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Z racji tego, że Lubsko to 
moje miasto, życzę 

następcy jak najlepiej, żeby 
pokazał, co potrafi . 7° 6°
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Lech Jurkowski
burmistrz Lubska

ŻARY Działacze 
organizacji 
kresowych 
postanowili 
u uroczysty 
sposób 
upamiętnić setną 
rocznicę obrony 
Lwowa.

Przypadająca w tym roku 
setna rocznica obrony Lwo-
wa to doskonała okazja do 
przypomnienia o czynie 
Najwierniejszego Miasta 
Rzeczypospolitej, którego 
mieszkańcy w dniach 1-22 
listopada 1918 roku stanęli 
na straży jej świętych praw. 

Mając w pamięci ten 
heroiczny czyn, w czwar-
tek, 22 listopada, o godz. 
5:00 rano na żarskim Ryn-
ku odbędą się uroczystości 
setnej rocznicy zwycięskiej 
obrony Lwowa, których 
kulminacyjnym momen-
tem będzie wciągnięcia na 
maszt biało-czerwonej fl a-
gi jako symboliczne nawią-
zanie do wydarzeń sprzed 
100 lat i wywieszenia fl a-
gi narodowej na lwowskim 
ratuszu przez por. Romana 

Abrahama jako znaku wiel-
kiej wiktorii Lwowian nad 
Ukraińcami. 

Uroczystość prze-
biegnie w asyście honoro-
wej żołnierzy 11. Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pancer-
nej im. Króla Jana III So-
bieskiego. O godz. 5:00 
rano rozlegną się dzwony 
wszystkich żarskich świą-
tyń jako znak wiecznej pa-
mięci i hołdu dla Obroń-
ców Miasta Zawsze Wier-
nego Rzeczypospolitej. Na-
stępnie odbędzie się Lwow-
ski Apel Pamięci zakończo-
ny salwą honorową. 

Organizatorzy uro-
czystości - Józef Tarniowy 
w imieniu Kresowego To-
warzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego im. Or-
ląt Lwowskich oraz dr. n. 
med. Kszysztof Kopociń-
ski w imieniu Klubu Tar-
nopolan Towarzystwa Mi-
łośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich 
liczą na obecność pocz-
tów sztandarowych, miesz-
kańców Żar i okolicznych 
miejscowości, młodzie-
ży szkolnej, harcerskiej, 
strzelców itp. Podkreślają, 

że taką rocznicę obchodzi-
my raz na 100 lat, dlatego 
warto choć raz wstać wcze-
śniej i mimo ciemności 
oraz niezbyt wysokiej tem-
peratury udać się na żarski 
rynek, by oddać hołd Orlę-
tom Lwowskim. 

- Swoją obecnością 
każdy z nas przypomni 
o czynie Obrońców Lwo-
wa, rugowanym z podręcz-
ników i ofi cjalnych ob-
chodów, ale na trwale za-
pisanym w sercach i du-
szach wszystkich Polaków. 
Z lwowskiego nieba będą 
na nas spoglądać najmłod-
sze Orlęta, nie sprawmy 
im zawodu i bądźmy god-
ni miana Polaków, rycer-
skiego narodu zawsze pa-
miętającego o krwi przela-
nej za ojczyznę. Apelujemy 
o wywieszenie w tym dniu 
fl ag narodowych - zachęca-
ją Józef Tarniowy i Krzysz-
tof Kopociński.

„Musimy pokazać raz 
jeszcze, że Lwów jest czę-
ścią Polski” - działacze kre-
sowi przypominają słowa 
św. Józefa Bilczewskiego, 
Metropolity Lwowskiego. 
PAS

Zachować pamięć o obrońcach Lwowa

AUTOREKLAMAREKLAMA

następcy jak najlepiej, żeby 
pokazał, co potrafi .
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ŻARY Stara wieża ciśnień 
przy ul. Witosa w Żarach 
otrzymała imię generała 
Tadeusza Jordan-
Rozwadowskiego, jednego 
z twórców odrodzonego 
Wojska Polskiego, obrońcy 
Lwowa i zwycięskiego 
dowódcy Bitwy 
Warszawskiej. Skromna 
uroczystość została 
zaplanowana w 100-lecie 
odzyskania niepodległości.

Właściciel obiektu wraz z rodziną i zapro-
szonymi gośćmi spotkali się pod wieżą 
przed południem, w poniedziałek 12 listo-
pada. – Pomysł narodził się rok temu. Szu-
kałem nazwy. Tu mamy ulicę Witosa, obok 
Rataja. Interesuje mnie historia, a czyta-

jąc o tych postaciach, trafi łem na nazwi-
sko generała Rozwadowskiego. Przeczyta-
łem chyba wszystko co było możliwe na te-
mat tej osoby. To bardzo zasłużona postać 
dla Polski i odzyskania niepodległości. Nie-
stety, ale zapomniana. To mnie bolało. Chce 
przybliżyć tę postać, w mojej ocenie wiel-
kiego Polaka, dla mieszkańców miasta i nie 
tylko. Stąd decyzja – wyjaśnia Mirosław 
Guldziński, właściciel i pomysłodawca. 

Nadanie imienia wieży właściciel 
skonsultował z rodziną generała. Otrzymał 
na to zgodę.

Zebrani wysłuchali skróconej wersji 
życiorysu generała, a po ofi cjalnym odsło-
nięciu nazwy, umiejscowionej nad wejściem, 
udali się na szczyt wieży. Tam przy kawie 
i drobnym poczęstunku, podziwiając piękne 
widoki, długo jeszcze rozmawiali o historii 
odrodzonej Polski i samym generale.

Paweł Skrzypczyński

Wieża dla 
generała

KRAJ 
Znaleźliście 
wymarzone auto 
za granicą? Zanim 
zdecydujecie 
się na kupno, 
sprawdźcie 
online jego 
historię. To 
możliwe. Jedyny 
warunek – 
musicie mieć 
Profi l Zaufany.
Nabywcy i właściciele sa-
mochodów importowanych 
z rynku wtórnego wybra-
nych krajów europejskich 

oraz USA i Kanady mogą 
sprawdzić ich przeszłość 
na portalu: historiapojazdu.
gov.pl

W systemie widoczne 
są nie tylko pojazdy spro-
wadzone z zagranicy i już 
zarejestrowane w Polsce, 
ale także zagraniczne auta, 
które jeszcze nie znalazły 
się w Centralnej Ewidencji 
Pojazdów, a np. już są ofe-
rowane do sprzedaży. 

Usługa jest bezpłatna. 
Aby z niej skorzystać nale-
ży zalogować się za pomo-
cą Profi lu Zaufanego. Cho-
dzi o to, by zabezpieczyć 
zewnętrzny system przed 

hurtowym pozyskiwaniem 
z niego danych, a jednocze-
śnie zapewnić dostęp indy-
widualnym kupującym. 

Należy przygotować 
numer rejestracyjny oraz 
VIN interesującego au-
ta, a także datę jego pierw-
szej rejestracji. Jeśli wy-
brany przez nas samochód 
jest w bazie zagranicznej, 
to w zakładce „Dane za-
graniczne” można zoba-
czyć informacje w siedmiu 
kategoriach: kradzież, zło-
mowanie, powypadkowy, 
uszkodzony, „przekręcony” 
licznik, niedopuszczony do 
ruchu, służył jako taxi. 

W przypadku po-
twierdzenia danej katego-
rii, w systemie pojawi się 
alert zaznaczony czerwo-
nym wykrzyknikiem. Jeśli 
pojazdu nie ma w bazie za-
granicznej, system również 
nas o tym poinformuje – na 
ekranie wyświetli się sto-
sowna informacja teksto-
wa. 

Obecnie historia po-
jazdu umożliwia sprawdze-
nie aut pochodzących z wy-
branych krajów europej-
skich (m.in. z Francji, Bel-
gii, Holandii, Włoch, Szwe-
cji), a także z USA i Kana-
dy. PAS

Najpierw sprawdź 
importowane auto

Wieża ma już ofi cjalnego patrona fot.Paweł Skrzypczyński

REKLAMA

AUTOREKLAMA

W skromnej uroczystości, obok rodziny i znajomych właściciela, wzięli udział samorządowcy 
oraz ksiądz, który poświęcił odsłanianą nazwę fot.Paweł Skrzypczyński
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Mieszkańcy Żar 
spotkali się w parku 
przy al. Jana Pawła II, 
żeby zaprotestować 
przeciw planowanej 
wycince drzew. 
Emocje były spore. 
Doszło do ostrej 
wymiany zdań, bo nie 
wszyscy uczestnicy 
zgadzają się z formą 
protestu.
Działacze Fundacji Eko-Lubusz 
zaprosili na spotkanie do parku 
burmistrz Danutę Madej. Zamiast 
burmistrz na spotkanie przyszli 
urzędnicy Daniel Babula i Pa-
trycja Dendewicz. Musieli zmie-
rzyć się z emocjami i argumenta-
mi mieszkańców, którzy uważają, 
że planowana w związku z rewi-
talizacją parku wycinka, powinna 
być konsultowana z mieszkańca-
mi, a przede wszystkim z fachow-
cami. 

- Urzędnicy nie powinni de-
cydować o wycince, od tego są 
fachowcy. Rewitalizacja tak, ale 
musi być konsultacja społeczna 
i niech na ten temat wypowiedzą 
się specjaliści – zdecydowanie 
podkreślał Marek Przedwojski. 

Petycja i pisma
Działacze fundacji chcą brać 
udział w konsultacjach. Złożyli 
wniosek do urzędu. Chcą być stro-
ną w sprawie. Remigiusz Krajniak 
z fundacji zapewnia, że jest za re-
witalizacją parku, ale chce dokład-
nie wiedzieć, które drzewa i dla-
czego mają być wycinane i czy 
kwalifikacji dokona specjalista 
dendrolog.

- W Brodach mieszkań-
cy zasadzili 100 drzew na 100-le-
cie odzyskania niepodległości a u 

nas urzędnicy chcą przeszło 200 
drzew wycinać – podkreślał Rafał 
Szymczak z Towarzystwa Upięk-
szania Miasta i zapowiedział zło-
żenie oficjalnego pisma do urzędu.

Petycję w sprawie wstrzy-
mania wycinki przygotowali już 
działacze Eko-Lubusz, którzy 
zbierają pod nią podpisy. Podpisy 
można składać w firmie u Marka 
Przedwojskiego na ul. Śródmiej-
skiej, w firmie Danuty Styś na ul. 
Kujawskiej oraz w firmie WuZet 
przy ul. Słowackiego 4.

Także grupa radnych miej-
skich złożyła w urzędzie miasta 
pismo. 

- Chcemy wstrzymania prac 
i ponownej analizy drzew prze-
znaczonych do wycinki. Niech te 
drzewa oceni specjalista dendro-
log – tłumaczy radna Edyta Gajda. 
– Oprócz mnie pod pismem podpi-
sał się Arkadiusz Lis, Piotr Czer-
wiński i Lucyna Grzybowicz. 

Mocna wymiana zdań
Na spotkaniu w parku pojawił się 
też Daniel Wiesner, mieszkaniec 
miasta, który krytycznie ocenia 
działania protestujących, zarzu-

cając im politykowanie.
- Ile jako fundacja zasadzili-

ście drzew, ile pozyskaliście pie-
niędzy na ten cel z Unii Europej-
skiej, ile z Urzędu Wojewódzkie-
go? Pieniądze można pozyskiwać 
z wielu źródeł - zarzucał Daniel 
Wiesner - Też mi zależy na czy-
stym powietrzu. Jestem miesz-
kańcem miasta, mieszka tu moje 
dziecko. Nie róbmy wojny i bu-
rzy, a wy politykujecie, ataku-
jecie ludzi. Przysparzacie sobie 
w ten sposób tylko wrogów, za-
miast jednoczyć. Nie atakujcie 
personalnie pani burmistrz - gło-
śno przekonywał i apelował. 

W polemikę z mieszkań-
cem weszła Danuta Styś z funda-
cji Eko-Lubusz.

- My nie politykujemy, sza-
nujemy panią burmistrz, ale niech 
pani burmistrz nas też uszanuje 
i do nas wyjdzie. My działamy 2 
lata a zgodnie z przepisami musi 
minąć 5 lat, żeby pozyskiwać do-
tacje. Natomiast miasto pienią-
dze z naszych podatków ma. Nie-
stety, ale w urzędzie miasta jeste-
śmy traktowani jak intruzi - odpo-
wiadała Danuta Styś. - To nie jest 

tak, że wychodzimy tylko na ulicę 
i krzyczymy. Wszyscy nas zaszu-
fladkowali, że chcemy zamknąć 
Swiss Krono. To bzdura. Proszę 
nam nie przypinać łatek. Pracow-
nicy Swiss Krono i inni miesz-
kańcy żyją w tym samym mie-
ście. Wspólnie musimy walczyć 
o czyste powietrze.

Rozmówców próbowała 
uspokoić Maria Malewicz.

- Skupmy się na sercu mia-
sta, na parku. Mieszkam tu, nie-
daleko. Jesteśmy z tego parku 
bardzo zadowoleni. Jak ostatnio 
widziałam złamane drzewo po 
wichurze, to stałam i płakałam, 
tak mi było żal - opowiadała ła-
miącym się głosem.

Biurokratyczna robota
Obecny na spotkaniu Ewaryst 
Stróżyna, który na stanowisku na-
czelnika przepracował w urzę-
dzie miasta 15 lat, zwrócił uwagę 
na problem drzew na cmentarzu. 
Przypomniał, jak kiedyś wichura 
powaliła jedno z drzew. Na cmen-
tarz udali się urzędnicy, którzy 
wytypowali do wycinki 60 drzew. 
To wzbudziło kontrowersje. Ów-

czesny wiceburmistrz Jacek Nie-
zgodzki zadecydował, że należy 
przygotować precyzyjną opinię, 
a nie opierać się na ustaleniach 
urzędników. Takie opracowanie 
zostało wykonane przez specjali-
stów. Każde drzewo zostało zwe-
ryfikowane indywidualnie. Do-
konano wierceń w pniach i na tej 
podstawie opracowany został spo-
sób ratowania drzew. Polegał o na 
tym, że co dwa-trzy lata należało 
skracać drzewa o 3 metry. Doko-
nano tylko jednego cięcia, dalsze-
go zaniechano, a drzewa były do 
uratowania. Na starych pniach wy-
rosłyby nowe drzewa. Lipy cięcia 
dobrze znoszą. Ewaryst Stróży-
na uważa, że w parku przy al. Ja-
na Pawła II należy z drzewami po-
stąpić podobnie, a tu - jak przeko-
nuje - widać totalny chaos. 

- Tu jest typowa, biurokra-
tyczna robota, a do każdego drze-
wa trzeba podejść indywidualnie. 
Rewitalizację powinna robić firma 
z doświadczeniem w takich inwe-
stycjach, tu nie powinno być zwy-
kłego kierownika budowy a spe-
cjalista od parków i to od zieleni 
zabytkowej - kwituje Stróżyna.

Drzewa rosną latami
Urzędnicy zapewniają, że w parku 
będą nowe nasadzenia i zostanie 
posadzonych 300 drzew. Ma być 
też dokonana powtórna kwalifika-
cja drzew przeznaczonych do wy-
cinki. Uwagi protestujących będą 
mogły być wykorzystane. 

Protestujący zwrócili uwagę, 
że zanim nowe drzewa urosną, to 
minie 30 albo i więcej lat, a park 
stanowi naturalne płuca miasta. 
Nie jest to bez znaczenia, bo mia-
sto ma spore problemy z jakością 
powietrza.

Paweł Skrzypczyński

Maria Malewicz nie ukrywała swoich emocji, bo uważa park za dużą wartość fot.Paweł Skrzypczyński Mieszkańcy z uwagą słuchali wyjaśnień urzędników fot.Paweł Skrzypczyński

ŻARY W obronie zielonych płuc miasta

Stop wycince drzew

Urzędnicy miejscy musieli wysłuchać pretensji i obaw mieszkańców fot.Paweł Skrzypczyński
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LUBSKO Zmiana na fotelu burmistrza

To była lekcja pokory
Z ustępującym 
burmistrzem Lubska 
Lechem Jurkowskim 
o mijającej kadencji 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Cztery lata szybko minęły?
- Bardzo szybko to zleciało. Na-
wał tych wszystkich obowiąz-
ków, które musiałem przejąć  
z dnia na dzień w grudniu 2014 
roku spowodował, że trzeba było 
natychmiast działać. Od stycz-
nia 2015 zaczęła się walka z ka-
nalizacją. Po trzech miesiącach 
doszedłem też do wniosku, że 
nie ma sensu grzebać się w sta-
rych rzeczach, wyciągać to, co 
było źle, tylko zakasać rękawy. 
Groźby zwrotu ponad 30-milio-
nowej dotacji i wiele kar pona-
kładanych na Lubsko - trzeba by-
ło się tym zająć.

Gdyby się cofnąć o cztery 
lata, wystartowałby pan 
ponownie?
- Wtedy nie liczyłem na to, że 
może się udać. Startowałem na 
burmistrza z własnego komite-
tu. Miało to pomóc w uzyskaniu 
mandatu radnego powiatowe-
go, co się też udało. Mieszkań-
cy chyba mieli akurat chęć na 
zmiany i to pomogło w wygra-
nej. Wtedy nie wiedziałem na-
wet, na co się tak naprawdę po-
rywam. Wiedziałem, że jest du-
żo do zrobienia, miałem wiele 
planów i pomysłów, duże już do-
świadczenie w kierowaniu zaso-
bem ludzkim aczkolwiek cztery 
lata to trochę krótki czas. Pomi-
mo trudnej sytuacji gminy, wiele 
rzeczy się udało, ale na wiele nie 
miałem do końca wpływu.

Teraz jadąc ulicą 
Przemysłową, będzie pan 
miał satysfakcję z efektów 
swojej pracy?
- To na pewno. Dzięki partner-
stwu i uzyskanemu dofinanso-
waniu udało się to zrobić wiel-
ką i bardzo ważną inwestycję, 
a z własnych środków nie było-
by to możliwe. Inwestycja jest  
porządnie zaplanowana i wyko-
nana, łącznie z infrastrukturą 
pod drogą, a nie jak to się zwy-
czajowo w Polsce robiło, że naj-
pierw był asfalt, a potem wcho-
dziły firmy i wymieniały me-
dia pod spodem i niszczyły to co 
zrobione. Tu zrobiliśmy wszystko 
po gospodarsku i mam nadzieję, 

że przez 25 lat będzie służyć do-
brze mieszkańcom i wystarczy 
tylko co jakiś czas odświeżyć tyl-
ko wierzchnią warstwę ścieral-
ną.

Czego nie udało się zrobić?
- Nam w Lubsku najbardziej po-
trzebna jest obwodnica. Działa-
nia, które podjąłem, szły w do-
brym kierunku, ale to tak na-
prawdę nie jest zależne tyl-
ko od samego Lubska. Większa 
część obwodnicy idzie po tere-
nach gminy Jasień. Sam prze-
bieg trasy jest już piątą, czy szó-
stą wersją. Dużym sukcesem by-
ło porozumienie się z ekologami 
w zakresie Łęgu Śnieżycowego, 
przez co budowa nie została roz-
poczęta. Niemniej jednak inwe-
stycja jest dużym wydatkiem nie 
po stronie gminy i decyzje nie 
zapadają w Lubsku.

A jeśli chodzi o sprawy 
typowo już gminne?
- Ogólnie rzecz biorąc, te czte-
ry lata były moim zdaniem bar-
dzo dobre dla Lubska. Zdążyli-
śmy jeszcze skorzystać ze środ-
ków unijnych i zrobiliśmy inwe-
stycji na ponad 40 milionów. By-
ło to zauważane nawet wśród 
włodarzy innych gmin, także po-
za naszym powiatem. Dużym 
sukcesem był też rozwój spół-
ek miejskich, które zaczęły robić 
wiele rzeczy we własnym zakre-
sie i obecnie są w dobrej kondy-
cji. Po wielu latach nieobecności 
powstał żłobek w Lubsku dzięki 
środkom uzyskanym z programu 
“Maluch” w 2015 roku.

Nie wszystkie plany udało 
się zrealizować.
- Miałem plany dotyczące rozpo-
częcia remontu basenu, ale nie-
stety radni przenieśli środki i nie 
zgodzili się na to. Chciałem za-
gospodarować budynek urzę-
du stanu cywilnego na centrum 
medyczne. Radni na początku 
wyrazili zgodę, powstała kon-
cepcja, przygotowane zostały 
przyłącza i można to było zrobić.  
W pewnym momencie radni jed-
nak się sprzeciwili i nie dosta-
łem na to środków. Za stosun-
kowo nieduże pieniądze moż-
na było powołać takie centrum 
medyczne, żeby mieszkańcy nie 
musieli jeździć do specjalistów 
do Żar, czy Zielonej Góry.

Na początku kadencji umó-
wiłem się ze starostą, że w Lub-
sku będzie wydział komunika-

cji. Zrobiłem wszystko co ustali-
liśmy, żeby to powstało. Były na-
wet listy intencyjne, popierają-
ce ten pomysł, ze strony Jasie-
nia, Tuplic i Brodów. Jako gmina 
chcieliśmy przekazać budynek  
i zapewnić środki na stworzenie 
tego miejsca, ale niestety nie by-
ło chęci ze strony pana starosty. 
Nie dotrzymał słowa, chociaż 
obiecał. Gdy prosił mnie o po-
parcie jego osoby na stanowi-
sko starosty obiecywał mi wiele, 
ale bardzo szybko przekonałem 
się, że to były tylko obietnice by 
osiągnąć własny cel i za chwilę  
o tym już nie pamiętał. 

