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Prawdziwi mistrzowie się 
nie rodzą, powstają z cze-

goś, co mają w środku.

Andrzej Tomiałowicz
Trener Oyama Karate z Lubska
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ŻAGAŃ Amerykańscy 
wojskowi mieli 
przeprowadzić 
strzelanie na 
żagańskim  
poligonie. Nic  
jednak z tego nie 
wyszło. Wszystkiemu 
winne okazały się 
grzyby.

W gotowości stały już czołgi 
Abrams, ale żołnierze prze-
czesujący lornetkami teren 
poligonu, dostrzegli na nim 

cywilów, którzy nie powinni się 
tam znajdować. Okazało się, 
że na teren poligonu wkroczyli 
amatorzy zbierania grzybów.

Cóż było robić, grzybia-
rze to żaden poważny prze-
ciwnik, więc ćwiczenia trzeba 
było przełożyć na następny 
dzień. Powodem miała być także 
utrudniająca widoczność mgła, 
o nieszczęście nie było trudno, 
więc dowódca podjął jedyną 
możliwą w tym momencie de-
cyzję.

Chociaż cała sprawa wy-
wołuje uśmiech, to niestety, ale 
szlabany i tablice ostrzegawcze 

nie są żadną przeszkodą dla 
grzybiarzy. Wszyscy miłośni-
cy zbierania grzybów muszą 
jednak liczyć się z konsekwen-
cjami. Żandarmeria Wojskowa 
informuje, że kwestię wejścia 
na poligon reguluje ustawa 
o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej. W art. 79 
ustawy można przeczytać, że 
„Kto narusza zakaz wstępu na 
teren zajęty na zakwaterowanie 
Sił Zbrojnych lub na teren ob-
jęty strefą niebezpieczeństwa, 
podlega karze grzywny.”

Paweł Skrzypczyński

Grzybiarze zatrzymali 
amerykańskie wojsko

Trzeba się przygotować na kolejne ćwiczenia fot. Halina Gola
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Przez tydzień 
mieszkańcy 
gminy nie mogli 
korzystać z wody 
pitnej. Po tym 
jak w wodociągu 
stwierdzona 
została obecność 
bakterii grupy 
coli, Państwowy 
Powiatowy 
Inspektor 
Sanitarny 
w Żarach wydał 
decyzję o zakazie 
spożycia wody.
Badania laboratoryjne prób-
ki wody pobranej w dniu 3 
października z wodociągu 
publicznego w Lipinkach 
Łużyckich wykazały, że 
jakość wody nie odpowia-
da wymaganiom rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. Nie można było 
wody spożywać, ani uży-
wać do higieny osobistej. 
Woda nadawała się jedynie 
do spłukiwania toalet. Nie 
stwierdzono obecności bak-
terii na stacji ujęcia wody, 
a jedynie w sieci wodocią-
gowej. 

Dopiero w czwartek, 
12 października zakaz moż-
na było odwołać. Pobrane 

kilka dni wcześniej próbki 
nie wykazały już skażenia. 
Wodę można już pić, co 
potwierdził w komunikacie 
Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny.

Urząd gminy został 
postawiony na nogi. Wójt 
Michał Morżak zapewnia, 
że cały czas, zgodnie z przy-
jętym harmonogramem, 
po gminie krążyły dwa 
beczkowozy. Trzeba było 
zapewnić bezpieczeństwo 
dzieciom i młodzieży. Cały 
czas funkcjonowały stołów-
ki w przedszkolu i szkole. 
W kuchni używana była je-
dynie zakupiona woda w po-
jemnika pięciolitrowych. 

Używane były jednorazowe 
talerze i sztućce. 

Na brak wody nałoży-
ły się problemy powstałe po 
przejściu orkanu Ksawery. 
Strażacy z miejscowej OSP 
mieli ręce pełne roboty - 
musieli usuwać wiatroło-
my, udrożniać drogi. Wójt 
podkreśla ich zaangażowa-
nie, chwali też współpracę 
z energetykami.

- Cieszę się, że miesz-
kańcy przyjęli całą sytuację 
ze zrozumieniem. Za po-
wstałe niedogodności należą 
się wszystkim przeprosiny 
- mówi wójt.

Wójt zapewnia, że 
w urzędzie robią wszystko, 

żeby sytuacja się nie powtó-
rzyła. Przy stacjach i pom-
pach intensywnie pracują 
konserwatorzy. 

Z  tego  zdarzen ia 
w gminie wyciągają wnio-
ski. Sytuacja kryzysowa 
sprawiła, że trzeba dobrze 
opracować sposób szybkie-
go i skutecznego komuniko-
wania się z mieszkańcami. 
Wójt zapewnia, że wsłuchu-
je się we wszystkie głosy 
i opinie, co i jak należałoby 
zrobić, żeby w jakiejkol-
wiek sytuacji kryzysowej 
zminimalizować uciążli-
wości. 

Paweł Skrzypczyński

LIPINKI ŁUŻYCKIE Kryzysowy tydzień w gminie

Skażona woda

Wodę można już bezpiecznie pić fot. ARMG

Powalone drzewo

ŻARY Na żarskim cmentarzu komunalnym runęła cześć dużego drzewa. Na szczęście potężny konar nie wyrządził większych 
szkód i nie zdewastował nowych pomników, bo upadek zamortyzowały mniejsze gałęzie fot. Halina Gola

ŻARY Fundacja Pomocy Dzieciom 
„SI-gma” po raz czwarty zaprasza 
do udziału w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Dziecka 
Utraconego.
Uroczyste spotkanie, w którym mogą uczestniczyć wszyscy 
zainteresowani, zaplanowane jest w niedzielę, 15 października 
w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy pl. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego oraz na żarskim cmentarzu komunalnym. 
O godzinie 11:30 zostanie odprawiona Msza św. w intencji dzieci 
utraconych i ich rodzin. O godzinie 12:30 w sali przy kościele 
rozpocznie się spotkanie z poczęstunkiem dla wszystkich szuka-
jących wparcia i informacji, gdzie takie wsparcie można uzyskać. 
O godzinie 13:30 przy Pomniku Dziecka Utraconego na cmen-
tarzu komunalnym zaplanowana jest dalsza część spotkania. 
Tegoroczne obchody będą wyjątkowe, ponieważ pomnik, który 
dzięki staraniom Fundacji „SI-gma” oraz hojności mieszkańców 
i pomocy władz lokalnych stanął na żarskim cmentarzu, zostanie 
poświęcony. Na zakończenie do nieba zostaną wypuszczone 
balony z imionami utraconych dzieci. Organizatorzy z fundacji 
zapraszają wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu, 
nie tylko osoby wierzące, bez względu na wyznanie, ale także 
osoby niewierzące. Każdy może przyłączyć się do zaplanowa-
nych uroczystości w dowolnym momencie. PAS

Dzień Dziecka 
Utraconego

ŻARY Trwa akcja „Światełko 
Pamięci”. Zebrane w jej trakcie znicze 
i świece, zapłoną 1 listopada na 
polskich nekropoliach we Lwowie.
Szósta już edycja dorocznej akcji ma na celu utrwalenie 
pamięci o Zawsze Wiernym Mieście i naszych rodakach - 
Polakach, których duża część zginęła walcząc o polski Lwów. 
W tym roku po raz kolejny organizatorem jest Kresowe To-
warzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich 
oraz Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Płd.-Wsch. w Żarach.

Organizatorzy zachęcają, żeby akcją zainteresować 
swoich bliskich, rodzinę i przyjaciół. Zachęcają też nauczy-
cieli i dyrektorów, by to w swojej szkole wyszli z inicjatywą 
organizacji takiej zbiórki wśród dzieci i młodzieży.

Centralnym miejscem zbiórki zniczy jest Muzeum 
Kresowe przy ul. Bohaterów Getta 22 B, do którego znicze 
można przynosić w każdy piątek w godz. 13:00 -15:00, lub 
każdego innego dnia, po wcześniejszym kontakcie telefo-
nicznym tel. 660 255 053 lub 669 841 103. Można również 
przynosić znicze do gabinetów okulistycznych w 105 Kre-
sowym Szpitalu Wojskowym w godz. od 7:00 do 14:30. 
Akcja potrwa do środy, 25 października. PAS

Światełko pamięci

REGION Koło Żarskie Towarzystwa 
Pomocy Brata Alberta zaprasza na 
Dzień Otwarty Hospicjum św. Brata 
Alberta.
Wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w Dniu Ot-
wartym, który zaplanowany jest w niedzielę, 22 października, 
w godz. 13-17. 

Organizatorzy w programie zaplanowali prezentację 
działalności hospicjum i świetlicy „Albertynka”. Będzie można 
skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką, psychologiem, re-
habilitantem, kapelanem i koordynatorem wolontariatu. Każdy 
zainteresowany będzie mógł nabyć i zasadzić żonkilowe cebulki 
w ramach akcji „Pola nadziei” oraz włączyć się do akcji „Jak liść”.

Na zakończenie, o godz. 15:00, w kaplicy, zaplanowana 
jest Msza św. PAS

Niedziela dla 
hospicjum
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Wypadek, do 
którego doszło 
na terenie 
firmy Swiss 
Krono (dawniej 
Kronopol), był 
przerażający.
Do wypadku doszło na pół go-
dziny przed północą z soboty 
na niedzielę 8 października. 
Pracownik ochrony, 58-letni 
mężczyzna, mieszkaniec jed-
nej z podżarskich miejscowo-
ści, podczas patrolu prawdo-
podobnie pośliznął się, upadł 
na tory i stracił przytomność. 

Niestety, w tym czasie 
na bocznicy kolejowej trwały 
prace manewrowe. Przetacza-
ne były cysterny. Kierujący 
lokomotywą maszynista miał 
nie widzieć leżącego na torach 
ochroniarza. Lokomotywa 
najechała na leżącego, masa-
krując ciało. 

W poszukiwaniu 
przyczyny
Sprawę bada Prokuratura. Nie 
wiadomo jak doszło do tej tra-
gedii, czy przyczyną było np. 
zasłabnięcie, czy może tylko 
nieuwaga. Przyczyny na razie 
nie są znane. Prawdopodobnie 
nie ma świadków, którzy mo-
gliby potwierdzić, jak doszło 
do tragedii.

– W ustaleniu przyczyn 
wypadku ma pomóc sekcja 
zwłok – informuje Zbigniew 
Fąfera, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Zielonej Górze. 

Oprócz prokuratury 
przyczyny sprawdza także In-

spekcja Pracy. Andrzej Mach-
nowski z-ca Okręgowego 
Inspektora Pracy informuje, że 
na terenie zakładu czynności 
kontrolne prowadzi inspektor 
pracy.

Co ciekawe, 57-letni 
maszynista, uczestnik wypad-
ku, pojawił się w poniedziałek 
w szpitalu wojskowym, szu-
kając pomocy. Całe zdarze-
nie musiało odbić się bardzo 
negatywnie na jego psychice.

- Po zgłoszeniu się do 
szpitala pacjenta skonsulto-
wano i został natychmiast 
przyjęty do szpitala. Na jed-
nym z naszych oddziałów jest 
już pod opieką specjalistów 
- potwierdza informację Ju-
styna Wróbel-Gądek, rzecznik 
szpitala. 

