 szt. Tel 607 923 
941

KUPIĘ

 u Kupię monety i banknoty nie-
chodliwe z Polski i Niemiec, inne 
kolekcjonerskie oraz srebrne, zło-
te oraz 2 złotówki od 1995 roku. 
Tel. 602 128 246

 u Kupię monety i banknoty nie-
obiegowe z polski i Niemiec oraz 
kolekcjonerskie srebrne, złote i 
unikatowe. Tel. 602 128 246

 u Kupię butlę propan-butan 11 
kg do kuchenki gazowej. Polską 
lub Niemiecką. Tel. 68 470 35 61.

MOTORYZACJA

 u Audi A6 rok produkcji 2008 Li-
ft, pojemność: 2700 TDI moc:190 
koni , klima-tronik , ksenon, ledy 
, nawigacja ,grzane fotele… - 
sprzedam   Tel. 602 738 351

 u Lusterko zewnętrzne prawe na 
7 pinow do opla meriva 2009 r. 
sprzedam. tel. 504 370 020

 u Peugeot, rok. Prod. 2007, 
pierwszy właściciel, garażo-
wany, bezwypadkowy, diesel, 
tel.692529646

 u Sprzedam pilnie Peugeot 308, 
1598 cm3, benzyna, 2010, kupiony 
w polskim salonie, stan bardzo 
dobry, w dobrej cenie 16900 zł do 
negocjacji, tel. 603420045

 u Sprzedam Opel Zafira B, 2006 
r., 1,9 cdti, 150 KM, 2 właściciel, 
11.800 zł Tel. 604 273 118

PRACA

 u Anteny satelitarne i naziem-
ne DVB - T montaż, ustawienie, 
naprawa, dojazd gratis. Tel. 501 
987 666

 u Profesjonalne czyszczenie 
dywanów i wykładzin, tapicerek 
meblowej i samochodowej, w do-
mu klienta. Tel. 694 632 348

 u Serwis naprawa pralek AGD 
zmywarek, elektronarzędzi. Wy-
pożyczalnia sprzętu ogrodowego 
i budowlanego. Szybko tanio i so-
lidnie. Dojazd do klienta. EL Dom 
Żagań okolice. Tel. 503 115 269

 u Hydraulik, woda, kanalizacja, 
biały montaż, CO, montaż piecy 
w różnych systemach oraz usu-
wanie usterek. Tel. 880 469 027

 u Hydraulik, montaż central-
nego ogrzewania, kotłownie, 
instalacje wodne, gazowe, kana-
lizacyjne, miedź, plastik, pp Tel. 
609 755 357

 u Remonty mieszkań. Tel. 519 
491 636

 u Polbruk granit, łupka lastry-
ko, układam parkingi, drogi po-
sesji, chodniki, opaski tarasy. Tel. 
784 768 527

 u Gładź, malowanie, tapetowa-
nie itp. wykonam, okolice Żaga-
nia. Tel. 727 247 315

 u Zdun - wykonam prace zduń-
skie,piece, kuchnie kaflowe i 
przystawki. tel. 530 908 452 Tel. 
68 451 17 70

 u Ogrody przytnę, drzew-
ka owocowe, uformuję krzewy 
ozdobne, wytnę zbędne drzewa, 
usunę wywroty. Tel. 794 477 922

 u Transport, tanio, przepro-
wadzki wywiozę zbędne rzeczy, 
gruz itp. Tel. 794 477 922

 u Anteny satelitarne i telewizji 
naziemnej dvbt, montaż , usta-
wienie, naprawa. Tel. 606 403 027

 u Naprawy komputerów sta-
cjonarnych, naprawy laptopów, 
konkurencyjne ceny.  Codziennie 
od 8 do 21 Tel. 691190516

 u Naprawy instalacji elektrycz-
nych, montaż, modernizacja, 
podłączenie nowych urządzeń 
,codziennie od 8 do 21 Tel.  
691165658 

 u Dam zakwaterowanie i wyży-
wienie osobie w trudnej sytuacji 
życiowej w zamian za pomoc przy 
pracach budowlanych i w ogro-
dzie. Okolice Żar, w prywatnym 
domu. Może być para. Tel. 726 
169 110

 u Poszukuję osoby zaufanej, 
uczciwej do prac domowych( 
sprzątanie). Tel. 798 342 878

 u Potrzebna pani sprawna, 
uczciwa jako pomoc domowa, 2x 
w tygodniu oraz do opieki nad 
grobowcem cmentarz w Żarach. 
Tel. 68 374 53 89

RÓŻNE

 u Masz problem z komputerem, 
internetem, ruterem? Zadzwoń, 
przyjadę i pomogę. Tel. 606 403 
027

 u Darmowy rzeczoznawca. 
Szkoda na pojeździe? Rozliczana 
kosztorysowo? Odbierz dodatko-
we pieniądze. Decyzja w trzy dni 
robocze.Weryfikacja kosztorysu z 
ostatnich 3 lat!!!  Tel. 606 805 778

 u Korepetycje z języka polskie-
go, wszystkie poziomy. Doświad-
czony nauczyciel. Tel. 602 233 407

 u Tanie sprzątanie mieszkań po 
zmarłych i nie tylko. Tel. 723 903 
732

 u LOTNISKA - zawiozę - przywio-
zę. Tel. 601 691 569

REKLAMA

 u Darmowy rzeczoznawca. 
Szkoda na pojeździe? Rozli-
czana kosztorysowo? Odbierz 
dodatkowe pieniądze. Decy-
zja w trzy dni robocze. Wery-
fikacja kosztorysu z ostatnich 
3 lat!!! Tel. 606 805 778

 u Pracuj jako Opiekun-
ka Seniorów w Niem-
czech. Bezpłatny kurs 
języka niemieckiego 
od podstaw w Żarach. 
Ostatnie wolne miejsca. 
Zapisy tel. 519 690 507, 
Promedica24
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 u Psychoterapia bioenergotra-
pia  kontakt urszula 7@onet.pl

 u Psychoterapia, bioenergotera-
pia, kartomancja. Tel. 57 607 83 03

 u Pomoc w nauce, język pol-
ski, historia, prace pisemne tel: 
530518877

NIERUCHOMOŚCI

 u Zamienię mieszkanie socjalne 
na komunalne takie samo lub więk-
sze. Może być do małego remontu, 
2 pokojowe z aneksem kuchennym 
z łazienkami o powierzchni 35m2, 
ogrzewanie piec kaflowy. Tel. 723 
903 732

 u Pokoje dla firm, z aneksem 
kuchennym. Przy obwodnicy Żar. 
Miejsce dla samochodów. Tel. 
604331628 lub 696762277

 u Kawalerka do wynajęcia, ume-
blowana, z miejscem na samochód i 
grillem, Żary-Kunice, tel. 696261345  
Tel. 696 261 345

 u Olbrachtów - działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o pow. 
18 arów, media przy nieruchomo-
ści- 65 tys. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

 u Grabik - działki na sprzedaż np. 
o pow. 10 ar w cenie 46 tys. Możli-
wość zakupu większej powierzchni. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

 u Sieniawa - działka na sprzedaż 
o pow. 1580 m2- 38 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-999

 u Żary - polecamy na sprzedaż 
działkę o pow. 11 arów - 72 tys. 
Media przy działce. Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

 u Okolice Lipinek Łużyckich - ład-
ny dom na sprzedaż, do wprowa-
dzenia, usytuowany na dużej dział-
ce, Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Olbrachtów – działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o pow. 
10 arów w cenie 60 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-999 

 u Żary – dom na sprzedaż, stan 
surowy zamknięty w cenie 129 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

 u Żary – dla swoich klientów po-
szukujemy mieszkań na sprzedaż, 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

 u Żary – dla swoich klientów 
poszukujemy działek na sprzedaż, 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999

 u Żary – tanie pokoje do wynaję-
cia, Partner Nieruchomości, nr tel. 
887-758-384

 u Żary - na sprzedaż budynek 
mieszkalno usługowy o pow.658m2 
w cenie 700tys. Partner Nierucho-
mości, nr tel:606 705 480

 u Okolice Lubska - na sprzedaż 
dom w bardzo dobrym stanie, cena 
380tys. Partner Nieruchomości,nr 
tel:606 705 480

 u Okolice Żar - na sprzedaż dom 
do częściowego remontu w cenie 
320tys.Partner Nieruchomości, nr 
tel:606 705 480

 u Lubomyśl – działki budowlane na 
sprzedaż, Partner Nieruchomości, nr 
tel. 887-758-384

 u Jasień – mieszkanie 2 pokojowe 
na sprzedaż,Ip. Cena 115tys.Partner 
Nieruchomości, nr tel: 606 705 480

 u Żary - mieszkanie 2 pokojowe na 
sprzedaż,Ip. Cena 160tys.Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 606 705 480

 u Żary - mieszkania w stanie dewe-
loperskim na sprzedaż ,Partner Nieru-
chomości, nr tel:606 705 480

 u Okolice Żar - piękny dom na sprze-
daż, pow.300m2. Partner Nierucho-
mości, nr tel:606 705 480

 u Żary - na sprzedaż dom w stanie 
surowym zamkniętym, cena 260tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel:606 
705 480

 u Żary - na sprzedaż dom w cenie 
mieszkania, cena 170 tys. Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 606 705 480

 u Grabik – działka na sprzedaż o 
pow. 17ar w cenie 50 tys. Partner Nie-
ruchomości, nr tel:606 705 480

 u Jankowa Żagańska (okolice) - 
działki rolne w cenie 1,20zł/m2, Part-
ner Nieruchomości, nr tel:606 705 480

 u Miłowice – działki na sprzedaż w 
cenie 30zł/m2, atrakcyjna lokalizacja. 
Partner Nieruchomości, nr tel:606 
705 480

 u Żary - na sprzedaż budynek usłu-
gowy wraz z zabudowaniami, atrak-
cyjna lokalizacja, Partner Nierucho-
mości, nr tel:606 705 480

 u Żary- lolale do wynajęcia w 
atrakcyjnej części miasta,pow.od 25-
550m2, Partner Nieruchomości, nr 
tel:606 705 480

USŁUGI

 u Dam zakwaterowanie i wy-
żywienie osobie w trudnej sytu-
acji życiowej w zamian za pomoc 
przy pracach budowlanych i w 
ogrodzie. Okolice Żar, w prywat-
nym domu. Może być para. Tel. 
726169110

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

Ciasto marchewkowe 
z orzechami
Składniki
• 1 i 1/3 szklanki mąki pszennej (około 250 g)
• 3/4 szklanki cukru
• 2 szklanki startej marchewki
• 2/3 szklanki stopionego masła
• 2 szklanki posiekanych orzechów włoskich lub 

migdałów
• 4 jajka
• 1 szklanka jabłek; pokrojonych w drobną kostkę
• 5 łyżek suszonej żurawiny
• 50 ml rumu
• 2 łyżeczki sody oczyszczonej
• 1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
• szczypta gałki muszkatołowej
• szczypta soli
• szczypta zmielonych goździków
• szczypta cynamonu
• skórka z jednej pomarańczy

Krem z białej czekolady i mascarpone
• 250 g serka mascarpone
• 1 tabliczka białej czekolady
• skórka ze świeżej pomarańczy

Wykonanie
Mieszamy składniki suche: mąkę, przyprawy, proszek 
do pieczenia, sodę, cukier. Namaczamy żurawinę  
w rumie. W osobnym naczyniu ubijamy jajka, dolewa-
jąc stopniowo stopione i ostudzone masło. Łączymy 
składniki suche z mieszaniną jajek i masła, dodajemy 
marchew, jabłka, żurawinę (wraz z zalewą rumową) 
oraz posiekane orzechy włoskie. Pieczemy w 180 st. 
C przez około 60 minut, do momentu, aż ciasto się 
zarumieni, a patyczek wbity w środek będzie dość 
czysty po wyjęciu (na pewno nie będzie całkowicie 
suchy). Robimy krem z mascarpone. Czekoladę roz-
puszczamy w kąpieli wodnej, następnie studzimy. 
Serek mascarpone miksujemy z otartą skórką poma-
rańczową  (robimy to szybko, gdyż serek może nam 
się rozwarstwić) i stopniowo dodajemy rozpuszczoną, 
chłodną czekoladę. Gotową masę przekładamy na 
przestudzone ciasto i dekorujemy skarmelizowaną 
skórką z pomarańczy. 