Na wszystko co zostało, lub 
nie zostało zrobione, trzeba 
patrzeć przez pryzmat 
wielkiego długu gminy.
- Obejmując gminę z tak wiel-
kim zadłużeniem, nie można 
sobie pozwolić na snucie nie 
wiadomo jak wielkich planów.  
Program, który przedstawiłem  
w kampanii wyborczej nie był 
może zbyt wybujały, ale za to re-
alny i prawie w całości go zreali-
zowałem. Trzeba pamiętać, że 
nawet starając się o środki unij-
ne, należy mieć do tego wkład 
własny.

Teraz w Lubsku będzie 
“rządził” program 
naprawczy?
- Program postępowania na-
prawczego jest konsekwencją 
wielu lat przeinwestowania i wy-
dawania ogromnych pieniędzy 
przede wszystkim na kanaliza-
cję. A mamy teraz wielki problem 
z wodą. Uważam, że zamiast ro-
bić kanalizację na wsiach, trze-
ba było zrobić kanalizację wraz 
z siecią wodociągową w Lubsku. 
Co z tego, że Lubsko  jest ska-
nalizowane, jak dziennie mamy 
jedną, czy dwie awarie wody.

Program naprawczy wyni-
ka z tego, że trzeba wziąć odpo-
wiedzialność za długi poprzed-
ników. Projekt kanalizacji mu-
sieliśmy skończyć, bo zwrot na-
wet części 30-milionowej do-
tacji wyłożyłby gminę całkowi-
cie. W 2016, 2017 i 2018 roku 
dużo skorzystaliśmy jeszcze ze 
środków unijnych. To nie tylko 
Przemysłowa, ale też dwa wozy 
strażackie po ponad milion zło-
tych każdy. Na pewno poprawili-
śmy tym bezpieczeństwo. Nowe 
oświetlenie ledowe, ponad czte-
rysta lamp, które generują teraz 
duże oszczędności. Można się 

pochwalić, że po negocjacjach 
wszystkich umów, oszczędzamy 
ponad 800 tysięcy rocznie na do-
stawach energii.

Długi z poprzednich ka-
dencji spowodowały, że w tej 
chwili gmina musi schodzić z te-
go zadłużenia. Program napraw-
czy to ułatwia. Dużych środków 
unijnych i tak już praktycznie 
nie ma, więc to dobry czas na 
spłatę. Przy dobrej koniunktu-
rze przez dwa lata będzie można 
to częściowo spłacić, a pozosta-
łość zrestrukturyzować i to jest 
najważniejsze. Można skorzy-
stać z pożyczki z budżetu pań-
stwa o dużo niższym oprocen-
towaniu jak obecne kredyty. To 
jest ten „plus” z PPN. W latach 
poprzednich spłaty były mini-
malne, a teraz się skumulowa-
ły. Wychodziło, że na lata 2019-
2020 spłaty roczne miały wyno-
sić około 12 milionów. Tyle gmi-
na nie udźwignie i trzeba to wy-
dłużyć w czasie, aby nie było to 
aż tak dotkliwe w corocznym bu-
dżecie.

Pana następca niewiele 
może z tym zrobić.
- Program postępowania na-
prawczego jest uchwalony przez 
radę i zaopiniowany przez Re-
gionalną Izbę Obrachunkową. 
Nie potrzeba tu żadnych bilan-
sów otwarcia, ani szukania dru-
giego dna. Trzeba po prostu  
zacząć realizować to, co jest  
zapisane w programie. Mam 
wrażenie, że mój następca nie 
przeczytał go nawet i nie wie 
do końca o co chodzi. A samo-
rządowiec z takim doświadcze-
niem powinien to wiedzieć. Pro-
gram jest taką instrukcją obsłu-
gi i jeśli będzie się jej trzymać, to 
praca będzie bardzo prosta. Je-
śli chce się w coś zainwestować, 
to trzeba na to zabrać pieniądze  
z czegoś innego. Jeśli nie ma 
programu naprawczego, to defi-
cyt można pokryć kredytem. Te-
raz nie będzie to możliwe.

Na początku swojej 
kadencji obniżył pan 
swoje wynagrodzenie 
o kilka ładnych tysięcy 
w porównaniu do 
poprzednika.
- I tak się mówiło, że biedna  
gmina, a bogaty burmistrz. Jeże-
li gmina jest zadłużona, to wy-
nagrodzenie burmistrza nie mo-
że być nie wiadomo jak wybu-
jałe, chociaż odpowiedzialność 

na tym stanowisku jest ogrom-
na. Wynagrodzenia włodarzy 
okolicznych gmin, przy dużo 
mniejszych budżetach, są jed-
nak większe. Założenie moje od 
początku było takie, że nie ro-
bię tego dla pieniędzy, a z myślą  
o mojej gminie i moim mieście 
rodzinnym, do którego wróciłem 
i w którym chcę zostać. Było to 
dla mnie wyzwanie, aby zrobić 
wszystko co w mojej mocy, aby 
tą gminę ratować.

Przez całą kadencję zmagał 
się pan z opozycyjną radą.
- Nie miałem większości. Uda-
ło się na początku wybrać Ire-
neusza Kurzawę na przewodni-
czącego. Ale za chwilę zaczęły 
się żądania i układanki. Usłysza-
łem, że albo będzie tak jak by-
ło, albo odwołujemy przewodni-
czącego. I tak się stało. Nie ule-
głem wpływom i naciskom, dla-
tego miałem tak, jak miałem do 
samego końca. Ciężko było co-
kolwiek zrobić, a mimo to wiele 
rzeczy się udało.

Było wiele sprzeciwów 
na zasadzie “nie bo nie”, ale to 
często kończyło się sesją nad-
zwyczajną. Wtedy radni nagle 
się budzili, bo mieszkańcy oka-
zali im swoje niezadowolenie 
z ich decyzji i te decyzje szyb-
ko zmieniali. Samo to, że z po-
przedniej rady zostały tylko trzy 
osoby, świadczy o tym, że tam-
ta rada nie miała już społeczne-
go poparcia. Na tym tak napraw-
dę skorzystał teraz nowy kandy-
dat wykorzystując naszą niezgo-
dę i wprowadził swoich ośmiu 
radnych. Gdzie dwóch się bije, 
tam trzeci korzysta. Mam tylko 
nadzieję, że nowa rada będzie 
działać na rzecz mieszkańców. 
Poprzedni radni reprezentowali 
własne zdanie, a nie mieszkań-
ców.

Wybór nowej rady jest 
sukcesem Lubska?
- Myślę, że tak. Większość z tej 
rady opozycyjnej miała za so-
bą dwie, trzy a nawet cztery  
kadencje. Powinni już odejść  
i dać możliwość pracy innym.

Tylko czy nowi radni będą 
mieli okazję się wykazać?
- Sytuacja jest trudna, ale stabil-
na. Cztery lata temu tak napraw-
dę nie wiedziałem na czym sto-
ję. Poza podanym zadłużeniem 
była groźba zwrotu części do-
tacji za kanalizację, a to ponad  
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30 milionów. Podwójne płatno-
ści - około 8 milionów. Kara za 
brak badań na oczyszczalni - 
2 miliony. Zwrot dotacji za stre-
fę przemysłową - 2,5 miliona. Te 
kwoty ukryte, które gdzieś tam 
wisiały nad gminą, mogły spo-
wodować wzrost zadłużenia na-
wet o kilkanaście, czy ponad 
dwadzieścia milionów. Nikt te-
go do końca nie wiedział. Dzi-
siaj sytuacja jest na tyle usta-
bilizowana, że wiemy dokład-
nie, jaki jest dług. Myślę, że na 
koniec roku wyjdzie trochę po-
nad 65 milionów, ale uwzględ-
nić trzeba dotacje na Przemy-
słową i wozy strażackie - 3,7 
miliona, które wpłyną na konto 
w przyszłym roku. Z tego wyni-
ka, że przez 4 lata nie powięk-
szyłem zadłużenia gminy, a wy-
konałem inwestycje za ponad 
40 milionów. Najważniejsze, że 
teraz nad gminą nie wiszą już 
żadne kary.

Przekaże pan fotel 
burmistrza i co dalej?
- Na pewno nie będę mojemu na-
stępcy zaglądał przez okno, tak 
jak to ja niestety miałem przez 
całą kadencję. Cały czas robio-
no wszystko by mi się nie udało 
zapominając, że będzie to stratą 
dla gminy i mieszkańców. Od po-
czątku zapowiadano mi, że nie 
dam rady i za trzy miesiące wy-
wiozą mnie na taczce. Takie by-
ło przekonanie wśród ludzi, któ-
rzy byli mi przeciwni. Po siedmiu 
miesiącach zapowiadano mi re-
ferendum. Ale się udało. Z racji 
tego, że Lubsko to moje miasto, 
życzę następcy jak najlepiej, że-
by pokazał, co potrafi. Nie jest 
bowiem wielkim sukcesem go-
spodarować starostwem, gdzie 
w budżecie jest nadwyżka, pie-
niądze leżą na kupce i wtedy być 
tym dobrym, który buduje i da-
je nagrody. Nie jest sztuką być 
osobą medialną kiedy płaci się 
potężne pieniądze za artykuły 
w gazetach i programy w telewi-
zji. Sztuką jest robić coś z nicze-
go. Porwać ludzi i w czynie oby-
watelskim posprzątać park, zro-
bić ławki z wyciętych drzew. Ku-
powaliśmy urządzenia na place 
zabaw czy siłownie zewnętrzne  
ale montaż wykonywaliśmy we 
własnym zakresie. Uważam, że 
to było sztuką przy braku środ-
ków. Albo plac zabaw przy Net-
to za 260 tysięcy. Nie jest pro-
blemem wybudować taki, jeśli 
są pieniądze, a sztuką jest zna-
leźć i zachęcić kogoś, żeby taki 
ufundował.

Czas pokaże, czym wykaże 
się pana następca.
- Na pewno będę się przy-
glądał, żeby to wszyst-
ko nie poszło w złym 
kierunku. Miesz-
kańcy zostali ku-
pieni wieloma 
obietnicami. 

Moim zdaniem, obietnicami bez 
pokrycia. Nikt nie jest w stanie 
zrobić tyle, co pan Dudojć obie-
cał. Nie oszukujmy się. Przy ta-
kim budżecie i przy takim zadłu-
żeniu oraz  w czasie realizowa-
nia PPN te obiecanki to czyste 
mrzonki. 

Trochę z niepokojem śle-
dzę prasowe doniesienia, jak to 
w Lubsku będą pustki, wietrze-
nia, audyty, sprawdzenia. Dla 
mnie to takie mało poważne. 
W urzędzie i jednostkach podle-
głych pracują ludzie, którzy ma-
ją rodziny, jakieś swoje zobo-
wiązania. Takie hasła powodują 
tylko strach, obawy, a nie oszu-
kujmy się - w urzędzie się nie 
zarabia, a praca nie jest lek-
ka. Przykre jest to, że człowiek 
z tak dużym doświadczeniem 
samorządowym, rzuca niemalże 
oskarżenia, czy to do sekretarza, 
pani skarbnik. Moim zdaniem to 
nieodpowiedzialne. Ktoś tą pra-
cę musi przecież wykonać. Za-
wsze były problemy, aby pozy-
skiwać ludzi z wykształceniem 
kierunkowym i doświadczeniem 
potrzebnym typowo w urzę-
dzie. Były ostatnio  przypadki, 
że ludzie z urzędu odchodzili, 
bo mieli lepsze propozycje pracy 
w firmach prywatnych, nie mó-
wiąc już o pracy  w Niemczech. 
Nie jest łatwo zarządzać takim 
zasobem ludzkim, nie mając tak 
naprawdę przysłowiowej mar-
chewki, a kijem nie wszystko się 
zdziała.

Sam burmistrz niczego nie 
zdziała.
- Zbudowanie zespołu to trudne 
zadanie. Częściowo udało mi się 
taki stworzyć. Wydziały wiedzą, 
co do nich należy. Samo to, że 
mieszkańcy mogli pewne spra-
wy szybciej załatwić - a mia-
łem takie sygnały - świad-
czy o tym, że urząd trochę 
lepiej zadziałał. Tu potrze-
ba menadżera, ale i czło-
wieka, który rozumie też 
potrzeby innych.

A pan czym się 
zajmie?
- Miałem już kil-
ka propozycji. Jak 
gdzieś kończy-
łem pracę, to 
nigdy nie 
paliłem 

za sobą mostów. Wychodzę z za-
łożenia, że przede wszystkim 
warto być zawsze człowiekiem, 
bo dyrektorem czy kierownikiem 
to się tylko bywa.

Jak pan będzie wspominał 
cztery minione lata?
- Była to dla mnie do tej pory naj-
większa lekcja pokory. Na sa-
mym początku, jak tylko tu przy-
szedłem, zauważyłem, że gdyby 
przepisy, zasady działania i ko-
deks postępowania administra-
cyjnego przenieść wprost do fir-
my, to każda firma zaraz się roz-
leci. Urząd rządzi się całkiem in-
nymi prawami. Byłem przy-
zwyczajony do działań. Je-
śli w firmie rano jest od-
prawa i dyrektor mówi, że 
coś trzeba zrobić, to się wy-
chodzi po naradzie i robi się 
to od razu. A w urzędzie jest 
30 dni na odpowiedź i spra-
wa może poczekać. Od ta-
kiej ściany odbiłem się na 
samym początku. Ale my-
ślę, że udało się to trochę 
zmienić i sprawy proste 
załatwiane są teraz od 
ręki, a nie leżą na kupce.

Praca na stanowi-
sku burmistrza na pew-
no dała mi wiele satys-
fakcji, że mogłem reali-
zować różnego rodzaju 
przedsięwzięcia dotyczą-
ce miasta, wsi, jednostek 
podległych. Zamiast da-
wać komuś rybę, zawsze 
wolałem kupić wędkę. Na 
przykład zainwestować 
w sprzęt pływają-
cy, który nadal
służy, 

a już się spłacił. Po to się zain-
westowało w koparki dla LWiK-
-u, aby jadąc do awarii nie mu-
sieli tego wynajmować, jak to by-
ło wcześniej. Rocznie płaciliśmy 
40 tysięcy za dowóz dzieci nie-
pełnosprawnych, więc kupiliśmy 
samochód, który nie tylko je wo-
zi, ale świadczy dodatkowe usłu-
gi na rzecz mieszkańców. Jak zo-
baczyłem, że za wymianę cztery-
stu lamp ledowych musielibyśmy 

zapłacić 120 tysięcy, to lepiej by-
ło kupić do PGKiM podnośnik 
za 40 tysięcy i zrobić to we wła-
snym zakresie. Podnośnik został 
i świadczy teraz dodatkowe usłu-
gi. Może tylko niektóre lokalne 
firmy przestały tak dobrze zara-
biać na gminie, jak kiedyś.

Jest możliwe, że Lech 
Jurkowski powróci kiedyś 
na stanowisko burmistrza?

- Na razie czegoś takie-
go nie zakładam. Ale 

nigdy nie mów ni-
gdy.
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- Była to dla mnie do tej pory naj-
większa lekcja pokory. Na sa-
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nymi prawami. Byłem przy-
zwyczajony do działań. Je-
śli w firmie rano jest od-
prawa i dyrektor mówi, że 
coś trzeba zrobić, to się wy-
chodzi po naradzie i robi się 
to od razu. A w urzędzie jest 
30 dni na odpowiedź i spra-
wa może poczekać. Od ta-
kiej ściany odbiłem się na 
samym początku. Ale my-
ślę, że udało się to trochę 
zmienić i sprawy proste 
załatwiane są teraz od 
ręki, a nie leżą na kupce.

Praca na stanowi-
sku burmistrza na pew-
no dała mi wiele satys-
fakcji, że mogłem reali-
zować różnego rodzaju 
przedsięwzięcia dotyczą-
ce miasta, wsi, jednostek 
podległych. Zamiast da-
wać komuś rybę, zawsze 
wolałem kupić wędkę. Na 
przykład zainwestować 
w sprzęt pływają-
cy, który nadal
służy, 

zi, ale świadczy dodatkowe usłu-
gi na rzecz mieszkańców. Jak zo-
baczyłem, że za wymianę cztery-
stu lamp ledowych musielibyśmy 

Jest możliwe, że Lech 
Jurkowski powróci kiedyś 
na stanowisko burmistrza?

- Na razie czegoś takie-
go nie zakładam. Ale 

nigdy nie mów ni-
gdy.
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ŻAGAŃ VII Bieg 
Niepodległości wpisał 
się na stałe w doroczny 
kalendarz listopadowego 
święta.
W tym roku na starcie stanęło 700 zawod-
ników. Bieg ma już swoją renomę, więc 
frekwencja nie jest zaskoczeniem. Uczest-
nicy przed startem odśpiewali Mazurka 
Dąbrowskiego. Na ulice miasta wybiegli 
zawodnicy w odświętnych strojach i prze-
braniach nawiązujących do święta Niepod-
ległości. 

Mateusz Demczyszak po raz dru-
gi z rzędu i Beata Lupa byli najlepszymi 
na mecie stadionu Arena. Bieg Niepodle-
głości cieszy się coraz większą popularno-
ścią. Uczestniczą w nim całe rodziny i klu-
by biegowe z całego regionu.

Żagańskie wydarzenie było swoistą 
formą uczczenia przez sportowców i miło-
śników biegania rocznicy odzyskania Nie-
podległości. JM

Biegiem do świętowania

Wspólne bieganie i świętowanie  fot.Jan Mazur

Biegacze demonstrowali przywiązanie do barw narodowych  fot.Jan MazurDzieci biegały w swoich kategoriach  fot.Jan Mazur

Mateusz Demczyszak (drugi z lewej) po raz kolejny wygrał żagański bieg  fot.Jan Mazur
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Żary świętowały
niepodległość

ŻARY Główne 
obchody 
setnej rocznicy 
odzyskania 
przez Polskę 
niepodległości 
zorganizowano 
tradycyjnie na 
żarskim Rynku. 
Pod ratuszem 
zgromadziły 
się tłumy 
mieszkańców.
Uroczystości rozpoczęły się 
wjazdem na Rynek marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, w 
którego rolę wcielił się An-
drzej Markulak, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji. Za chwilę za-

brzmiały dźwięki poloneza 
„Pożegnanie Ojczyzny” au-
torstwa Michała Kleofasa 
Ogińskiego. Do tego XVIII-
-wiecznego utworu zatań-
czyła młodzież z żarskich 
gimnazjów.

Trudno sobie wyobra-
zić taką uroczystość bez 
wojska. Kompanię hono-
rową wystawił 4. Zielono-
górski Pułk Przeciwlotni-
czy. Żołnierze wkroczyli na 
Rynek wraz z Miejską Mię-
dzyszkolną Orkiestrą Dętą.

Ten dzień był również 
okazją do wręczenia meda-
li pamiątkowych osobom, 
które wyróżniły się pracą 
na rzecz Żar i społeczności 
lokalnej. Otrzymali je: Elż-
bieta Łobacz-Bącal, Otto 

Hakman, Krzysztof Kopo-
ciński, Zbigniew Kopociń-
ski, Krzysztof Polusik, Jo-
lanta Jureczko, Anna Wa-
licka, Ryszard Kasztelan  
i Jarosław Przerada

Po wystąpieniu pre-
zesa zielonogórskiej Izby 
Rzemieślniczej i Przedsię-
biorczości wyróżniono za-
służonych dla rzemiosła lu-
buskiego - Annę Ślawską 
i Stefanię Adamik. Szablę 
Kilińskiego wręczono Wio-
letcie Bujak.

Na zakończenie wszy-
scy zgromadzeni mogli 
ogrzać się i posilić żołnierską 
grochówką, do której ustawi-
ła się bardzo długa kolejka.

Andrzej Buczyński

Polonez był ozdobą uroczystości  fot.Andrzej BuczyńskiNa Rynek przyszło wielu mieszkańców  fot.Andrzej Buczyński

Burmistrz Danuta Madej wręczyła medale zasłużonym dla 
miasta Żary  fot.Andrzej Buczyński

Marszałek pozdrawiał mieszkańców  fot.Andrzej Buczyński Wyróżniono lokalnych rzemieślników  fot.Andrzej Buczyński

Taka uroczystość nie mogłaby się odbyć bez wojska i orkiestry fot.Andrzej Buczyński
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Wspólnie można wiele
REGION Projekt 
„Kajakiem po 
lubuskich rzekach” 
zdobywa grant 
w wysokości 100 
tysięcy złotych. 
W głosowanie 
zaangażowało się 
bardzo wiele osób. 
Było warto.

Projekty do ogólnopolskiej akcji 
„Lokalni Herosi – 100 inicjatyw 
Przedsiębiorców na 100-lecie Nie-
podległości”, zgłaszali właścicie-
le sklepów związanych z grupą Eu-
rocasch. Projekt lokalnego Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Dzieci i Mło-
dzieży „Delfinek” został zgłoszony 
przez sklep Lewiatan działający na 
terminalu północnym w Olszynie.

Samo zgłoszenie to był do-
piero początek. Najważniejsze by-
ło głosowanie internetowe, któ-
re trwało dwa miesiące. Akcja zo-
stała szybko rozpropagowana. W 
rezultacie projekt Delfinka zebrał 
ponad 140 tysięcy głosów. 

Grupa Eurocash na sto gran-
tów w całej Polsce przeznaczy-

ła pulę 1,5 miliona złotych. Do 
konkursu stanęło 400 projektów.  
W województwie lubuskim trzy 
projekty zyskały dofinansowanie 
rzędu 10 tysięcy złotych, a tylko 
jeden - 100 tysięcy.

Lista zwycięskich projek-
tów została ogłoszona 9 listopa-
da, a już 13 listopada na termina-

lu w Olszynie gościli przedstawi-
ciele organizatora akcji i wręczyli 
symboliczny czek na 100 tysięcy.