Firma wyraża smutek
W firmie Swiss Krono nie 
chcą udzielać szczegółowych 
informacji na temat wypadku. 
Ograniczają się jedynie do 
podania ogólnych informa-
cji i krótkiego komunikatu. 
Zapewniają, że pracownik 
ochrony, zatrudniony w firmie 
Sekret miał doświadczenie na 
wykonywanym stanowisku, 
bo pracował od lipca 2016 
roku.- Ze względu na pro-
wadzone postępowanie oraz 
należny szacunek rodzinie 
zmarłego, nie udzielamy wię-
cej informacji na ten temat. 
Wyrażamy głęboki smutek 
z powodu tragicznego so-
botniego zdarzenia - kwituje 
Jarosław Masina, rzecznik 
prasowy firmy. 

Paweł Skrzypczyński

ŻARY Kolejna śmierć w fabryce

Makabryczny wypadek 
w Swiss Krono

W fabryce doszło już do kilku śmiertelnych wypadków fot. ARMG

Marzec 2016
Ginie 60-letni kierowca ciężarów-
ki, zmiażdżony 7 tonami płyty

Luty 2012
Ginie 57-letni mężczyzna, na 
którego podczas rozbiórki garażu, 
zawala się ściana

Maj 2011 
Ginie 48 - letni Bogdan S., który 
był zatrudniony jako konserwator. 
Pracownik spółki został wciąg-
nięty do maszyny przenoszącej 

drewno. Przed tragedią ją napra-
wiał. Po skończonym remoncie 
wrócił na miejsce pracy po narzę-
dzia. W tym czasie wyremontowa-
na maszyna została uruchomiona. 

Listopad 2009
Na miejscu zginął 50-letni męż-
czyzna, zatrudniony na stano-
wisku konserwatora, którego 
potrąciła 32-tonowa ładowarka.

Marzec 2009 
35-letni mężczyzna, który pra-

cował jako magazynier, został 
przejechany przez wózek widłowy 
prowadzony przez jego kolegę. 
Mężczyzna zginął na miejscu. 

Wrzesień 2003
Na miejscu ginie wciągnięty przez 
maszynę na hali produkcji MDF-u 
25-letni pracownik.

Sierpień 2003
Po wybuchu na terenie suszarni, 
tydzień później umiera 27-letni 
pracownik.

AUTOREKLAMA
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W roku 2002 wyróżniony 
tytułem Honorowego 
Obywatela zostaje działacz 
związkowy z okresu 
Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, pełniący 
także funkcję prezes 
spółdzielni mieszkaniowej. 
Tytuł otrzymuje też 
były burmistrz miasta. 
Jednocześnie jeden 
kandydat nie znajduje 
ostatecznie uznania 
w oczach członków 
Kapituły, drugi pozostaje 
w zawieszeniu, a trzeci - 
pomimo rekomendacji, nie 
otrzymuje tytułu.

Prestiżowy tytuł Honorowego Obywatela 
w 2001 r. otrzymali: Zdzisław Liziniewicz 
i Franciszek Wołowicz. 

Decyzje w sprawie nadania tytułów 
podjęli radni miejscy 7 lutego 2002 r. uchwałą 
nr XXXV/10/02. 

Kandydatury opiniowali członkowie 
Kapituły do oceny wniosków, którzy ze-
brali się na posiedzeniu 21 stycznia 2002 r. 
W zachowanej listy obecności, sporządzonej 
odręcznie na papierze w kratkę wynika, że 
obecni byli: Romuald Wiatrowski, Michał 
Wisz, Stanisław Tarnas i Jerzy Węgier. 

W protokole z posiedzenia czytamy, 
że „Kapituła rozpatrzyła wnioski złożone 

w 1998 i 1999 r., które nie zostały pozytyw-
nie zaakceptowane w roku 1999 i zgodnie 
z ustaleniami Kapituły nie zostały odrzuco-
ne, ale przekazane do rozpatrzenia w latach 
następnych. Wnioski te dotyczyły panów: 
Artura Jacewicza i Zdzisława Liziniewicza. 
W końcu roku 2001 i na początku br. wpłynęły 
wnioski dot. następujących mieszkańców Żar: 
Romana Krzywotulskiego, Zdzisława Dąbka, 
Franciszka Wołowicza. Łącznie zatem Kapi-
tuła rozpatrywała 5 wniosków.”

Prezes spółdzielni
W sprawie nadania tytułu Zdzisławowi Li-
ziniewiczowi do Rady Miejskiej wpłynęło, 
datowane na dzień 1 lipca 1999 r. pismo, 
sygnowane pieczęcią Spółdzielni Mieszka-
niowej, mieszczącej się przy ul. Henryka 
Wieniawskiego.

Z pisma dowiadujemy się, że wniosek 
o nadanie tytułu składają Rada Nadzorcza 
i Zarząd Spółdzielni. 

W uzasadnieniu czytamy, że Zdzisław 
Liziniewicz jest mieszkańcem Żar od 1957 
roku, a „zamieszkując w Żarach czynnie 
uczestniczył w życiu społeczno-gospodar-
czym miasta.” Kandydat w latach 60-tych był 
działaczem związków zawodowych i przez 
dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczą-
cego Związków Zawodowych w żarskich 
Zakładach Przemysłu Wełnianego. Od roku 
1960, czyli od momentu powstania Spółdzielni 
Mieszkaniowej był jej działaczem społecz-
nym, a od 1972 r. pełnił funkcję prezesa tejże 
spółdzielni.

Autorzy wniosku piszą, że „pod jego 
kierownictwem Spółdzielnia wybudowała 

2500 tys. mieszkań, zwiększając przez to 
rozwój miasta, wybudowała też Zakład 
Remontowo-Budowlany przy ul. Budowla-
nych 4.” Dalej czytamy, że „w okresie jego 
pracy i przy jego osobistym zaangażowaniu 
wybudowano również na osiedlu Moniuszki 
szkołę nr 1, a na osiedlu Męczenników Oświę-
cimskich przedszkole, które to obiekty służą 
społeczeństwu miasta Żary.”

Z wniosku dowiadujemy się także, że 
kandydat był także „działaczem spółdziel-
czym na szczeblu krajowym i wojewódzkim”. 
W Żarach przez kilka lat pełnił też funkcję 
wiceprezesa do spraw remontowo-inwesty-
cyjnych klubu sportowego „Promień” i w 
tym czasie „obiekt przeszedł remont płyty 
i hali sportowej, w pracach tych brał czynny 
udział.” Od 1998 r. kandydat pełnił funkcję 
radnego Rady Powiatu Żarskiego.

Na koniec czytamy, że autorzy wniosku 
uważają, iż „dotychczasowa działalność Pana 
Zdzisława Liziniewicza przyczyniła się do 
rozwoju miasta i stanowi podstawę do uznania 
go Honorowym Obywatelem”. Pod pismem 
widnieją dwa nieczytelne podpisy członków 
zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pięt-
naście podpisów członków Rady Nadzorczej. 
Podpisy złożyli: Józef Czudec, Jerzy Dubisz, 
Czesława Kurczab, Roman Dobrowolski, 
Weronika Drozdek, Józef Matuszewski, Adam 
Harasim, Bolesław Domagała, Wiesław Skar-
bek, Henryk Pacholski, Marek Szczepańczyk, 
Halina Tarka, Adam Bakalarski, Józef Sułkow-
ski i Jan Szymkowiak.

Były burmistrz i polityk
W sprawie nadania tytułu Franciszkowi Woło-

wiczowi do Kapituły wpłynęło pismo od Rady 
Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 
datowane na dzień 21 stycznia 2001 r. 

Z pisma dowiadujemy się, że urodzony 
w Nowej Soli, w 1953 r., Franciszek Wołowicz 
jest z wykształcenia magistrem socjologii, 
absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu. Do Żar przyjechał 
w 1981 r. po ukończeniu studiów i rozpoczął 
pracę w Żarskich Zakładach Przemysłu Ba-
wełnianego. Później - w latach 1987-91 był 
pracownikiem Żagańskich Zakładów Przemy-
słu Wełnianego w Żarach, a w latach 1991-93 
pracował w lubskiej „Luwenie”.

Autorzy wniosku piszą, że kandydat „w 
okresie pracy zawodowej dał się poznać jako 
działacz społeczny i związkowy.” 

Od lipca 1994 r. Wołowicz zostaje 
zastępcą burmistrza, a od stycznia 1997 
r. burmistrzem. W opinii autorów pisma: 
„Okres ten charakteryzował się wzmożonym 
rozwojem naszego miasta. Na wskutek umie-
jętnego kierowania pracą Zarządu Miasta, 
potrafił uzyskać akceptację do swoich celów 
i priorytetów w całej zróżnicowanej Radzie 
Miejskiej. Dzięki temu udało się uniknąć wielu 
konfliktów, które były tak charakterystyczne 
dla pracy wielu innych samorządów. Wytwo-
rzona atmosfera spowodowała, że w okre-
sie tym były przygotowane i realizowane 
wszystkie najważniejsze inwestycje miejskie: 
dokończono budowę miejskiej oczyszczalni 
ścieków, wybudowano wysypisko odpadów 
komunalnych, wybudowano nową stację 
uzdatniania wody, realizowano rozbudowę 
sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.”

Dzięki jego „osobistemu zaangażowa-

ŻARY Honorowi Obywatele. Czym zasłużyli się dla miasta?

Prezes spółdzielni, 
polityk i trzy wnioski

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

Zdzisław Liziniewicz fot. archiwum UM Żary Franciszek Wołowicz fot. archiwum UM Żary
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niu” zrealizowane zostały I i II etap obwodnicy 
miejskiej, a największą inwestycją miejską, 
„zrealizowaną w okresie sprawowania przez 
niego funkcji burmistrza” było wybudowanie 
krytej pływalni.

We wniosku czytamy też o zmodernizo-
waniu wielu ulic i chodników, wybudowaniu 
ścieżek rowerowych oraz modernizacji obiek-
tów oświatowych m.in. Szkoły Podstawowej 
nr 2 i Gimnazjum nr. 2. 

W 2001 r. Franciszek Wołowicz zostaje 
wybrany na posła. Autorzy piszą, że wyniki 
wyborów, które uzyskał na burmistrza i posła 
są „najlepszą rekomendacją (...) do tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta”. Na koniec 
czytamy, że Franciszek Wołowicz był „inicja-
torem i animatorem wielu imprez kulturalnych 
na terenie naszego miasta m.in. „Przystanku 
Woodstock””, a po „wyborze na funkcję Po-
sła Rzeczypospolitej Polskiej wspiera swoją 
działalnością wszelkie miejskie inicjatywy 
oraz dążenia władz samorządowych miasta 
mające na celu rozwiązywania żywotnych 
miejskich interesów.”

Pod wnioskiem podpisał się Roman 
Pogorzelec

Bibliotekarz i wydawca
W sprawie wyróżnienia tytułem Zdzisława 
Dąbka do Kapituły wpłynęło pismo datowane 
na 4 stycznia 2002 r., pod którym podpisali się 
trzej Honorowi Obywatele: Stanisław Tarnas, 
Janusz Werstler i Michał Wisz.

W piśmie czytamy, że Zdzisław Dąbek 
„w naszym mieście zamieszkuje od 1975 
r.” i jest emerytowanym kustoszem służby 
bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Żarach.

Dyrektorem MBP zostaje w 1975 r. i bi-
blioteka pod jego kierownictwem „spełniała 
w sposób zadowalający funkcję Książnicy 
Miejskiej - w przyszłych zaś latach stała się 
dobrym przykładem pracy instytucji kultu-
ralnej dla kolejnych dyrekcji tej placówki.” 
Zdzisław Dąbek przechodzi w 1997 roku na 
emeryturę i „podejmuje prekursorską w hi-
storii miasta inicjatywę uruchomienia Domu 
Wydawniczego „Soravia”, powołuje także 
w tym samym roku na bazie Domu Wydawni-
czego - pierwszy w historii miasta kwartalnik 
o nazwie „Kronika Ziemi Żarskiej””.