OGŁOSZENIE

Placki 
ziemniaczane 
z orzechami  
i serem 
rokpol
Składniki
• 40 g sera rokpol i do deko-

racji
• 60 g orzechów włoskich
• ząbek czosnku
• masa ziemniaczana na 

placki według tradycyjnego 
przepisu

• szczypta majeranku

Wykonanie
Ser rokpol kroimy w malut-
ką kostkę. Orzechy włoskie 
siekamy. Czosnek obieramy, 
przeciskamy przez praskę, 
mieszamy z masą ziemniacza-
ną. Dodajemy ser i orzechy, 
posypujemy majerankiem, de-
likatnie i dokładnie mieszamy. 
Blachę wykładamy papierem 
do pieczenia, łyżką nakładamy 
niewielkie porcje masy, formu-
jąc placuszki. Wstawiamy do 
piekarnika rozgrzanego do 200 
st., pieczemy 15 minut. Odwra-
camy, dopiekamy jeszcze 10-
15 minut. Ciepłe placki skra-
piamy olejem np sezamowym  
i dekorujemy rokpolem.

Sałatka  
z gruszek, 
szpinaku, 
sera  
i orzechów
Składniki
• 120 g orzechów włoskich
• 120 g koziego sera lub inne-

go miękkiego sera
• cebula
• łyżka miodu
• łyżka octu jabłkowego
• 4 łyżki oleju
• sól
• 2 gruszki 
• 300 g szpinaku

Wykonanie
Orzechy włoskie prażymy na 
suchej patelni, grubo sie-
kamy. Ser kroimy w kostkę. 
Cebulę obieramy, siekamy. 
Mieszamy miód z octem jabł-
kowym, olejem i posiekaną 
cebulą, przyprawiamy solą. 
Gruszki myjemy, kroimy na 
ćwiartki, wycinamy gniaz-
da nasienne. Miąższ kroimy 
w cienkie plasterki. Szpinak 
myjemy, suszymy, odcina-
my ogonki. Listki układamy  
w misce, dodajemy ser, grusz-
ki, posypujemy orzechami 
włoskimi. Polewamy sosem  
i od razu podajemy.

fot. ARMG

Podziękowanie
Pragnę na łamach Mojej Gazety raz 
jeszcze bardzo serdecznie podzięko-
wać nieznanej mi kobiecie, która po-
biegła za mną przynosząc sporą sumę 
gotówki pozostawioną przeze mnie  
w bankomacie przy ulicy Wrocław-
skiej w Żarach.

Życzę Pani wszystkiego co najlepsze  
i oby szczęście nigdy Pani nie opusz-
czało.
Taka uczciwość pomaga wierzyć  
w dobro i ludzi.

Czytelnik
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• Pracownik socjalny Brody 1
• Pracownik administracyjno-biurowy Brody 1
• Pracownik administracyjno-biurowy Żary 1
• Specjalista ITI –Informatyk Lubsko 1
• Specjalista do spraw kadr i płac Dąbro-

wiec 1
• Pomocnik kierownika produkcji Jasień 1
• Pracownik biurowy – pracownik do obsługi 

strony internetowej Jasień 1
• Pakowacz ręczny Jasień 1
• Stolarz Tuchola Żarska 1
• Monter stelarz Tuchola Żarska 1
• Sprzedawca internetowy – Kierowca 

Lubsko 1
• Kucharz Łęknica 2
• Pomoc kuchenna Łęknnica 2
• Kelner Łęknica 2
• Kelner/ Recepcjonista Żary 2
• Kasjer/ Sprzedawca Lipinki Łużyckie 10
• Pracownik gospodarczy Żary 3
• Pracownik gospodarczy/Kierowca kat. T 

Żary 5
• Salowa Żary 5
• Krojczy – introligator Lubsko 1
• Introligator Lubsko 1
• Pomocnik operatora obrabiarki do drewna 

Piotrów 6
• Pracownik pomocniczy przy produkcji 

drzewnej Piotrów 4
• Operator obrabiarki do drewna Piotrów 3
• Obuwnik Lubsko 5
• Fryzjer zwierząt (groomer) Żary 1
• Frezer Jasień 2
• Tokarz Jasień 2
• Spawacz Jasień 2
• Spawacz Żary 6

• Spawacz Żary 10
• Operator maszyn maszyn skrawających, 

tokarz, frezer Jasień 1
• Piekarz Lubsko 1
• Krojczy chleba Żary 1
• Kasjer Brody 1
• Sprzedawca w stacji paliw Żary 1
• Pracownik do rozbiórki samochodów 

Jasień 1
• Sprzedawca Jasień 1
• Mechanik pojazdów samochodowych 

Jasień 1
• Spawacz Jasień 2
• Elektryk Jasień 1
• Mechanik utrzymania ruchu Jasień 1
• Operator CNC Jasień 1
• Ślusarz Jasień 1
• Malarz konstrukcji stalowych Jasień 1
• Monter konstrukcji stalowych Jasień 1
• Palacz – paliwa stałe Grodziszcze 1
• Pracownik pieczarkarni Brody 6
• Monter wentylacji Żary/ Lubuskie i okolice 3
• Magazynier/ Kierowca Jasień 1
• Kierowca autobusu Żary 7
• Specjalista do spraw BHP, BDR (bezpie-

czeństwo ruchu drogowego) i ppoż Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego powy-

żej 3,5 tony (dział krajowych przewozów- 
Teren Żar) Żary 5

• Kierowca samochodu ciężarowego po-
wyżej 3,5 tony (dział międzynarodowych 
przewozów) Teren Europy 5

• Kierowca samochodu ciężarowego powy-
żej 3,5 tony (dział krajowych przewozów) 
Teren Polski 5

• Mistrz zmiany Żary 1

• Ankieter (Szprotawa) 1
• Brukarz- (Żagań) 2
• Brygadzista - Mechanik (Gozdnica) 1
• Brygadzista-Elektryk (Gozdnica) 1
• Doradca klienta biznesowego (powiat 

Żagań) 1
• Doradca klienta (teren powiatu) 5
• Ekspedientka (Iłowa) 1
• Fryzjer damski (Żagań) 1
• Galwanizer (Żagań) 5
• Handlowiec - Sprzedawca (Żagań) 1
• Kasjer- Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Kierowca C+E w transporcie między-

narodowym (Kraje UE) 1
• Kierowca operator wózków jezd-

niowych (widłowych)-magazynier 
(Szprotawa) 1

• Kierowca samochodu ciężarowego 
C+E 1

• Kierowca samochodu ciężarowego 
(Polska) 1

• Kierowca samochodu ciężarowego 
(Polska - Niemcy) 2

• Kierownik budowy (Żagań) 1
• Kierownik Powiatowego Zespołu Do-

radztwa Rolniczego (Żagań) 1
• Konserwator ujęć wody (Żary) 1
• Księgowa (Wiechlice) 1
• Kucharz Kuchni Tureckiej (Żagań) 1
• Kucharz (Świętoszów) 1
• Kucharz (Żagań) 1
• Logistyk (Żagań) 1
• Magazynier (Bożnów) 1
• Monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych (woj. lubuskie) 2
• Monter sieci wodnych i kanalizacyj-

nych- (Żagań) 2
• Nauczyciel języka angielskiego (Ża-

gań) 1
• Nauczyciel przedszkola (Świętoszów) 1
• Nauczyciel świetlicy (Żagań) 1

• Operator- konserwator urządzeń wod-
no-kanalizacyjnych (Szprotawa) 1

• Operator koparko-ładowarki (Mało-
mice) 1

• Operator koparko-ładowarki (Żagań) 2
• Operator maszyn przemysłowych 

(Żagań) 2
• Operator maszyn przędzalniczych 

(Żagań) 3
• Operator maszyn/pracownik produkcji 

(Trzebień) 5
• Pomoc Magazyniera (Żagań) 2
• Pomocniczy robotnik leśny (Jelenin) 1
• Pomocnik elekrtyka (Długie) 1
• Pomocnik stolarza (Szprotawa) 1
• Pracownik do spraw ubezpieczeń 

(Szprotawa) 1
• Pracownik fizyczny (Szprotawa) 2
• Pracownik leśny (Iłowa) 2
• Pracownik leśny (teren leśny w woj. 

dolnośląskim i lubuskim) 5
• Pracownik myjni (Iłowa) 1
• Pracownik ochrony fizycznej (Żagań) 

1
• Pracownik ogólnobudowlany (Iłowa) 

10
• Pracownik produkcji (Gozdnica) 4
• Pracownik socjalny (Żagań) 1
• Przedstawiciel handlowy (Żagań) 1
• Recepcjonista (Żagań) 1
• Robotnik gospodarczy (Żagań i okoli-

ce) 3
• Rozbieracz-wykrawacz (Gozdnica) 35
• Siostra PCK / Opiekunka (Żagań) 2
• Specjalista do spraw zakupów (Gozd-

nica) 1
• Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Sprzedawca w sklepie rybnym (Żagań) 1
• Sprzedawca (Żagań) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1

Chcesz mieć dworek 
jak na zdjęciu? W Ol-
brachtowie mam roz-
poczętą budowę: pod-
piwniczenie ze stro-

pem, na działce 3000 
m2 (możliwy podział 
na dwie). Cena: teren 

40 zł/m2, podpiwnicze-
nie 52 tys. zł. 

tel. 512 209 363

Prasa do słomy Claas 
Rollant 250, rok 2002, 
stan bardzo dobry, Tel. 