Być może dzięki temu pro-
jektowi turystyka kajakowa sta-
nie się jeszcze bardziej popular-
na, szczególnie gdy będzie moż-
na skorzystać z darmowego sprzę-
tu pływającego.

- Popularność akcji i zaanga-
żowanie klientów sklepów w gło-
sowanie przerosło nasze najśmiel-
sze oczekiwania - mówi Mar-
ta Gampf, Dyrektor Marketingu 
Grupy Eurocash i pomysłodaw-
czyni akcji Lokalni Herosi. - Bar-
dzo cieszymy się, że z okazji 100. 
rocznicy odzyskania Niepodległo-

ści będziemy wspólnie z przedsię-
biorcami i ich partnerami w pro-
jekcie świętować ich wkład w roz-
wój małych ojczyzn.

Nagrodzone inicjatywy mają 
być zrealizowane do końca sierp-
nia 2019 roku. 

Andrzej Buczyński

Na uroczyste przekazanie czeku przybyło wiele osób zaangażowanych w tą inicjatywę  fot.Andrzej Buczyński

ŻARY W 105 
szpitalu 
wojskowym 
otwarta została 
nowoczesna sala 
konferencyjna. 
Na inaugurację 
przyjechał 
z wykładem 
profesor 
Waldemar 
Banasiak.
Sala konferencyjna, której 

koszt remontu wyniósł ok. 
100 tysięcy, otrzymała imię 
100 Lat Wojskowej Służby 
Zdrowia.

Sala powstała w miej-
sce dawnej stołówki pra-
cowniczej, na piętrze bu-
dynku, który doczekał się 
kompleksowego remontu 
- powstała nowa elewacja, 
wymieniony został dach, 
okna. 

- Sala została dostoso-
wana do obecnych wymo-
gów przeciwpożarowych, 

spełnia wszelkie normy 
techniczne. Jest wyposażo-
na w media, ekran, rzutnik. 
Będzie służyła do prowa-
dzenia konferencji i szko-
leń - informuje Marzena 
Sarnecka, kierownik działu 
technicznego szpitala.

Inauguracyjny wykład
Z inauguracyjnym wy-
kładem, uświetniającym 
otwarcie sali, przyjechał 
płk. profesor Waldemar Ba-
nasiak, kierownik ośrodka 

chorób serca, IV Wojsko-
wego Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu.

Co ciekawe, profe-
sor 62 lata temu urodził się 
w Żarach, chociaż miesz-
kał w Żaganiu. Nie ukry-
wał, że ma wielki senty-
ment do tego miejsca, bo 
w żarskim szpitalu przyszło 
na świat także jego rodzeń-
stwo. Tym bardziej chętnie 
przyjął zaproszenie.

Podczas wykładu 
profesor Banasiak starał się 
przekazać wiedzę o tym, 
jak skutecznie i bezpiecz-
nie leczyć pacjentów z mi-
gotaniem przedsionków, 
żeby ich uchronić przed 
najcięższym powikłaniem, 
które może doprowadzić do 
śmierci lub ciężkiego ka-
lectwa. Przedstawiał zale-
ty nowej grupy leków, któ-
re od blisko dziesięciu lat 
funkcjonują na rynku, a są 
dużo bezpieczniejsze dla 
pacjentów, niż leki stoso-
wane przez ostatnie kilka-
dziesiąt lat.

- Problem bezpie-

czeństwa pacjenta, to pro-
blem, który dotyczy nie tyl-
ko kardiologów, ale przede 
wszystkim lekarzy z od-
działów zabiegowych i ra-
tunkowych, ortopedów, 
chirurgów. Chodzi o prze-
konanie, żeby lekarze nie 
bali się tych nowych leków 
stosować - tłumaczy profe-
sor. 

Remonty i budowa
Nie tylko budynek, w któ-
rym mieści się kuchnia, 
a dawniej mieściła się sto-
łówka, doczekał się remon-

tu. W szpitalu trwają także 
kompleksowe remonty in-
nych budynków. Do końca 
listopada powinien być od-
dany budynek nr 2, w któ-
rym dawniej mieściła się 
dermatologia. Po remoncie 
budynek będzie przezna-
czony na potrzeby admini-
stracji. Remontowany jest 
także budynek nr 12, pełną 
parą idzie też budowa no-
wego skrzydła budynku nr 
5, gdzie będzie się mieścił 
blok operacyjny szpitala. 

Paweł Skrzypczyński

Profesor w nowej sali

Profesor Waldemar Banasiak zanim rozpoczął wykład, to żarto-
wał, wspominając, że tu się przecież urodził fot.Paweł Skrzypczyński

Nowoczesna sala spełnia wszelkie wymogi do organizacji konferencji i szkoleń fot.Paweł Skrzypczyński
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ŻARY Policjant, 
który nie był na 
służbie, zareagował 
natychmiast, kiedy 
tylko zauważył 
samochód 
poruszający się całą 
szerokością jezdni. 
Interwencja okazała 
się niezbędna. Mogło 
dojść do tragedii.
Nawet w czasie wolnym od służ-
by policjant nie przestaje reago-
wać na niebezpieczne zachowania. 
Udowodnił to asp. szt. Paweł Pu-
żak. Policjant miał wolne, kiedy 
przemieszczając się drogą K-27 za-
uważył kierowcę volkswagena po-
lo, który jechał całą szerokością 
jezdni i cyklicznie zjeżdżał na le-
wą stronę. Wszystko wskazywa-
ło na to, że może on być pod wpły-
wem alkoholu. Policjant nie zasta-
nawiając się ruszył natychmiast za 
nim. Zajechał mężczyźnie drogę 

i odebrał kluczyki nie dopuszcza-
jąc do dalszej jazdy. Kierowca po-
dróżował z 9-letnim wnukiem. Po-
wiadomiony patrol przyjechał na 
miejsce i sprawdził stan trzeźwo-
ści kierującego. Przeprowadzone 
badanie wykazało, że mieszkaniec 
pow. żarskiego ma blisko trzy pro-
mile alkoholu w organizmie. Pod-
czas dalszych czynności okazało 
się, że 51-latek posiada również za-
kaz prowadzenia wszelkich pojaz-
dów mechanicznych wydany przez 
Sąd Rejonowy w Żarach. Za kiero-
wanie w stanie nietrzeźwości może 
grozić do 2 lat pozbawienia wolno-
ści, za złamanie zakazu sądowego 
nawet do 5 lat.

- Dzięki szybkiej i zdecydo-
wanej reakcji asp. szt. Pawła Pu-
żaka być może nie doszło do trage-
dii. Nietrzeźwy za kierownicą sa-
mochodu stanowi bowiem realne 
zagrożenie dla siebie oraz innych 
kierujących - informuje kom. Ane-
ta Berestecka, oficer prasowy KPP 
w Żarach. PAS

Zdecydowana interwencja

Asp. szt. Paweł Pużak wykazał się dużym profesjonalizmem i skutecznym działaniem fot.KPP Żary

POWIAT ŻARSKI W trakcie 
wspólnych działań funkcjonariusze 
Placówki Straży Granicznej 
w Tuplicach i funkcjonariusze 
Oddziału Delegatury Urzędu Celno-
Skarbowego w Świecku ujawnili 840 
tyś. sztuk papierosów bez znaków 
akcyzy.
W trakcie wykonywania czynności służbowych funkcjo-
nariusze Straży Granicznej oraz funkcjonariusze KAS 
zatrzymali do kontroli drogowej samochód ciężarowy. 

W trakcie kontroli okazało się, że w części ładunkowej za-
trzymanego pojazdu znajdował się jeszcze jeden samo-
chód - Fiat Ducato.

Funkcjonariusze po wejściu do przewożonego pojaz-
du ujawnili 840 tys. sztuk papierosów bez żadnych zna-
ków akcyzy o szacunkowej wartości prawie 578 tys. zł.

Właścicielem ujawnionego towaru okazał się kie-
rowca - 29-letni mieszkaniec Zielonej Góry. Mężczyznę 
zatrzymano. W przedmiotowej sprawie wszczęto postępo-
wanie przygotowawcze a następnie podejrzanemu przed-
stawiono zarzuty. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 3. PAS

Papierosy bez akcyzy

Szacowana wartość papierosów, to 578 tysięcy złotych fot.Nadodrzański Oddział SG

POWIAT 
ŻARSKI  
Na drogach 
powiatu 
żarskiego 
jednego 
dnia doszło 
do dwóch 
wypadków.

Na drodze krajowej nr 
K-12 (w rejonie Zającz-
ka) kierujący samocho-
dem marki Fiat Ducato 
zjechał na pobocze ude-
rzając w drzewo, w wy-
niku zdarzenia kierujący 
i pasażerka zostali ranni 
i trafili do szpitala. Chwilę 
wcześniej na drodze kra-
jowej nr K-27(skrzyżo-
wanie Lubomyśl- Luba-
nice) kierująca samocho-
dem marki Peugeot 206 
wyjeżdżając z drogi pod-
porządkowanej, nie ustą-
piła pierwszeństwa prze-
jazdu prawidłowo jadą-
cemu, kierującemu samo-
chodem marki Opel Cor-
sa. Kierujący oraz pasa-
żerowie zostali zabrani do 
szpitala.

Policja przypomi-
na, że w dużym stopniu 
trudne warunki pogodo-
we mogą w znacznym 

stopniu przyczynić się do 
niebezpiecznych sytuacji 
na drodze. W bardzo wie-
lu przypadkach można ta-
kim sytuacjom zapobiec. 
Wsiadając za kierownicę 
i wybierając się w podróż 
miejmy na uwadze trudne 
warunki pogodowe. Jedź-
my ostrożnie, w godzi-
nach porannych jest śli-
sko, dodatkowo mokra 
nawierzchnia w połącze-
niu z liśćmi, które opa-
dły z drzew powoduje, że 
droga hamowania się wy-
dłuża i łatwo wówczas 
o niebezpieczne zdarze-
nia. Stosujmy się do zna-
ków poziomych i piono-
wych, wyprzedzajmy bez-
piecznie, kiedy widzimy 
co dzieje się przed nami, 
zbliżając się do przejść 
dla pieszych zwalniajmy- 
w tych miejscach często 
dochodzi do potrąceń, za-
chowajmy bezpieczną od-
ległość od pojazdu znaj-
dującego się przed nami. 
Przede wszystkim jedź-
my ostrożnie i przewi-
dujmy co może się wy-
darzyć, kiedy jedziemy 
z nadmierną prędkością 
lub gwałtownie hamuje-
my na śliskiej nawierzch-
ni. PAS

Dwa wypadki
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Ziemie Zachodnie, 
nazywane 
też Ziemiami 
Odzyskanymi, były 
świadkiem wielu 
historii i osobistych 
dramatów ludzi, 
którzy nie chcieli 
pogodzić się 
z powojenną 
rzeczywistością.
Jednym z działaczy podziemia 
niepodległościowego był ksiądz 
Józef Śmietana (ur. 1910), któ-
ry w sierpniu 1948 r. przeniesio-
ny został przez administratora 
diecezji wrocławskiej do Żar ko-
ło Żagania na stanowisko prefek-
ta szkół. W żarskim Państwowym 
Koedukacyjnym Gimnazjum i Li-
ceum nauczał religii i łaciny. To 
tu, w roku szkolnym 1948/49, 
zorganizował Polską Odrodzoną 
Armię Krajową. Przejawem jej 
działalności było rozpowszech-
nianie przez młodzież informa-
cji radiowych polskiej sekcji ra-
dia BBC, informacje przekazy-
wano ustnie lub za pomocą ulo-
tek. Młodzież pisała też wiersze, 
które krytykowały ówczesną ko-
munistyczną dominację i wyraża-
ły tęsknotę za polityczną nieza-
leżność kraju. 

Na skraju wyczerpania
1 sierpnia 1949 r. ks. Śmietana zo-
stał proboszczem — objął parafię 
w Kunicach Żarskich. Równocze-
śnie podjął się doprowadzenia do 
użytku dwóch zniszczonych ko-
ściołów (w Kunicach i Mirosto-
wicach Dolnych). Zajęty remon-
tem kapłan usiłował skompleto-
wać sprzęt liturgiczny. Dlatego 
w listopadzie 1949 r. pojechał do 
Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie zna-
jomy ks. dziekan Antoni Łopaciń-
ski podarował mu ornat i kadziel-
nice. W drodze powrotnej do Ku-
nic Żarskich (11 listopada 1949 r.) 
Śmietana został zatrzymany przez 
funkcjonariuszy MO na stacji ko-
lejowej w Kłodzku. Tego dnia 
milicja przekazała go do dyspo-
zycji PUBP w Kłodzku. Następ-
nie przewieziono księdza do Wo-
jewódzkiego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego we Wrocławiu, 
gdzie rozpoczęło się ostre śledz-
two.

Śmietanie zarzucano przy-
należność do Zrzeszenia WiN, 
czemu podejrzany stanowczo za-
przeczał. Zastosowano, więc or-
dynarną siłę w celu wymuszenia 
oczekiwanych zeznań. Początko-
wo przesłuchiwał księdza m.in. 

por. Władysław Wojtasik, a na-
stępnie (około 21 stycznia) spra-
wę przejął por. Władysław Paryż 
z wrocławskiego WUBP. Reżim 
śledczy zaostrzono, gdy Śmieta-
na 2 lutego 1950 r. odmówił pod-
pisania protokołu obarczające-
go go przynależnością do WiN. 
Paryż przez kilkanaście dni mę-
czył księdza „niezliczoną ilością 
przysiadów, popychaniem, ko-
paniem w kostki, biciem po twa-
rzy”, obrzucaniem przekleństwa-
mi i całodobowymi „stójkami” aż 
do obrzęku nóg. Kapłan dopro-
wadzony został do stanu skraj-
nego wyczerpania psychicznego 
i fizycznego i nie mógł już o wła-
snych siłach dojść do pokoju nr 
217, w którym urzędował Wła-
dysław Paryż. Wówczas załama-
ny Śmietana „przyznał się”, że 
w WiN pełnił funkcję informato-
ra powiatowego, a do nielegalnej 
organizacji zwerbował go Fran-
ciszek Szara. Równocześnie usi-
łowano skompromitować Ko-
ściół, przypisując księdzu z Ku-
nic Żarskich działania natury kry-
minalnej, z czym oficerowie śled-
czy mieli jednak poważne proble-
my. Zarzucano również Śmieta-
nie wrogą działalność wobec ów-
czesnego ustroju. „Okazało się”, 
że kapłan podczas kazań i zajęć 
szkolnych wyrażał się krytycznie 
na temat władzy komunistycz-
nej. Przykładowo, w trakcie jed-
nej z lekcji religii rzekomo „ka-
zał wstać wszystkim członkom 

ZMP, którym oświadczył, że słu-
żą dwóm bogom”. 

Wróg ustroju
W celu wykazania wrogości Jó-
zefa Śmietany do ustroju państwa 
polskiego na proces, który odby-
wał się w Olsztynie sprowadzono 
dwóch świadków: rolnika z No-
wej Bystrzycy i uczennicę z Żar 
- Krystynę Różańską. Ich fałszy-
we zeznania zawierały więcej ak-
centów humorystycznych niż do-
wodów przeciwko księdzu. Ró-
żańska twierdziła m.in., że ksiądz 
obniżał stopnie z religii uczniom, 
którzy nie chodzili na nabożeń-
stwa. Przewodniczący Pokor-
ny uchylił pytanie Śmietany do 
uczennicy z Żar: czy składała ona 
swoje zeznania sama, czy była 
przez kogoś do tego namówiona?. 
Wspomniany rolnik Czesław Spi-
rydowicz utrzymywał, że kapłan 
podczas przyjęcia weselnego na-
rzekał na rząd. Świadek z Nowej 
Bystrzycy przyznał jednak, że był 
wtedy trochę podpity. Wówczas 
adwokat Merdk zapytał Spirydo-
wicza, czy go pamięć nie zawo-
dzi, skoro był pijany. Obruszony 
rolnik odpowiedział: pijany nie 
byłem, a tylko podpity i to co waż-
niejsze to zapamiętałem, a gdy-
bym był zupełnie pijany to nic 
bym nie pamiętał. Spirydowicz na 
pytanie, co rozumie przez słowo 
„pijany”, a co przez „podpity”?, 
odpowiedział: pijany to taki, któ-
ry już leży pod stołem, a ja byłem 

tylko podpity, bo jeszcze siedzia-
łem na krześle. Powyższe stwier-
dzenie podobno wywołało na sa-
li chóralny wybuch śmiechu zgro-
madzonych w olsztyńskim ra-
tuszu.

Przewód sądowy zakończo-
no 1 czerwca 1950 r. o godz. 22. 
Cztery dni później ogłoszono wy-
rok. Ks. Śmietana skazany został 
na karę dożywotniego więzienia, 
utratę praw publicznych i oby-
watelskich praw honorowych na 
5 lat oraz przepadek mienia na 
rzecz Skarbu Państwa. W uzasad-
nieniu wyroku skazaną młodzież 
określono mianem narzędzia 
międzynarodowej rodziny reak-
cji oraz części reakcyjnego kleru, 
przy czym sąd zaznaczył, że mło-
dzi ludzie świadomi byli prze-
stępczego działania. Natomiast 
ks. Śmietanę nazwano czynnym 
przedstawicielem tej reakcji, któ-
ry dla celów zbrodniczych nad-
używał szat liturgicznych i mo-
mentów [!] wiary. Kapłan oka-
zał się, więc zdecydowanym wro-
giem obecnego ustroju Polski Lu-
dowej i międzynarodowego postę-
pu, a także faktycznym i moral-
nym sprawcą, że w mury więzien-
ne zostali wtrąceni młodzi ludzie, 
których Polsce tak dużo potrzeba 
w walce o szczęście i nowe zdo-
bycze. Najwyższy Sąd Wojsko-
wy postanowieniem z 22 grudnia 
1950 r. wyrok WSR w Olsztynie 
utrzymał w mocy. 

Wywrotowa piosenka
W następnych latach kapłan na-
dal słał bezskuteczne prośby i za-
żalenia do różnych adresatów. 
Pod koniec 1955 r. lub na począt-
ku 1956 r. Józefa Śmietanę prze-
wieziono do więzienia we Wron-
kach. Dopiero 27 kwietnia 1956 
r. naczelny prokurator wojskowy 
ppłk Marian Ryba wnioskował 
o złagodzenie kary do dziesięciu 
lat więzienia, po czym Zgroma-
dzenie Sędziów NSW na mocy 
ustawy amnestyjnej z 17 kwiet-
nia 1956 r. postanowiło księ-
dza natychmiast zwolnić. Kapłan 
wyszedł z więzienia we Wron-
kach 24 maja 1956 r. Zamiesz-
kał w Szczecinie. W okresach let-
nich trudnił się pszczelarstwem, 
natomiast podczas zim pracował 
w Spółdzielni Pracy „Budowa”. 
Od 1969 r. Śmietana był człon-
kiem ZSL. Zmarł 4 lutego 1975 r. 
w Szczecinie.

Obok Śmietany aresztowa-
no Ryszarda Skowrońskiego, Ro-
mana Porzęgę i Edmunda Mak-
symowicza. Aresztowań doko-
nano nad ranem, w marcu 1951 
r. W trakcie śledztwa funkcjona-
riusze kładli szczególny nacisk 
na rozpowszechnianie piosenki 
„Rozpłakała się młodzieży pol-
ska”, opartej na melodii party-
zanckiej pieśni „Rozpłakały się 
wierzby płaczące”, którą uznano 
za radykalną i wywrotową. 

Rafał Szymczak

ŻARY Nie złożyli broni w walce o niepodległą Polskę 

Walka Dawida z Goliatem

Ksiądz Józef Śmietana przed kunickim kościołem fot.arch.

część druga
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nej nr Rz/WSR/0356, wypełnił To-
masz Bereza, znak akt: Sr. 619/49.
Oddziałowe Biuro Udostępniania 
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Żary i Ziemia Żarska wydawała się dla wie-
lu członków podziemia antykomunistyczne-
go miejscem schronienia przed aparatem re-
presji państwa, które znalazło się pod władzą 
komunistów. W zasadzie nie prowadzili tu ak-
tywnej działalności bojowej, która w obliczu 
licznej obecności jednostek Armii Radzieckiej 
oraz atomizacji kształtującego się społeczeń-
stwa osadniczego nie była możliwa. O ile ciągłe 
migracje pozwalały przez jakiś czas zachować 
anonimowość i uniknąć aresztowania, to unie-
możliwiały prowadzenie szerokiej działalności 
wymierzonej w nowe, podporządkowane Mo-
skwie władze. W wywiadzie udzielonym „Sło-
wu Żarskiemu” przez komendanta MO, ów za-
uważa, że: walka z reakcyjnym podziemiem wy-
jątkowe nasilenie miała na terenie województw 
centralnych, jednakże kroniki MO notują wie-
le wystąpień z bronią w ręku przeciwko działa-
czom politycznym i społecznym również na Zie-
miach Odzyskanych. Dowodem na walkę z „re-
akcyjnym podziemiem” miała być sprawa „zabi-
cia przez bandy” kaprala Józefa Klimta w 1951 
r., stwierdził, iż „likwidacja grasujących band” 
i przywrócenie społeczeństwu „upragnione-
go spokoju” było głównym zadaniem milicjan-
tów w pierwszych latach po wojnie. A wszyst-
ko to robili, według jego słów, bez wynagrodze-
nia, a jedynie za wyżywienie. Bez mundurów, 
które dostali dopiero w 1946 r., ale zapał mło-
dych milicjantów, nieprzeszkolonych do służby, 
oraz oddanie dla odrodzonej ojczyzny i przy-
wiązanie do władzy ludowej robotników i chło-
pów, którzy wstąpili w szeregi Milicji Obywatel-
skiej miały wynagradzać wszystko. Wygląda to 
na propagandową mitologizację działań MO, 
która w okresie tużpowojennym niewiele róż-
niła się od rozmaitych band, o czym świadczyć 
może kompromitujące starcie zbrojne 1 mar-
ca 1946 r. między MO a miejscowym Urzędem 
Bezpieczeństwa Publicznego o zabezpieczenie 
poniemieckiego mienia na żarskim dworcu ko-
lejowym. 