Jest także „prekursorem i jedynym 
edytorem bogatego źródła - dokumentującego 
polskie dzieje miasta Żary i Ziemi Żarskiej.” 
W dorobku pracy edytorskiej i redakcyjnej 
posiada kilkadziesiąt książek naukowych, 
popularnonaukowych i literackich. 

W protokole z posiedzenia Kapituły czy-
tamy, że członkowie Kapituły obok Zdzisława 
Liziniewicza i Franciszka Wołowicza „jedno-
głośnie rekomendują do zaakceptowania przez 
Radę Miejską Żary nadanie tytułu ...” także 
Zdzisławowi Dąbkowi.

Ostatecznie jednak tytuł nie został 
przyznany.

Dyrektor na następne lata
W sprawie nadania tytułu Romanowi Krzy-
wotulskiemu do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Jerzego Węgra wpłynęło pismo, 
datowane na 17 września 2001 r. O nadanie 
tytułu wnosili: „grupa Honorowych Obywa-
teli Gminy Miejskiej Żary, statutowe organy 
stowarzyszeń i organizacji społecznych dzia-
łających na podstawie wpisu do rejestru właś-
ciwych sądów oraz grupa mieszkańców Żar”.

Pod pismem podpisali się Honorowi 
Obywatele: Stanisław Tarnas, Piotr Hołub, 
Janusz Werstler, Romuald Wiatrowski, Leto-
sława Górska, Roman Bojanowski, Zdzisław 
Karmoliński, Jerzy Wiśniewski i Bogumił Naj-
nigier. Na dokumencie widnieją jeszcze trzy 
kolejne podpisy, ale nieczytelne. Pod pismem 
podpisał się także Piotr Jankowiak, przewod-
niczący zarządu Katolickiego Stowarzyszenia 

„Civitas Christiana” i Józef Tarniowy, prezes 
zarządu PTTK Oddziału Powiatu Żarskiego 
oraz grupa czternastu mieszkańców.

W kilkustronicowym piśmie czytamy, 
że Roman Józef Krzywotulski (...) urodził się 
w Żarach w dniu 16 marca 1953 r. w rodzinie 
Polaków z Bukowiny. Roman wrastał w mia-
sto Żary, chodząc do Szkoły Podstawowej 
nr 4 i 3, do Liceum Ogólnokształcącego im. 
B.Prusa w Żarach, gdzie zespół wspaniałych 
nauczycieli ukształtował Jego humanistyczną 
postawę.” Po ukończeniu filologii polskiej na 
Uniwersytecie we Wrocławiu wraca do miasta 
i i podejmuje pracę w Żarskim Domu Kul-
tury, najpierw na stanowisku instruktora ds. 
upowszechniania teatru i nauczyciela języka 
polskiego w Technikum Budowlanym i Szkole 
Podstawowej nr.3. Od 01 stycznia 1983 pełni 
funkcję dyrektora ŻDK. 

Dyrektor Roman Krzywotulski jest 
„inicjatorem i organizatorem dorocznych 
imprez o zasięgu wojewódzkim, krajowym 
i międzynarodowym” oraz „głównym ani-
matorem życia kulturalnego w Żarach, (...) 
Współuczestniczy w organizacji setek imprez 
kulturalnych organizacji społecznych i stowa-
rzyszeń.” 

Wnioskodawcy piszą o nagrodach, od-
znaczeniach, działalności teatru „Drewniana 
Kurtyna”, Salonie Wystaw Artystycznych 
i inwestycji w salę „Luna”.

Roman Krzywotulski ostatecznie tytułu 
nie otrzymał. W protokole z posiedzenia Kapi-
tuły czytamy, że „Kapituła nie rekomenduje do 
akceptacji Rady wniosku o nadanie ...”. Człon-
kowie Kapituły „w pełni podzielają przedsta-
wione przez autorów wniosku osiągnięcia (...) 
jednak zdaniem Kapituły opisana we wniosku 
działalność jest również współautoryzowana 
przez wielu innych animatorów z naszego 
miasta (...) większość przedstawionych prob-
lemów jest efektem działalności zawodowej p. 
Romana Krzywotulskiego (...) działalność pro-
mowana we wniosku powinna być skierowana 
do nagród specjalnych w dziedzinie kultury.”

Członkowie Kapituły uznali, że wniosek 
może być rozpatrywany „w latach następ-
nych”.

Ostatecznie odrzucony wniosek 
Kapituła na posiedzeniu 21 stycznia 2002 r. 
ostatecznie odrzuciła wniosek o nadanie tytułu 
Arturowi Jacewiczowi, wieloletniemu szefowi 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, ordynatorowi 
Oddziału Neurologii (o wniosku i kandydacie 
pisaliśmy szerzej w 38 numerze MG z dnia 
22 września 2017 r. przy okazji omówienia 
sylwetek Honorowych Obywateli z 1997 r.). 

Wniosek miał nie spełniać wyma-
ganych kryteriów, zgodnych z uchwałą nr 
XXXVI/18/93 Rady Miejskiej w Żarach z 26 
maja 1993 r. z późniejszymi zmianami, w spra-
wie zasad i trybu nadawania honorowego oby-
watelstwa gminy miejskiej Żary. Te kryteria to: 
promocja miasta, miastotwórcza działalność 
pozazawodowa i aktywność społeczna. W ska-
li punktacji od 1 do 5, kandydat otrzymał po 
jednym punkcie za każde kryterium.

Wniosek ma swoją kilkuletnią historię. 
O uhonorowanie Artura Jacewicza do Rady 
Miejskiej wnioskowali trzej członkowie Stron-
nictwa Demokratycznego, w piśmie z datą 27 
maja 1998 r. Na tym wówczas się skończyło. 
Ślad w dokumentach się urwał. 

W dokumentach magistratu trop po-
jawia się dopiero w protokole Kapituły 
z 1999 r. Członkowie Kapituły rozpatrywali 
sześć wniosków. Uznali, że tytuł w 1999 r. 
przyznany zostanie tylko trzem kandydatom, 
a pozostałe kandydatury będą rozpatrywane 
w kolejnym roku. Wśród uhonorowanych dr. 
Artur Jacewicz wówczas się nie znalazł - po-
dobnie jak blisko trzy lata później. 

Paweł Skrzypczyński

Wystawa 
w muzeum

Czekając na koniec

ŻARY Posuwają się prace przy remoncie ul. Moniuszki. To inwestycja Powiatu Żarskiego. Cięż-
ki sprzęt pojawił się już na skrzyżowaniu z ul. Henryka Wieniawskiego i Lotników, gdzie ma 
powstać rondo. Kierowcy, którzy przeżywają codziennie gehennę, związaną z pokonywaniem 
tej ulicy, mogą jedynie uzbroić się w cierpliwość. Podobnie jak i piesi, którzy muszą pokony-
wać zwały błota i przeskakiwać kałuże. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na 
przełom listopada i początek grudnia. fot. Halina Gola

ŻARY W Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w Żarach została otwarta wystawa pt: „Klub 
Garnizonowy i biblioteka wojskowa w Żarach”. Wystawa czynna będzie w godzinach otwarcia 
Muzeum do niedzieli, 29 października. Żarski Klub Garnizonowy powstał w 1957 roku i był 
centrum życia kulturalnego nie tylko środowisk wojskowych, ale także mieszkańców miasta, 
którzy nie byli związani bezpośrednio z mundurem. Bogato wyposażona biblioteka, wspania-
ła sala taneczna i zespoły muzyczne oraz liczne sekcje kierowane przez profesjonalną kadrę 
instruktorską przyciągały tłumy miłośników zainteresowanych kulturą. Klub uległ likwidacji 
wraz z całym żarskim Garnizonem w 2002 roku. fot. Halina Gola
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LUBSKO 
Policjanci pionu 
kryminalnego 
z Lubska 
zatrzymali 
48-latka, który 
podejrzany jest 
o posiadanie 
ponad 137 
gramów 
narkotyków.

Zatrzymany mężczyzna 
posiadał przy sobie sześć 
woreczków, w których znaj-
dował się biały proszek oraz 
jeden woreczek z brązową 
substancją. Wstępne badania 
testerem narkotykowym 
wykazały, że biały proszek 
to amfetamina, brązowy na-
tomiast to heroina. Łącznie 
do dalszych badań labora-
toryjnych zabezpieczono 

ponad 137 gramów narko-
tyków. Z tej ilości można 
by było przygotować ponad 
tysiąc porcji. Mężczyzna 
został zatrzymany. Proku-
rator przedstawił mu zarzuty 
posiadania znacznej ilości 
narkotyków oraz handlu 
amfetaminą i heroiną. Jak 
wstępnie ustalono z tego 
procederu mógł zyskać co 
najmniej 15 tys. złotych. 

-  S ą d  R e j o n o w y 
w Żarach przychylił się do 
wniosku żarskiej prokura-
tury i aresztował mężczyznę 
na trzy miesiące. Sprawa 
ma charakter rozwojowy. 
Zgodnie z ustawą o prze-
ciwdziałaniu narkomanii, 
za posiadanie znacznej ilo-
ści narkotyków grozi do 
dziesięciu lat pozbawienia 
wolności - informuje Aneta 
Berestecka, oficer prasowy 
KPP w Żarach. PAS

Zatrzymanie podejrzanego 
o handel narkotykami

Zwalczanie nielegalnego procederu handlu narkotykami, to jedno z priorytetowych zadań funkcjonariuszy żarskiej Policji. 
Często są to działania długofalowe, ale przynoszące wymierne korzyści fot. KPP Żary

Dwie obywatelki 
Niemiec, starsze 
kobiety, które 
wybrały się na 
spacer z psami do 
przygranicznych 
Zasiek, zgubiły 
drogę powrotną. 
Alarm podniosły 
niemieckie, a na 
nogi zostały 
postawione 
polskie służby.
Zgłoszenie o zagubieniu się 
kobiet w lesie otrzymał we 
wtorek, 10 października wie-
czorem, dyżurny Komisariatu 
Policji w Lubsku. 

Z informacji wynikało, 
że dwie obywatelki Niemiec 
przyjechały do przygranicznej 
miejscowości Zasieki. Tam 
zaparkowały pojazd i udały 

się na spacer z psami do lasu. 
Kobiety nie mogły jednak od-
naleźć drogi powrotnej. Błą-
dziły po lesie przez około dwie 
godziny. W końcu zmęczone 
i przerażone powiadomiły 
niemiecką Policję. Poprzez 
Polsko-Niemieckie Centrum 
Współpracy Służb Granicz-
nych, Policyjnych i Celnych 
w Świecku policjanci niemiec-
cy zawiadomili o zdarzeniu 
polskich funkcjonariuszy. 
Kobiety informując o swojej 
sytuacji, podały swoje poło-
żenie. Skąd wiedziały gdzie 
są? Odczytały to z oznaczenia 
cyfrowego znajdującego się na 
kamieniu. Dyżurny Komisa-
riatu Policji w Lubsku, który 
przyjął zgłoszenie skontakto-
wał się natychmiast z dzielni-
cowym, który znał dobrze ten 
teren. Asp. szt. Mariusz Żu-
kowski chociaż przebywał na 
urlopie, to nie zastanawiał się 

ani chwili i przystąpił natych-
miast do działania. Wiedział, 
że nie można było zwlekać, 
bo było już ciemno. Wspól-
nie z leśniczym Dariuszem 
Pawelcem ustalili położenie, 
w jakim mogą znajdować się 
kobiety i razem udali się na 
poszukiwanie.