699-932-056

Przyczepa samozbiera-
jąca, rok 2001, 

Tel. 699-932-056

Sprzedam Audi 80 mo-
del B4, rok 1993, 2 li-
try benzyna, 66 kw, 

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784
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Zuza (Joanna Kulig) i Jadźka (Anna Dereszowska) 
wstępują w szeregi policji. Jako świeżo upieczone 
funkcjonariuszki rozpoczynają współpracę z ko-
legami po fachu - Gebelsem (Andrzej Grabowski) 
i Majamim (Piotr Stramowski). Doświadczenie 
starszych policjantów okazuje się bezcenne 
w walce ze skorumpowanymi przełożonymi 
m.in. Izabelą Zych (Magdalena Cielecka), 
oraz brutalnym, przestępczym światem mafi i 
paliwowej. Ponadto kobiety muszą zmierzyć się 
z problemami w życiu prywatnym.

TVP2 fi lm sensacyjny, Polska, 2016

Pitbull. Niebezpieczne kobiety23:00

Piątek

POLSAT

20:10

Sobota

Emma i Dexter kończą studia na Uniwersytecie 
Edynburskim. Późnym wieczorem 15 lipca, po 
hucznym świętowaniu rozdania dyplomów, 
trafi ają do mieszkania dziewczyny. Choć 
niepozorna Emma zakochuje się w przystojnym 
koledze, do niczego między nimi nie dochodzi. 
Nazajutrz każde z nich rusza w swoją stronę 
i przez kilkanaście lat żyją z dala od siebie. Ona, 
zakompleksiona idealistka z robotniczej rodziny, 
marzy o karierze pisarki. Na co dzień pracuje 
jako kelnerka w meksykańskiej restauracji.

Sympatyczny i niezwykle gadatliwy osioł 
poznaje ogra o imieniu Shrek - brzydkiego 
stwora o złotym sercu. Spokojną siedzibę ogra 
nawiedza gromada baśniowych postaci, które 
wygnał ze swojego królestwa okrutny lord 
Farquaad. Shrek, początkowo niechętny to-
warzystwu natrętnego osła, decyduje się razem 
z nim wyruszyć do królestwa Duloc, siedziby 
tyrana. Ten zgadza się rozwiązać jego problem 
pod warunkiem, że odnajdą i przywiozą mu 
uwięzioną przez smoka kandydatkę na żonę. 

TVP1 melodramat, Wielka Brytania, USA, 2011fi lm animowany, USA, 2001

Jeden dzieńShrek 22:15

Niedziela

Emerytowany agent CIA James Dial (Wesley 
Snipes) wiedzie spokojne życie na swoim ranczu 
w Montanie. Pewnego dnia jego były pracodaw-
ca Jeremy Collins (Ralph Brown) daje mu szansę 
rehabilitacji za nieudaną misję. Kilka lat temu 
Dial miał schwytać szefa komórki terrorystycznej 
Aliego Mahmuda Jahara (Nikołaj Sotirow). Ni-
estety, pozwolił przestępcy uciec, doprowadza-
jąc do fi aska misji. Teraz Collins chce, by Dial 
dokończył to zadanie i zlikwidował Jahara, który 
obecnie przebywa w londyńskim więzieniu.

POLSAT fi lm sensacyjny, Bułgaria, Wielka Brytania, USA, 2007

Zamachowiec23:15

Poniedziałek

Przystojny kapitan drużyny koszykówki 
i szkolny gwiazdor, John Tucker (Jesse Metcalfe), 
wykorzystuje swoją urodę i popularność, by 
podbijać kobiece serca. Chłopak nie jest jednak 
stały w uczuciach i często zmienia partnerki. Trzy 
dziewczyny z rywalizujących ze sobą licealnych 
paczek: inteligentna Carrie (Arielle Kebbel), 
czirliderka Heather (Ashanti) i weganka Beth 
(Sophia Bush), odkrywają, że John spotykał się 
z nimi w tym samym czasie. Rywalki postanawia-
ją zjednoczyć siły, by zemścić się na chłopaku.

POLSAT komedia romantyczna, USA, 2006 

John Tucker musi odejść00:15

Wtorek

Marokański pasterz kupuje od sąsiada broń, 
która należała kiedyś do japońskiego turysty. 
Synowie pasterza uczą się obsługi strzelby i odd-
ają przypadkowy strzał w kierunku autobusu, 
którym podróżują amerykańscy turyści. Kula 
dość poważnie rani Susan (Cate Blanchett). 
Przerażeni pasażerowie zostają odwiezieni do 
najbliższej miejscowości, gdzie mąż Susan, 
Richard (Brad Pitt) stara się skontaktować 
z ambasadą i zapewnić żonie pomoc. Amelia, 
wybiera się na ślub syna do Meksyku.

POLSAT dramat społeczny, Francja, Meksyk, USA, 2006 

Babel00:00

Środa

Ze wszystkich szkolnych przedmiotów John 
Farley jako dziecko najbardziej nie znosił 
lekcji WF-u i nauczyciela gimnastyki Jaspera 
Woodcocka. Po latach za sprawą matrymo-
nialnych planów jego matki nieoczekiwanie 
koszmary z dzieciństwa powracają. Okazuje 
się bowiem, że pani Farley zamierza wyjść 
za mąż za demonicznego wuefi stę. Już samo 
wspomnienie zajęć WF-u jest dla Johna bolesne, 
a co dopiero świadomość, że ten, przez którego 
tyle wycierpiał, zostanie jego ojczymem.

TVP2 komedia, USA, 2007

Facet od wuefu21:45

Czwartek
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05:00 Telezakupy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce 

- Stjepan i Malena 
- stary człowiek i bocian 

14:00 Elif - serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2014

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Magazyn śledczy 

Anity Gargas 
- magazyn

16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów - taka 

historia... - telenowela
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomościa
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:30 Big Music Quiz
22:35 Środki nadzwyczajne
00:30 Magazyn kryminalny
01:25 Ocaleni - reality show

05:25 Koło fortuny 
06:05 Egzamin z życia - serial
06:55 Afryka od kuchni 

- Kaloleni, Kenia
- cykl dokumentalny, 
prod. USA, 2013

07:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości - serial
14:05 Coś dla Ciebie 
14:30 Zakupy pod kontrolą 
15:05 XVIII Mazurska Noc 

Kabaretowa Mrągowo 
2016 - Moda na swetry

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej

17:10 Łzy Cennet 
- serial obyczajowy,
prod. Turcja

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami 

- telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:45 O mnie się nie martw

- serial komediowy TVP
21:45 Rodzinka.pl - serial
22:15 Kabaret Hrabi
23:00 Pitbull. Niebezpieczne 

kobiety - sensacyjny
01:20 Straż wiejska
03:10 American Heist. Skok 

życia. - fi lm fabularny
04:40 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

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

20:00 Szybko i wściekle 
- fi lm sensacyjny, 2009, 
wyk. Vin Diesel, Paul 
Walker

22:15 Hellboy II: 
Złota armia 
- fi lm S-F, 2008, 
reż. Guillermo Del Toro, 
wyk. Ron Perlman, 
Selma Blair

00:50 Arka przyszłości 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Korea Płd., 
Czechy, Francja, 2013, 
reż. Joon-ho Bong, 
wyk. Chris Evans, 
Kang-ho Song, Ed Harris, 
John Hurt, Tilda 
Swinton, Jamie Bell

03:25 Uwaga! 
- magazyn

03:40 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
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 

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

obyczajowy prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 World of Dance - Polska
21:35 Lepiej późno niż wcale

22:45 Surogaci
  - fi lm s-f,  USA, 2009, 

reż. Mostow Jonathan, 
wyk. Kodjoe Boris, Mitch-
ell Radha, Pike Rosamund, 
Willis Bruce

00:35 Rings
 Młoda kobieta, martwiąc 

się o swego chłopaka, 
zafascynowanego infor-
macjami o tajemniczym 
wideo, po obejrzeniu 
którego giną ludzie, de-
cyduje się obejrzeć fi lm za 
niego. Wkrótce odkrywa 
przerażającą prawdę: 
informacje są prawdziwe, 
a wideo zawiera tajem-
niczy przekaz...

02:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny
08:15 Studio Kultura 

- rozmowy
08:40 Historia kina 

w Popielawach 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1998, 
reż. Jan Jakub Kolski, 
wyk. Krzysztof Majchrzak

10:20 Gubernator - fi lm 
krótkometrażowy TVP

11:00 Doktor Ewa - serial TVP
12:35 Prawdziwie magiczny 

sklep - fi lm TVP
13:05 Studio Kultura 
13:25 Koncert muzyki z 

fi lmów Andrzeja Wajdy 
14:30 Taśmy Kultury 

pasmo programów 
archiwalnych

15:10 Chłopiec na galopu-
jącym koniu - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
2006, reż. Adam Guziński

16:40 Ciuciubabka 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1977, reż. Radosław 
Piwowarski, wyk. Wiesław 
Wójcik

17:40 Lekcje pana Kuki - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska

19:25 Pojedynki stulecia
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana 
20:25 Wieczór kinomana - Pan 

Turner - fi lm biografi czny
23:05 Fabryka hitów
00:05 Tygodnik Kulturalny
00:55 Dotyk zła
02:35 Informacje kulturalne 
02:50 Kino nocne

- Krótki fi lm o miłości 
- fi lm fabularny, 
prod. Polska, 1988

04:30 Clara 3000 at Sonar 
Festival 2017 - koncert

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Zbuntowany anioł 
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny
 - fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny
Agenci biura NCIS 
w Los Angeles działają 
pod przykrywką, by 
rozwiązywać trudne 
i często szokujące sprawy.

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

22:10 Bękarty wojny 
01:25 Spartakus: 

Zemsta 
04:00 Menu na miarę 

- fabularny
04:40 Z archiwum 

policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:10 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 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 Zagubieni - serial, USA
16:50 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Trzej muszkieterowie 
- fi lm przygodowy, Wielka 
Brytania/USA/Austria, 
1993, reż. Stephen Herek, 
wyk. Charlie Sheen, Kiefer 
Sutherland

22:20 Aeon Flux 
- fi lm S-F, USA, 2005, 
reż. Karyn Kusama, 
wyk. Charlize Theron, 
Marton Csokas, Jonny
Lee Miller, Sophie 
Okonedo, Frances 
McDormand, Pete 
Postlethwaite

00:05 American Horror 
Story I: Murder House 
- serial, USA

01:05 Strzelec - serial, USA
02:05 Moc Magii 
04:15 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Spadkobiercy
- program rozrywkowy

07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom

- program rozrywkowy
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
- program rozrywkowy

11:25 Benny Hill
 - program rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

13:00 Galileo
15:00 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
- telenowela

16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 OKO za OKO

23:00 Wioska przeklętych
  - horror, USA, 1995,

reż. Carpenter John, 
wyk. Alley Kirstie, 
Hamill Mark, Kozlowski 
Linda, Pare Michael, Reeve 
Christopher, Salenger 
Meredith 

 Małe miasteczko 
amerykańskie staje się 
celem wizyty nieziden-
tyfi kowanych gości z 
Kosmosu. Po ich odejściu 
większość kobiet rodzi 
dziwne dzieci, stanowiące 
pierwszą placówkę 
kosmitów zamierzajacych 
skolonizowac Ziemię.