W istocie w okresie tużpowojennym naj-
pierw UBP wyszukiwał i tropił intensywnie 
działaczy podziemia antykomunistycznego, 
dopiero później włączyła się aktywnie MO, któ-
rej członkowie bardziej skupieni byli na zapew-
nieniu sobie środków do życia, aniżeli służbie 
publicznej. 

To nie funkcjonariusze tych służb, a lu-
dzie nie godzący się na podporządkowanie Pol-
ski sowietom i ich polskim poplecznikom by-
li faktycznymi ofiarami. Nie pozwalano im na 
ułożenie sobie od nowa życia na Ziemiach Za-
chodnich, a bezwzględnie tropiono. Starano 
się także dusić bezwzględnie w zarodku wszel-
kie przejawy oporu wobec ówczesnej władzy, 
zwłaszcza młodych ludzi, czego tragiczną kul-
minacją był sądowy mord na gimnazjaliście ze 
Szprotawy – Bronku Kozaku 

Ksiądz Józef Śmietana fot.arch.
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ŻARY Doroczny 
Otwarty 
Wojewódzki 
Konkurs Plastyki 
„Salon Jesienny”, 
który tradycyjnie 
stał na dobrym 
poziomie, 
zdominowały 
kobiety.

Wystawa pokonkursowa 
XLII „Salonu Jesienne-
go” została otwarta w Salo-
nie Wystaw Artystycznych 
Żarskiego Domu Kultury. 
Członkowie jury: Leszek 
Kania - dyrektor Muzeum 
Ziemi Lubuskiej w Zielo-
nej Górze, Jerzy Fedro - ar-
tysta plastyk i Jan Andru-
kiewicz - instruktor ŻDK, 
sekretarz, po obejrzeniu 94 
prac 29 autorów we wszyst-
kich kategoriach, zakwali-
fikowało do wystawy po-
konkursowej 56 prac 29 
autorów, w tym 19 kobiet.
Wśród laureatów i wyróż-
nionych znalazło się dzie-
sięć kobiet i tylko jeden 
mężczyzna. W kategorii 
rzeźby wyróżnienie otrzy-
mał weteran żarskich arty-
stów - Andrzej Kmiecik. W 
kategorii malarstwa laure-

atką pierwszej nagrody zo-
stała Karolina Antosz. Jak 
podkreślił jeden z jurorów 
- Leszek Kania - laureatka 
po raz kolejny udowodni-
ła, że posiada artystyczny 
potencjał oraz wewnętrz-
ne powody do wyrażania 
swoich emocji na płótnie. - 
Jak tak dalej pójdzie, to ob-
razy Karoliny będzie moż-
na kupić w Londynie i Pa-
ryżu. Jest więc okazja, że-
by kupować je teraz, tu na 
miejscu - słów uznania nie 
szczędził Roman Krzywo-
tulski, dyrektor ŻDK. 

Członkowie jury pod-
kreślili dobry poziom prac 
graficznych i rysunkowych, 
wykonanych w różnych 
technikach. Leszek Kania 
zwrócił uwagę, że w do-
bie łatwych technologii 
powielania wciąż znajdu-
ją się osoby, chcące upra-
wiać oryginalną grafikę ar-
tystyczną.

Wystawę można obej-
rzeć do 1. grudnia w Salo-
nie Wystaw Artystycznych 
przy ul. Rynek 17, w godzi-
nach: od wtorku do piątku: 
11:00 - 17:00, w soboty od 
10:00 do 14:00.

Paweł Skrzypczyński

Salon pełen kobiet

Doroczny konkurs ma otwartą formułę - oprócz wykształconych plastyków do rywalizacji stają plastycy amatorzy fot.Paweł 
Skrzypczyński

Nagrody i wyróżnienia
W kategorii malarstwa:
I nagroda w wysokości 700 zł
Karolina Antosz za zestaw trzech prac olejnych
II nagroda w wysokości 600 zł
Anna Zawadzka-Dziuda za zestaw dwóch prac olej-
nych
III nagroda w wysokości 500 zł
Barbara Pingot za trzy akwarele
Wyróżnienie w wysokości 200 zł
Wanda Kudlaszyk za pracę olejną -”Poeta” 
W kategorii grafiki i rysunku:
I nagroda w wysokości 500 zł
Agnieszka Migas za linoryt „Wniebowzięcie”
II nagroda w wysokości 400 zł
Ewa Zauścińska za dwa zestawy rysunków
Trzy wyróżnienia w wysokości 200 zł:
Dorota Dylewicz za monotypię „Portret Tomka” 
Liwia Litecka za akwafortę „Śniąca” 
Gabriela Łastowska za zestaw dwóch grafik (sucha 
igła)
W kategorii rzeźby:
I nagroda w wysokości 400 zł
Dorota Ruta-Zdanowicz za instalację „Kontra... Po-
sty x 3”
Wyróżnienie w wysokości 200 zł 
Andrzej Kmiecik za rzeźbę w drewnie „Ptakom po-
dobni”
Fundatorami nagród są: Burmistrz Miasta Żary, Re-
gionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Gó-
rze, Żarski Dom Kultury

Dorota Dylewicz zdobyła wyróżnienie za monotypię „Portret 
Tomka” fot.Paweł Skrzypczyński

Gabriela Łastowska zaprezentowała zestaw grafik wykona-
nych w technice suchej igły fot.Paweł Skrzypczyński

Karolina Antosz udowodniła, że potrafi tworzyć w pełni dojrzałą sztukę malarską fot.Paweł Skrzypczyński



Moja Gazeta       16 listopada 2018 15SPORT

3. Bieg Niepodległości
POWIAT ŻARSKI  
Bieg Niepodległości  
w gminie Trzebiel,  
a dokładnie na 
geościeżce „Dawna 
kopalnia Babina”, 
zorganizowano po 
raz trzeci. Tym razem, 
po raz drugi, częścią 
tej imprezy był bieg 
dla dzieci.
Motorem napędowym całego 
przedsięwzięcia jest Ośrodek Kul-
tury i Biblioteka w Trzebielu z dy-
rektor Małgorzatą Cegielską na 
czele. Pomagają instytucje i miesz-
kańcy, w tym gospodarz terenu, 
czyli Nadleśnictwo Lipinki, które 
na co dzień opiekuje się popularną 
wśród turystów geościeżką.

Start i metę zlokalizowano  
w sąsiedztwie ciekawej i war-
tej odwiedzenia drewnianej wie-
ży widokowej. Tam też na uczest-
ników czekał poczęstunek. Moż-
na było także upiec sobie kiełba-
skę na ognisku.

Choć bieg ma charakter dość 
kameralny, w porównaniu do in-
nych imprez tego typu, a w tym 
roku ze szczególną konkurencją 

dużych biegów niepodległościo-
wych, to na starcie stanęła rekor-
dowa liczba przeszło siedemdzie-
sięciu dzieciaków.

W liczniejszej, młodszej ka-
tegorii na dystansie 400 metrów 
najszybciej dobiegł do mety Ma-
ciej Wargan z Buczyn.  Tuż za nim 
byli Jakub Kossowski z Żagania  
i Aleksander Bartkowiak z Żar.

W kategorii starszej na dy-
stansie 800 metrów tryumfował 
Kacper Zdzyniecki z Nowogrodu 
Bobrzańskiego. Drugie miejsce za-
jął Kacper Dobroczyński z Trzebie-
la, a trzecie - Antoni Herenda z Żar.

W biegu głównym 73. 
uczestników miało do pokonania 
około 6-kilometrową trasę.

W kategorii mężczyzn na po-
dium stanęli: Dariusz Kwapiński  
z Trzebiela, Szczepan Kogut z Ża-
gania i Miłosz Bielak z Żar, któ-
ry wygrał ubiegłoroczną edycję te-
go biegu.

Wśród pań najlepsza była 
Kamila Krzemińska-Bielak z Żar. 
Druga na mecie stawiła się Joan-
na Saniuk z Żar, zaś trzecie miej-
sce w tej kategorii zdobyła Mał-
gorzata Cegielska z Mirostowic. 

Andrzej Buczyński

Bieganie to nie tylko rywalizacja, ale i wspólna zabawa fot. Andrzej Buczyński

Zwycięzcy najmłodszej kategorii 
fot. Andrzej Buczyński

Pierwsza trójka na dystansie 800 metrów
fot. Andrzej Buczyński

W biegu głównym wzięło udział 73. uczestników fot. Andrzej Buczyński

Dariusz Kwapiński był pierwszy na mecie fot. Andrzej Buczyński

Kamila Krzemińska-Bielak najszybsza wśród pań 
fot. Andrzej Buczyński

Biegali samorządowcy - wiceburmistrz Żar Olaf Napiórkowski i bur-
mistrz Łęknicy Piotr Kuliniak fot. Andrzej Buczyński
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Parkrun biało-czerwony

Turniej na 100-lecie w Olbrachtowie
TENIS STOŁOWY  
W turnieju z okazji setnej 
rocznicy odzyskania 
niepodległości wzięło 
udział 25. zawodników.
W kategorii I - rocznik 2002 i młodsi - 
najlepszym okazał się Tomasz Duda z Ol-
brachtowa.

W kategorii amatorów zwyciężył 
Zbigniew Piotrowski z Żar.

Spośród mieszkańców gminy wiej-
skiej Żary pierwsze miejsce zdobyła 
Grażyna Bartosz z Mirostowic Górnych.

W kategorii zawodników zrzeszo-
nych wygrał Stefan Iwuć z Łęknicy.

Statuetki i nagrody rzeczowe dla 
zwycięzców ufundowane zostały przez 
gminę Żary i LKS Błękitni Olbrachtów, 
a organizatorem i sędzią głównym tur-
nieju był Dariusz Hawełka.  ATB Turniej tenisa stołowego zorganizowano w Szkole Podstawowej w Olbrachtowie fot. nadesłane

BIEGI 267. edycja żarskiego parkrunu 
po Zielonym Lesie nawiązywała do 
wielkiego święta narodowego.

Zimno, czy mgła, nie odstraszają biegaczy. Średnio w sobot-
nich biegach bierze udział około 80. uczestników i tyle też 
dokładnie stawiło się na mecie pięciokilometrowego biegu.

Najlepszy czas uzyskał Piotr Pękala (17.24) i tym sa-
mym pobił swój własny rekord.

Na kolejnych miejscach przybiegli: Mirosław Wo-
lak (21:21), Anna Smith-James (21:40), Jerzy Warszawski 
(21.59), Stanisaw Welke (22:01), Rajmund Kondratowicz 
(22:18), Krzysztof Skałacki (22.34), Artur Stężycki (23:01).

Swoje życiówki poprawili: Patryk Borowiec (26.20), 
Aleksandra Glóra (28.53) oraz Oliwia Weber (39.41).

Pierwszy raz w Żarach pobiegli: Anna Smith-James, 
Kyle Cuthbertson i Kaja Nowak.

Marzena Kozłowska w ostatnią sobotę zaliczyła swój 
jubileuszowy, dwusetny parkrun, natomiast Paweł Motyl 
biegał już 239 razy. ATB

Biało i czerwono we mgle fot. Andrzej Buczyński

Odzyskanie niepodległości można świętować na wiele sposobów fot. Andrzej Buczyński Piotr Pękala pokonał samego siebie 
fot. Andrzej Buczyński
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Młoda Sparta najlepsza

Idą przez II ligę niepokonani
KOSZYKÓWKA 
Niepokonana w pięciu 
kolejkach Chroma Żary 
wygrała na wyjeździe  
z niepokonaną dotychczas 
drużyną Weegree AZS 
Politechnika Wrocławska.
To był z pewnością mecz sezonu, w którym 
na parkiecie można było zobaczyć dwóch 
równorzędnych rywali. Z tej bitwy Chroma 
wyszła zwycięsko 66:68.

Nie był spacerek po parku. Żarscy ko-
szykarze dowodzeni przez trenera Łuka-
sza Rubczyńskiego po raz kolejny udowod-
nili, że mają serce do walki i radzą sobie  
w stresujących sytuacjach. Tym bardziej, że 
w tym spotkaniu o nerwy i stres nie było 
trudno. Mecz bardzo wyrównany, o czym 
świadczą wyniki w poszczególnych kwar-

tach: 12:13, 26:29, 49:48, 66:68. Co raz 
to na prowadzenie wychodziła jedna, albo 
druga drużyna. To zmieniało się aż 17. razy.

Na początku ostatniej kwarty Opole 
zdobyło sześciopunktową przewagę. Jed-
nak Chromie udało się ją zniwelować i na  
3 minuty przed końcem meczu doprowa-
dzić do remisu, a później zdobyć dwu-
punktową przewagę.

I znów zadecydowały ostatnie sekun-
dy. Tuż przed końcem opolanie mieli piłkę 
w rękach i gdyby wyszło im zagranie za 3 
punkty, mogliby tryumfować przed własną 
publicznością. Na szczęście dla Chromy, po 
decydującym rzucie piłka do kosza nie tra-
fiła i to właśnie żarscy koszykarze wraz ze 
swoimi kibicami mogli świętować szóste  
z kolei zwycięstwo. Najwięcej punktów dla 
Chromy zdobyli Mariusz Małachowski - 20 
i Mariusz Matczak - 16. ATBWygrana w Opolu nie przyszła łatwo fot. Chromik Żary

PIŁKA NOŻNA Na orliku  
w Kunicach zorganizowano 
turniej piłkarski 
upamiętniający setną 
rocznicę odzyskania 
niepodległości. Tak 
właśnie młodzi sportowcy 
uczcili ten jubileusz.
Zmaganiom piłkarzy kibicowali rodzice. Przed 
pierwszym meczem głośno odśpiewano hymn 
państwowy. W rywalizacji wzięło udział pięć 
drużyn, a mecze rozgrywane były na zasadzie 
każdy z każdym, po 12 minut na spotkanie.

Ostatecznie najlepszą okazała się re-
prezentacja KS Sparta Grabik. W końco-
wej klasyfikacji następne miejsca zajęli: 
UKS Promień Żary, Fundacja Młody Talent, 
Fiamp Iskra Wymiarki oraz Delta Sieniawa 
Żarska. ATB Widać było ducha sportowej rywalizacji fot. Andrzej Buczyński Każdy chciał wygrać, ale nie to było najważniejsze fot. Andrzej Buczyński

Sport i barwy narodowe. Nie tylko na międzynarodowych turniejach fot. Andrzej Buczyński
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PIŁKA NOŻNA  
Sześć zwycięstw  
i cztery porażki -  
z takim bilansem 
rundę jesienną 
trzeciej ligi kobiet 
kończą piłkarki 
żarskiego 
Promienia. Do 
liderek tabeli 
- KKP Warta 
Gorzów - mają 
tylko jeden punkt 
straty.
W ostatnim spotkaniu 
przed przerwą zimową 
podopieczne Roberta Dzia-
dula podejmowały na wła-
snym boisku reprezenta-
cję TKKF Stilon Gorzów 
II. Mecz ułożył się jak naj-
bardziej zgodnie z oczeki-
waniami trenera i zawodni-
czek, bo przypieczętowany 
został trzema punktami dla 
Żar. Na wynik 2:1 dla Pro-
myczków zożyły się gole  

w wykonaniu Angeliki Koł- 
paczewskiej i Amelii Bli-
mel.

Czy można oczeki-
wać więcej, biorąc pod 
uwagę, że to dopiero drugi 
sezon młodej żarskiej dru-
żyny? Wprawdzie szkoda 
jednopunktowej straty do 
liderek, ale naprawdę jest 
nieźle. Zobaczymy, co wy-
darzy się na wiosnę.

W 10. meczach Pro-
mień zdobył 29 bramek, 
tracąc jednocześnie 13. 

Najwięcej celnych 
strzałów oddała Angeli-
ka Kołpaczewska (8). Na-
stępnie Amelia Blimel (7), 
Gabriela Krukowska (5), 
Aleksandra Drozdowska 
(4), Klaudia Nowak (3) 
oraz Kinga Wika (1). Do te-
go dochodzi jedna bramka 
samobójcza w wykonaniu 
przeciwniczek Promienia.

Kobieca wiosna na 
boiskach może być cieka-
wa. ATB

Promyczki na półmetku 
z drugą lokatą

Dobre zakończenie rundy w Żarach i zwycięstwo 2:1 fot. Andrzej Buczyński

To był mecz kilku minut
PIŁKA NOŻNA  
4. minuta - Andrzej 
Ciepielowski,  
7. minuta -  Andrzej 
Ciepielowski i było 
po meczu. Delta 
Sieniawa Żarska 
przegrywa  
z Czarnymi Żagań.

Czarni wygrali kolejne spotka-
nie i tym samym utrzymali się 

na trzeciej pozycji tabeli klasy 
okręgowej. Trzeba zaznaczyć, 
że mają taką samą liczbę punk-
tów, jak wicelider - Promień Ża-
ry, a trzecia lokata wynika tylko 
i wyłącznie z mniej korzystnego 
stosunku bramek.

Tym samym Czarni są 
obecnie bezpośrednim konku-
rentem Promienia do awansu, 
jeśli tylko Piasta z Iłowej uzna-
my za pewniaka. Ale nic nie jest 
przesądzone. Czwarta w tabeli 

Odra Nietków ma tylko 2 punk-
ty straty, co jest do odrobienia  
w zaledwie jednym meczu.

Dopiero na wiosnę oka-
że się, który zespół awansuje.  
W tym roku premiowane są dwa 
pierwsze miejsca.

Delta spadła z piątej na szó-
stą pozycję w tabeli. Tu o spadku 
do A-klasy, ani o awansie do IV 
ligi nie ma co myśleć. Piłkarze  
z Sieniawy mają swoją mocną 
pozycję w okręgówce. ATB

Na mecz do Sieniawy przyjechali kibice z Żagania. Policja nie musiała interweniować fot. Andrzej Buczyński Czarni wygrali szybko fot. Andrzej Buczyński
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PIŁKA NOŻNA  
W ostatniej 
kolejce rundy 
jesiennej 
Łużyczanka 
Lipinki Łużyckie 
przegrywa  
na własnym 
boisku  
z Budowlanymi 
Gozdnica 1:2.
Pierwsza połowa zapowia-
dała wręcz odmienny re-
zultat tego spotkania. Już 
w 10. minucie Paweł Za-
masz wyprowadza gospoda-
rzy na prowadzenie. Do koń-
ca pierwszej połowy wynik 

nie uległ zmianie. Dopiero 
w 65. minucie goście odpo-
wiedzieli skutecznym strza-
łem Kamila Nemsa, Ten sam 
zawodnik 10 minut później 
znów zdobywa gola i osta-
tecznie zwycięstwo wpada 
na konto Budowlanych.

Na koniec rundy je-
siennej Łużyczanka zajmu-
je przedostatnie, 13 miej-
sce w tabeli z dorobkiem 
2. zwycięstw i 11. porażek. 
Budowlani Gozdnica zna-
leźli się oczko wyżej. Prze-
grywali 9. razy, wygrywa-
li dwukrotnie i dwukrot-
nie też remisowali. Ostatnie 
miejsce w tej grupie zajmu-
je Piast Lubanice. ATB

Łużyczanka przegrywa z Gozdnicą

Pierwsza połowa należała do Łużyczanki, ale później to się zmieniło fot. Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA  
Unia Kunice 
przegrywa  
z Promieniem 1:4.

Choć faworytem był niewąt-
pliwie Promień, to po bez-
bramkowej pierwszej poło-
wie właśnie Unii udaje się 
strzelić pierwszego gola. 
Dokonał tego w 47. minucie 
Denis Matuszewski.

Promień nie czekał 
zbyt długo. 2 minuty póź-
niej Rafa Rogalski dopro-
wadza do remisu, a następ-
ne bramki strzelają: Bartosz 
Suski, Łukasz Czyżyk oraz 
Marek Homik.