W tym samym czasie 
dyżurny lubskiego komisa-
riatu ponownie skontaktował 
się z Centrum w Świecku 
przekazał informację, aby 
zagubione nie oddalały się 
i czekały w tym samym punk-
cie na pomoc. W niecałe pół 
godziny policjant i leśniczy 
odnaleźli zziębnięte kobiety 
i odwieźli je do miejsco-
wości Zasieki. Stąd swoim 
samochodem całe i zdrowe, 
a przede wszystkim bardzo 
szczęśliwe i wdzięczne za 
pomoc, mogły powrócić do 
domu. PAS

POWIAT ŻARSKI Wspólna akcja policjanta i leśniczego

Zagubione w lesie 
dwie Niemki

Asp. szt. Mariusz Żukowski pomimo urlopu natychmiast przystąpił do ratowania zagubionych 
w lesie kobiet fot. KPP Żary
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W ukrytym 
pomieszczeniu 
w powiecie 
żagańskim rosło 
aż 350 krzewów 
marihuany. 
Wejście do 
pomieszczenia 
możliwe było 
przez szafę. 
Do sprawy, we 
współpracy 
z lubuskimi 
antyterrorystami, 
zatrzymano 
cztery osoby. 
Wszyscy 
usłyszeli już 
zarzuty i są 
w areszcie.
Do informacji o plantacji 
policjanci z Gorzowa do-
tarli pod koniec sierpnia. 
Funkcjonariusze na co dzień 
zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotyko-
wej musieli potwierdzić 
prawdziwość tej wiadomo-

ści. To wymagało czasu. 
Po kilku dniach pracy kry-
minalni mieli już pewność, 
że w jednej z miejscowości 
w powiecie żagańskim są 
uprawiane rośliny, z których 
otrzymywane są narkotyki. 
Funkcjonariusze musieli 

skrupulatnie zaplanować 
akcję.

Akcja była realizowa-
na przez lubuskich antyter-
rorystów, ponieważ istniało 
podejrzenie, że osoba pil-
nująca plantacji jest bardzo 
niebezpieczna. Pierwsze 

zatrzymania miały miejsce 
już 12 września rano. Anty-
terroryści używając drabiny 
dostali się na pierwsze piętro 
budynku, gdzie zatrzymali 
35-latka i 20-letnią kobietę. 
Na tym samym piętrze funk-
cjonariusze odkryli planta-

cję konopi. Była ona umiej-
scowiona w pomieszczeniu 
bez okien, a wejście do niej 
możliwe było jedynie przez 
szafę. Policjanci zabezpie-
czyli wówczas niemal 350 
krzaków konopi indyjskich. 
W innym pomieszczeniu 

odnaleźli agregat prądo-
twórczy o wartości kilku-
dziesięciu tysięcy złotych.

Zatrzymanie w pod-
żagańskiej miejscowości 
dwóch osób było dopie-
ro początkiem sprawy. 
W pierwszych dniach paź-
dziernika gorzowscy poli-
cjanci wspólnie z antyterro-
rystami zatrzymali w Nowej 
Soli kolejne dwie osoby. 
Pierwszym był 32-latek, 
który został zaskoczony 
w miejscu zamieszkania. 
Kolejnym zatrzymanym 
mężczyzną, który poma-
gał w narkobiznesie, był 
38-latek.

Wszystkie dotychczas 
zatrzymane osoby odpowie-
dzą za uprawianie wspólnie 
i w porozumieniu znacznej 
ilości konopi indyjskich. 
Zatrzymanym grozi nawet 
osiem lat pozbawienia wol-
ności. Decyzją sądu osoby te 
zostały tymczasowo areszto-
wane – 20-latka i 38-latek 
na dwa miesiące, natomiast 
35-latek i 32-latek na trzy 
miesiące. Sprawa jest roz-
wojowa. MK

POWIAT ŻAGAŃSKI Akcja została skrupulatnie zaplanowana

Antyterroryści 
rozbijają gang

Akcja była bardzo niebezpieczna, stąd udział grupy antyterrorystycznej fot. policja Gorzów Wlkp.

POWIAT ŻARSKI 
Żarscy policjanci 
kolejny raz 
zabezpieczyli 
podrabianą 
odzież.

Na bazarze w Łęknicy 
funkcjonariusze ujawnili 
i zabezpieczyli blisko 200 
sztuk odzieży na, której 
umieszczone były bezpraw-
nie loga znanych marek. 
Towar do sprzedaży ofero-
wał 21-letni mieszkaniec 
żarskiego powiatu. Męż-
czyzna sprzedawał kurtki, 
bluzy i koszulki na dwóch 
stoiskach. Sprzedawane 
rzeczy oferował po bardzo 
niskich cenach. Policjanci 
zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej 

zabezpieczyli trefną odzież. 
Została wycofana z obro-
tu i nie trafi już na rynek. 
Wartość oryginalnych od-
powiedników tych rzeczy, 
to łącznie ponad 40 tys. 
złotych. Mężczyzna został 
ukarany mandatem za brak 
zezwolenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 
Za przestępstwo gospodar-
cze tego typu grozi grzywna, 
kara ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności 
do lat dwóch.

- To nie pierwsza 
w tym roku akcja żarskich 
stróżów prawa. Policjanci 
podrabianą odzież zabez-
pieczyli także w kwietniu, 
maju i wrześniu - informuje 
podkom. Aneta Berestecka, 
oficer prasowy KPP w Ża-
rach. PAS

Podrabiane ciuchy za kilkadziesiąt tysięcy

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żarach przeprowadzili skuteczną akcję 
fot. KPP Żary

Zgodnie z Ustawą Prawo Włas-
ności Przemysłowej: 
Art. 305.
Kto, w celu wprowadzenia do 
obrotu, oznacza towar podro-
bionym znakiem towarowym, 
zarejestrowanym znakiem to-
warowym, którego nie ma pra-
wa używać lub dokonuje obrotu 
towarami oznaczonymi takimi 
znakami, podlega grzywnie , 
karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do 
lat 2.

Jeżeli sprawca uczynił so-
bie z popełnienia przestępstwa 
określonego w ust.1 stałe źród-
ło dochodu albo dopuszcza się 
tego przestępstwa w stosunku 
do towaru o znacznej wartości, 
podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 5.
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W podżarskim 
Łazie uroczyście 
odsłonięto tablicę 
upamiętniającą 
przedwojennych 
i powojennych 
mieszkańców.
Przed wojną postawiono w tym 
miejscu pomnik, upamiętniający 
ówczesnych mieszkańców wsi 
poległych na frontach I wojny 
światowej. Do pomnika, posta-
wionego na pagórku prowadziły 
schody, a pomnik otaczał łańcuch 
na metalowych słupkach.

W taki sposób upamiętniano 
poległych mieszkańców także 
w okolicznych miejscowościach. 
Niestety tylko nieliczne dotrwały 
do czasów współczesnych.

Pomnik w Łazie przetrwał 
wojnę, ale został zniszczony przez 
powojennych osadników. 

Kamień pamiątkowy
Na miejscu przedwojennego po-
mnika, w latach 60-tych umiesz-
czono kamień pamiątkowy. W ten 
sposób upamiętniono kilkunastu 
osadników wojskowych. Byli to 
między innymi: Władysław Drozd, 
Jan Duziak, Franciszek Guzowski, 
Tadeusz Hałoń, Władysław Kiko-
wicz, Jan Kłos, Stanisław Kłos, 
Franciszek Kubiński, Władysław 
Lach, Jan Reczuch, Szczepan Pu-
kas, Wojciech Reczuch, Stanisław 
Walczak i Walerian Żurawski.

Nikt nie wiedział, co stało 
się z przedwojennym pomnikiem. 
Jak się okazało podczas renowacji 
miejsca, został on użyty jako fun-
dament i element nowego pomni-
ka, który został otynkowany. Wy-
malowano na nim krzyżującą się 
biało-czerwoną szarfę. Pośrodku 
umieszczono tablicę z inskrypcją 
„XX rocznica osadnictwa wojsko-
wego i zagospodarowania ziem 
odzyskanych przez osadników 
wojskowych w Łazowie – Koło 
ZBoWiD w Łazowie. Łazowo 
17.X.1965”. Umieszczona na 
lekkim wybrzuszeniu ponad nią 
plakieta jest już tak zatarta, że 

nie sposób zgadnąć, co przedsta-
wiała. Być może była to odznaka 
ZBoWiD-u (Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację).

Tablica pamiątkowa
Ponieważ tak kamień jak i miejsce 
uległo przez lata znacznej degrada-
cji, mieszkańcy Łazu postanowili 
odrestaurować ten zakątek pamię-
ci, umieszczając w tym miejscu 
nowy kamień pamiątkowy z nową 
inskrypcją w języku polskim i nie-
mieckim: „Pamięci mieszkańców 
Łazu poległych na wszystkich 
frontach wojen światowych oraz 
tych, którzy w czasach pokoju 
dbali o rozwój swojej „Małej Oj-
czyzny”. Na tablicy umieszczono 
także tabliczki z powojennego po-
mnika poświęconego osadnikom 
wojskowym.

Na odnowienie tego miejsca 
mieszkańcy przeznaczyli z fundu-
szu sołeckiego 5000,00 zł, 2000,00 
zł dołożył Urząd Gminy Żary, a fir-
ma Tempus Polska pokryła koszty 
wykonania tablicy pamiątkowej. 
Wszystkie prace zostały wykonane 
w ramach wolontariatu.

W sobotnie popołudnie,  
7 października. uroczyście od-
słonięto tablicę upamiętniającą 

mieszkańców Łazu, tych przedwo-
jennych i tych powojennych. Obok 
tablicy wyeksponowano ocalałe, 
choć mocno zniszczone, części 
przedwojennego pomnika z częś-
ciowo zachowanymi nazwiskami 
mieszkańców poległych w czasie 
I wojny światowej.

Pamiątkową tablicę odsłoni-
li: Teresa Olszewska i Edward Ki-
kowicz. Poświęcenia dokonał ks. 
Proboszcz Stanisław Łukieńczuk. 
Władze samorządowe reprezento-
wał Radosław Pogorzelec, sekre-
tarz gminy Żary. W uroczystości 
wziął także udział Daniel Mos-
mann, radny gminy Krauschwitz.

Po odsłonięciu, poświęceniu 
tablicy i złożeniu kwiatów uczest-
nicy uroczystości przeszli do sali 
świetlicy wiejskiej. Spotkanie 
integracyjne uświetnił występ ze-
społu śpiewaczego „Łazowianki” 
i kabaretu „Oj, tam! Oj, tam!”, 
działającego przy Żarskim Domu 
Kultury.

Sołtys i Rada Sołecka dzięku-
ją wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do odrestau-
rowania miejsca pamięci i zorgani-
zowania spotkania integracyjnego 
dla mieszkańców wsi Łaz.