01:05 Galileo
02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:50 Klan - telenowela TVP
06:10 Audycje komitetów 

wyborczych
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
08:00 Las bliżej nas 

- magazyn
08:25 Pełnosprawni 

- magazyn dla niepełnos-
prawnych

08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres

- magazyn
09:50 Fascynujący świat

- Mleko fakty, liczby, 
opinie - dokumentalny

10:55 Korona królów - taka 
historia... - telenowela 
historyczna TVP

11:25 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

13:35 Okrasa łamie przepisy - 
magazyn kulinarny

14:10 Jak to działa - magazyn

14:50 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny 
prod. TVP

15:45 Rolnik szuka żony
16:45 Audycje komitetów 

wyborczych
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Drogi wolności - Ober-

wanie chmury - serial
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Dziewczyny ze Lwowa - 

serial obyczajowy TVP
21:30 Hit na sobotę - Śniadanie 

do łóżka - komedia
23:05 Boks - KnockOut Boxing 

Nigh
00:25 4 Blocks - serial
01:30 Środki nadzwyczajne
03:20 Jaka to melodia?
04:15 Zakończenie dnia

04:50 Koło fortuny
 - teleturniej

05:25 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość 
- serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:35 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny

12:10 Legalna blondynka
 - komedia, prod. USA, 
2001, reż. Robert Luketic, 
wyk. Reese Witherspoon, 
Selma Blair, Luke Wilson, 
Raquel Welch

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny - teleturniej
15:30 Kabaretowa Scena 

Dwójki przedstawia
16:25 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę
- Szczęście 
w małżeństwie

16:35 Rodzinka.pl 
- serial obyczajowy

17:10 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion

 - teleturniej
19:35 Lajk!
20:05 The Voice of Poland 

IX seria - Przesłuchania
22:15 American Heist.

Skok życia
- fi lm fabularny

24:00 Świat to za mało - fi lm 
sensacyjny, prod. USA, 
Wielka Brytania, 1999

02:15 Pitbull. Niebezpieczne 
kobiety 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 2016, 
reż. Patryk Vega

04:35 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 MasterChef 
- program rozrywkowy,
Polska

14:20 Ameryka Express
- program rozrywkowy,

16:00 Drzewo marzeń
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,
Polska

21:45 Piraci z Karaibów: 
Na nieznanych 
wodach
- fi lm przygodowy, 
prod. USA, Wielka 
Brytania, 2011, reż. Rob 
Marshall, wyk. Johnny 
Depp, Penelope Cruz, 
Geoff rey Rush, Ian 
McShane, Kevin McNally, 
Keith Richards, Richard 
Griffi  ths

00:35 Zbaw mnie 
ode złego
- fi lm horror, 
USA, 2010, reż. Wes 
Craven, wyk. Max Thieriot, 
John Magaro, Zena Grey 

02:50 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:10 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:15 MY3
10:10 Ewa gotuje
10:45 Nasz Nowy Dom
11:40 Śpiewajmy razem. 

All Together Now
- program rozrywkowy

13:15 World of Dance
- program rozrywkowy

14:45 Lepiej późno niż wcale
15:50 Kabaret na żywo 

według Paranienor-
malnych
- program rozrywkowy

17:50 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy

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

- serial komediowy
Losy przeciętnej polskiej 
rodziny mieszkającej 
w jednej z wrocławskich 
kamienic.

20:10 Shrek 
- komedia animowana

 Shrek jest ogrem -brzy-
dalem, którego wszyscy 
się boją i przed którym 
uciekają. Mieszka sam i 
bardzo ceni sobie swoją 
samotność. 

22:05 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo
- program rozrywkowy

00:05 Akt odwagi
- fi lm sensacyjny
Elitarna jednostka 
żołnierzy zostaje wysłana 
na tajną misję w celu 
odzyskania porwanej 
agentki CIA.

02:15 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Nienasyceni 5 
07:25 Teledyski
07:50 Informacje kulturalne
08:10 Tygodnik Kulturalny
09:00 Serialowa nostalgia

- Kapitan Sowa na tropie
- Trzecia ręka - serial TVP

09:40 Serialowa nostalgia 
- Kapitan Sowa na tropie
- Szantażysta - serial TVP

10:10 Sopot ‘84 - Halina 
Frąckowiak - koncert

10:35 Czarny Błysk - Rozstanie 
- serial animowany

10:55 Szlakiem Kolberga 
- Adam Bałdych 

11:30 Dokument tygodnia 
- Arcydzieła bez tajem-
nic: Caravaggio 
- cykl dokumentalny

12:10 Magiczne drzewo 
- fi lm przygodowy, 
prod. Polska, 2008

13:50 Statyści - komedia
16:00 Budzik - dokumentalny
16:45 Wydarzenie aktualne

17:30 W sumie rodzina 
- dramat, prod. Meksyk, 
2013, reż. Claudia Sainte 
wyk. Ximena Ayala, Lisa 
Owen, Sonia Franco

19:10 Za młodzi na śmierć 
- Władimir Wysocki - fi lm

20:20 Bilet do kina - W kręgu 
miłości - fi lm fabularny, 
prod. Belgia, Holandia

22:15 Dranie w kinie 
22:50 Amy Winehouse 

“I Told You I Was Trou-
ble” Live from London 
- koncert

24:00 Mocne Kino - Narzeczona 
Frankensteina - fi lm

01:25 Performance
02:10 Wieczór kinomana 

- Pan Turner 
- fi lm biografi czny

04:45 Legendy Rocka

06:00 Przygody Merlina 
07:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

07:50 Moje Grand Prix. Bartek 
Marszałek

08:10 13 Posterunek 2 
10:05 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań.

15:00 Następny proszę!
15:55 Dzieciak 
18:00 7 krasnoludków 

- Las to za mało! 

20:00 Transporter 3 
- fi lm akcji
Transporter Frank dostaje 
kolejne zadanie; musi 
przewieźć córkę urzędnika 
z Marsylii do Odessy.

22:00 Kod Merkury 
00:15 Nadbagaż 
02:20 Moje Grand Prix.

Bartek Marszałek
02:50 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

03:55 Menu na miarę 
- fabularny

04:30 Niesamowite!
05:00 Przygody Merlina

- fi lm przygodowy
Czarodziej przybywa do 
Camelotu i ukrywa swoje 
zdolności, gdyż Uther tępi 
wszelką magię.

05:45 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Brzydula - serial obycza-

jowy, Polska
11:35 Dziadek z przypadku 

- serial, USA
12:35 Dennis znów rozrabia 

- fi lm komedia, USA, 1998, 
reż. Charles T. Kanganis, 
wyk. Don Rickles, George 
Kennedy, Justin Cooper, 
Betty White, Brian 
Doyle-Murray

14:10 Wygraj randkę - fi lm 
komedia, USA, 2004, reż. 
Robert Luketic, wyk. Kate 
Bosworth, Topher Grace, 
Josh Duhamel, Nathan 
Lane, Sean Hayes

16:20 Harry Potter 
i zakon Feniksa - fi lm 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania, 2007, reż. David 
Yates, wyk. Daniel Rad-
cliff e, Emma Watson

19:00 Śnięty Mikołaj II 
- fi lm komedia, USA, 
2002, reż. Michael 
Lembeck, wyk. Tim Allen, 
Elizabeth Mitchell, David 
Krumholtz, Judge Rein-
hold, Wendy Crewson

21:15 Lepiej późno niż 
później - fi lm komedia, 
USA, 2003, reż. Nancy 
Meyers, wyk. Jack Nichol-
son, Diane Keaton, Keanu 
Reeves

23:55 Córka generała 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1999,
reż. Simon West, 
wyk. John Travolta, 
Madeleine Stowe, James 
Cromwell, Timothy Hutton

02:20 Moc Magii 
04:30 Druga strona medalu

06:00 Spadkobiercy
07:05 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Turbo Fast
08:05 Tom i Jerry Show

- serial animowany
08:55 Mała Syrenka: 

Dzieciństwo Ariel
10:30 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

13:30 STOP Drogówka
14:35 Uciekająca panna 

młoda
 Ike Graham jest nowojor-

skim felietonistą. W po-
szukiwaniu weny twórczej 
wybiera się do pobliskiego 
baru. Tam słyszy historię 
dziewczyny, która uwiel-
bia stan narzeczeński, ale 
boi się ślubu.

17:00 Policjantki i Policjanci 
19:00 Galileo
20:00 Gwiazdy Kabaretu

21:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

23:05 Samobójcza misja
 Wojska sowieckie 

przesuwają się przez 
Rumunię wypierając 
Niemców na zachód. Major 
Kurt Fleischer, zmęczony 
wojną dowódca elitarnej 
jednostki niemieckiej, 
dostaje rozkaz eskortowa-
nia pewnej naukowiec 
do tajemniczego lasu za 
linią wroga, skąd kobieta 
ma odzyskać ukryty tam 
starożytny artefakt. 