Po tej wygranej Pro-
mień utrzymuje się na pozy-
cji wicelidera klasy okręgo-
wej ze stratą 7. punktów do 
Piasta Iłowa. Unia kończy 
piłkarską jesień na 12. pozy-
cji, a za nią są jeszcze  cztery 
zespoły, z Sulechowa, Ołobo-
ku, Chociul i Małomic. ATB

Żarskie derby dla Promienia

Druga część meczu była zdecydowanie ciekawsza fot. Andrzej Buczyński

Na trybunach w Kunicach pełno, jak mało kiedy fot. Andrzej Buczyński
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Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. PIAST IŁOWA 15 14 0 1 47 : 16 42

2. PROMIEŃ ŻARY 15 11 2 2 38 : 10 35

3. UKS CZARNI ŻAGAŃ 15 11 2 2 34 : 14 35

4. ODRA NIETKÓW 15 11 0 4 35 : 20 33

5. PIAST CZERWIEŃSK 15 8 2 5 19 : 18 26

6. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 15 8 0 7 32 : 32 24

7. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 15 7 2 6 38 : 28 23

8. POGOŃ PRZYBORÓW 15 6 2 7 29 : 26 20

9. POGOŃ PRZYBORÓW 15 4 6 5 21 : 23 18

10. ZRYW RZECZYCA 15 5 2 8 34 : 34 17

11. MIESZKO KONOTOP 15 5 2 8 35 : 41 17

12. UNIA KUNICE ŻARY 15 4 2 9 22 : 34 14

13. LECH SULECHÓW 15 3 2 10 19 : 37 11

14. BŁĘKITNI OŁOBOK 15 2 4 9 19 : 44 10

15. SCHNUG CHOCIULE 15 2 3 10 10 : 36 9

16. ISKRA MAŁOMICE 15 1 5 9 26 : 55 8

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

1. SPARTA GRABIK 13 11 2 0 39 : 11 35

2. ŁKS ŁĘKNICA 13 10 1 2 74 : 15 31

3. GRANICA ŻARKI WIELKIE 13 10 1 2 54 : 13 31

4. SPARTA MIODNICA 13 9 1 3 36 : 22 28

5. CZARNI JELENIN 13 8 2 3 32 : 17 26

6. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 13 6 2 5 34 : 30 20

7. LZS KS TOMASZOWO 13 5 1 7 23 : 42 16

8. PŁOMIEŃ CZERNA 13 4 4 5 30 : 36 16

9. CZARNI PRZYBYMIERZ 13 5 1 7 23 : 36 16

10. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 13 4 1 8 29 : 37 13

11. KWISA TRZEBÓW 13 4 0 9 17 : 50 12

12. BUDOWLANI GOZDNICA 13 2 2 9 15 : 37 8

13. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 13 2 0 11 21 : 54 6

14. PIAST LUBANICE 13 2 0 11 19 : 46 6

KLASA B
NYSA TRZEBIEL - NYSA PRZEWÓZ

7 : 0
ZIELONI DROŻKÓW - LZS ZJEDNOCZENI BRODY

4 : 5

KLASA A - GRUPA IV
CZARNI JELENIN - SPARTA MIODNICA

1 : 3
CZARNI PRZYBYMIERZ - SPARTA GRABIK

1 : 1
GRANICA ŻARKI WIELKIE - PŁOMIEŃ CZERNA

9 : 1
KWISA TRZEBÓW - PIAST LUBANICE

3 : 0
ŁUŻYCZANKA LIPINKI - BUDOWLANI GOZDNICA

1 : 2
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE - ŁKS ŁĘKNICA

4 : 4
LZS KS TOMASZOWO - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI

3 : 1

KLASA A - GRUPA II
FADOM NOWOGRÓD - BÓBR BOBROWICE

1 : 2
CZARNI CZARNOWO - TRAMP-KARP OSIECZNICA

0 : 2
KP ŚWIDNICA - POGOŃ WĘŻYSKA

0 : 4
STAL JASIEŃ - SPARTA MIERKÓW

4 : 2
RELAX GRABICE - BŁĘKITNI ZABŁOCIE

10 : 0
LZS KADO GÓRZYN - SPARTAK BUDACHÓW

11 : 1
START ZIEL- BRUK PŁOTY - ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI

0 : 4

KLASA OKRĘGOWA
BUDOWLANI LUBSKO - ZRYW RZECZYCA

5 : 2
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - UKS CZARNI ŻAGAŃ

0 : 2
PIAST IŁOWA - LECH SULECHÓW

1 : 0
SCHNUG CHOCIULE - ISKRA MAŁOMICE

3 : 3
UNIA KUNICE ŻARY - PROMIEŃ ŻARY

1 : 4
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - BŁĘKITNI OŁOBOK

6 : 0
ODRA NIETKÓW - POGOŃ PRZYBORÓW

2 : 1
MIESZKO KONOTOP - PIAST CZERWIEŃSK

0 : 1

OSTATNIE MECZE

PIŁKA NOŻNA  
Zieloni Drożków 
rozegrali zaległe 
spotkanie 
2. kolejki żarskiej 
klasy B, w którym 
 strzelili 
dwie bramki 
samobójcze  
i przegrali  
z drużyną LZS 
Zjednoczeni 
Brody 4:5.
Zaczęło się dobrze dla Zie-
lonych. W 4. minucie Adrian 
Domaradzki strzela pierw-
szego gola w meczu. Minu-
tę później Gracjan Krajewski 
doprowadza do remisu. Do-
maradzki ponownie wypro-

wadza Zielonych na prowa-
dzenie w 15. minucie. Bro-
dy odpowiadają w 29’.5 mi-
nut przed końcem pierwszej 
połowy Mateusz Łukasie-
wicz ustanawia wynik 3:2 
dla Drożkowa.

W 49. minucie po-
nownie Adrian Domaradzki 
podwyższa prowadzenie na 
4:2. Cztery minuty później 
Tomasz Szklarz strzela sa-
mobója zmniejszając pro-
wadzenie Zielonych. 

W 65. minucie Konrad 
Kowalski z Brodów dopro-
wadza do remisu. 2 minuty 
przed końcem regulamino-
wego czasu gry Przemysław 
Grzynkiewicz strzela drugą 
bramkę samobójczą i Zielo-
ni przegrywają. ATB

Pechowy mecz 
dla Drożkowa

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Oba zespoły grały 
bramka za bramkę fot. Andrzej Buczyński

LZS Zjednoczeni Brody strzelili 3 gole, a wygrali 5:4 fot. Andrzej Buczyński
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Piłka nożna KLASA A (Grupa II)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. LZS KADO GÓRZYN 13 10 0 3 52 : 21 30

2. RELAX GRABICE 13 9 1 3 46 : 13 28

3. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 13 8 2 3 22 : 17 26

4. POGOŃ WĘŻYSKA 13 7 3 3 43 : 18 24

5. SPARTA MIERKÓW 13 7 2 4 32 : 27 23

6. TRAMP-KARP OSIECZNICA 13 7 1 5 28 : 17 22

7. CZARNI CZARNOWO 13 6 3 4 27 : 23 21

8. START ZIEL- BRUK PŁOTY 13 5 3 5 25 : 25 18

9. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 13 4 3 6 22 : 41 15

10. BÓBR BOBROWICE 13 4 2 7 21 : 39 14

11. KP ŚWIDNICA 13 4 1 8 14 : 35 13

12. STAL JASIEŃ 13 3 2 8 22 : 28 11

13. FADOM NOWOGRÓD 13 2 3 8 21 : 32 9

14. SPARTAK BUDACHÓW 13 1 2 10 16 : 55 5

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

1. BUDOWLANI II LUBSKO 10 9 0 1 55 : 15 27

2. KS LIPNA 11 9 0 2 50 : 26 27

3. FAX BIENIÓW 11 8 0 3 47 : 37 24

4. ISKRA JABŁONIEC 11 7 0 4 33 : 33 21

5. PROMIEŃ II ŻARY 11 6 2 3 55 : 18 20

6. NYSA TRZEBIEL 11 5 1 5 29 : 21 16

7. WKS ŁAZ 10 5 1 4 34 : 26 16

8. LKS ZJEDNOCZENI BRODY 11 5 0 6 41 : 39 15

9. TUPLICZANKA TUPLICE 11 3 1 7 45 : 30 10

10. ZIELONI DROŻKÓW 10 2 2 6 30 : 48 8

11. NYSA PRZEWÓZ 10 1 1 8 13 : 48 4

12. ZORZA KADŁUBIA 11 0 0 11 16 : 107 0

Mirostowiczanka wyrwała 
2 punkty wiceliderowi
PIŁKA NOŻNA To 
był pierwszy remis 
w rundzie jesiennej 
piłkarzy ŁKS Łęknica. 
Do kompletu  
z 10. wygranymi 
oraz 2. porażkami. 
Mirostowiczanka 
remisuje z wiceliderem 
grupy IV klasy A 4:4.

18 minut przed końcem spotkania ŁKS 
przegrywał wyjazdowe spotkanie 4:3. 
Zremisować udało się na 2. minuty 
przed końcem meczu. Mirostowiczan-
ka Mirostowice, choć zajmuje dopie-
ro 6. miejsce w tabeli, zagrała bardzo 
dobrze i nie pozwoliła poszaleć na bo-
isku łękniczanom znanym z bardzo wy-
sokich wygranych w tej rundzie. ŁKS  
w 13. kolejkach zdobył aż 74 gole. Dla 
porównania - Granica Żarki Wielkie 54, 
a lider tabeli Sparta Grabik - 39.

Bramki dla Mirostowiczanki zdo-
byli: Krzysztof Pietek, Konrad Pluta 
oraz dwukrotnie Gomes Washington.

Strzelcy ŁKS-u to: Łukasz Ma-
chinka, Łukasz Stankiewicz, Artur De-
wo i Krystian Rusew.

W tej grupie liderem cały czas jest 
Sparta Grabik, która ma na koncie 11. 
zwycięstw i 2 remisy. Tym samym Gra-
bik ma obecnie 4 punkty przewagi nad 
Łęknicą oraz trzecią w tabeli - Granicą 
Żarki Wielkie. Sparta bardzo długo wy-
grywała wszystko, jednak dwa remisy 
zmniejszyły nieco punktową przewagę  

Cztery punkty to żadna przepaść 
i jeśli na wiosnę nie będzie rewolucji  
w składach drużyn, to o awans do okrę-
gówki powalczą trzy zespoły - Sparta, 
ŁKS i Granica.

Pamiętajmy, że zarówno Spar-
ta, jak i ŁKS awansowały do klasy A 
właśnie w tym roku i jak widać, mają 
chrapkę na więcej.

Andrzej Buczyński Gospodarze nie mieli zamiaru przegrać z wyżej notowaną Łęknicą fot. Andrzej Buczyński

Na mecz do Mirostowic przyjechała grupa kibiców z Łęknicy fot. Andrzej Buczyński
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SPORTY WALKI 
Udane występy 
zawodników  
z Żar i Żagania na 
Mistrzostwach 
Świata.
W miejscowości Nordhorn  
w Niemczech odbyły się otwar-
te Mistrzostwa Świata Organizacji 
WFMC. W 70-osobowym składzie 
reprezentacji Polski, wśród 50. za-
wodników, znaleźli się również za-
wodnicy z Żar i Żagania z klubu 
Malinowski Team. 4. zawodników 
rywalizowało w walkach Muay 
Thai, K-1, kick light kickboxing, 
Grapplingu oraz MMA. 

Dominika Chabiniak,  jesz-
cze juniorka, po świetnej postawie 
musiała zadowolić się ostatecznie 
brązowym medalem K-1. Podob-
nie brązowym medalem zakoń-

czył rywalizację Muay Thai Se-
niorów Mateusz Matuszak. 

Podwójne laury przypadły 
Pawłowi Jasienowiczowi, który 
nieznacznie przegrał z Holendrem 
o wejście do finału w Muay Thai, 
a ostatecznie zdobył brązowy krą-
żek. Dodał do tego taki sam medal 
w formule kick light. 

Michał Buganik zostaje wi-
cemistrzem świata w Grapplingu - 
srebrny medal, a w formule MMA 
zdobywa pas mistrzowski i tytuł 
Mistrza Świata MMA.

Dodać trzeba, iż rywalizacja 
odbywała się kategoriami aż do 
rozstrzygnięcia, zawodnicy nie-
kiedy mieli dosłownie  chwilę na 
odpoczynek, by rywalizować da-
lej na ringu i macie. To ogromny 
sukces klubu Malinowski Team 
i kontynuowanie sukcesów z po-
przednich lat. ATB, PM

Niepodległościowe 
strzelanie

Sukcesy 
zapaśniczek 
w Bielawie

Medale na mistrzostwach

ZAPASY Agros Żary po raz kolejny 
zaznaczył swoją obecność na 
zapaśniczej mapie kraju. Tym 
razem podczas Mistrzostw Polski 
Młodziczek w Bielawie.
Żarski klub reprezentowały: Maja Majdańska, Mar-
tyna Gabryl, Wiktoria Niewrzędowska, Nikola Droz-
dek i Martyna Żuk. 

Zawody zakończyły się ogromnym sukcesem 
Martyny Gabryl, która wywalczyła tytuł mistrzyni 
Polski i złoty medal.

Świetny występ Nikoli Drozdek zaowocował 
srebrnym medalem, zaś medalem brązowym może 
pochwalić się Maja Majdańska.

O tych modych jeszcze zawodniczkach na 
pewno usłyszymy jeszcze nie raz. ATB

Paweł Malinowski wraz ze swoimi medalistami fot. nadesłane

Trener Ryszard Dynowski jest dumny ze swoich pod-
opiecznych fot. Agros Żary

STRZELECTWO 
SPORTOWE 
Na strzelnicy 
Miejskiego 
Ośrodka Sportu, 
Rekreacji  
i Wypoczynku  
w Żarach Zarząd 
Rejonowy LOK 
zorganizował 
zawody  
z okazji Święta 
Odzyskania 
Niepodległości.
W strzelaniu z pistoletu 
najlepsze wyniki uzyskali: 

Zbigniew Mielczarek (97), 
Michał Kościński (81)  
i Wiesław Bajgrowicz (80). 

W strzelaniu z kara-
binu bezkonkurencyjny był 
Tomasz Józieńko (99). Tuż 
za nim Zbigniew Milczarek 
(97) i Łukasz Maciejewski 
(94). 

W konkurencji kbks  
zwyciężyła Paulina Stefań-
ska (90). Kolejne miejsca za-
jęli Michał Kościński (88)  
i Krzysztof Kurczab (88).

Zawody cieszyły się 
sporym powodzeniem i to 
praktycznie w każdej grupie 
wiekowej. ATB Strzelnica była pełna amatorów tego sportu fot. LOK Żary

Najlepsi zostali nagrodzeni fot. LOK Żary



Moja Gazeta       16 listopada 2018 23OGŁOSZENIA

SPRZEDAM

 u Sprzedam umywalkę, torebka 
Louis vitton, słuchawki dr Beats  
drei monster, ościeżnica i tunel   
biały firmy Porta oryginalnie za-
pakowany,  nowe, kserokopiraka 
tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam kozetkę - kanapa, 
akwarium duże dla gryzoni, torba 
- transporter dla psa tel. 53 052 
10 33

 u Sprzedam grzejnik trzykomo-
rowy 1200x600, duża wydajność, 
250 zł tel. 697 846 739

 u Sprzedam grzejnik łazienkowy 
nowy, umywalka nowa i używana 
z baterią lub bez baterii tel. 53 
052 10 33

 u Sprzedam regał, szafka na 
buty, lustro kryształowe w zło-
tej, drewnianej ramie tel. 53 052 
10 33

 u Opel Zafira A 2003r diesel 
2.0, granatowa perła. Nie wyma-
ga wkładu finansowego, wersja 
limitowana z bogatym wyposaż. 
Zarejestrowane i ubezpieczone, w 
kraju od 2011r. jeden właściciel. 
Tel. 663972100

 u Sprzedam telewizor LG42 cale, 
1500 zł tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam skóry wyprawione z 
dzika tel. 783 979 997

 u Żary - sprzedam OPEL Tigra 1,4 
1995 rok. nr tel: 518-504-135

 u Sprzedam 2 szt. grzejników 
panelowych 3 płaszczowe 130x60, 
90x60 tel. 601 691 569

KUPIĘ

 u Kupię monety nieobiegowe z 
Polski i Niemiec oraz inne, kolek-
cjonerskie z całego świata, w tym 
dwuzłotówki obiegowe od 1995 
do 1999 r. tel. 602 128 246

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

MOTORYZACJA

 u Żary - sprzedam OPEL Tigra 1,4 
1995 rok. nr tel: 518-504-135 

 u Kupię Ford Fiesta mk 7, poj. od 
998 do 1,2 benzyna, powyżej 2014, 
nie biały, żółty, zielony tel. 785 241 
004

REKLAMA

 u Darmowy rzeczo- 
znawca. Szkoda na po-
jeździe? Rozliczana kosz-
torysowo? Odbierz do-
datkowe pieniądze. De-
cyzja w trzy dni robocze. 
Weryfikacja kosztorysu  
z ostatnich 3 lat!!! Tel. 
606 805 778

AUTOREKLAMA
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 u Sprzedam Toyota Corolla Verso 
2.2 diesel DCat rok 2007 full wypas, 
7-osobowa, 19.000 tys.  tel. 503 
036 618

 u Opel Zafira A 2003r diesel 2.0, 
granatowa perła. Nie wymaga 
wkładu finansowego, wersja li-
mitowana z bogatym wyposaż. 
Zarejestrowane i ubezpieczone, w 
kraju od 2011r. jeden właściciel. Tel. 
663972100

 u Naprawy bieżące (hamulce, za-
wieszenie, filtry, naprawy ogólne, 
wymiana części, diagnostyka kom-
puterowa), Żary tel. 695 698 441

 u Wypożyczalnia lawet tel. 784 
605 288

PRACA

 u Naprawy komputerów stacjo-
narnych, naprawy laptopów, kon-
kurencyjne ceny.  Codziennie od 8 
do 21 tel. 691190516

 u Naprawy instalacji elektrycz-
nych, montaż, modernizacja, pod-
łączenie nowych urządzeń ,co-
dziennie od 8 do 21 tel.  691165658 

 u Przekopię ogródek, wrzucę 
węgiel, porąbie drzewo, Żary i 
okolice tel. 886 394 907

NIERUCHOMOŚCI

 u Zamienię mieszkanie socjal-
ne na komunalne takie samo lub 
większe. Może być do małego 
remontu, 2 pokojowe z aneksem 
kuchennym z łazienkami o po-
wierzchni 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 Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe w kamienicy, pierwsze 
piętro, 52 m, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, Jasień tel. 691 409 833

 u Sprzedam dom, 240 mk, spo-
kojna okolica tel. 53 602 21 10

 u Lokal do wynajęcia, pow. 99 
mk, ul. Śródmiejska 20, Żary tel. 
514 383 856

 u Olbrachtów - działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o pow. 
18 arów, media przy nieruchomo-
ści- 60 tys. 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 
kiosk w cenie 5 tys. Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

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

 u Okolice Lipinek Łużyckich - 
ładny dom na sprzedaż, do wpro-
wadzenia, usytuowany na dużej 
działce, 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 Szprotawa – piętro kamienicy 
– blisko Rynku – pięć mieszkań 
– cena do negocjacji. Partner Nie-
ruchomości 690 411 006

 u Lubsko – sklep spożywczy w 
centrum + 1/3 udział w kamieni-
cy – cena do negocjacji. Partner 
Nieruchomości 690 411 006

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

 u Lubomyśl – działki budowlane 
na sprzedaż, Partner Nieruchomo-
ści, 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 pokojo-
we na sprzedaż, Ip. Cena 160tys.
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Żary - mieszkania w stanie de-
weloperskim na sprzedaż, 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 Okolice Żar - piękny dom na 
sprzedaż, pow. 300m2. Partner Nie-
ruchomości, nr tel:606 705 480

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

 u Żary - na sprzedaż dom w stanie 
surowym zamkniętym, cena260tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel:606 
705 480

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

RÓŻNE

 u LOTNISKA - zawiozę - przy-
wiozę. tel. 601 691 569

 u Tanie sprzatanie mieszkań po 
zmarłych i nie tylko,  tel. 723 
903 732

USŁUGI

 u Posprzatam garaż, plac, piw-
nice, wywiozę własnym transpor-
tem, tanio, czysto, solidnie tel. 783 
979 997

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

Krewetki 
z sałatką 
z melona  
i ananasa

Składniki
• 500 g surowych krewetek 16/20 

w skorupach
• oliwa
• sól
Marynata:
• łyżka posiekanych liści kolendry
• 3 łyżki oliwy
• sok z jednej limonki (lub cytryny)
• szczypta kruszonego chilli 
• 2 posiekane ząbki czosnku
Sałatka z melona:
• 2 połówki melonów pokrojone  

w kostkę
• pół świeżego ananasa
• 1 czerwona cebula pokrojona  

w drobną kostkę
• łyżka posiekanych liści mięty
• łyżka posiekanych liści bazylii
• 3 łyżki oliwy
• sok z cytryny
• sól
• pieprz
• sos tabasco

Wykonanie
Krewetki rozmrozić i obrać ze sko-
rup, zostawiając ogony. Składniki 
marynaty wymieszać i włożyć do 
niej na godzinę krewetki. Skład-
niki sałatki wymieszać, doprawić. 
Rozgrzać oliwę na patelni, kre-
wetki smażyć krótko, kiedy zmie-
nią kolor na różowy zwiną się  
w obwarzanek, są gotowe. Poda-
wać gorące lub zimne, skropione 
cytryną z sałatką z melona na li-
ściach zielonej sałaty.

Szaszłyk z krewetek
Składniki na 4 porcje
• 500 g krewetek olbrzymich 
Marynata:
• 2 łyżki miodu 
• 1 papryczka chili, drobno posiekana
• 1 ząbek czosnku, przeciśnięty przez praskę
• 2 łyżki soku z cytryny lub
• octu balsamicznego 
• 1 łyżka posiekanej kolendry
• Oliwa z oliwek  do smażenia

Wykonanie
Krewetki rozmrażamy. Patyczki do szaszłyków moczymy w wodzie 
(ok. 1 godziny).
Składniki marynaty mieszamy. Dodajemy krewetki i dokładnie, ale 
delikatnie mieszamy. Odstawiamy do lodówki na minimum 30 mi-
nut. Krewetki nadziewamy na patyczki.
Szaszłyki z krewetek grillujemy na grillu lub patelni grillowej. Jeżeli 
grillujemy na patelni grillowej dodajemy do smażenia 2 łyżki oliwy. 
Smażymy po mniej więcej 3 minuty z każdej strony (nie dłużej po-
nieważ zrobią się gumowate).
Szaszłyki podajemy z zieloną sałatą sosem czosnkowym i grzanka-
mi z bagietki.