Janina Wilga 

GMINA ŻARY Na fundamencie dwóch pomników

Pamięć pokoleń

Na uroczystości stawiło się sporo mieszkańców i zaproszeni goście fot. Janina Wilga

fot. Janina Wilga

 Nikt nie 
wiedział, 

co stało się 
z przedwojennym 
pomnikiem. Jak się 
okazało podczas 
renowacji miejsca, 
został on użyty 
jako fundament 
i element nowego 
pomnika. fot. Janina Wilga
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Spadające konary, 
walące się drzewa, to 
efekty bardzo silnych 
wiatrów, które 
przeszły tydzień 
temu nad regionem. 
Nieszczęściu trzeba 
zapobiegać.
O zmianach klimatycznych mówi 
się od dawna. Gwałtowne wichury 
mogą pojawiać się coraz częściej. 
Oprócz różnych skutków wichur, 
dużym zagrożeniem nie tylko dla 
mienia, ale i życia ludzkiego, są 
walące się drzewa. Zdrowe, silne 
i mocno zakorzenione drzewo 
z reguły oprze się naporowi wia-
tru. Co innego stare, chore, czy 
spróchniałe. Drzewa, podobnie jak 
ludzie, nie żyją wiecznie. Trzeba to 
wziąć pod uwagę. 

Co zrobić z powalonym?
Jeśli przewróci się drzewo na 
naszym terenie, na podwórku, 
w ogrodzie - przede wszystkim 
trzeba ocenić, czy nie zagraża 
bezpieczeństwu. To najważniejsze. 
Jeśli oparło się o budynek, najlepiej 
od razu wezwać straż pożarną. 
Gdy leży po prostu na trawniku, 
nie ma co wszczynać alarmu, bo 
w tym samym czasie w okolicy 
może być wiele pilnych sytuacji 
wymagających interwencji służb 
ratunkowych. W każdym przypad-
ku jednak warto zrobić zdjęcia. To 
może się przydać później.

Drzewo na własnym po-
dwórku możemy ściąć, jeśli ob-
wód pnia mierzony na wysokości  
5 centymetrów od gruntu nie prze-
kracza 80 cm w przypadku topoli, 

wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego, 65 cm w przy-
padku kasztanowca zwyczajnego, 
robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego, 50 cm w przypadku 
pozostałych gatunków drzew. Ta-
kie drzewo mamy prawo porąbać 
i spokojnie spalić w kominku. 
Wycinka drzew większych wymaga 
zgłoszenia do urzędu gminy lub 
uzyskania pozwolenia. Są różne 
wymogi - inaczej jest w przypad-
ku osoby fizycznej, a inaczej jeśli 
chodzi o przedsiębiorców. Dodat-
kowo, różne gatunki drzew muszą 
spełniać warunki określone w usta-

wie o ochronie przyrody. Warto to 
sprawdzić, jeśli taka sytuacja nas 
dotyczy. Załóżmy, że wiatr powali 
drzewo, którego wycięcie wyma-
gałoby zgłoszenia. W tej sytuacji 
należy to zgłosić w urzędzie gminy 
tak samo, jakbyśmy chcieli je wy-
ciąć. Nie ma znaczenia, czy zrobił 
to za nas wiatr. Tu mogą przydać 
się właśnie zdjęcia zrobione zaraz 
po zdarzeniu.

W obronie drzew
Prawie za każdym razem, gdy 
tylko jakieś drzewo wyznacza się 
do wycinki, podnoszą się głosy 

sprzeciwu. A to, że zabija się 
nasze zielone płuca, to znowu, że 
będziemy mieszkać na pustyni. 
Trzeba chyba jednak bardziej za-
ufać fachowcom, w ocenie których 
drzewa powinny być przycięte lub 
całkiem zlikwidowane. Dobrze 
pokazuje to przykład ulicy Spo-
kojnej w Żarach. Tam urzędnicy 
wytypowali cztery drzewa, które 
mogą zagrażać bezpieczeństwu 
i powinny zostać usunięte. Nie 
obyło się bez protestów niektórych 
okolicznych mieszkańców. I co się 
okazało? Jedno z nich - jeszcze 
w trakcie załatwiania pozwoleń 
na wycinkę w starostwie powiato-
wym - orkan Ksawery przewrócił 
na pobliską wiatę śmietnikową. 
A gdyby akurat ktoś w tym czasie 
wyrzucał śmieci? Jak się okazuje 
- o tragedię nietrudno, a decyzja 
o wycince była słuszna.

Po ostatnich zniszczeniach 
na terenie województwa lubuskie-
go pojawiły się głosy, że trzeba 
zrobić akcję sprawdzania stanu 
drzew, głównie przy drogach. 

Jak informuje Daniel Ba-
bula, zastępca naczelnika wy-
działu infrastruktury technicznej 
i ochrony środowiska w żarskim 
urzędzie miejskim, specjalne akcje 
nie są planowane. - Stan drzew na 
terenach miejskich sprawdzamy na 
bieżąco i jeśli jest taka potrzeba, 
występujemy z wnioskiem o wy-
cinkę lub podejmujemy zabiegi 
pielęgnacyjne.

Kto pokrywa straty?
Najogólniej rzecz biorąc, zasada 
jest prosta. Jeśli upadające drze-
wo wyrządziło komuś szkodę, to 
zapłaci za nią właściciel terenu, 

na którym ono stało. Nie ma 
znaczenia, czy zrobił to drwal, 
czy wiatr. To ważne, bo jeśli drze-
wo przygniecie zaparkowanego 
w pobliżu maybacha lub ferrari, to 
może okazać się naprawdę dużym 
finansowy problem. A jeszcze 
większym, jeżeli drzewo kogoś 
zabije. Podobnie jak czujemy 
się odpowiedzialni za kwiatki 
w ogródku, ich pielęgnowanie 
i podlewanie, tak samo powin-
niśmy podchodzić do drzew. Co 
z tego, że dąb rośnie od dziesię-
cioleci i nigdy nikt się nim nie 
zajmował. Może przecież zacho-
rować i przy kolejnej wichurze 
przewrócić się na garaż sąsiada. 

Lepiej zapobiegać
Nie każdy jest i musi być fachow-
cem od drzew. Jeśli nie jesteśmy 
w stanie ocenić, czy z drzewem 
dzieje się coś złego, wtedy trzeba 
zasięgnąć opinii fachowców. Gdy 
z kolei wichura obłamie część 
korony drzewa, należałoby skon-
sultować ze znawcą tematu, czy 
pozostała część nie jest zbyt nara-
żona na przewrócenie ze względu 
na zaburzenie równowagi. Przy-
padków może być sporo, a każdy 
w zasadzie jest indywidualny.

Nie zapominajmy też o ubez-
pieczeniach. Składka roczna, choć 
przez wielu uznawana za pieniądze 
wyrzucone w błoto, może okazać 
się znikoma w porównaniu do 
strat, jakie przyjdzie nam pokryć. 
Nikt nie ma wpływu na wiatry, 
które powalają drzewa. Ale po-
tencjalnym ich skutkom można 
zapobiegać wcześniej. 

Andrzej Buczyński

REGION Ostatni orkan to ostrzeżenie

Twoje drzewo wyrządzi 
szkodę? Zapłacisz za to

Drzewo przy ul. Spokojnej w Żarach zostało przez urzędników zakwalifi-
kowane do usunięcia. Jak widać - słusznie fot. Andrzej Buczyński

JASIEŃ  
W szczególny 
sposób uczczona 
została 
w Jasieniu 
pamięć 
o rodakach 
zesłanych na 
Syberię.
Nietypowy, symboliczny 
pomnik złożony z torów ko-
lejowych, metalu i drutu kol-
czastego postawiony został 
na placu przy cmentarzu. 
Jego pomysłodawcą był bur-

mistrz Andrzej Kamyszek. 
Na pomniku umieszczone 
zostały tablice poświęcone 
Matkom Sybiraczkom oraz 
zmarłym i pomordowanym 
ofiarom deportacji na Sybir. 
Zostały one przeniesione 
z pobliskiego słupa i obec-
nie są o wiele lepiej wyeks-
ponowane. 

W uroczystości odsło-
nięcia udział wzięły liczne 
poczty sztandarowe, przed-
stawiciele środowisk kom-
batanckich i sybirackich, 
władz samorządowych oraz 
mieszkańców. ATB

Zawsze pamiętać o Zesłańcach Sybiru

Uroczyste przecięcie wstęgi fot. UM Jasień Miejsce pamięci poświęcone Zesłańcom Sybiru fot. UM Jasień
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Kupiłeś towar od 
przedsiębiorcy. 
Okazał się 
wadliwy, ale 
sprzedawca 
nie chce uznać 
twoich roszczeń? 
Nie musisz od 
razu iść do sądu. 
Jest jeszcze inna 
droga.

Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów prowa-
dzi kampanię informacyjną 
promującą pozasądowe 
rozwiązywanie sporów. 
UOKiK radzi, co możesz 

zrobić, gdy dostawca in-
ternetu odrzuci twoją re-
klamację zbyt wysokiego 
rachunku, a sprzedawca 
w sklepie nie uzna zgło-
szenia zepsutego laptopa. 
Takich różnych przypad-
ków jest wiele, ale nie za 
każdym razem trzeba zwra-
cać się o rozstrzygnięcie do 
sądu. Po pierwsze, wymiar 
sprawiedliwości jest obcią-
żony wieloma procesami 
i na sprawę przyjdzie cze-
kać zapewne długo. Druga 
rzecz, to koszty sądowe. 
Nie każdy zdecyduje się na 
takie wydatki w odniesie-
niu na przykład do butów 
o wartości do stu złotych. 

A przecież nie ma też gwa-
rancji, że sąd przyzna rację 
kupującemu. Wtedy ani 
butów nowych nie będzie, 
ani pieniędzy w portfe-
lu, wydanych na koszty 
sądowe. Co innego, gdy 
wartość sporu jest znacznie 
większa. Możemy przecież 
kupić na przykład dom, 
czy samochód, za nawet 
kilkaset tysięcy złotych. 
W takim wypadku koszty 
sądowe mogą się wydawać 
niewielkie.

Żeby polubowne roz-
strzygnięcie sporu mogło 
dojść do skutku, przedsię-
biorca musi wyrazić na to 
zgodę. Ale jeśli tego nie 

zrobi, będzie to też syg-
nałem dla sądu, że nie ma 
jakby chęci porozumienia.

Informacje co do spo-
sobu postępowania w sy-
tuacjach spornych można 
uzyskać między innymi 
u powiatowych rzeczni-
ków praw konsumentów. 
Tam również otrzymamy 
wniosek wraz z poradą, jak 
go wypełnić. Ale wcześniej 
rzecznik doradzi również, 
jak w ogóle złożyć rekla-
mację, której odrzucenie 
jest dopiero podstawą do 
wszczęcia postępowania 
polubownego.

Andrzej Buczyński

REGION Co, gdy sprzedawca nie uzna gwarancji?