01:20 STOP Drogówka
- magazyn

02:20 Interwencja
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY ANIMACJA FILM OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM PRZYGODOWY FILM PRZYGODOWY

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

niedziela 7 października

04:30 Galeria - serial
05:20 Klan - telenowela TVP
06:10 Audycje komitetów 

wyborczych
06:35 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas
09:00 Ziarno - magazyn
09:35 Weterynarze z sercem
10:05 Zakochaj się w Polsce
10:30 Leśniczówka
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
12:45 Sekrety mnichów 

- Wtajemniczenie 
13:00 Drogi wolności 
13:10 BBC w Jedynce - Na-

jmłodsi wśród zwierząt
14:10 Sonda 2 - Polski kosmos 

14:45 Big Music Quiz 
15:50 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
16:45 Audycje komitetów 

wyborczych
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 

- serial obyczajowy TVP
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Drogi wolności - Kobieta 

idealna - serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Zakochana Jedynka 

- Jeden dzień - fi lm 
obyczajowy, prod. USA

00:10 Śniadanie do łóżka 
01:45 Jaka to melodia? 
02:40 Jasne błękitne okna

04:45 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę - 
Szczęście w małżeństwie

04:50 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Rodzinne oglądanie

- Niezwykłe więzi 
delfi nów - fi lm dokumen-
talny, prod. USA, 2016

11:45 Gwiazdy w południe
- Muły siostry Sary 
- western, prod. USA, 
1970, reż. Don Siegel, 
wyk. Shirley Mclane, 
Clint Eastwood, Manolo 
Fabregas, Alberto Morin

13:40 Bake off  - Ale przepis
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny - teleturniej
15:30 Bake Off  Junior
16:25 The Voice of Poland
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram

18:35 Na dobre i na złe
- serial TVP

19:35 Zakupy pod kontrolą 
- reality show

20:05 Świat to za mało 
- fi lm sensacyjny, prod. 
USA, Wielka Brytania

22:20 Kino bez granic 
- Moja mama i reszta 
zwariowanej rodzinki 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Węgry, 2015,
reż. Ibolya Fekete

00:25 Święte powietrze 
- komedia, prod. Izrael, 
2017, reż. Shady Srour

02:00 Muły siostry Sary 
- western, prod. USA, 
1970, reż. Don Siegel, 
wyk. Shirley Mclane, 
Clint Eastwood

03:55 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

- magazyn
12:25 Diagnoza - serial, Polska
13:25 Mam talent 

- program rozrywkowy
15:00 Top Model - program 

rozrywkowy
16:00 Gala French Touch 
18:00 Domowe rewolucje 
19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef - program 

rozrywkowy
21:30 Pułapka - serial, Polska
22:30 Oszukać przeznaczenie 

V - fi lm horror, USA, 
Kanada, 2011, reż. Steven 
Quale, wyk. Nicholas 
D’Agosto, Emma Campbell

00:25 Szybko i wściekle 
- fi lm sensacyjny, 
2009, wyk. Vin Diesel, 
Paul Walker
Przestępca oraz 
tropiący go agent łączą 
swoje siły i przenikają do 
narkotykowego gangu, by 
dopaść jego przywódcę.

02:40 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno
-rozrywkowy
prod. Polska
W ciągu czterech dni Mag-
da Gessler próbuje poznać 
i rozwiązać problemy 
właścicieli restauracji.

03:40 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

04:00 Moc Magii
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Prezent nocnej furii
09:30 Kung Fu Panda: Święta, 

święta i Po
10:00 Pocahontas II: Podróż 

do Nowego Świata
11:40 Dziennik cwaniaczka
 Komedia familijna 

zrealizowana na 
podstawie bestselle-
rowej serii książek Jeff a 
Kinneya o niesamowitych 
perypetiach obdarzonego 
oryginalnym poczuciem 
humoru nastolatka, który 
zmagania ze światem 
opisuje w prowadzonym 
przez siebie dzienniku. 
Greg ma przed sobą świ-
etlaną przyszłość, jednak 
nim osiągnie sukces, 
musi przetrwać najgorsze 
i najstraszniejsze doświad-
czenie życiowe każdego 
młodzieńca - szkołę! 

13:40 Shrek
 - animacja
 Shrek jest ogrem -brzy-

dalem, którego wszyscy 
się boją i przed którym 
uciekają. Mieszka sam i 
bardzo ceni sobie swoją 
samotność. 

15:40 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

17:35 Nasz Nowy Dom
18:40 Dom pełen życia
19:30 Państwo w Państwie
20:05 W rytmie serca
21:05 Kabaret na żywo 

według Paranienor-
malnych

23:05 Ślad
- serial kryminalny

01:05 X-Men: Apocalypse
04:15 Kabarety na żywo
05:00 Disco Gramy

07:00 Białoruski klimat 
- cykl reportaży

07:30 Teledyski
08:00 Dranie w kinie 

- magazyn
08:40 Angielskie śniadanie 

- Pan wzywał, Milordzie? 
- Miłość i pieniądze 
- serial komediowy, prod. 
Wielka Brytania, 1988

09:45 Śladami wielkich 
kompozytorów - Bizet 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Francja, 2012

10:50 Trzeci punkt widzenia
11:30 Straszne skutki awarii 

telewizora - komedia, 
prod. Czechosłowacja

13:05 Wyspa - fi lm krótkome-
trażowy, prod. Chile

13:45 Chuligan Literacki 
14:30 Rusałka - opera
17:15 Niedziela z... Filipem 

Bajonem
18:05 Niedziela z... Filipem 

Bajonem 

20:00 Panorama kina 
polskiego - Panie 
Dulskie
 - fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2015, reż. 
Filip Bajon, wyk. Krystyna 
Janda, Katarzyna Figura

21:40 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny

22:20 Dokument.pl 
- Portret osobisty

23:10 Scena altenatywna 
23:40 Bilet do kina - W kręgu 

miłości - fi lm fabularny, 
prod. Belgia, Holandia

01:40 Teraz animacje! 
- W oddali - animowany

01:50 Teraz animacje! 
- Miniatury fi lmowe 
do muzyki klasycznej 

02:05 United Kingdom of Pop 
- dokumentalny

05:55 Flash 
07:40 Skorpion 

- fabularny
10:10 Dzieciak 
12:30 Najpiękniejsze 

baśnie braci Grimm: 
Król Drozdobrody 

13:40 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Śpiąca Królewna 

14:50 Uniwersytet Potworny 
Historia początku 
przyjaźni między Jamesem 
P. Sullivanem i Mikiem 
Wazowskim.

16:55 Zakonnica 
w przebraniu 

19:00 Następny proszę!
20:00 Olimp w ogniu 

Odsunięty od obowiązków 
agent Secret Service 
jest jedyną nadzieją na 
uratowanie prezydenta, 
gdy Biały Dom zostaje 
zaatakowany przez ter-
rorystów.

22:20 Igrzyska śmierci 
- fi lm sensacyjny

01:15 Ukryta tożsamość 
Dziewięciolatek 
Messaoud nie ma łatwego 
życia. Nie dosyć, że 
przyszło mu dorastać w 
okresie wojny francusko 
- algierskiej, to na skutek 
choroby matki ojciec 
oddaje go wraz z bratem 
do adopcji.

02:20 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:00 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

04:10 Menu na miarę
04:40 Z archiwum policji 

- fabularny
05:05 Niewolnica Victoria

05:50 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
11:15 Columbo - serial 

kryminalny, USA
13:20 Heca w zoo - fi lm 

komedia, USA, 2011, 
reż. Frank Coraci, wyk. 
Kevin James, Rosario 
Dawson, Leslie Bibb

15:35 Trzej muszkieterowie 
- fi lm przygodowy, Wielka 
Brytania/USA/Austria, 
1993, reż. Stephen Herek, 
wyk. Charlie Sheen, Kiefer 
Sutherland, Chris O’Don-
nell, Oliver Platt, Tim 
Curry, Rebecca De Mornay, 
Gabrielle Anwar, Michael 
Wincott, Julie Delpy

17:50 Śnięty Mikołaj II 
- fi lm komedia, USA, 2002, 
reż. Michael Lembeck, 
wyk. Tim Allen

20:00 Harry Potter
i Książe Półkrwi 
- fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania/USA, 
2009, reż. David Yates, 
wyk. Daniel Radcliff e, 
Emma Watson, Rupert 
Grint, Michael Gambon, 
Helena Bonham Carter, 
Jim Broadbent, Robbie 
Coltrane, Alan Rickman, 
Bonnie Wright, Maggie 
Smith, Timothy Spall

23:15 Koszmar z ulicy Wiązów 
- fi lm horror, USA, 2010, 
reż. Samuel Bayer, wyk. 
Jackie Earle Haley, Kyle 
Gallner, Rooney Mara, 
Katie Cassidy, Thomas 
Dekker

01:20 Lucyfer - serial, USA
02:25 Moc Magii

06:00 Spadkobiercy
07:05 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Turbo Fast
08:05 Tom i Jerry Show

- fi lm animowany
08:35 Inny czas
  - fi lm prod. USA, 2017, 

reż. Ben Foster, Dennis 
Mark, wyk. Andrew 
Wilson, Giff ord Cassidy

 Grupa studentów 
archeologii zapuszcza
się w głębokie jaskinie 
w Teksasie w poszukiwa-
niu ulubionego profesora, 
który zaginął w dziwnych 
okolicznościach podczas 
wyprawy w poszukiwaniu 
Fontanny Młodości. 

10:20 Galileo
- popularno-naukowy

12:30 Ona to on
14:40 Pokojówka 

na Manhattanie

16:55 Hero - fi lm przygodowy
 Władca Qin, owładnięty 

przemożnym dążeniem 
do zjednoczenia Chin pod 
swoim przywództwem, 
od lat jest celem zama-
chowców z pozostałych 
królestw, w tym trojga 
legendarnych wojown-
ików, za których głowy 
wyznaczył bardzo wysoką 
nagrodę. 

19:00 Galileo
20:00 Punisher
21:55 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
23:55 Tuż przed tragedią
02:00 Strach ma wielkie kły
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY



5 października 2018       Moja Gazeta28 PROGRAM TV

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL KRYMINALNY FILM OBYCZAJOWY FILM WOJENNY FILM SENSACYJNY SERIAL OBYCZAJOWY

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

poniedziałek 8 października

04:30 Telezakupy
05:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:00 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
06:50 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
07:25 Audycje komitetów 

wyborczych
07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:25 Korona królów - taka 

historia... - telenowela
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 BBC w Jedynce 

14:00 Elif - serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2014

15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy 
15:50 Wieczna miłość - serial
16:45 Audycje komitetów 

wyborczych
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka 
21:00 Teatr Telewizji - Reytan 
22:20 Biała wizytówka 

- Zarząd przymusowy
 - serial obyczajowy

23:35 Rzeczpospolita 
Zakopiańska

00:40 4 Blocks - serial

05:00 Koło fortuny - teleturniej
05:35 O mnie się nie martw - 

serial komediowy TVP
06:55 Coś dla Ciebie - magazyn
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra2
11:25 Rodzinka.pl 

- serial komediowy 
prod. TVP

11:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny - teleturniej
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:10 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
14:35 Kulisy - Postaw 

na milion
15:10 O mnie się 

nie martw 
- serial komediowy TVP

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada
- teleturniej

17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami 
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Syn - serial, prod. USA
22:50 Dzielnica bankowa 

- serial sensacyjny
23:55 Ofi cerowie - Oddany 

chleb - serial kryminalny
00:50 Moja mama i reszta 

zwariowanej rodzinki 
- fi lm obyczajowy

02:55 Święte powietrze 
04:20 Zakończenie

05:50 Uwaga! - magazyn
06:20 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
07:55 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 
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 Top Model - program 

rozrywkowy
22:30 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
23:35 Piraci z Karaibów: 

Na nieznanych wodach 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2011, 
reż. Rob Marshall, wyk. 
Johnny Depp, Penelope 
Cruz, Geoff rey Rush, Ian 
McShane, Kevin McNally, 
Keith Richards, Richard 
Griffi  ths

02:20 Co za tydzień 
02:50 Biuro 

- serial komedia
03:20 Uwaga! - magazyn
03:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy - serial 
kryminalny prod. Polska

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
  Podczas zamykania 

gabinetu młoda dentystka 
zostaje zaatakowana przez 
mężczyznę, który twierdzi, 
że kobieta wyłudziła od 
niego 20 tysięcy. 