Pikantna zupa z krewetkami
Składniki
• 700 ml wrzącego bulionu drobiowego lub wywaru z warzyw
• 150 g krewetek + kilka do dekoracji
• 400 g mleka kokosowego
• 1 puszka (ok. 200 g) kukurydzy (lub ziarna z 2 kolb świeżych)
• 16 pomidorków koktajlowych
• 2 łyżki tajskiej czerwonej pasty curry
• 1/2 czerwonej papryczki chili
• 1/2 łodygi selera naciowego
• 2 łyżki masła
• 1 łyżka oliwy extra vergine
Wykonanie
W garnku na średnim ogniu rozgrzej czerwoną pastę curry. Następnie 
dodaj mleko kokosowe, wymieszaj i doprowadź do wrzenia. Dodaj ziarna 
kukurydzy i gotuj przez około 4 minuty. Pomidorki koktajlowe pokrój na po-
łówki i dorzuć do garnka. Papryczkę chili i łodygę selera naciowego drobno 
posiekaj i dodaj do pozostałych składników. Krewetki obierz z pancerzy, 
usuń ogonki i oczyścić z jelit (jeśli krewetki nie były wcześniej oczyszcza-
ne), pokrój na kawałki. Dodaj je do zupy i gotuj przez około 3 minuty. Wlej 
bulion drobiowy. Zupę zagotuj i zestaw z ognia. Pozostałe krewetki prze-
znaczone do dekoracji też oczyść pozostawiając ogonki. Usmaż je na maśle 
z oliwą, doprawiając solą, pieprzem i odrobiną chili. Zupę rozlej do misek i 
serwuj z podsmażonymi krewetkami, posypaną posiekaną kolendrą.

fot. MK fot. MK
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• Pracownik socjalny Żary 1
• Policjant Żary i Lubsko 10
• Stanowisko do spraw rozliczeń Żary 

(umowa na zastępstwo) 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Nauczyciel języka angielskiego Trze-

biel 1
• Pracownik restauracji (KFC) Żary 15
• Pomoc kuchenna Łęknica 1
• Kucharz Łęknica 1
• Pielęgniarka Miłowice 1
• Fizjoterapeuta Miłowce 1
• Kosmetyczka/ Stylista paznokci 

Zasieki 2
• Operator kamery Żary i okolice 1
• Pracownik biurowy – pracownik do 

obsługi strony internetowej Jasień 1
• Kierownik szwalni Jasień 1
• Krojczy Jasień 1
• Szwaczka maszynowa Jasień 1
• Tapicer Jasień 1
• Konserwator maszyn Żary (1/2 etatu) 1
• Stolarz Tuchola Żarska 1
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 2
• Kasjer/ Sprzedawca Lipinki Łużyckie 4
• Kasjer/ Sprzedawca Lubsko 2
• Kasjer/ Sprzedawca Tuplice 3
• Kasjer/ Sprzedawca Trzebiel 2

• Sprzedawca (1/2 etatu) Lubsko 1
• Kasjer Zasieki 1
• Obuwnik – szwaczka ręczna Lubsko 5
• Murarz Lubsko 3
• Pomocnik murarza Lubsko 1
• Pomocnik dekarza Lubsko 1
• Sprzedawca internetowy – kierowca 

busa Lubsko 1
• Operator wtryskarki Żary 4
• Monter wentylacji Woj. lubuskie i 

okolice 2
• Kierowca autocysterny – ADR Mirosto-

wice Dolne 2
• Mechanik pojazdów ciężarowych 

Lubsko 1
• Spedytor (Dział Spedycji) Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

powyżej 3,5 tony (dział krajowych 
przewozów) Teren Polski 5

• Kierowca samochodu ciężarowego  do 
3,5 tony Jasień 1

• Mechanik samochodowy Żary 5
• Sprzedawca/ Kierowca w branży 

samochodowej Lubsko 1
• Pracownik budowlany Jasień 1
• Dekarz Stara Woda 1
• Pracownik myjni Lubsko 1
• Pomocnik mechanika Lubsko 1

• Brygadzista - Mechanik (Gozdnica) 1
• Brygadzista-Elektryk (Gozdnica) 1
• Zastępca kierownika produkcji 

(Borowina) 1
• Doradca klienta (teren powiatu) 1
• Elektryk (Szprotawa) 1
• Fryzjer damski (Żagań) 1
• Handlowiec - Sprzedawca (Ża-

gań) 1
• Instalator wodno-kanalizacyjny 

(Żagań) 1
• Kasjer - sprzedawca (Żagań) 12
• Kasjer- Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Kasjer-Sprzedawca (Iłowa) 1
• Kasjer-sprzedawca (Małomice) 2
• Kasjer-Sprzedawca (Niegosławi-

ce) 1
• Kasjer-sprzedawca (Szprotawa) 2
• Kasjer-Sprzedawca (Szprotawa) 4
• Kelner/Barman (Żagań) 1
• kelner/barman/sprzedawca (Czyżó-

wek-Iłowa) 3
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Borowina) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Polska - Niemcy) 2
• Kierownik budowy i eksploatacji 

rusztowań - wynajem (Borowina) 1
• Księgowa (Wiechlice) 1
• Kucharz (Żagań) 1
• Tokarz/frezer (Małomice) 1
• Magazynier (Borowina) 1
• Magazynier (Bożnów) 1
• Magazynier (Szprotawa) 1
• Magazynier (Wiechlice/Małomi-

ce) 3
• Magazynier-Operator wózka widło-

wego (Trzebień) 2
• Nauczyciel doradztwa zawodowego 

(Chichy) 1
• Nauczyciel języka angielskiego w 

przedszkolu (Szprotawa) 1
• Nauczyciel przedmiotów zawodo-

wych (Żagań) 1
• Nauczyciel przedszkola (Świę-

toszów) 1
• Nauczyciel wiedzy o kulturze (Iło-

wa) 1
• Nauczyciel wychowania przed-

szkolnego (Szprotawa) 1
• Opertator Wypalarki CNC (Wiechli-

ce) 1
• Opiekun finansowy (Żagań) 1
• Pakowacz (Żagań) 3
• Pomoc kuchenna (Żagań) 1
• Pomoc kuchenna/kucharz (Czyżó-

wek-Iłowa) 3
• Pomocnik cukiernika (Żagań) 1
• Pomocnik piekarza (Żagań) 1
• Pracownik magazynowy (Tomaszo-

wo) 2
• Pracownik ogólnobudowlany (Ża-

gań) 1
• Pracownik produkcji (Gozdnica) 3
• Przedstawiciel handlowy (Żagań) 1
• Robotnik gospodarczy (Tomaszo-

wo) 1
• Rzeźnik (Iłowa) 2
• Siostra PCK / Opiekunka (Żagań) 2
• Spawacz (Borowina) 4
• Specjalista do spraw sprzedaży 

rusztowań  (Borowina) 2
• Specjalista do spraw zakupów 

(Gozdnica) 1
• Specjalista ds. zaopatrzenia stali 

(Borowina) 1
• Sprzedawca w sklepie meblowym 

(Żagań) 1
• Sprzedawca (Żagań) 1
• Ślusarz - Monter rusztowań (Boro-

wina-Polska) 2
• Ślusarz (Borowina) 4

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

OGŁOSZENIE
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Lee Chandler (Casey Affl  eck), zamknięty w sobie 
dozorca, po śmierci starszego brata (Kyle 
Chandler) wraca do rodzinnego miasteczka, 
by zgodnie z wolą zmarłego zaopiekować się 
jego synem Patrickiem (Lucas Hedges). Spotyka 
swoją byłą żonę Randi. Musi się zmierzyć 
z dramatem sprzed lat, który zmusił go do 
wyjazdu z miasta i skazał na samotne życie 
w Bostonie. Poruszający dramat, w którym 
depresyjny realizm podkreślony przez podniosłą 
muzykę miesza się z czarnym humorem.

TVP1 dramat obyczajowy, USA, 2016

Manchester by the Sea22:35

Piątek

TVN

21:55

Sobota

Student architektury Jack (Jesse Eisenberg) 
zakochuje się w neurotycznej aktorce Monice 
(Ellen Page), która jest przyjaciółką jego 
wieloletniej dziewczyny Sally (Greta Gerwig). 
Poczynania chłopaka komentuje sceptyczny 
narrator John (Alec Baldwin). W tym samym 
czasie przeciętny włoski urzędnik Leopoldo 
(Roberto Benigni) nagle staje się celebrytą. 
Szybko zyskana sława nie trwa jednak długo. 
Młoda Amerykanka Hayley (Alison Pill) związuje 
się z prawnikiem Michelangelo (Flavio Parenti).

Grecka wyspa Kalokairi. Przebojowa, wyzwolo-
na Donna Sheridan (Meryl Streep) z trudem rad-
zi sobie z prowadzeniem niewielkiego hoteliku. 
Jej 19-letnia córka Sophie (Amanda Seyfried) 
właśnie planuje ślub z ukochanym Skyem (Dom-
inic Cooper). Marzeniem dziewczyny jest, aby do 
ołtarza poprowadził ją ojciec, którego nigdy nie 
poznała. Z przypadkowo znalezionego pamięt-
nika matki młodziutka narzeczona dowiaduje 
się, że podczas szalonego lata 1979 roku Donna 
romansowała z trzema mężczyznami.

TVP2 komedia romantyczna, Hiszpania, Włochy, USA, 2012komedia muzyczna, Niemcy, Wielka Brytania, USA, 2008

Zakochani w RzymieMamma mia 22:35

Niedziela

Kapitan Ameryka i Czarna Wdowa dowodzą 
drużyną Avengers podczas wyprawy do Nigerii. 
Superbohaterowie muszą tam powstrzymać 
groźnego złoczyńcę Brocka Rumlowa (Frank 
Grillo), który próbuje wykraść groźny wirus 
przetrzymywany w laboratorium chemicznym 
w Lagos. Choć akcja Avengersów kończy się 
powodzeniem, w jej wyniku dochodzi do 
poważnych zniszczeń oraz strat wśród ludności 
cywilnej. Władze wprowadzają ustawę, która 
pozwoli im kontrolować drużynę i jej członków. 

POLSAT fi lm sf, USA, 2016

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów20:05

Poniedziałek

Henry Brubaker zostaje nowym dyrektorem 
więzienia Wakefi eld. Chcąc poznać lepiej swoje 
miejsce pracy, przybywa tam incognito, w charak-
terze więźnia. Obserwuje brutalną rzeczywistość 
- skorumpowani strażnicy nie uznają żadnych 
zasad i bestialsko torturują osadzonych. Po kilku 
dniach, stając w obronie jednego ze skazańców, 
ujawnia swoją prawdziwą tożsamość. Odtąd 
popada w konfl ikt z personelem i okolicznymi 
przedsiębiorcami, którzy wykorzystują więźniów 
jako tanią siłę roboczą. 

TVP1 dramat sensacyjny, USA, 1980

Więzień Brubaker22:55

Wtorek

Finansista Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) 
za namową swojej żony Teresy (Cristin Milioti) 
podejmuje pracę w pewnej fi rmie na Long 
Island. Zaskakuje nowego szefa świetnymi 
wynikami. Niebawem staje się bogaty. Naw-
iązuje znajomość z mieszkającym po sąsiedzku 
Donniem Azoff em (Jonah Hill). Obaj mężczyźni 
postanawiają rozkręcić wspólny, nie w pełni 
legalny biznes. Ich poczynania obserwuje agent 
FBI, Patrick Denham (Kyle Chandler). Jordan 
nawiązuje romans z Naomi (Margot Robbie).

POLSAT dramat biografi czny, USA, 2013

Wilk z Wall Street20:40

Środa

Jennifer (Jennifer Aniston) i John (Owen 
Wilson) Groganowie są młodym małżeństwem 
z Michigan, które postanawia przeprowadzić 
się do stanu, w którym panuje cieplejszy 
klimat. Wreszcie para decyduje się na zakup 
domu na Florydzie. Na miejscu oboje znajdują 
posady w redakcjach konkurujących ze sobą 
gazet. W tak sprzyjających okolicznościach 
państwo Grogan zaczynają myśleć o pow-
iększeniu rodziny. Jenny czuje się gotowa do 
pełnienia roli matki.

TVP2 komedia, USA, 2008

Marley i ja21:50

Czwartek
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05:40 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 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
10:50 Kulisy paryskiego luk-

susu - fi lm dokumentalny, 
prod. Francja, 2017

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Bo ja wybieram

zdrowie - magazyn
12:50 Natura w Jedynce 

- Chiński dziki zachód 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn

16:05 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
17:55 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata - Wisła 
- kwalifi kacje

19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:30 Big Music Quiz 
22:35 Manchester

by the Sea - dramat
01:00 Magazyn 

kryminalny 997 
- magazyn

01:50 Ocaleni - reality show
02:55 Polska śmierć 

- fi lm sensacyjny
04:25 Notacje

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Egzamin z życia - serial
06:50 Podróże z historią 

- cykl dokumentalny
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:20 Pytanie na śniadanie 

- zapowiedź
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, 

prod. Turcja, 2011
14:00 Coś dla Ciebie 
14:30 Zakupy pod kontrolą
15:00 Hity kabaretu 
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 - “Nasza 

klasa” - serial komediowy
22:20 Lubię to - kabaret Hrabi
23:00 Róża - dramat
00:45 Wymarzony kawaler 

- komedia, prod. USA
02:20 Lot 192 - fi lm fabularny
03:55 Zakończenie dnia

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 

- Placki ziemniaczane
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 
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
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Fantastyczne zwierzęta 
i jak je znaleźć 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2016, reż. David Yates, 
wyk. Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston, 
Dan Fogler, Colin Farrell, 
Samantha Morton, Jon 
Voight, Johnny Depp

22:50 R.I.P.D.: Agenci
z zaświatów 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2013, reż. Robert 
Schwentke, wyk. Jeff  
Bridges, Ryan Reynolds, 
Kevin Bacon, Mary-Louise 
Parker

00:45 Kuba Wojewódzki 
01:45 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich
20:05 World of Dance
22:05 The Story of my Life. 

Historia naszego życia

23:05 Czas próby 
- fi lm prod. 2016, 
reż. Gillespie Craig, 
wyk. Affl  eck Casey, Bana 
Eric, Foster Ben

01:45 Vendetta 
- dramat sensacyjny,
USA, 2015, reż. Jen Soska,, 
wyk. Adrian Holmes|, 
Benjamin Hollingsworth, 
Dean Cain, Matthew 
MacCaull, Michael Eklund, 
Wight Paul 

 Kiedy Victor morduje 
żonę detektywa, 
nie spodziewa się, 
że ten celowo zabije 
mu brata, by trafi ć do 
więzienia i dokonać 
swej zemsty...

03:30 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

07:40 Wydarzenie aktualne
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura
08:35 Bardzo starzy oboje

- fi lm krótkometrażowy, 
prod. Polska, 1967, reż. 
Jan Rybkowski, wyk. Ka-
zimierz Opaliński, Barbara 
Ludwiżanka

09:10 U Pana Boga za piecem 
- komedia, prod. Polska, 
1998, reż. Jacek Bromski, 
wyk. Ira Łaczina, Jan 
Wieczorkowski, Krzysztof 
Dzierma, Andrzej Zaborski

11:00 Polskie drogi - Lekcja 
geografi i - serial TVP

12:20 Studio Kultura 
12:40 15. Wielkanocny 

Festiwal Ludwiga 
van Beethovena.
K. Penderecki

14:10 Którędy po sztukę 
- Aleksander Gierymski 

14:20 Taśmy Kultury 
14:50 Mleczna droga - fi lm

16:35 Rekord świata 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1977, reż. Filip Bajon, wyk. 
Marcin Troński, Grażyna 
Staniszewska, Jan Pietrzak

17:50 Prognoza pogody 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1983, reż. Antoni Krauze

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

- Wstęp do fi lmu 
20:25 Wieczór kinomana 

- Sobowtór 
- dramat

23:10 Ewolucja hip hopu 
00:05 Tygodnik Kulturalny
00:55 Front zachodni 1918 

- dramat, prod. Niemcy
02:40 Kino nocne - Niepro-

szony gość 
- dramat

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 

Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny DiCarlo 
i zakochuje się w synu 
pana domu.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 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

17:00 Następny proszę!
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 

20:00 22 kule 
- thriller 
Emerytowany gangster 
postanawia zemścić 
się na przyjacielu po tym, 
jak zostaje napadnięty 
i pozostawiony przez jego 
ludzi z 22 kulami w ciele.

22:15 Infi ltrator 
00:25 Spartakus: Wojna 

potępionych 
02:55 Biesiada na cztery

pory roku 
- serial obyczajowy

04:00 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji
- fabularny

05:00 Niesamowite!
- program rozrywkowy

05:45 Hotel Zacisze

05:10 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House - serial 
09:10 Kryminalni 

- serial kryminalny, Polska
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
prod. Polska

12:55 Sąd rodzinny 
- program sądowy

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House - serial 
16:50 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Polowanie na mysz 
- fi lm komedia, 
USA, 1997, reż. Gore 
Verbinski, wyk. Nathan 
Lane, Lee Evans, Vicki 
Lewis, Christopher 
Walken, Maury Chaykin, 
Eric Christmas
Dwóch braci zamierza 
wystawić na licytację starą 
posiadłość odziedziczoną 
po zmarłym ojcu.

22:05 Szczęki 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1975, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Roy 
Scheider, Robert Shaw, 
Richard Dreyfuss

00:35 Porwani - serial
01:35 Lista klientów 

- serial, USA
02:35 Moc Magii

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

13:00 Galileo
15:00 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
- telenowela

17:00 Światło twoich oczu
- serial obyczajowy

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

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

23:05 Rekreator 
- fi lm prod. USA, 
2012, reż. Orr Gregory, 
wyk. Maeve Stella, 
McCree J. Mallory

 Grupa nastolatków, 
która natknęła się na 
tajne laboratorium, staje 
się częścią mrocznego 
eksperymentu, pole-
gającego na tworzeniu 
złych ludzkich klonów. 
Craig, Tracy i Derek 
muszą się zmierzyć ze 
swymi idealnymi kopiami, 
których jedynym celem 
jest odnalezienie i zabicie 
swoich „oryginałów”.

01:00 Galileo
- popularno-naukowy

01:55 Polityka na ostro
02:50 Graffi  ti

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:35 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
08:00 Las bliżej nas 
08:25 Pełnosprawni 

- magazyn dla niepełnos-
prawnych

08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:50 Fascynujący świat 

- Serce z żelaza - fi lm 
dokumentalny

10:55 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP

12:35 Rolnik szuka żony 
13:35 Okrasa łamie przepisy 

- Tajemnice domowej 
kiełbasy - magazyn 
kulinarny

14:10 Jak to działa
14:40 Gen innowacyjności
14:50 Spis treści - felieton

15:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

15:55 Skoki Narciarskie 
- Puchar Świata - Wisła 
- konkurs drużynowy

17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie 

- Puchar Świata - Wisła 
18:25 Drogi wolności

- Ślubu nie będzie 
- serial TVP

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

- serial obyczajowy TVP
21:30 Hit na sobotę 

- Zniewolony - dramat 
historyczny

23:55 Pociąg śmierci do 
Denver - thriller

02:05 Manchester by the Sea
04:20 Spis treści - felieton

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:40 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny

12:15 Mów mi Dave
- fi lm prod. USA, 2008, 
reż. Brian Robbins, wyk. 
Eddie Murphy, Elizabeth 
Banks, Gabrielle Union, 
Scott Caan, 
Ed Helms

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 VIII Płocka Noc 

Kabaretowa: Kabare-
towe Igrzyska 

16:25 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 

16:35 Rodzinka.pl - serial

17:10 O mnie się nie martw 
- serial komediowy 
prod. 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 

- widowisko
22:40 Sierocki na sobotę 

- program rozrywkowy
23:55 Lot 192 - fi lm fabularny, 

prod. USA, 2016
01:35 Róża 

- dramat, 
prod. Polska, 2011, 
reż. Wojciech Smarzowski, 
wyk. Agata Kulesza

03:25 Doktor Foster - serial
04:25 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! 
- magazyn

05:45 Mango
- telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn

11:00 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska

12:50 MasterChef 
- program rozrywkowy

14:20 Ameryka Express
16:00 Miłość jest wszystkim - 

kulisy produkcji 
16:30 Kobieta na krańcu 

świata 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

18:00 36,6 - program
19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:44 Raport smogowy 

- informacje 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Mam talent 

21:55 Mamma mia 
- fi lm musical, USA, 
Niemcy, Wielka Brytania, 
2008, reż. Phyllida Lloyd 
Christine Baranski, wyk. 
Meryl Streep, Pierce Bro-
snan, Colin Firth, Stellan 
Skarsgard, Julie Walters, 
Dominic Cooper

00:10 Fantastyczne 
zwierzęta i jak je 
znaleźć 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2016, reż. 
David Yates, wyk. Eddie 
Redmayne, Katherine Wa-
terston, Dan Fogler, Colin 
Farrell, Samantha Morton, 
Jon Voight, Johnny Depp

03:00 Uwaga!
- magazyn

03:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 MY3
10:05 Ewa gotuje
10:40 Ramona i Beezus 

- komedia familijna, 
USA, 2010, reż. Allen 
Elizabeth, wyk. Corbett 
John, Duhamel Josh

 Ekranizacja cyklu 
bestsellerowych książek 
dziecięcych Beverly Cleary 
o przygodach niezwykle 
pomysłowej uczennicy 
szkoły podstawowej. 

12:50 World of Dance - Polska
14:50 The Story of my Life. 

Historia naszego życia
15:50 Kabaret na żywo 

według Paranienor-
malnych

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

Kiepskich
20:05 Zwierzogród

22:20 Last Vegas 
- komedia, USA, 2013, 
reż. Jon Turteltaub, 
wyk. Kevin Kline, Mary 
Steenburgen, Michael 
Douglas, Morgan Freeman, 
Robert De Niro 

 Billy, Paddy, Archie i Sam 
znają się od dziecka. 
Dziś mają po sześćdziesiąt 
kilka lat i każdy z nich 
prowadzi inne życie. 
Sam mieszka na Florydzie
i nie potrafi  odnaleźć się 
na emeryturze, Archie żyje 
w New Jersey z nadop-
iekuńczym synem.