Sprawę załatw polubownie

Sprzedawca dbający o swojego klienta będzie wolał się doga-
dać, zamiast poddawać spór pod sądowe rozstrzygnięcia 
fot. Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński

ŻAGAŃ Nasze 
Zielone 
Dziedzictwo 
- to hasło 
przewodnie 
III Salonu 
Żagańskiego 
zorganizowanego 
przez 
Towarzystwo 
Przyjaciół 
Żagania.
Salon otworzyła Halina Do-
brakowska, prezes TPŻ. Opra-
wę muzyczną zapewnił Klub 
11 DKP. Historię zagospoda-
rowania parku w XIX wieku 
za czasów księżnej Doroty 
i  jej rodziny przedstawiła  

dr Katarzyna Adamek-Pujszo. 
Zebrani podczas Salonu w sali 
Kryształowej mogli zapoznać 
się z programem rewitalizacji 
parków w Ilowej i Żaganiu. 
Elżbieta Malinowska - inicja-
torka tematu przewodniego 
Salonu, zaprezentowała „Ża-
gański Szlak Zielonych Atrak-
cji”, ukazujący piękno otacza-
jącej nas przyrody. Salon był 
okazją do zgłoszenia czterech 
siostrzanych platanów do kon-
kursu „Europejskie Drzewo 
Roku” oraz uhonorowania 
uczniów biorących udział 
w konkursie o zabytkach przy-
rody. Na zakończenie Salonu 
kapituła konkursu Żaganianin 
Roku przyznała pośmiertnie 
tytuł Marianowi Ryszardowi 
Świątkowi. JM

W obronie zielonego dziedzictwa

Wydarzenie cieszyło się sporą frekwencją fot. Jan Mazur

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
informuje:
Jeśli sprzedawca odrzucił twoją reklamację, możesz 
dochodzić swoich praw polubownie. Wystarczy, 
że złożysz wniosek do jednego z podmiotów, które 
znajdziesz w rejestrze: Związku Banków Polskich 
Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego - sprawy z za-
kresu usług finansowych, Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej - usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 
Rzecznika Finansowego - podmioty rynku finansowe-
go, Stowarzyszenia Praw Pasażerów Przyjazne Latanie 
- spory pomiędzy konsumentami a liniami lotniczymi, 
Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu 
Transportu Kolejowego - spory między pasażerami 
a przewoźnikami kolejowymi, Sądu Polubownego 
przy Komisji Nadzoru Finansowego - sprawy pomiędzy 
uczestnikami rynku finansowego, koordynatora ds. 
negocjacji przy prezesie Urzędu Regulacji Energetyki 
- paliwa gazowe, energia elektryczna, cieplna. W spra-
wach z zakresu m.in. umów sprzedaży, turystycznych, 
deweloperskich, remontowych spór można rozwiązać 
zwracając się do Inspekcji Handlowej. Więcej informa-
cji na polubowne.uokik.gov.pl.

Grzegorz Chmielewski, 
powiatowy rzecznik 
konsumentów w Żarach
- Z punktu widzenia konsumenta 
najważniejsze jest to, że najpierw 

musi nastąpić spór konsumencki, 
co oznacza, że spór musi być na 
drodze konsument - przedsiębiorca. 
Statystyczny Kowalski kupuje od 
przedsiębiorcy produkt lub usługę. 
Oprócz zakupu towaru, są jeszcze 
usługi począwszy od od fryzjerów, 
poprzez mechaników, a kończąc 
na podróżach samolotem. Spór 
w najprostszym rozumieniu to 
sytuacja, kiedy sprzedawca nie 
uznaje reklamacji. W tej sytuacji 
można skorzystać z polubownych 
rozstrzygnięć. UOKiK wyznaczył 
instytucje wiodące, które tym się 
zajmują. W przypadku wojewódz-
twa lubuskiego jest to Inspekcja 
Handlowa, która przeprowadza 
takie postępowania. Istotne jest 
to, że postępowanie jest bezpłatne 
i korespondencyjne. Nie trzeba 
nigdzie jeździć, wystarczy tylko 
wysłać pismo. 

Całym zamysłem tego spo-
sobu jest ułatwienie procedur 
i odciążenie sądów. Akcja infor-
macyjna prowadzona przez UOKiK 
ma przede wszystkim uświadomić 
ludziom, że mają możliwość skorzy-
stania z takiej opcji w dochodzeniu 
swoich praw.

Sama procedura jest bardzo 
dobra, ponieważ jest w bardzo 
małym stopniu sformalizowana. 
Po wysłaniu wniosku wraz z kopią 
dokumentacji, Inspekcja Handlowa 
zajmuje się resztą postępowania. 
Określone są terminy zakończenia 
takich spraw, a w sądach sprawy 
mogą się toczyć miesiącami, a na-
wet przez latami. Dla przedsiębiorcy 
to też może być korzystne, bo jeśli 
założymy, że przykłada jakąś wagę 
do zadowolenia klientów i dba 
o swoją markę, to niekoniecznie 
musi spierać się w sądzie.
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Psy odczuwają 
podobnie jak ludzie. 
Przywiązywanie ich 
do budy łańcuchem 
wywołuje cierpienie. 
Przypomnieli 
o tym działacze 
i wolontariusze 
Żarskiego 
Stowarzyszenia 
Ochrony Zwierząt 
„Aport”, organizując 
doroczną akcję pod 
hasłem „Zerwijmy 
Łańcuchy”.

W trakcie akcji wolontariusze roz-

nosili ulotki edukacyjne, z których 
m.in. można się dowiedzieć, co 
zrobić, jak zobaczymy psa uwią-
zanego na łańcuchu. 

- Jeżeli widzimy psa przy-
wiązanego na zbyt krótkim łań-
cuchu - krótszym niż 3 metry, to 
wystarczy powiadomić o tym straż 
miejską lub policję - tłumaczy Jo-
lanta Jureczko, szefowa Żarskiego 
Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt 
„Aport”. 

W ustawie o ochronie zwie-
rząt jest zapis, że „trzymanie zwie-
rząt innych niż gospodarskie na 
uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 
godzin w ciągu doby lub powodu-
jący u nich uszkodzenie ciała lub 
cierpienie oraz niezapewniający 
możliwości niezbędnego ruchu” 

jest znęcaniem się, a znęcanie się 
jest karalne. W ustawie jest tez 
wyraźny zapis, że „długość uwięzi 
nie może być krótsza niż 3 metry.

Wolontariusze zbierali też 
pieniądze do puszki, które będą 
przeznaczone na leczenie bez-
domnych zwierzaków, którymi 
się opiekują członkowie stowa-
rzyszenia. 

- Akcja się udała. Ludzie są 
wrażliwi, mamy wielu przyjaciół. 
Dziękuję wszystkim za zaan-
gażowanie i za wsparcie. Akcja 
przyczyniła się do budowania 
świadomości, a co ważne uwraż-
liwia też na problem małe dzieci 
- podsumowuje Jolanta Jureczko. 

Paweł Skrzypczyński

ŻARY Zwierzęta mają swoje prawa

Zerwijmy łańcuchy

Co czułby człowiek przywiązany do budy? fot. Halina Gola

Mieszkańcy chętnie wspomagali organizatorów fot. Halina GolaMy też popieramy akcję fot. Halina Gola

ŻAGAŃ  
W zabytkowych 
murach kościoła 
Mariackiego 
kontynuowany jest 
cykl koncertów 
w ramach 
Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki 
Organowej 
i Kameralnej im. 
Franciszka Liszta.
Publiczność przybyła na niedziel-
ny koncert mogła wysłuchać znane 
utwory muzyczne w wykonaniu 
Emanuela Bączkowskiego (or-
gany) i Romana Grynia (trąbka). 
Następny koncert zaplanowany 
jest w niedzielę, 15 października 
o godz. 19:00. Wystąpią: Wojciech 
Mazur (organy), duet gitarowy 
Adam i Marek Mikulscy oraz 
Zespół Kameralny Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Żaganiu. JM

Festiwalowy koncert za koncertem

Melomani mają okazję posłuchać znakomitej muzyki w wykonaniu najwyższej klasy muzyków fot. Jan Mazur
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LUBSKO Z Andrzejem 
Tomiałowiczem, 
nauczycielem, trenerem, 
posiadaczem piątego 
stopnia mistrzowskiego 
w Oyama Karate, 
przewodniczącym rady 
miejskiej i motocyklistą 
rozmawia Andrzej 
Buczyński.

Pana przygoda z karate zaczęła się 
przed, czy po obejrzeniu „Wejścia 
smoka”?
- Jeszcze przed. Chyba wyprzedziłem 
modę na sztuki walki. Zawsze to gdzieś za 
mną chodziło. Zaczęło się od książeczek 
o samoobronie, wydanych przez wojsko, 
które przyniósł do domu mój tato. Mam 
je do dziś. Tato coś tam z wojska pamiętał 
i pokazał mi parę chwytów. Moją miłością 
na początku było aikido, ale gdy poje-
chałem do Wrocławia do szkoły średniej 
i poszedłem na trening, to tamtejszy sen-
sei odradził mi tą dyscyplinę. Po szkole 
zamierzałem wrócić do Lubska, a tu nie 
mógłbym kontynuować treningów. Wysłał 
mnie za to do swojego kolegi karateki 
i tak to się zaczęło. Wcześniej wprawdzie 
byłem na kilku treningach karate w Lub-
sku, które prowadził Marek Błaszków, 
jednak przerwałem je z powodu wyjazdu 
do szkoły. Dzisiaj, z perspektywy ponad 
trzydziestoletniego już uprawiania karate 
cieszę się, że wybrałem tą sztukę walki. 
Bardziej odpowiada mojemu charakterowi. 
W trakcie studiów na AWF w Gorzowie 
nadal trenowałem karate. Po powrocie do 
Lubska Marek Błaszków zaproponował mi, 
żebym prowadził treningi, bo dużo czasu 
pochłaniało mu wtedy prowadzenie skle-
pu. Zgodziłem się i tak już zostało.

Ma pan bardzo wysoki stopień 
mistrzowski w karate. Czy w takim 
razie ktoś jeszcze może pana czegoś 
nauczyć?
- Prawdziwi mistrzowie się nie rodzą, 
powstają z czegoś, co mają w środku. 
Jednym z elementów tego powstawania 
jest właśnie ciągłe samodoskonalenie 
się. Nawet jak jestem gdzieś w Polsce, to 
zawsze mam ze sobą strój karate. Jeśli 

trafię na jakiś klub, to staram się tam 
pójść i poćwiczyć. Nawet od ludzi, którzy 
mają niższe stopnie ode mnie, też mogę 
się czegoś nauczyć. Nasz mistrz Shigeru 
Oyama niestety zmarł w ubiegłym roku. 
Kiedy go po raz pierwszy spotkałem, miał 
ponad siedemdziesiąt lat i powiedział, że 
ciągle się uczy. Myślę, że w żadnej sztuce 
walki nie ma zamkniętej drogi. Nigdy nie 
dojdziemy do ściany, za którą nie ma już 
nic i niczego więcej się nie nauczymy. 
Jestem dumny, że osiągnąłem piąty dan 
w karate, bo posiada go tylko kilka osób. 
Tym bardziej, że pochodzę z takiego ma-
łego miasteczka, jakim jest Lubsko, gdzie 
kiedyś możliwości były mniejsze.

Walczy pan jeszcze?
- Na treningach tak, ze swoimi ucznia-
mi. Ale mam prawie 51 lat i nie ma już 
zawodów dla tak wiekowych karateków 
(śmiech). Chyba to dobrze. Ale będę tak 
długo trenował i walczył jak długo pozwoli 
mi zdrowie. 