13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
 Marzena próbuje odnaleźć 

się w roli kelnerki. Wszyst-
ko leci jej z rąk. 

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112

17:00 Gliniarze
- serial kryminalny

 Zostaje potrącona 
likwidatorka szkód ubez-
pieczeniowych. Kierowca 
uciekł z miejsca zdarzenia, 
kobieta walczy o życie
w szpitalu. 

18:00 Pierwsza miłość - serial 
obyczajowy prod. Polska

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

Kiepskich 
- serial komediowy 
prod. Polska

20:05 X-Men: Apocalypse
23:15 Zamachowiec
01:25 Czterej bracia
03:40 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
08:15 Studio Kultura 
08:40 Lekcje pana Kuki 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, Austria, 
2007, reż. Dariusz Gajew-
ski, wyk. Łukasz Garlicki, 
August Diehl, Nadia 
Cameron - Blakey, Andrzej 
Grabowski, Anna Przybyl-
ska, Mirosław Zbrojewicz, 
Łukasz Simlat, Krzysztof 
Stroiński, Tomasz Karolak, 
Lech Mackiewicz

10:20 Ślepy tor - fi lm TVP, prod. 
Polska, 1967, reż. Ryszard 
Ber, wyk. Jacek Woszcze-
rowicz, Kazimierz Rudzki, 
Jan Koecher, Ryszard 
Pietruski, Zofi a Jamry, 
Lech Ordon, Wojciech 
Zagórski

11:00 Doktor Ewa - serial TVP
12:30 Bielszy niż śnieg - fi lm 

psychologiczny
13:10 Studio Kultura

13:25 Szkatułka 
z Hongkongu 
- fi lm TVP

14:30 Głód serca - fi lm 
obyczajowy

16:05 Taśmy Kultury 
16:40 Parę osób, mały czas 

- dramat, prod. Polska
18:35 Chuligan Literacki 
19:10 Polska szkoła animacji 
19:25 Którędy po sztukę 
19:35 Videofan - Portrety
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Geniusz - serial
21:20 Więcej niż fi kcja 

- Wyjście przez sklep z 
pamiątkami - fi lm

23:00 Kronos - magazyn
23:45 Panorama kina polskie-

go - Panie Dulskie
01:25 Informacje kulturalne 
01:40 Kino nocne - Bejbi blu

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Zbuntowany anioł 
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne.

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie
 pod zastaw - serial

20:00 Bękarty wojny
- fi lm wojenny 
W okupowanej przez 
nazistów Francji oddział 
złożony z Amerykanów 
żydowskiego pochodzenia 
planuje zamach na Hitlera.

23:10 Połączenie 
Operatorka linii alarmowej 
odbiera telefon od 
dziewczyny uwięzionej 
w bagażniku samochodu 
porywacza.

01:05 Taki jest świat 
- program informacyjny

01:55 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Niesamowite!
- program rozrywkowy

05:05 Niewolnica Victoria
- telenowela

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 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 Zagubieni - serial, USA
16:50 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Shaft - fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2000, reż. 
John Singleton, wyk. Sam-
uel L. Jackson, Vanessa 
Williams, Jeff rey Wrigh

22:10 Kości - serial, USA
23:10 Harry Potter 

i Książe Półkrwi 
- fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania/USA, 
2009, reż. David Yates, 
wyk. Daniel Radcliff e, 
Emma Watson, Rupert 
Grint, Michael Gambon, 
Helena Bonham Carter, 
Jim Broadbent, Robbie 
Coltrane, Alan Rickman, 
Bonnie Wright

02:20 American Horror 
Story I: Murder 
House - serial

03:25 Moc Magii

06:00 Spadkobiercy
07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 
16:00 Maria z przedmieścia

Maria trudni się 
zbieraniem śmieci. Po 
śmierci opiekunki Casildy, 
otrzymuje pracę służącej 
w rezydencji niejakich 
de la Vega. Tu okazuje 
się, że wysypisko śmieci 
było rajem w porównaniu 
z tym, co czeka biedna 
dziewczynę szykanowaną 
przez domowników.

16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon

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

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny,
Polska
Fabuła serialu koncentruje 
się na pracy dwóch par 
policjantów stanowiących 
dwa zespoły dochodzenio-
we i prowadzonych przez 
nich śledztwach, rozbu-
dowując jednocześnie 
wątki osobiste każdej 
z pierwszoplanowych 
postaci.

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 Dragons Den - Jak 

zostać milionerem

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM KULINARNY SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY SERIAL OBYCZAJOWY

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

wtorek 9 października

05:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:00 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
06:50 Jaka to melodia? 
07:25 Audycje komitetów 

wyborczych
07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial 
09:55 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca
12:55 Natura w Jedynce 
13:50 The Wall - kulisy
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 Big Music Quiz - kulisy
15:00 Wiadomości
15:20 Leśniczówka

15:50 Wieczna miłość - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

16:35 The Wall - kulisy
16:45 Audycje komitetów 

wyborczych
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Orły sportu 

- reportaż
21:30 Big Music Quiz - kulisy
21:40 Kompania X - serial
22:35 Port lotniczy 1975  
00:30 Czy świat oszalał? 

- Dzień, w którym 
zrzucono bombę

05:00 Koło fortuny 
05:40 M jak miłość - serial TVP
07:00 Akademia - reportaż
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:10 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
15:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
18:00 Panorama
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami 

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP

20:40 Kulisy - Postaw 
na milion

20:55 M jak miłość
- serial TVP

21:45 Kulisy - Postaw 
na milion

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fi kcji 
- Sonita - fi lm 
dokumentalny

00:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

00:40 Syn - serial, prod. USA
01:30 Paradoks - Tata - serial
02:25 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
03:30 Mali zakupoholicy 

- fi lm dokumentalny
04:20 Zakończenie

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 

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

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy,
Polska

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:30 Diagnoza 
- serial, Polska

22:30 Kuba Wojewódzki 
- talk show

23:30 Superwizjer 
- magazyn reporterów

00:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 

01:05 36,6 
02:05 Niewierni 

- serial, USA
03:05 Uwaga! 

- magazyn
03:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
 Porywacz domaga 

się okupu. Policjanci 
w toku śledztwa zaczynają 
podejrzewać, że wcale 
nie chodzi o okup, 
a motywy porywacza 
mają charakter osobisty. 
Trwa wyścig z czasem 
- do ciała policjanta przy-
mocowana jest bomba.

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

obyczajowy prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze

 

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy 
prod. Polska

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy 
prod. Polska

20:05 Ślad
 W ciągu dwóch nocy 

zabitych zostaje siedmiu 
narkotykowych dilerów. 
Podejrzanymi są klienci 
dilerów. 

22:05 Czterej bracia 
- sensacyjny

00:15 John Tucker 
musi odejść - komedia 
romantyczna, USA, 
Kanada, 2006, reż. Betty 
Thomas, wyk. Metcalfe 
Jesse, Snow Brittany

02:15 Tajemnice losu

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:15 Studio Kultura
08:40 Parę osób, mały 

czas - dramat, prod. 
Polska, 2005, reż. Andrzej 
Barański, wyk. Krystyna 
Janda, Andrzej Hudziak, 
Igor Przegrodzki, Monika 
Obara, Arkadiusz Detmer, 
Krystyna Tkacz, Elżbieta 
Kępińska, Witold Skaruch, 
Zdzisław Wardejn

10:35 Casting - fi lm dokumen-
talny, reż. Kacper Zamarło

11:00 Ziemia obiecana
- serial TVP

13:05 Studio Kultura 
- Rozmowy

13:25 Cesarskie cięcie 
- komedia

15:00 Taśmy Kultury - pasmo 
programów archiwalnych

15:40 Dzieje Mistrza Twar-
dowskiego - baśń 

17:30 Panna Nikt 
- dramat, prod. Polska, 
1996, reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Anna Wielgucka

19:20 Kronos - magazyn 
kulturalno-społeczny

20:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

20:25 Zabijanie Gomułki
22:55 Lekkie obyczaje 

- Stulatek, który 
wyskoczył przez okno
i zniknął - komedia, 
prod. Szwecja, 2013

01:05 Dezerterzy - rozmowa
01:35 Młoda Polska 
02:20 Nocny dokument 

- Dziennik z podróży 
03:20 Informacje

kulturalne 
03:40 Kino nocne - Pokój 

szybkich randek - fi lm

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Zbuntowany anioł 
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Człowiek mafi i 
21:50 Terrorysta 

23:30 Niesamowita McCoy 
Po sześciu latach więzienia 
włamywaczka wychodzi 
na wolność i pragnie 
zacząć nowe życie. Gang-
ster, dla którego kiedyś 
pracowała, chce jednak, by 
kobieta dokonała jeszcze 
jednego skoku.

01:35 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek

02:15 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

02:55 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:00 Z archiwum policji 
- fabularny

04:35 Niesamowite!
05:05 Niewolnica Victoria

- telenowela

05:25 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 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 Zagubieni - serial, USA
16:50 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Księga ocalenia 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2010, reż. Allen Hughes, 
wyk. Denzel Washington, 
Gary Oldman, Mila Kunis, 
Ray Stevenson, Jennifer 
Beals, Michael Gambon, 
Tom Waits

22:25 Jak to się robi 
w Chicago 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1986, reż. John
Irvin, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, Kathryn 
Harrold, Sam Wanamaker, 
Paul Shenar, Robert Davi, 
Ed Lauter

00:35 Sposób na morderstwo 
- serial, USA

01:40 Moc Magii 
03:50 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Spadkobiercy
07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny, 
prod. Polska

 Diablo i Bury dostają 
wezwanie na teren 
pobliskiego osiedla. Na 
miejsce podrzuca ich Serb. 
Czeka tu na nich bardzo 
skrępowany sytuacją... 
policjant. 

13:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon

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

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

21:00 Wałęsa. Człowiek 
z nadziei

 Film o Lechu Wałęsie 
- mężu, ojcu, prostym 
robotniku, ale przede 
wszystkim o wielkim 
przywódcy. Opowieść 
o kontrowersyjnym 
człowieku, który wyzwolił 
ukryte w sercach milionów 
ludzi marzenie o wolności. 