00:50 Skazany na piekło 
- fi lm akcji

02:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Nienasyceni - magazyn
07:50 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:10 Tygodnik Kulturalny
09:00 Filmowa Polska 

- Królowa Bona 
- serial TVP, prod. Polska, 
1980, reż. Janusz Majew-
ski, wyk. Aleksandra Śląs-
ka, Zdzisław Kozień, Piotr 
Garlicki, Zdzisław Wardejn, 
Lidia Korsakówna, Piotr 
Fronczewski, Jerzy Kamas, 
Leonard Pietraszak, Jan 
Machulski

10:05 Nikt tylko ty 
10:45 Informacje kulturalne 
11:05 Szlakiem Kolberga 
11:40 Dokument tygodnia 

- Sztuka Niemiec 
12:45 Casting - dokumentalny
13:05 Filmowa Polska 

- Wrota Europy 
- dramat historyczny, 
prod. Polska, 1999

14:35 Moje Bronowice 

15:15 Niespotykanie
spokojny człowiek 
- fi lm TVP, prod. Polska

16:25 Intruz - dramat, 
prod. USA, 1946, 
reż. Orson Welles, 
wyk. Edward G. Robinson

18:10 Bez stałego adresu
- Bob Dylan cz. 1 
- fi lm dokumentalny

20:20 Bilet do kina 
- Fortepian - fi lm 
fabularny

22:35 Dranie w kinie 
23:20 Moody Blues na festi-

walu w Montreux 
- koncert

00:25 Mocne Kino - Krótki fi lm 
o zabijaniu - dramat

02:00 Performance 2018
02:40 Wieczór kinomana 

- Sobowtór - dramat

06:25 Co ludzie powiedzą? 
- fabularny

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Następny proszę!
08:50 13 Posterunek 2 
10:05 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
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.

14:50 XX Mazurska Noc 
Kabaretowa

15:45 Instrukcji 
nie załączono 

18:20 Kłamca, kłamca 
20:00 Podniebny łowca 

22:30 Przełęcz ocalonych 
- dramat
Schyłek II wojny 
światowej. Podczas 
krwawej bitwy o Okinawę 
amerykański sanitariusz 
odmawia noszenia broni 
i zabijania z powodów 
moralnych.

01:10 Straszny fi lm 4 
Cindy z przyjaciółmi 
musi uratować świat 
przed inwazją kosmitów 
i zmierzyć się z duchem 
małego chłopca.

02:55 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:45 Menu na miarę 
- fabularny

04:25 Z archiwum policji 
05:00 Niesamowite!

- program rozrywkowy

05:45 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:50 Mango 
- telezakupy

08:55 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:00 Brzydula
- serial obyczajowy, Polska

12:25 Miłość jest wszystkim 
13:00 Beethoven IV

- fi lm rodzinny, USA, 
2001, reż. David M. Evans, 
wyk. Judge Reihold, 
Julia Sweeney, Joe Pichler, 
Michaela Gallo, Kaleigh 
Krish

15:05 Polowanie na mysz 
- fi lm komedia, USA, 1997, 
reż. Gore Verbinski, wyk. 
Nathan Lane, Lee Evans, 
Vicki Lewis, Christopher 
Walken, Maury Chaykin, 
Eric Christmas

17:15 Toy Story II 
- fi lm komedia, USA, 1999, 
reż. John Lasseter

19:00 Blues Brothers 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 1980, 
reż. John Landis, 
wyk. John Belushi, Dan 
Aykroyd, Carrie Fisher, 
Donald Dunn, Murphy 
Dunne, Kathleen Freeman, 
John Candy, James Brown, 
Cab Calloway, Aretha 
Franklin, Ray Charles

21:50 Druhny
 - fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Paul Feig, wyk. Kristen 
Wiig, Maya Rudolph, Rose 
Byrne

00:25 Błękitna fala 
- fi lm obyczajowy, 
USA/Niemcy, 2002, 
reż. John Stockwell, 
wyk. Kate Bosworth

02:40 Moc Magii

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 

07:35 Turbo Fast
08:05 Tom i Jerry Show
09:00 Tom i Jerry. Wielka 

ucieczka
10:35 Policjantki i Policjanci 
13:35 STOP Drogówka
14:45 Powrót do przyszłości, 

cz. 2 - komedia sci-fi 
Marty, Jennifer i Doc, 
wynalazca wehikułu 
czasu krążą w czasie. Mart 
stwierdza, że jego wróg, 
Biff f Tannen, prześladuje 
rodzinę, dzięki hazardowi, 
opartemu na znajomości 
wyników sportowych 
z przyszłości.

17:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

23:05 Pod kluczem 
- dramat sensacyjny

 Czarnoskóry Avery 
żył pełnią życia: miał 
piękną dziewczynę Kristę, 
wspaniałego synka 
i świetne perspektywy. 
W mgnieniu oka stracił 
jednak wszystko. 
Nocna impreza z kolegami 
zakończyła się strzelaniną, 
w której zginął policjant, 
a Avery trafi a za kratki. 
Jest niewinny, ale nie ma 
to znaczenia w miejscu, 
które rządzi się własnymi 
prawami.

01:20 STOP Drogówka
- magazyn

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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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niedziela 18 listopada

06:05 Słownik polsko@polski 
- talk - show

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia

08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas
09:00 Panama i jej oblicza 

przed ŚDM 2019
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 
13:00 Drogi wolności 
13:10 BBC w Jedynce 

- Sekretne życie psów
14:10 Sonda 2
14:35 Spis treści - felieton
14:40 Skoki Narciarskie 
17:00 Teleexpress

17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP

18:20 Drogi wolności 
18:35 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
19:20 Sport
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Drogi wolności 

- Gra w zielone 
- serial TVP

21:15 Rolnik szuka żony 
- reality show

22:15 Zakochana Jedynka
- Plan B - komedia roman-
tyczna, prod. USA

00:10 Zniewolony - dramat 
historyczny, prod. Wielka 
Brytania, USA, 2013

02:30 Jaka to melodia? 
03:25 Cham - fi lm TVP

05:10 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 

05:20 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

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

- Przeżyć w Serengeti 
11:55 Gwiazdy w południe 

- Lawrence z Arabii 
- fi lm fabularny

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:10 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
15:45 The Voice of Poland

- widowisko muzyczne
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 Casino Royale - fi lm

22:35 Kino bez granic 
- Zakochani w Rzymie
- komedia romantyczna, 
prod. USA, Włochy, 
2012, reż. Woody Allen, 
wyk. Woody Allen, 
Alec Baldwin, Roberto 
Begnini, Penelope Cruz, 
Ellen Page

00:35 Zjednoczone Stany 
Miłości 
- fi lm prod. Polska, 
Szwecja, 2016, 
reż. Tomasz Wasilewski, 
wyk. Julia Kijowska, 
Łukasz Simlat, Magdalena 
Cielecka, Andrzej Chyra, 
Dorota Kolak

02:30 Casino Royale
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2006

04:55 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Kobieta na krańcu 

świata
11:30 Co za tydzień 
12:00 Diagnoza - serial, Polska
13:00 Mam talent - program 

rozrywkowy
14:55 Top Model - program 

rozrywkowy
15:55 Minionki rozrabiają 

- fi lm komedia, USA, 2013, 
reż. Pierre Coffi  n, Chris 
Renaud, wyk. Steve Carell, 
Kristen Wiig, Benjamin 
Bratt, Miranda Cosgrove

18:00 Domowe rewolucje 
19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:44 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! 

- magazyn
20:00 MasterChef - program 

rozrywkowy

21:30 Pod powierzchnią 
- serial, Polska

22:30 Nocny pościg 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2015, reż. Jaume 
Collet-Serra, wyk. Liam 
Neeson, Ed Harris, Joel 
Kinnaman, Boyd Holbrook, 
Bruce McGill, Vincent 
D’Onofrio

00:55 R.I.P.D.: Agenci 
z zaświatów 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2013, reż. Robert 
Schwentke, wyk. Jeff  
Bridges, Ryan Reynolds, 
Kevin Bacon, Mary-Louise 
Parker, Stephanie
Szostak

03:00 Uwaga! 
- magazyn

03:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

09:10 Madagwiazdka
09:40 Piękna i bestia 
 Urzekająca, obsypana 

nagrodami disnejowska 
animacja ze znakomitą 
muzyką uhonorowaną 
aż dwoma Oscarami.

11:30 Cziłała z Beverly Hills 2 
Szczeniaki rozrabiaki wy-
wracają do góry nogami 
życie psich nowożeńców, 
Papiego i Chloe. Malutkie 
łobuziaki mają coraz 
bardziej szalone pomysły 
na zabawę! Jednak gdy 
ich ludzcy właściciele 
wpadają w tarapaty, 
członkowie psiej rodzinki 
postanawiają im pomóc za 
wszelką cenę. 

13:05 Zwierzogród
15:25 Święta Last Minute 

17:35 Nasz Nowy Dom
- program reality

18:40 Dom pełen życia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:05 W rytmie serca

- serial obyczajowy
21:05 Ryjek 2018
00:05 Ślad
02:05 Kapitan Ameryka: 

Wojna bohaterów 
Rządowa decyzja objęcia 
Avengers nadzorem, 
sprawia, że najlepsi 
przyjaciele Kapitan 
Ameryka i Iron Man stają 
się zaciekłymi wrogami. 

05:10 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Antyfonie - Za Siódmą 
Górą - fi lm dokumentalny

07:55 Dranie w kinie 
- magazyn

08:35 Angielskie śniadanie 
- Pan wzywał, Milordzie? 
- Siła pieniądza - serial 
komediowy, prod. Wielka 
Brytania, 1988

09:40 Śladami wielkich 
kompozytorów 
- Śladami Masseneta 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Francja, 2012

10:45 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

11:20 Awantura o Basię - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
1995, reż. Kazimierz 
Tarnas, wyk. Paulina 
Tworzyańska, Agata Mar-
ciniak, Maria Kaniewska, 
Piotr Fronczewski, Andrzej 
Szczepkowski, Olgierd 
Łukaszewicz, Maria Gład-
kowska, Jan Jankowski

13:20 Zakochany Molier 
- fi lm fabularny,
prod. Francja, 2007

15:20 Chuligan Literacki 
15:55 Fresk - widowisko
17:20 Niedziela z... Krystyną 

Jandą
18:10 Niedziela z...Krystyną 

Jandą - Parę osób, 
mały czas
- dramat

20:10 Panorama kina 
polskiego - Golem 
- fi lm science fi ction

21:55 Trzeci punkt widzenia 
22:30 Dokument.pl
23:35 Scena alternatywna 
00:15 Bilet do kina - Fortepian 

- fi lm fabularny
02:25 Teraz animacje! 

- Nieprawdopodobnie 
elastyczny człowiek

08:50 Przygody Merlina 
10:50 Następny proszę!
11:50 Strażacki pies

Komedia rodzinna o 
rozpieszczonym psim 
gwiazdorze z Hollywood, 
który gubi się w drodze 
na zdjęcia plenerowe 
i przygarnięty zostaje 
przez młodego chłopaka 
z małego miasteczka na 
amerykańskiej prowincji. 

13:55 Najpiękniejsze baśnie: 
Rumpelstiltskin 

15:40 Piękna i bestia 
17:55 Robin Hood: Faceci 

w rajtuzach 
Historia Robin Hooda na 
wesoło. Banita toczy walki 
z okrutnym księciem.

20:00 Protektor 
Były nowojorski gliniarz 
ratuje małą dziewczynkę 
z rąk gangsterów, którzy 
zmienili jego życie 
w koszmar.

21:55 Apocalypto - dramat
Królestwo Majów chyli 
się ku upadkowi. Władcy 
próbują pozyskać przy-
chylność bogów i szykują 
ofi ary z ludzi. Jeden z 
wojowników ucieka, 
by uniknąć śmierci 
na ołtarzu.

00:25 Ukryta tożsamość 
01:20 Z archiwum policji 

- fabularny
02:00 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

02:45 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:20 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:05 Menu na miarę 
04:40 Z archiwum policji

05:50 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:50 Mango 
- telezakupy

08:55 Kryminalni 
- serial kryminalny, 
Polska

11:00 Brzydula 
- serial obyczajowy, Polska

13:50 Monkey kingdom 
- fi lm, USA, 2015, 
reż. Mark Linfi eld,
 Alastair Fothergill 

15:35 Toy Story III 
- fi lm komedia, USA, 2010, 
reż. Lee Unkrich, wyk. Tom 
Hanks, Tim Allen, Joan 
Cusack, Michael Keaton, 
Ned Beatty

17:20 McFarland
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2015, reż. Niki 
Caro, wyk. Kevin Costner, 
Carlos Pratts, Maria 
Bello, Hector Duran, 
Johnny Ortiz

20:00 Robin Hood 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2010, reż. Ridley Scott, 
wyk. Russell Crowe, 
Cate Blanchett, Max Von 
Sydow, William Hurt, Mark 
Strong, Oscar Isaac, Danny 
Huston, Eileen Atkins, 
Mark Addy

22:55 Druhny 
- fi lm komedia, 
USA, 2011, reż. Paul
Feig, wyk. Kristen Wiig, 
Maya Rudolph, Rose 
Byrne, Wendi McLen-
don-Covey, Ellie Kemper, 
Melissa McCarthy, Jill 
Clayburgh

01:30 Sposób na morderstwo 
- serial, USA

02:35 Moc Magii

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata - serial

08:05 Tom i Jerry Show
08:35 Asteriks i Obeliks: 

Osiedle bogów
10:15 Galileo
11:25 Powrót do przyszłości
13:40 Superbohaterowie 

W Champion City 
przestępczość spadła 
praktycznie do zera. 
Miejscowy super-bohater, 
Kapitan Niezrównany, 
wkrótce może stać się 
niepotrzebny i zapomni-
any, dlatego doprowadza 
do wyjścia na wolność 
największego złoczyńcy, 
Casanovy Frankensteina, 
któremu udaje się pojmać 
Kapitana. 

16:05 Stalingrad
19:00 Galileo
20:00 Osaczony - fi lm akcji 

22:30 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny
prod. 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 i ukazując ich 
życiowe perypetie i 
uczuciowe komplikacje. 

00:30 Tuż przed tragedią
02:45 Interwencja
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:00 Telezakupy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015

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 Cała prawda 

o nasionach
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Okrasa łamie przepisy 
- Tajemnice domowej 
kiełbasy - magazyn

16:05 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

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 - Lato 

- spektakl teatralny
22:25 Dekalog - Sześć - fi lm
23:35 Rzeczpospolita Zako-

piańska - fi lm
00:40 Plan B - komedia
02:35 ZSRR. Rozpad mocarst-

wa - dokumentalny

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

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

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:10 O mnie się nie martw

- serial komediowy TVP
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej
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
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Syn - serial, prod. USA
22:50 Czas śmierci - serial
23:55 Trzeci ofi cer - Księżniczka 

- serial sensacyjny TVP
00:55 Zakochani w Rzymie 

- komedia romantyczna, 
prod. USA, Włochy, 2012

02:55 Zjednoczone Stany 
Miłości

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

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
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 Nocny pościg 

- fi lm sensacyjny, 
USA, 2015, reż. Jaume 
Collet-Serra, wyk. Liam 
Neeson, Ed Harris, Joel 
Kinnaman, Boyd Holbrook, 
Bruce McGill, Vincent 
D’Onofrio

01:55 Co za tydzień 
- magazyn

02:25 Uprowadzona
- serial, Francja/USA

03:25 Uwaga! - magazyn
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
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 MEGA HIT - Kapitan 
Ameryka: Wojna 
bohaterów

 Rządowa decyzja objęcia 
Avengers nadzorem, 
sprawia, że najlepsi 
przyjaciele Kapitan 
Ameryka i Iron Man stają 
się zaciekłymi wrogami. 
Pozostali członkowie druż-
yny muszą zdecydować, 
komu okazać lojalność. Do 
gry włączają się tajem-
nicze czarne charaktery i 
nowi sprzymierzeńcy. 

23:15 Terminator 3: 
Bunt maszyn 
- fi lm s-f

01:45 Niezniszczalny
- thriller, USA, 2000, 
reż. Night Shyamalan, 
wyk. Willis Bruce

07:00 Teledyski
08:15 Studio Kultura 

- Rozmowy
08:40 Twarzą w twarz 

- fi lm TVP, 
reż. Krzysztof Zanussi, 
wyk. Justyna Kreczmarko-
wa, Piotr Pawłowski, 
Andrzej Zawada

09:20 Prognoza pogody - fi lm 
TVP, reż. Antoni Krauze

11:00 Polskie drogi 
12:40 Studio Kultura 
12:50 Podróż - fi lm dokumen-

talny, reż. Paweł Łoziński
13:15 Chopin. Pragnienie 

miłości - dramat
15:20 Taśmy Kultury 
15:55 Śladami wielkich 

kompozytorów 
17:05 Latawiec - dramat
18:25 Chuligan Literacki
18:55 Polska szkoła animacji 
19:20 Którędy po sztukę 
19:35 Videofan - Portrety
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Mały Quinquin 
- Bestia ludzka - serial

21:20 Więcej niż fi kcja 
- Klątwa Mony Lisy 

22:25 Kronos - magazyn
23:15 Panorama kina 

polskiego - Golem 
- fi lm science fi ction

00:55 Informacje kulturalne 
01:20 Kino nocne 

- Tylko kochankowie 
przeżyją
 - dramat
Adama i Eve, łączy głębok-
ie uczucie. On mieszka na 
obrzeżach Detroit. Ona 
przebywa w Tangerze. Gdy 
Eve zdaje sobie sprawę 
z przygnębienia Adama, 
postanawia do niego 
pojechać.

03:30 Scena alternatywna

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 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 ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy.

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

20:00 Apocalypto
- dramat przygodowy
Królestwo Majów chyli 
się ku upadkowi. Władcy 
próbują pozyskać przy-
chylność bogów i szykują 
ofi ary z ludzi. Jeden 
z wojowników ucieka, 
by uniknąć śmierci na 
ołtarzu.

22:30 22 kule 
- fi lm sensacyjny

01:00 Rollerball
03:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:00 Na jedwabnym 

szlaku 
- serial dokumentalny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House - serial,USA
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 Dr House 
- serial, USA

16:50 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda

20:00 Uwiązani 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2014, 
reż. Jason Reitman, 
wyk. Adam Sandler, 
Jennifer Garner, Rosemarie 
DeWitt, Judy Greer, Emma 
Thompson

22:30 Kości 
- serial, USA

23:30 Noc oczyszczenia: 
Anarchia 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Francja, 2014,
reż. James DeMonaco, 
wyk. Frank Grillo, 
Carmen Ejogo, 
Zach Gilford, Kiele 
Sanchez

01:40 Lista klientów 
- serial, USA

02:40 Moc Magii

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

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 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:05 Śmierć na 1000

sposobów
22:00 Galileo

00:00 Dragons’ Den - Jak 
zostać milionerem
Program telewizyjny typu 
reality show, stworzony 
w 2001 r. w Japonii. Od 
tego czasu lokalne wersje 
programu powstały m.in. 
w: Wielkiej Brytanii, 
Afganistanie, Australii, 
Kanadzie, Czechach, 
Finlandii, Irlandii, Izraelu, 
Holandii, Nowej Zelandii, 
Nigerii, Rosji, Arabii Sau-
dyjskiej, Szwecji, Turcji, 
Ukrainie, USA i Polsce. 
Uczestnicy programu 
przedstawiają swoje 
pomysły na biznes.

02:05 Interwencja - magazyn
02:45 Cafe Futbol

- program sportowy
04:25 Magazyn Atleci
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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
09:55 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:30 Korona królów
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce 

- Wyspy Kanaryjskie
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

16:05 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

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 Nar-

odów: Portugalia - Polska
22:55 Więzień Brubaker 

- dramat, prod. USA
01:15 Czy świat oszalał? 

- Meczet za zasłoną - fi lm
02:25 Sztuczki 

- fi lm obyczajowy
04:05 Notacje - Czesław 

Czapliński

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość - serial TVP
07:00 Budowla z pruskiego 

muru - reportaż
07:20 Na sygnale - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
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, 

prod. Turcja, 2011
14:10 Postaw na milion
15:05 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 
prod. TVP

20:55 M jak miłość 
- serial TVP

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

00:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

00:35 Syn - serial, prod. USA
01:30 Czas śmierci 

- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2016

02:35 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:40 Czy czeka nas koniec? 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2016, reż. Fisher Stevens

05:15 Zakończenie

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szpital 
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
19:30 Miłość jest wszystkim 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Miłość jest wszystkim
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Diagnoza
- serial, Polska

22:30 Kuba Wojewódzki
- talk show

23:30 Superwizjer 
- magazyn reporterów

00:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 
- program rozrywkowy
prod. Polska

01:05 36,6
02:05 Masters Of Sex 

- serial, USA
03:20 Uwaga! 

- magazyn
prod. Polska

03:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według

Kiepskich
20:05 Ślad

22:10 Niezniszczalny 
- thriller, USA, 2000,
reż. Night Shyamalan 
M., wyk. Willis Bruce, 
L. Jackson Samuel, 
Wright Penn Robin, 
Treat Clark Spencer, 
Walker Eamonn, Woodard 
Charlayne 

  Elijah Price przychodzi 
na świat w 1961 roku 
w Filadelfi i z kończynami 
połamanymi w trakcie 
porodu. Okazuje się, że ma 
wyjątkowo kruche kości, 
które skazują go na ciągłe 
urazy, pobyty w szpitalu, 
docinki kolegów i życie 
w izolacji. 