Dlaczego młody człowiek miałby 
zacząć trenować karate?
- Do dzisiaj pamiętam swoją pierwszą 
motywację. Zawsze wśród chłopaków 
byłem gdzieś pośrodku. Wiadomo jak to 
jest w szkole podstawowej. Młodzi chłop-
cy często szarpią się, skaczą do siebie 
jak młode koguty. Czasami oberwałem, 
czasem wygrałem. Chciałem mieć pew-
ność, że zawsze sobie poradzę. Kiedyś 
też świat był inny. Teraz bandytyzm jest 
coraz gorszy. Kiedyś nie było tak, że gdy 
dwóch się biło i jeden już leżał, to drugi 
skakał mu po głowie. Czekał aż wstanie, 
albo odchodził. Zacząłem trenować dla 
samoobrony, ale już po roku uznałem, 
że ważniejsze jest samodoskonalenie się 
i wchodzenie na wyższe poziomy. Czasem 
też po pracy, kiedy czuję się zmęczony psy-
chicznie, idę na trening i wtedy wyłącza mi 
się cały świat i wszystkie problemy wokół. 
Dla psychiki jest to coś niesamowitego. 
To jakby wisienka na torcie tego całego 
trenowania karate.

Dziś oferta różnych sztuk walki jest 
bardzo bogata.
- Dobrze, że jest wybór. Niestety jest wiele 
przypadkowych osób, które prowadzą 
szkoły sztuk walki. Jeśli ktoś nie znający 

się na malarstwie uczy malarstwa, to 
najwyżej jego uczeń narysuje złą kres-
kę. Ale pseudo instruktor nieznający się 
na sztukach walki zrobi wielką krzywdę 
młodemu człowiekowi. Nie tylko dlatego, 
że może mu się coś stać na treningu, bo 
będzie nieodpowiednio zabezpieczony, ale 
nauczony zostanie po prostu bzdur. Ktoś, 
kto zaledwie liznął jakiejś sztuki walki, 
dzisiaj ma prawo otworzyć sobie szkołę. To 
nie jest w Polsce zabronione. Warto więc 
najpierw sprawdzić historię takiego trene-
ra - kto był jego mistrzem, gdzie trenował 
i gdzie zdobywał stopnie wtajemniczenia, 
jakie ma uprawnienia.

Jak to jest iść ulicą ze świadomością, 
że praktycznie każdemu można 
dokopać?
- Odpukać, nikt nigdy mnie nie napadł na 
ulicy. A nie wyglądam przecież na dwume-
trowego zakapiora z wielką klatą i gębą 
pociętą bliznami. Nie chodzę po ulicach 
ze świadomością, że temu czy drugiemu 
mogę dokopać. Jest mi to niepotrzebne. 
Jednak czuję się pewniej. Wielokrotnie 
rozmawiałem ze znajomymi policjanta-
mi, którzy mówili, że jest coś takiego, jak 
psychologia ofiary. Bandyta, który żyje 
z zabierania pieniędzy i telefonów, stoi 
i obserwuje ludzi. Jeśli ktoś przemyka 
ulicami przygarbiony, ze spuszczonym 
wzrokiem, to najczęściej oznacza, że jest 
niepewny i łatwiej go zastraszyć. Ktoś 
pewny siebie i swoich umiejętności idzie 
wyprostowany, patrzy przed siebie, uśmie-
cha się do ludzi. Bandyta wie, że z takim 
gościem może mieć trudniej. Wybierze 
sobie potencjalnie słabszą ofiarę. 

Karate daje więc pewność siebie?
- Nawet nie tylko na ulicy. Trenujący karate 
czują się pewniej w wielu różnych sytua-
cjach życiowych. Czasem przychodzą do 
mnie matki i mówią, że ich dzieci w szkole 

bały się wyjść na środek klasy i powie-
dzieć wierszyk. A po roku treningów sami 
nauczyciele dziwią się, że dziecko staje 
się śmiałe, nie ma problemów z recytowa-
niem, czy zaśpiewaniem piosenki. Młody 
człowiek zaczyna bardziej wierzyć w sie-
bie. Zdaje sobie sprawę, że jest coś wart, 
bo ta wartość jest w każdym z nas. Sztuką 
jest tylko wydobyć ją z naszego środka.

Poradzi pan sobie z bandytą 
uzbrojonym w pistolet?
- Żadna technika samoobrony nie jest 
tak szybka, jak naciśnięcie spustu. Kukiz 
mówi o powszechniejszym dostępie do 
broni i nie wiem czy to dobry pomysł. Jeśli 
ktoś będzie chciał mnie zastrzelić, to mnie 
zastrzeli. Jeśli jednak nie jest zawodowym 
mordercą, przyłoży mi broń do głowy, czy 
do brzucha, żeby zastraszyć, to wtedy jest 
szansa na obronę. Prezentuję takie tech-
niki moim uczniom przy użyciu pistoletu 
na wodę. Przykładają mi go na przykład 
do klatki piersiowej i mają nacisnąć spust, 
kiedy tylko się poruszę. Jeszcze nigdy nie 
byłem mokry, a oni... mokrzy i zdziwieni.

Bandytów może być też po prostu 
więcej.
- Jest takie powiedzenie: „I Herkules dupa, 
kiedy ludzi kupa”. Taka jest prawda. Cza-
sami klasy pytają mnie, co by było, gdyby 
się na mnie wszyscy na raz rzucili? Od-
powiadam wtedy, że prawdopodobnie by 
mnie pokonali, ale pierwszego na pewno 
bym sięgnął. Który więc będzie pierwszy? 
Wtedy jest zastanowienie i już nie ma 
chętnych.

Wystąpił pan w telewizyjnym show 
„Mam Talent”. Jak do tego doszło?
- Od wielu lat mamy taką grupę pokazową, 
która na początku występowała przy okazji 
różnych lokalnych świąt. Ludzie chcieli 
zobaczyć, co to jest to karate. Udało mi 

Wielki mistrz z małego miasteczka

Andrzej Tomiałowicz osiągnął w karate mistrzowski poziom fot. archiwum Andrzeja Tomiałowicza

Po przerwie powróciła uśpiona miłość do motocykli fot. archiwum Andrzeja Tomiałowicza
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Wielki mistrz z małego miasteczka

Andrzej Tomiałowicz osiągnął w karate mistrzowski poziom fot. archiwum Andrzeja Tomiałowicza

się zebrać fajnych ludzi z wysokimi stop-
niami zaawansowania - czarne pasy. Nasze 
pokazy były coraz lepsze. Robiliśmy je na 
mistrzostwach Polski, na mistrzostwach 
Europy. Zaproszono nas do Niemiec. 
W 2009 roku na międzynarodowym festi-
walu sztuk walki w Warszawie na ponad 
dwadzieścia grup z czternastu państw 
zajęliśmy drugie miejsce. Kiedy powstał 
ten program telewizyjny, to moi chłopcy 
chcieli wziąć w nim udział. Powiedziałem, 
że absolutnie nie. Nie będzie Wojewódzki 
- za którym, jako dziennikarzem, nie do 
końca przepadam - oceniał tego, co robię 
od wielu lat, a na czym on się nie zna.

Jednak zmienił pan zdanie.
- Pamiętam, jak kiedyś wracaliśmy z Zie-
lonej Góry z pokazu dla domu dziecka. 
Zadzwoniła pewna pani, przedstawiając się 
jako menadżer „Mam Talent”, i powiedziała, 
że chciałaby nas zaprosić do programu. 
Zdziwiłem się, przecież sami się nie zgłasza-
liśmy. Oni nas znaleźli oglądając nasz pokaz 
w Internecie. Porozmawiałem z chłopakami. 
Większość chciała, a że jesteśmy grupą, 
więc poszliśmy tam razem. Kosztowało nas 
to dużo pracy, przygotowań i wyrzeczeń. 
Z siedmioosobowej grupy, czterech było 
studentami, w tym jeden w Anglii. Trudno 
było zgrać próby. Teraz, z perspektywy 
czasu, oceniam to jak naprawdę kapitalną 
przygodę. Wiemy, jak to wygląda od środ-
ka. Jednak w odróżnieniu na przykład od 
muzyków, którzy dzięki programowi mogli 
zostać zauważeni i w ten sposób rozpocząć 
karierę, my nie mieliśmy zamiaru robić ka-
riery. Ja jestem nauczycielem. Moi karatecy 
to inżynierowie, informatycy, bankowcy czy 
geodeci. Mielibyśmy zostawić swoje zawody 
i jeździć po świecie z pokazami? Nie, to 
była tylko fajna przygoda i zaszczyt repre-
zentowania naszego miasta oraz duma, że 
doszliśmy do najlepszej czterdziestki z kilku 
tysięcy startujących.

Występ w telewizji można uznać za 
reklamę karate?
- Tak przy okazji rozpropagowaliśmy trochę 
nasz styl. Niedawno opowiadał mi jeden 
z instruktorów z Rzeszowa, jak przyszła 
do niego mama zapisać swojego syna na 
treningi. Wcześniej jednak upewniała się, 
czy to jest to Oyama Karate, które oglądała 
w „Mam Talent”. Oczywiście w telewizji 
nie pokazaliśmy samej istoty karate. To 
był show. 

Okazuje się, że nie samym 
karate człowiek żyje. Jeździ pan 
motocyklem.
- Karate jest pasją i drogą życiową. Dało 
mi dużo w moim życiu. Pomaga zmagać 
się z przeciwnościami losu, które wszyst-
kich nas dotykają. W sytuacjach, które 
wydawały się bez wyjścia mówiłem do 
siebie - facet, na egzaminie mistrzowskim 
walczyłeś z piętnastoma ludźmi i dałeś 
radę, teraz też na pewno sobie poradzisz. 

Ale motocykle to jeszcze wcześ-
niejsza moja pasja. Ojciec zawsze miał 
motocykl. Nawet jak siedząc na motocyklu 
nie dotykaliśmy jeszcze nogami ziemi, to 
już wtedy uczył nas jeździć. Jeździło się 
po lasach, jako 12-, 13-, 14-latek, jeszcze 
bez prawa jazdy. Tak ta miłość się zrodziła.

Kiedy pojawił się pierwszy własny 
motocykl?
- Jeszcze w szkole średniej razem z bra-
tem zbieraliśmy grzyby, suszyliśmy 
i sprzedawałem je we Wrocławiu. Przy-
jeżdżałem na weekendy i pracowałem 
w cegielni. Tak zarobiliśmy pieniądze. 
W końcu kupiłem nową Jawę 350. Jeździ-
łem nią, aż do chwili, kiedy się ożeniłem. 
Wtedy sprzedałem wszystko, motocykl, 
simsona i nawet rower, bo priorytetem 
było kupienie mieszkania. Mówią, że stara 
miłość nie rdzewieje i chyba dlatego, dużo 
później ta miłość wróciła. Pomyślałem 
sobie, że jak skończę 40 lat, to znów kupię 
sobie motocykl. Tak się stało. Najpierw 
jeden, potem drugi, większy. I podobnie 
jak podczas ceremonii przed treningiem 
karate, kiedy wyłącza się cały świat 
wokół, tak jest z motocyklem. Jeśli mam 
czas, zakładam kask i jadę. Wyłącznie dla 
przyjemności.

Mówi się, że takie jeżdżenie 
motocyklem jest ryzykowne.
- Czasem znajomi pytają, czy nie ryzykuję 
tym za bardzo. Wtedy podaję taki przykład 
- sytuację, która zdarzyła się za czasów, 
jak jeszcze uczyłem się we Wrocławiu. 
Zimą szło dwóch mężczyzn. Oczywiście 
z rękami w kieszeniach, bo zimno. Jechał 
rowerzysta, który poślizgnął się i ude-
rzył z pierwszego z nich. Ten nie zdążył 
wyciągnąć rąk z kieszeni, upadł i zginął 
na miejscu. Można zginąć nawet idąc 
chodnikiem. Jeśli gdzieś jest mi sądzone, 
że zginę, to tak się stanie. Jeśli będę na 
motorze jeździł jak wariat, to może to 
przyspieszę. Ale motocykl to moja miłość 
jeszcze od szczeniaka i mam nadzieję, 
że będę jeździł jeszcze długo. Dlaczego? 
Ponieważ wszyscy, którzy żyją jakąś pasją 
– obojętnie jaką - wiedzą, jaką pozytywną 
energię nam ona ofiaruje i jak wzbogaca 
nasze życie. Pan wie, o czym mówię. Widzę 
u pana motocyklowy kask...