23:40 Dzieci kukurydzy
01:30 STOP Drogówka
02:35 TAK czy NIE
03:35 Interwencja
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05:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:00 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
06:50 Jaka to melodia? 
07:25 Audycje komitetów 

wyborczych
07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo 
09:55 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce 
13:50 Big Music Quiz - kulisy
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 The Wall - kulisy
15:00 Wiadomości
15:20 Leśniczówka

15:50 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015

16:35 Big Music Quiz - kulisy
16:45 Audycje komitetów 

wyborczych
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan 

- telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test 

o Internecie
22:25 Na własne oczy 
23:25 The Wall - kulisy
23:35 Bez tożsamości - serial
00:25 Kompania X - serial
01:20 Orły sportu - reportaż

04:55 Koło fortuny
05:35 M jak miłość

- serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Rodzinka.pl - serial
15:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia
 - serial obyczajowy TVP

20:55 Na dobre i na złe 
- Gdzie naserial TVP

21:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks 
- Legalna blondynka 2 
- komedia, prod. USA, 
2003, reż. Charles 
Herman-Wurmfeld, 
wyk. Bob Newhart

00:20 O mnie się nie martw
 - serial komediowy TVP

01:15 Dzielnica bankowa 
02:20 Świat bez tajemnic - 

Pupil za 100 000 dolarów 
- fi lm dokumentalny

03:15 Codzienna 2 m. 3 
- serial komediowy TVP

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

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

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda

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

20:10 Doradca smaku 
- program rozrywkowy
prod. Polska

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Ameryka Express 
23:05 Kiler

- fi lm komedia, Polska, 
1997, reż. Juliusz Machul-
ski, wyk. Cezary Pazura, 
Janusz Rewiński, Jerzy 
Stuhr, Katarzyna Figura, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Jan Englert

01:20 Oszuści 
- serial, USA

02:25 Uwaga! 
- magazyn

02:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny 
prod. Polska

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
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
 W okolicy renomowanego 

liceum grasuje banda - jej 
ofi arami padają zarówno 
przypadkowi przechodnie 
jak i uczniowie liceum. 

18:00 Pierwsza miłość - serial
18:50 Wydarzenia

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

20:30 Śpiewajmy razem. 
All Together Now
- program rozrywkowy,
Polska

22:05 John Tucker 
musi odejść

  - komedia romantyczna
 Trzy atrakcyjne i 

podziwiane dziewczyny 
z rywalizujących ze 
sobą licealnych paczek 
odkrywają, że każda z nich 
spotyka się z tym samym 
facetem.

00:00 Babel
  - dramat 
03:05 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:00 Teledyski
07:45 Rondo alla Turca 

- fi lm animowany
07:48 Carmen Torero 

- fi lm animowany
08:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:15 Studio Kultura 

- rozmowy
08:35 Panna Nikt - dramat, 

prod. Polska, 1996, reż. 
Andrzej Wajda, wyk. Anna 
Wielgucka, Anna - Maria 
Mucha, Anna Powierza, 
Stanisława Celińska, 
Małgorzata Potocka, 
Leszek Teleszyński

10:20 Katarynka
11:00 Ziemia obiecana 

- serial TVP
13:10 Studio Kultura 
13:25 Portret podwójny 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2000, 
reż. Mariusz Front

15:25 Taśmy Kultury

15:55 Ostatni blues 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, Węgry, 
Włochy, 2002, reż. Peter 
Gardos

17:50 Spirala - dramat, 
prod. Polska, 1978

19:25 Dezerterzy - rozmowa
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Na wschód 

od Hollywood 
- Mandarynki - dramat

21:55 Pegaz
22:40 Ziemia, planeta ludzi 

- Przędza 
- fi lm dokumentalny

23:55 Lekkie obyczaje 
- Stulatek, który wyskoczył 
przez okno i zniknął 

01:55 Informacje kulturalne 
02:15 Kino nocne - Operacja 

Samum - fi lm sensacyjny

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Zbuntowany anioł 
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Street Fighter: 
Legenda Chun-Li 

21:55 Wpół do śmierci 2 
- fi lm akcji
Zakonspirowany agent FBI 
staje do walki z bandytą, 
który przetrzymuje 
zakładników.

23:35 Wikingowie 
- fabularny

00:35 Flash 
01:40 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

02:20 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny
prod. Polska

04:05 Z archiwum 
policji - fabularny

04:40 Niesamowite!
05:05 Niewolnica 

Victoria
- telenowela

05:10 Ukryta prawda - maga-
zyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny - program 
sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial obycza-
jowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda - pro-

gram obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny - program 

sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - program 
sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Zagubieni - serial, USA
16:50 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Ojciec chrzestny 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1972, 
reż. Francis Ford Coppola, 
wyk. Marlon Brando, 
Al Pacino, James Caan, 
Robert Duvall, Al Lettieri, 
John Cazale, Richard 
Castellano

23:45 Shaft 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2000, 
reż. John Singleton, 
wyk. Samuel L. Jackson, 
Vanessa Williams, Jeff rey 
Wright, Christian Bale, 
Busta Rhymes, Dan 
Hedaya, Toni Collette, 
Richard Roundtree

01:50 Moc Magii 
04:00 Druga strona 

medalu - talk show

06:00 Spadkobiercy
07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom

- magazyn
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn

15:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia
16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

21:00 OKO za OKO

22:00 Prawo zemsty
- fi lm akcji

 Shelton, kochający 
mąż i ojciec, traci dwie 
najdroższe osoby - żonę 
i córkę - brutalnie zam-
ordowane przez dwóch 
włamywaczy. Sprawcy 
zostają schwytani, ale - na 
skutek ugody prokuratora, 
Nicka Rice’a - jeden z nich 
dostaje złagodzony wyrok 
w zamian za zeznania 
przeciwko drugiemu. 

00:20 Trampolina
01:25 Tuż przed tragedią
02:30 SuperLudzie
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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czwartek 11 października

04:30 Telezakupy
05:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:00 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
06:50 Jaka to melodia? 
07:25 Audycje komitetów 

wyborczych
07:50 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex - serial
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Big Music Quiz - kulisy
15:00 Wiadomości
15:20 Leśniczówka

15:50 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

16:35 The Wall - kulisy
16:45 Audycje komitetów 

wyborczych
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Piłka nożna - Liga 

Narodów
22:55 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:35 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
00:25 Ocaleni - reality show

04:55 Koło fortuny 
- teleturniej

05:30 Na dobre i na złe 
06:55 Operacja Zdrowie! 
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
15:05 Na dobre i na złe 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:45 Bake Off  Junior
21:45 Facet od wuefu 

- komedia, prod. USA, 
2007, reż. Craig Gillespie, 
David Dobkin, wyk. 
Billy Bob Thornton, Seann 
William Scott, Susan 
Sarandon, Amy Poehler

23:20 Na sygnale - serial
23:50 Legalna blondynka 2

- komedia, prod. USA, 
2003, reż. Charles 
Herman-Wurmfeld

01:35 Grupa specjalna 
“Kryzys”

02:35 Art Noc 
- Od wschodu do zachodu 
słońca - 50 lat Skaldów 
koncert

03:25 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 
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
- program rozrywkowy

21:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:30 Kilerów 2-óch 
- fi lm komedia, 
prod. Polska, 1999, 
reż. Juliusz Machulski, 
wyk. Cezary Pazura, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Janusz Rewiński, Jan 
Englert, Jerzy Stuhr, 
Katarzyna Figura, 
Jolanta Fraszyńska

01:00 Pułapka 
- serial, Polska

02:00 Gala French Touch 
03:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny 
prod. Polska

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
 Dwóch nastolatków 

zażywa dopalacze. 
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
 Podczas rutynowej kon-

troli drogowej dochodzi do 
strzelaniny, w której ginie 
funkcjonariusz policji, a 
drugi zostaje ciężko ranny. 

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy 
prod. Polska

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich
- serial komediowy 
prod. Polska

20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Przyjaciółki
22:10 Babel
 - dramat 
 Małżeństwo amerykańs-

kich turystów pada ofi arą 
tragicznego wypadku, wy-
glądającego początkowo 
na zamach terrorystyczny. 

01:15 Chirurdzy
 Mark i Lexie przeżyją 

szok, gdy w szpitalu 
pojawi się kobieta z jego 
przeszłości.

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:20 Studio Kultura 
08:40 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

10:15 Murmurando - fi lm 
krótkometrażowy TVP, 
prod. Polska, 1981, reż. 
Andrzej Barszczyński

11:00 Rycerze i rabusie 
- serial TVP

12:50 Studio Kultura
13:15 Złote koło - fi lm krymi-

nalny, prod. Polska, 1971
15:05 Krótki dzień pracy 

- fi lm TVP, prod. Polska
16:25 Taśmy Kultury 

17:00 Jutro idziemy 
do kina 
- fi lm fabularny, 
prod. Polska, 2007, 
reż. Michał Kwieciński

18:55 Pegaz
19:35 Teraz animacje! 

- Nauczyciel i kwiat 
- fi lm animowany

19:50 Teraz animacje! 
- Gra - fi lm animowany

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy
20:25 Czwartkowy klub fi l-

mowy - Pustka - dramat
22:05 Pojedynki stulecia
22:40 Portrety 
23:55 Scena Klasyczna 
00:45 Na wschód od Holly-

wood - Mandarynki 
- dramat, prod. Gruzja

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Dziesięć przykazań 

- fabularny
08:00 Zbuntowany anioł 
09:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Zakonnica 
w przebraniu 

22:00 Zemsta frajerów 
Dwóch jajogłowych stu-
dentów rozpoczyna studia 
w koledżu opanowa-
nym przez bractwo 
sportowców gardzących 
“frajerami”.

23:55 Plotka 
01:30 Moje Grand Prix. 

Bartek Marszałek
02:05 Dyżur
02:45 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:25 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:05 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Niesamowite!
- program rozrywkowy

05:05 Niewolnica Victoria
- telenowela

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny
- program sądowy

07:05 Szpital - program 
obyczajowy

08:05 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:10 Kryminalni - serial 
sensacyjny, Polska

10:15 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 Zagubieni - serial, USA
16:50 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Babskie wakacje 
- fi lm komedia, 
USA, 2009, reż. Ryan 
Shiraki, wyk. Amy Poehler, 
Parker Posey, Rachel 
Dratch, Amber Tamblyn, 
Seth Meyers

21:50 Porwani - serial
22:50 Strzelec 

- serial, USA
23:50 Księga ocalenia 

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2010,
reż. Allen Hughes, 
wyk. Denzel Washington, 
Gary Oldman, Mila Kunis, 
Ray Stevenson, Jennifer 
Beals, Michael Gambon, 
Tom Waits

02:15 Moc Magii 
04:25 Druga strona medalu 

- talk show

06:00 Spadkobiercy 
07:05 Turbo Fast
08:00 Nasz nowy dom

- magazyn
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
 - program rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
Opowieść o pracownikach 
agencji detektywistycznej 
Septagon i prowadzonych 
przez nich sprawach. 
Detektywi niosą pomoc, 
wykorzystując wiedzę, 
inwencję, doświadczenie 
i najnowsze techniki 
śledcze.

14:00 STOP Drogówka
- magazyn

15:00 Policjantki i Policjanci - 
serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia

16:55 Światło twoich oczu
- serial obyczajowy

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:00 OKO za OKO
22:00 Klątwa laleczki 

Chucky
 Niepełnosprawna Nica 

dostaje paczkę, w której 
znajduje się charaktery-
styczna lalka. Następnego 
dnia okazuje się, że matka 
dziewczyny nie żyje. 