00:40 Wilk z Wall Street 
- dramat, USA, 2013, 
reż. Scorsese Martin

07:00 Teledyski
07:45 Którędy po sztukę 

- Mieczysław Wejman 
- magazyn

08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny

08:20 Studio Kultura 
- rozmowy

08:35 Stracona noc 
- fi lm TVP, reż. Janusz 
Majewski, wyk. Andrzej 
Łapicki, Olgierd Łukasze-
wicz, Alicja Jachiewicz, Jan 
Nowicki, Ryszard Kotys

09:30 Latawiec - dramat, 
reż. Mirosław Gronowski, 
wyk. Jerzy Matałowski, 
Anna Chitro, Krystyna 
Maciejowska, Monika 
Sołubianka, Marek 
Bargiełowski, Bogusz 
Bilewski, Wiesław Gołas, 
Tomasz Zaliwski

11:00 Polskie drogi - Lekcja 
Poloneza - serial TVP

12:45 Studio Kultura 

13:05 Alicja - musical, 
prod. Polska, Belgia, 
Wielka Brytania, 1980

14:50 Informacje kulturalne 
15:10 Taśmy Kultury 
15:45 Adela jeszcze 

nie jadła kolacji 
- komedia kryminalna, 
prod. Czechosłowacja, 
1977

17:40 Constans - dramat, 
reż. Krzysztof Zanussi

19:20 Kronos - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Matki
22:45 Lekkie obyczaje

- Cztery wesela i 
pogrzeb

00:50 Dezerterzy - rozmowa
01:20 Młoda Polska

- Pieśń pasterza 
- fi lm dokumentalny

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny
Serial, w którym lokalny 
prokurator walczy 
z przestępczością w Los 
Angeles. Pomaga mu 
w tym, bardzo bystry i 
doskonały w ściganiu 
przestępców w terenie, 
gliniarz - Jack Styles.

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 Tajemnicza 
przesyłka
- fi lm akcji
Kurier, Tommy Wick, 
dostaje zadanie dostarcze-
nia niewielkiej przesyłki, 
na którą poluje cała mafi a. 

21:55 Snajper: Kolejne 
starcie 
Po nieudanej misji 
w Kongo syn legendar-
nego snajpera Thomasa 
Becketta postanawia 
pomścić kolegów 
z oddziału.

23:50 Dom z kości 
01:30 Na jedwabnym szlaku
04:05 Z archiwum policji

- magazyn

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House - serial, USA
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 Dr House 
- serial, USA

16:50 Kryminalni 
- serial kryminalny, Polska

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Zakładnik 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2004, reż. Michael 
Mann, wyk. Tom Cruise, 
Jamie Foxx, Jada Pinkett 
Smith, Mark Ruff alo, 
Peter Berg

22:30 Szczęki II 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1978, 
reż. Jeannot Szwarc, 
wyk. Roy Scheider, 
Lorraine Gary, Murray 
Hamilton, Joseph 
Mascolo, Collin Wilcox

01:00 Sposób 
na morderstwo 
- serial, USA

02:00 Moc Magii 
04:10 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Dragons Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

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 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Maria z przedmieścia
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Legion - fi lm akcji/
fantasy, USA, 2009

23:20 Gatunek 2 
 Pierwsza wyprawa 

na Marsa powraca na 
Ziemię. Kosmonauta 
Patrick Ross zaczyna 
zauważać u siebie dziwne 
zmiany. Wkrótce okazuje 
się, że w jego organizmie 
rozwija się obca forma 
życia, a on sam jest szale-
nie niebezpieczny. Kiedy 
nie udaje się go schwytać, 
naukowcy postanawiają 
stworzyć z DNA Sil istotę, 
która doprowadzi ich do 
Patricka.

01:05 STOP Drogówka
- magazyn

02:10 Polityka na ostro
03:00 Interwencja
03:25 Magazyn Atleci
03:55 Trans World Sport
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06:35 Wieczna miłość - serial
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 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
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 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Zakochaj się w Polsce 
16:05 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP

18:30 Korona królów 
- telenowela historyczna 
prod. TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki test
22:25 Na własne oczy - fi lm 

dokumentalny, prod. 
Francja, 2017

23:35 Bez tożsamości - serial
00:25 Wojsko - polskie.pl 
00:50 Więzień Brubaker

- dramat, prod. USA
03:10 W poszukiwaniu Boga 

z Morganem Freema-
nem - Stworzenie - serial

04:05 Notacje

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość - serial TVP
07:00 Nekropolia żydowska 

- cmentarz w Warszawie
07:20 Na sygnale - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
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
14:10 Postaw na milion 
15:05 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet 
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 Na dobre i na złe 
- serial TVP

21:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks
- Wesele w Sorrento 
- komedia romantyczna, 
prod. Dania, Francja, 
Szwecja, Niemcy, Włochy, 
2012, reż. Susanne Bier

00:40 O mnie się nie martw 
- serial komediowy 
prod. TVP

01:35 Defekt 
- serial sensacyjny TVP

02:45 Świat bez tajemnic 
- Sieć nienawiści

03:45 Codzienna 2 m. 3 
- serial komediowy TVP

04:45 Zakończenie dnia

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 

- Zapiekane jajka 
z soczewica i pomidorami 

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
19:49 Raport smogowy
19:50 Uwaga! - magazyn

20:10 Doradca smaku 
- Polędwica wieprzowa 
w skorupce orzechowej 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy
21:30 Ameryka Express 
23:05 Poranek kojota 

- fi lm komedia, 
Polska, 2001, reż. Olaf 
Lubaszenko, wyk. Maciej 
Stuhr, Karolina Rosińska, 
Tadeusz Huk, Janusz Józe-
fowicz, Michał Milowicz

01:10 Oszuści 
- serial, USA

02:10 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

02:40 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 

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

20:40 Wilk z Wall Street
- dramat
USA, 2013, reż. Scorsese 
Martin, wyk. Bernthal Jon, 
Jonah Hill, Kyle Chandler

 Jordan Belfort pechowo 
zaczyna karierę w 
październiku 1987, kiedy 
akcje na Wall Street lecą 
w dół, a fi rmy maklerskie 
zwalniają ludzi. Po 
pewnym czasie na bezrob-
ociu w 1989 roku zakłada 
własną fi rmę Stratton 
Oakmont.

00:15 Godziny - wyścig 
z czasem
- thriller

02:35 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:15 Studio Kultura
08:35 Kareta - fi lm TVP, 

reż. Zdzisław Leśniak, 
wyk. Zdzisław Leśniak

09:20 Constans - dramat, reż. 
Krzysztof Zanussi, wyk. 
Tadeusz Bradecki, Zofi a 
Mrozowska, Małgorzata 
Zajączkowska, Cezary 
Morawski, Witold Pyrkosz, 
Ewa Lejczak

11:00 Polskie drogi - Bez 
przydziału - serial TVP

12:35 Studio Kultura 
12:50 Wielki Tydzień - dramat, 

reż. Andrzej Wajda
14:35 Irytujące buczenie 

lodówki - fi lm dokumen-
talny, reż. Łukasz Barczyk

14:50 Taśmy Kultury 
15:30 Legendy Rocka - Meat 

Loaf - cykl dokumentalny
16:25 Dziewczyna i gołębie

17:25 Prawie jak matka 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Brazylia, 2015, 
reż. Anna Muylaert

19:25 Dezerterzy 
- rozmowa

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Filmowa Polska

- Pianista 
- dramat, prod. Polska, 
Wielka Brytania, Francja, 
2002

22:55 Pegaz
23:40 Ziemia, planeta ludzi 

- Vincent van Gogh 
- Malowane słowami 
- fi lm biografi czny

00:45 Lekkie obyczaje 
- Cztery wesela i pogrzeb

02:50 Informacje kulturalne 
03:15 Kino nocne - Spadek 

- fi lm obyczajowy

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne.

09:00 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

20:00 Snajper: Duch 
wojownika 
- fi lm akcji

22:00 Podniebny łowca 
00:20 Wikingowie 

- fabularny
01:15 Flash 
02:10 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

02:45 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:25 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy
prod. Polska

04:10 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!
- program rozrywkowy

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House 
- serial, USA

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House 
- serial, USA

16:50 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda

20:00 Niepokój 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2007, 
reż. D.J. Caruso, 
wyk. Shia LaBeouf, Sarah 
Roemer, Carrie-Anne 
Moss, David Morse, Aaron 
Yoo, Matt Craven

 Nastoletni Kale, skazany 
na areszt domowy, 
zaczyna podglądać swoich 
sąsiadów. Stwierdza, 
że obok niego mieszka 
morderca.

22:15 Nibymonogamiczni 
23:55 Zakładnik 

- fi lm sensacyjny, USA, 
2004, reż. Michael Mann, 
wyk. Tom Cruise, Jamie 
Foxx, Jada Pinkett Smith, 
Mark Ruff alo, Peter Berg

02:30 Moc Magii

06:00 Dragons’ Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

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 

- serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
17:00 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 OKO za OKO

22:00 Gatunek 
- fi lm sci-fi 

 USA, 1995, reż. Donaldson 
Roger, wyk. Alfred Molina, 
Ben Kingsley, Forest 
Whitaker, Henstridge 
Natasha, Henstridge 
Natasha, Kingsley Ben, 
Madsen Michael, Madsen 
Michael, Molina Alfred, 
Whitaker Forest

 Inwazja obcych zaczyna 
się pojawieniem pieknej 
Sil, łączącej w wyniku 
eksperymentów tajnego 
laboratorium elementy 
ludzkiego DNA i poza-
ziemskiej materii, co 
tworzy z niej niepokonaną 
morderczynię. 

00:20 Trampolina
01:20 Tuż przed tragedią

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELETURNIEJ MUZYCZNY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY DRAMAT

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

czwartek 22 listopada

05:00 Telezakupy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:30 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 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 
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce 

- Dzikie Wyspy Galapagos
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress

17:30 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:45 The Wall. Wygraj 

marzenia 
23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Tanie Dranie

05:20 Koło fortuny 
05:55 Na dobre i na złe 

- serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Postaw na milion 
15:05 Na dobre i na złe
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami 
19:35 Barwy szczęścia - serial

20:45 Doktor Foster 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2016

21:50 Marley i ja
- komedia, prod. USA, 
2008, reż. David Frankel

23:55 Na sygnale 
- serial fabularyzowany 
prod. TVP

00:30 Wesele w Sorrento 
- komedia romantyczna

02:35 Rani - Bękartka 
- serial kostiumowy, 
prod. Francja, 2011, 
reż. Arnaud Selignac, 
wyk. Pascal Demolon, 
Rémi Bichet, Jean-Hugues 
Anglade, Mylène 
Jampanoï

03:40 Art Noc - Kobieta nie-
jedno ma imię koncert

04:25 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
- Polędwica wieprzowa 

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
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:30 Jeszcze raz 
- fi lm komedia, Polska, 
2008, reż. Mariusz Malec, 
wyk. Danuta Stenka, 
Jan Frycz, Przemysław 
Cypryański, Anna 
Antonowicz, Lech 
Mackiewicz

00:25 Pod powierzchnią 
- serial, Polska

01:30 Kobieta na krańcu 
świata 

02:05 Uwaga! 
- magazyn

02:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
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
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Przyjaciółki

22:10 Godziny - wyścig 
z czasem 
- thriller, USA, 2013, 
reż. Eric Heisserer, wyk. 
Genesis Rodriguez, Nancy 
Nave, Paul Walker, Safran 
Natalia, Shane Jacobsen, 
TJ Hassan, Yohance Myles 

 Nowy Orlean. Nolan Hayes 
dowiaduje się, że jego 
ciężarna żona, Abigail, 
trafi ła do szpitala. W 
wyniku przedwczesnego 
porodu na świat przycho-
dzi dziewczynka, która 
zostaje podłączona do 
respiratora. Niestety, nie 
udaje się uratować matki.

00:15 Chirurdzy
02:15 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:40 Wydarzenie aktualne
08:00 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny
08:15 Studio Kultura 

- rozmowy
08:30 Świteź - fi lm animowany, 

reż. Kamil Polak
08:55 Prawie jak matka 

- fi lm obyczajowy, prod. 
Brazylia, 2015, reż. Anna 
Muylaert, wyk. Regina 
Case, Camila Mardila, 
Michel Joelsas, Karine 
Teles

11:00 Polskie drogi 
- Do broni - serial TVP

12:30 Studio Kultura 
- rozmowy

12:50 Ceremonia pogrzebowa 
- fi lm obyczajowy, reż. 
Jacek Bromski

14:25 Którędy po sztukę 
14:40 Taśmy Kultury 
15:20 Pół serio - komedia, 

reż. Tomasz Konecki

16:55 Słoneczny zegar 
- dramat

19:00 Pegaz
19:40 Teraz animacje!
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Wstęp do fi lmu 
- Ścieżki chwały

20:25 Czwartkowy klub 
fi lmowy 
- Ścieżki chwały
- dramat, prod. USA, 1957

22:00 Pojedynki stulecia
22:40 Portrety 
00:05 Scena Klasyczna 
00:55 Filmowa Polska 

- Pianista - dramat
03:25 Informacje 

kulturalne 
03:45 Kino nocne 

- Bandyta 
- dramat, prod. Polska

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: Los Ange-
les - fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw  - serial

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny
Każdy kolejny odcinek 
to odrębna tematyka. W 
każdym z nich nie brakuje 
“zabójczej prędkości”, 
efektów specjalnych, 
napięcia, niebezpiecznych 
pościgów i komizmu, 
przedstawianego przez 
bohaterów.

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Idealny facet 
22:05 Prawo ciążenia

Thea obawiając się 
zwolnienia postanawia 
udawać, że jest w ciąży. 

23:55 Kelnerzy 2 
Akcja kontynuacji 
rozgrywa się w dwa 
lata po wydarzeniach 
przedstawionych w części 
pierwszej. Zobaczymy 
wiele znajomych twarzy 
i pytanie co dalej robić 
w życiu.

01:35 Następny proszę!
02:30 Kuchnia na Maksa 
03:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:25 Menu na miarę

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House - serial, USA
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 Dr House 
- serial, USA

16:50 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Błękitna fala II 
- fi lm obyczajowy, USA, 
RPA, 2011, reż. Mike Elli-
ott, wyk. Sascha Jackson, 
Elizabeth Matis, Ben 
Milliken, Sharni Vinson, 
Chris Fisher

22:20 Porwani - serial
23:20 Półsłodki ciężar 

- fi lm komedia, 
USA, 2014, reż. Gillian 
Robespierre, wyk. Jenny 
Slate, Paul Briganti, 
Gaby Hoff mann, 
Stephen Singer, 
Richard Kind

01:00 Moc Magii 
03:10 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy
prod. Polska

04:10 Druga strona medalu
- talk show

06:00 Dragons’ Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

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 

- serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
17:00 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 OKO za OKO

22:00 Rob Roy 
- dramat, USA, 1995, 
reż. Caton - Jones Michael, 
wyk. Brian Cox, Eric Stolz, 
Hurt John, Jessica Lange, 
Liam Neeson, Neeson 
Liam, Roth Tim

 Adaptacja powieści Wal-
tera Scotta. Rob Roy był 
szkockim odpowiednikiem 
Robin Hooda. Ciężko 
pracujący rzemieślnik, 
stracił rodzinę i dom 
po wizycie okrutnego 
lorda. Na czele gromady 
podobnych sobie wyjętych 
spod prawa, Rob Roy staje 
się przywódcą buntu.

00:55 Trampolina
01:55 Tuż przed tragedią
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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16.11

17.11

18.11

19.11

20.11

21.11

22.11

Edmunda, Marka
Dzień Tolerancji

Salomei, Grzegorza, Hugo
Dzień Studenta

Romana, Tomasza
Europejski Dzień Wiedzy 
o Antybiotykach

Seweryna, Elżbiety
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania 
Przemocy Wobec Dzieci

Rafała, Feliksa
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Konrada, Janusza, Rufusa
Dzień Pracownika Socjalnego

Cecylii, Marka
Dzień Kredki

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 JUBILEUSZOWY 
KONCERT MIEJSKIEJ 
ORKIESTRY DĘTEJ
Żarski Dom Kultury zaprasza na koncert 
galowy „Jeszcze tylko muzyka” z oka-
zji jubileuszu 25 lat Miejskiej Orkiestry 
Dętej Żarskiego Domu Kultury. Koncert 
zaplanowany jest w dniu 18 listopada 
o godz. 16.30 w Sali Widowiskowej ŻDK 
„Luna”, ul. Okrzei 35. Wstęp wolny. Ser-
decznie zapraszamy.

ZIELONA GÓRA/OCHLA 
GINĄCE ZAWODY NA 
FOTOGRAFIACH
W niedzielę, 18 listopada o godzinie 
14:00 Muzeum Etnograficzne w Zielo-
nej Górze - Ochli zaprasza na otwarcie 
wystawy fotograficznej pt. „Mistrzowie 
ginących zawodów przed obiektywem”. 
Na wystawie pokazane zostaną prace 
Artura Januarego Gintowta prezentują-
ce twórców i rzemieślników z Zielonej 
Góry i okolic oraz fotografie Tomasza 
Dominiaka wykonywane podczas „Giną-
cych Zawodów i Umiejętności” – organi-
zowanych rokrocznie w zielonogórskim 
skansenie. Na ekspozycji będzie moż-
na obejrzeć także oryginalne sprzęty 
z ciemni fotograficznej Tomasza Domi-
niaka, używane w latach 70-tych oraz 

specjalny skrzynkowy aparat minutowy 
skonstruowany przez Artura J. Gintowta. 
Wernisaż uświetni prezentacja multi-
medialna, antropologa kultury, Marze-
ny Górskiej „Ile tradycji przekazujemy 
w tradycji?” Wystawa będzie czynna do 
31 stycznia 2019 r. 

REGION WYJAZD NA 
ŁUŻYCKI JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY
Oddział PTTK Powiatu Żarskiego Koło 
Turystyki Aktywnej PTTK „RYŚ” zaprasza 
w sobotę, 8 grudnia 2018 r. do Cottbus 
i Döbern na Łużycki Jarmark Bożonaro-
dzeniowy.
Dzięki świątecznemu oświetleniu oraz 
licznym straganom starówka miasta 
zamienia się w bajkowe przedświątecz-
ne miasteczko. Jarmarki Bożonarodze-
niowe w Cottbus to kwintesencja magii 
świąt, która rozpościera się od wieży 
Spremberger Turm aż do zabytkowego 
rynku i studni miejskiej. Tradycyjne her-
renhuckie gwiazdy sprawiają, że świat 
wygląda, jakby był zanurzony w ro-
mantycznym czerwono-białym morzu 
gwiazd. Świątecznego blasku dodaje 
stojąca na rynku olbrzymia choinka. Na 
samym środku stoi duża rozświetlona pi-
ramida bożonarodzeniowa. Fantastycz-

ny widok na świąteczne miasto rozciąga 
się z diabelskiego młyna. 
Wyjazd: 8.12.2018 r. o godz. 9:00 – wyjazd 
z Żar autokarem (PTTK - pl. St. Wyszyń-
skiego), Powrót: 8.12.2018 r. ok. godz. 
19:00, Program:zwiedzanie Cristaliki 
w Döbern i ZOO w Cottbus, udział w Jar-
marku Bożonarodzeniowym w Cottbus 
Koszt uczestnictwa: członkowie PTTK - 
60 zł; niezrzeszeni -70 zł + ( bilety wstę-
pu ok. 6 euro). Świadczenia organizato-
ra: przejazd autokarem na trasie Żary 
- Cottbus – Żary, ubezpieczenie NNW 
oraz opieka pilota i przewodnika
Impreza odbędzie się niezależnie od wa-
runków pogodowych a jej program może 
ulec zmianie z przyczyn niezależnych 
od organizatora. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody wyrządzo-
ne przez uczestników sobie wzajemnie 
jak też osobom trzecim. 
Szczegółowe informacje na stronie in-
ternetowej oddziału: www.zary.pttk.pl
Zgłoszenia uczestników i przyjmowanie 
wpłat: do dnia 30.11.2018 r. godz. 15.00.
przyjmuje: Biuro Oddziału PTTK w Ża-
rach pl. St. Wyszyńskiego 11 (tel. 606-
831-632) we wtorki i czwartki w godz. 
12-14. 
Ilość miejsc ograniczona. O uczestnic-
twie decyduje kolejność wpłat. 

ŻAGAŃ W Święto Niepod-
ległości w kościele Garnizo-
nowym miało miejsce wyjąt-
kowe widowisko artystyczne. 
Rozpoczęło się ono uroczystą 
zmianą warty przy replice Gro-
bu Żołnierza Polskiego wybu-
dowaną na obchody 100.rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.Wartę wystawił 
11. Batalion Remontowy.Wi-
dowisko „Dla Ciebie Polsko-
-Pamiętamy „ zostało przygo-
towane przez Klub Wojskowy 
11 Dywizji Kawalerii Pancer-
nej. Młodzi artyści i soliści za-
prezentowali widzom najważ-
niejsze wydarzenia polskiej hi-
storii. Na zakończenie wszyscy 
zebrani mogli podziwiać pokaz 
sztucznych ogni i posilić się 
żołnierska grochówką.  JM

Dla Ciebie Polsko - Pamiętamy

fot.Jan Mazur

fot.Jan Mazur
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KRZYŻÓWKA

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

FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA. ZBRODNIE 
GRINDELWALDA (3D dubbing)
OD 16.11 DO 19.11 ORAZ 21.11 I 22.11– GODZ. 16:00 I 18:00; 20.11 – GODZ. 
14:30 I 16:45
BOHEMIAN RHAPSODY
OD 16.11 DO 22.11– GODZ. 20:45
WIEŚ PŁYWAJĄCYCH KRÓW (dokumentalny)
20.11 – GODZ. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
SAMOBÓJCA
OD 16.11 DO 18.11 – GODZ. 19:00
SZKLANA MENAŻERIA
17.11 I 18.11 – GODZ. 16:00
W KOPALNI U KRASNOLUDKÓW (dla dzieci)
18.11 – GODZ. 12:00; OD 20.11 DO 22.11 – GODZ. 10:00
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