00:00 Trampolina
- reality show

01:00 Tuż przed tragedią
02:00 TAK czy NIE

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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5.10

6.10

7.10

8.10

9.10

10.10

11.10

Apolinarego, Faustyny, Igora
Światowy Dzień Uśmiechu
Światowy Dzień Nauczyciela

Artura, Fryderyki, Brunona
Dzień Tkaczki

Justyny, Marka, Amelii
Dzień Polskiej Harcerki

Laurencji, Brygidy, Pelagii

Dionizego, Arnolda
Światowy Dzień Poczty i Znaczka 
Pocztowego

Franciszka, Pauliny, Daniela
Światowy Dzień Zdrowia 
Psychicznego

Aldony, Brunona
Światowy Dzień Wzroku

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 
- 683720390
Policja
Żary - 68 4763311; Żagań - 68 3681810; Lubsko 
- 68 3720122; Jasień - 68 3710897
Szpitale
105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią - 
Żary - 68 4707810; Żagań - 68 4771214; 
Szpital Na Wyspie - Żary - 68 4757600
Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 4794600 lub 68 4794601 lub 
Dział Obsługi Klienta - 68 4794644
MPOiRD Żagań - 68 4772940 lub Sekcja Obsłu-
gi Klienta - 68 4773729
ŻWIK Żagań - 68 3773975; 
obsługa klienta - 68 4777888
ZWiK Żary - 68 4794610 lub 68 4794611
PGKiM Lubsko - 68 4577700; zgłaszanie awarii 
po godzinie 15:00 i w weekendy - 68 457 7730
LWiK Lubsko - 68 3721982
lub Biuro Obsługi Klienta - 68 4704999
Zakład Komunalny Jasień - 68 3710849

AUTOREKLAMA

ŻARY OTWARCIE DWÓCH 
WYSTAW
Dyrektor Żarskiego Domu Kultury za-
prasza na otwarcie: poplenerowej 
wystawy Międzynarodowego Pleneru 
Malarstwa - 27 Międzynarodowych 
Plenerowych Spotkań ze Sztuką Ż`ART 
oraz wystawy pokonkursowej XIII Ak-
cji Fotograficznej 2018 „24 sierpnia... 
w Żarach”, które odbędzie się w sobo-
tę, 6 października, o godz. 12.00 w Sa-
lonie Wystaw Artystycznych ŻDK, ul. 
Rynek 17

ŻARY LEGENDARNI MUZYCY 
NA DESKACH ŻARSKIEJ „LUNY”
W piątek, 12 października, o godzinie 
19:00 w sali widowiskowej „Luna” Żar-
skiego Domu Kultury przy ul. Okrzei 35 
wystąpi z recitalem Alosza Awdiejew 
z zespołem. Legendarnemu artyście 
krakowskiej „Piwnicy pod Baranami” bę-
dzie towarzyszyć znakomity kontraba-
sista Kazimierz Adamczyk oraz Michał 
Półtorak, kierownik muzyczny „Piwni-

cy pod Baranami”. Michał Półtorak był 
muzykiem legendarnej grupy „Anawa”, 
która towarzyszyła Markowi Grechucie, 
był kierownikiem muzycznym tego ze-
społu, nagrywał też płyty z Grzegorzem 
Turnau`em.
Bilety w cenie 60 zł są do nabycia w Żar-
skim Domu Kultury, ul. Wrocławska 7 
lub online na stronie ŻDK.

ZIELONA GÓRA WERNISAŻ 
WYSTAWY ADAMA 
WOJCIECHA BAGIŃSKIEGO
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Cypriana Norwida w Zielonej 
Górze zaprasza w czwartek, 11 paździer-
nika,o godz. 18:00 do Galerii Biblioteki 
Norwida na wernisaż wystawy „W prze-
strzeni” Adama Wojciecha Bagińskie-
go, zielonogórskiego artysty, malarza, 
akwarelisty. Ekspozycja pt. „W przestrze-
ni” prezentować będzie najnowsze oleje 
oraz akwarele Artysty.
Adam Wojciech Bagiński – urodził się 
w 1940 roku w Toruniu. W latach 1961-

1966 studiował na Wydziale Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, uzyskując dyplom w pracowni 
prof. Stanisława Borysowskiego. W 1967 
roku związał się z Zieloną Górą, gdzie 
mieszka do dziś. W twórczości artysty do-
minuje malarstwo olejne i akwarele. Two-
rzy także obiekty i instalacje. Swoje prace 
eksponował na wielu wystawach indywi-
dualnych oraz zbiorowych w galeriach, 
muzeach i salach wystawowych w kraju 
i zagranicą. Prace artysty znajdują się 
w zbiorach: WiMBP w Zielonej Górze 
– Galeria Autorska, Biblioteki Głównej 
UZ, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze, Muzeum Regionalnego w Świebo-
dzinie, Filharmonii Zielonogórskiej, Mu-
zeum Okręgowego w Toruniu, Lubuskie-
go Muzeum Wojskowego w Drzonowie, 
Wendisches Museum w Cottbus oraz ko-
lekcjach prywatnych w kraju i zagranicą 
m.in. w Niemczech, Holandii, Włoszech, 
USA i Kanadzie. 
Wystawa czynna do 29 października 
2018.

INFORMATOR

ŻARY W ramach współpracy 
placówki wsparcia dziennego 
„Promyk” Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci w Żarach z bi-
bliotekami szkolnymi zachę-
camy dzieci do udziału w po-

niedziałkowych klubach czy-
telniczych. Podczas spotkań 
można nabyć książkę za sym-
boliczną złotówkę lub wymie-
nić się książką oraz włączyć 
się w akcję głośnego czytania. 

Na zwycięzców konkur-
su pięknego czytania czekają 
atrakcyjne książkowe nagro-
dy. Przyjdź, zobacz, poczytaj! 

Świetlica „Promyk” ul. 
Podchorążych 4a w Żarach 

(tył sklepu Kleks), godzina 
16.00 -17.00, każdy ponie-
działek października. 

Zaprasza kierownik pla-
cówki Anna Andrukiewicz. 
PAS

Poniedziałkowe Kluby Czytelnicze 
w Placówce Wsparcia Dziennego „Promyk”.

ŻARY WYCIECZKA Z PTTK W CZESKIE 
GÓRY IZERSKIE
Oddział PTTK Powiatu Żarskiego 
zaprasza 13 października 2018 r. 
na łatwą i atrakcyjną wy-
cieczkę, w: „CZESKIE GÓRY 
IZERSKIE” WYJAZD: 
w sobotę, 13 paździer-
nika o godz. 6.30 
z Żar (PTTK - pl. St. 
Wyszyńskiego)
POWRÓT: do Żar 
w dn. 13.10.2018 
r. ok. godz. 
19- tej.
ZWIEDZAMY: 
piękne rejony 
Czeskich Gór 
Izerskich (po 
drugiej stronie 
granicy, w pobliżu 
Świeradowa Zdr.) 
W PROGRAMIE: 
1. Zdobywamy 
Orzesznik ok. 800 
m npm. Bardzo ładny 
punkt widokowy.
2. Przechodzimy przez 
Rezerwat przyrody „Sztolpich-
skie Wodospady”
3. Zwiedzamy Hejnice i uzdrowisko 
Lazne Libverda 
Wpłaty na rzecz organizacji imprezy: członkowie 

PTTK – 70 zł (są ubezpieczeni w ramach opła-
conej składki PTTK) niezrzeszeni – 75 zł 

(ubezpieczają się samodzielnie)
Impreza odbędzie się niezależnie 

od warunków pogodowych a jej 
program może ulec zmianie 

z przyczyn niezależnych 
od organizatora. Orga-

nizator nie ponosi od-
powiedzialności za 

szkody wyrządzone 
przez uczestników 
sobie wzajemnie 
jak też osobom 
trzecim.
Ilość miejsc ogra-
niczona.
O uczestnictwie 
decyduje kolej-
ność wpłat. Zgło-
szenia uczestni-

ków i wpłaty: do 
dnia 11 paździer-

nika, do godz. 15.00 
przyjmuje we wtorki 

i czwartki w godz. od 
12 do 14 Biuro Oddzia-

łu PTTK w Żarach - pl. St. 
Wyszyńskiego 11 (tel. 606-

831-632) i Skarbnicy Kół PTTK. 
Wycieczkę prowadzą: Przewodnik – 

Elżbieta Łobacz- Bącal i Przodownik Tury-
styki Górskiej - Damian Chabraszewski

WYCIECZKA Z PTTK W CZESKIE 

Oddział PTTK Powiatu Żarskiego 
zaprasza 13 października 2018 r. 
na łatwą i atrakcyjną wy-
cieczkę, w: „CZESKIE GÓRY 
IZERSKIE” WYJAZD: 
w sobotę, 13 paździer-

m npm. Bardzo ładny 

2. Przechodzimy przez 
Rezerwat przyrody „Sztolpich-

3. Zwiedzamy Hejnice i uzdrowisko 

PTTK – 70 zł (są ubezpieczeni w ramach opła-
conej składki PTTK) niezrzeszeni – 75 zł 

(ubezpieczają się samodzielnie)
Impreza odbędzie się niezależnie 

od warunków pogodowych a jej 
program może ulec zmianie 

z przyczyn niezależnych 
od organizatora. Orga-

nizator nie ponosi od-
powiedzialności za 

szkody wyrządzone 

dnia 11 paździer-
nika, do godz. 15.00 

przyjmuje we wtorki 
i czwartki w godz. od 

12 do 14 Biuro Oddzia-
łu PTTK w Żarach - pl. St. 

Wyszyńskiego 11 (tel. 606-
831-632) i Skarbnicy Kół PTTK. 

Wycieczkę prowadzą: Przewodnik – 
Elżbieta Łobacz- Bącal i Przodownik Tury-
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KRZYŻÓWKA

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

KLER
OD 05.10 DO 08.10 I 11.10– GODZ. 20:00; 09.10 I 10.10 – GODZ. 21:00
MAŁA STOPA
OD 05.10 DO 07.10 – GODZ. 14:00
SERCE NIE SŁUGA
OD 05.10 DO 08.10 I 11.10 – GODZ. 16:00 I 18:00; 09.10 – GODZ. 15:00 
I 17:00; 10.10 – GODZ. 15:00 I 19:00
DKF – FOKSTROT
09.10 – GODZ. 19:00
FKS – KRĘCISZ MNIE
10.10 – GODZ. 17:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
BÓG MORDU
06.10 I 07.10 – GODZ. 16:00
OŚWIADCZYNY/NIEDŹWIEDŹ
06.10 I 07.10 – GODZ. 19:00
LABORATORIUM BAJEK
07.10 – GODZ. 12:00
TANGO DEL FUEGO (koncert)
10.10 – GODZ. 19:00
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