FOTO
pstryki

SIEDLEC (GMINA TRZEBIEL) Most Doliny Nysy, pieszo-rowerowy, łączy miejscowości 
Siedlec i Zelz. Został oddany do użytku w 2008 roku. Zamontowane po obu stronach 
zapory miały uniemożliwić ruch samochodowy za wyjątkiem pojazdów służb ratunko-
wych. Chyba jednak takie blokady okazały się niewystarczające, ponieważ po stronie 
niemieckiej zostały wzmocnione wielkimi głazami. Terez już nikt na pewno nie przeje-
dzie fot. Andrzej Buczyński

LUBSKO Na nasze szczęście, dziś wyposażenie strażaków znacznie odbiega od tego, 
jakim posługiwali się przed laty. Ten zabytkowy już wóz strażacki można obejrzeć przed 
jednostką PSP w Lubsku fot. Andrzej Buczyński

ŻARY Jak widać na przykładzie ulicy Piastowskiej, jeden z nowych parkingów zbudowa-
nych przy wjeździe do miasta cieszy się sporym powodzeniem. Jest gdzie się zatrzymać, 
obejrzeć mapy turystyczne i... wyrzucić śmieci. Teraz miejskie służby porządkowe będą 
miały więcej pracy. Dobrze, że śmieci trafiają do śmietnika, a nie w krzaki, czy do rowu 
fot. Andrzej Buczyński
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W meczu 
inaugurującym 
trzecioligowe 
rozgrywki 
koszykarze w Żarach 
UKS Chromik 
pokonali drużynę 
Franc Gardier 
Polonia Świdnica.
Widowisko dopingowane przez 
ponad ćwierć tysiąca kibiców mo-
gło się podobać. Tym bardziej, że 
żarska drużyna dominowała od sa-
mego początku meczu zdobywając 
11 punktów przy zerowym bilansie 
gości. Z minuty na minutę prze-
waga rosła i ostatecznie Chromik 
pokonał rywali wynikiem 93:54.

Po raz pierwszy kibice mogli 
zaopatrzyć się w gadżety, takie jak 
koszulki, ręczniki, czy skarpetki. 
Ruszył sklepik klubowy. Przy 
okazji rozstrzygnięty został kon-
kurs na imię dla kameleona, który 

pojawił się w logo żarskiego klubu. 
Zwycięzcą został został Michał 
Kruszwic. W nagrodę otrzyma 
specjalnie zamówiony dla niego 
oryginalny strój Chromika, a na 
kameleona można już oficjalnie 
wołać „Chromek”.

Fani koszykówki odpowie-
dzieli na apel i podczas meczu 
zebrano sporo opakowań szczo-
teczek i past do zębów. Będą 
przekazane do fundacji Keepers 
Foundation, a stamtąd powędrują 
do dzieci w Afryce.

Chromik wystąpił w skła-
dzie: Paweł Pawlikowski, Igor 
Mróz, Konrad Mołek, Radosław 
Barcz, Dawid Kondratowicz, 
Jakub Koczan, Dariusz Kalinow-
ski, Mariusz Matczak, Mateusz 
Rusiński, Arkadiusz Szkudlarek, 
Rafał Rutkowski, Dawid Komza. 
Trenerzy - Łukasz Rubczyński 
i Tomasz Sobczak. 

Andrzej Buczyński

ŻARY Zwycięska inauguracja Chromika

Koszykówka rozgrzała kibiców

Pomimo starań, Polonia nie dogoniła Chromika fot. Andrzej Buczyński

Trener Łukasz Rubczyński dał wskazówki, a zawodnicy przenieśli je na boisko fot. Andrzej Buczyński

Żarska koszykówka ma swoich fanów fot. Andrzej Buczyński

Szybkie akcje, walka pod koszem, z pojedynku zwycięsko wyszedł Chromik fot. Andrzej Buczyński

Nie każda drużymna ma taki doping fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Przełamać 
blokady i bariery. 
W Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej dzieci 
z Zespołu Szkół 
Specjalnych 
oraz Katolickiej 
Szkoły 
Podstawowej 
biorą udział 
w warsztatach 
integracyjnych.
W trakcie serii warsztatów 
pod hasłem „Ja to inny Ty” 
dzieci wspólnie z dorosły-
mi czytają książki, rysują, 
uczestniczą w grach i za-

bawach, śpiewają piosen-
ki, tańczą, spotykają się 
z zaproszonymi gośćmi. 
W trakcie zajęć opowia-
dają o swoich przyjacio-
łach i przyjaźniach, mówią 
o swoich marzeniach i na-
dziejach. W ten sposób le-
piej siebie poznają, nie tylko 
symbolicznie przełamując 
swoje strachy i lęki przed 
bezpośrednim kontaktem 
z rówieśnikami.

Warsztaty realizowane 
są w MBP w partnerstwie 
z Zespołem Szkół Specjal-
nych w ramach projektu 
„Kultura Tędy”. Operatorem 
projektu jest Regionalne 
Centrum Animacji Kultury 
PAS

Ja to inny Ty

Dobry humor, luz, ale i wzajemny szacunek. To się udało fot. Halina Gola

Celem warsztatów jest integracja fot. Halina Gola

ŻARY Na Strzelnicy 
MOSRiW w Żarach 
rozstrzygnięto 
Finały Szkolnej 
Ligi Strzeleckiej 
i Gimnazjalnej Ligi 
Strzeleckiej.
- Rywalizacja była zażarta i wyrów-
nana - ocenia zawody prezes żarskie-
go LOK, Mariusz Dul. - Gratuluję 
wszystkim zawodnikom, a opieku-
nom dziękuję za solidne przygotowa-
nie młodzieży do zawodów.

Zwycięzcy otrzymali pucha-
ry, medale, dyplomy oraz nagrody 
ufundowane przez urząd miejski 
w Żarach.

W czasie dekoracji zwycięz-
ców odbyła się miła uroczystość. 

Dwoje społeczników z żarskiego 
LOK - Bogumiła Kurdyk i Bartek 
Smyczyński - zostało odznaczo-
nych medalem „Za Zasługi dla 
Ligi Obrony Kraju”.

Wyniki rywalizacji:
Drużynowo:
W kategorii Gimnazjów – kbks
1. Katolickie Gimnazjum
2. Społeczne Gimnazjum

3. Gimnazjum nr 2
W kategorii Gimnazjów – kpn
1. Społeczne Gimnazjum
2. Katolickie Gimnazjum
3. Gimnazjum nr 2
W kategorii Szkół Ponadgimna-
zjalnych – kbks
1. Katolickie Liceum Ogólno-
kształcące
2. Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące
3. Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych i Technicznych
4. Zespół Szkół Budowlanych
W kategorii Szkół ponadgimna-
zjalnych – kpn
1. Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące
2. Zespół Szkół Budowlanych
3. Katolickie Liceum Ogólno-
kształcące

4. Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych i Technicznych
Indywidualnie:
W kategorii Gimnazjów – kbks
1. Przemysław Karkowski (KG)
2. Oliwia Piech (SG)
3. Klaudia Mazurek (G2)
W kategorii Gimnazjów – kpn
1. Zuzanna Jeziorna (SG)
2. Przemysław Karkowski (KG)
3. Patryk Oksiak (KG)
W kategorii Szkół Ponadgimna-
zjalnych – kbks
1. Aleksandra Hryciuk (SLO)
2. Aleksandra Popko (SLO)
3. Aleksandra Grzmil (KLO)
W kategorii Szkół ponadgimna-
zjalnych – kpn
1. Dawid Olejniczak (ZSB)
2. Aleksandra Hryciuk (SLO)
3. Aleksandra Popko (SLO)ATB

Postrzelali ligowo i z dużą precyzją

Uczniowie żarskich szkół katolickich dobrze sobie radzą na strzelnicy 
fot. KLO Żary

ŻARY Żarski 
Klub Żołnierzy 
Rezerwy 
LOK wziął 
udział w 43. 
Centralnych 
Zawodach KŻR 
w Pleszewie. 
I to z sukcesami.
Zawody zorganizowano 
w ubiegły weekend (6-8 
października). Trzecie 
miejsce w klasyfika-
cji generalnej, trzecie 
w dwuboju strzeleckim 
oraz trzecie w trójbo-
ju zajęli reprezentanci 

Żar - Zbigniew Milcza-
rek, Krzysztof Bażański 
i Krzysztof Kulig. Swoje 
umiejętności przed za-
wodami szlifowali na 
strzelnicy Miejskiego 
Ośrodka Sportu, Rekre-
acji i Wypoczynku przy 
ul. Czerwonego Krzyża 
27 w Żarach.

Zbigniew Milcza-
rek wystrzelał zwycię-
stwo w klasyfikacji in-
dywidualnej w dwuboju 
strzeleckim, natomiast 
w trójboju składającym 
się z pistoletu, karabinu 
i rzutu granatem zajął 
trzecie miejsce. ATB

Celne oko 
rezerwisty

Zbigniew Milczarek, Krzysztof Kulig i Krzysztof Bażań-
ski reprezentowali Żary na zawodach centralnych  
w Pleszewie fot. nadesłane
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SMS/do 100 znaków 3zł + VAT/ W REDAKCJI/na bezpłantym kuponie/

Wyślij ogłoszenie SMS-em
lub dostarcz kupon do
redakcji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYKŁAD:

mgz.2 Kupię monety
i banknoty 
nieobiegowe oraz 
starocie 
kolekcjonerskie 
różne przedmioty - 
stale aktualne - 
Kolekcjoner
tel. 111 222 333
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Zareklamuj się u nas
w największym bezpłatnym tygodniku w regionie

Twoja reklama na naszych łamach
dotrze do tysięcy potencjalnych klientów

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

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

AUTOREKLAMA

REKLAMA REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

Sprzedam

 ▶ Mieszkanie w starym bu-
downictwie do remontu 2 - pokoje 
z kuchnią 43 m2 , 3 piętro w Ża-
rach. ul. Okrzei 62 Tel. 607 515 254

 ▶ M i n i ko p a r k a  N e w s o n 
1503RO 1600 KG 2005 Rok + 
łyżka do kopania i skarpówka. Tel. 
699 932 056

 ▶ Rower Damka . Cena 180 zł 
Tel. 695 849 641

 ▶ Reno Trafik. 1.9 TDI ABS, 
2003 r, Poduszka hak, radio, 
przebieg 260 tys. km, uszko-
dzone łożysko skrzyni biegów 

- sprawdzony Cena 8900 zł Tel. 
601 691 569

 ▶ Tokarka, spawarka MIG-
MAG - 2 50A, przekładnia, wen-
tylator, wyciagany, silniki elek-
tryczne, sprężarka, uchwyt. Tel. 
699 932 056

 ▶ Wysprzedaż wyrobów śru-
bowych po likwidacji działalności 
handlowej. Tel. 504 370 020

 ▶ Silniki EL: 1.5 KW-1420 ODR 
- 380V 0,8 KW-140 0br-220V 04 
KW - 1300 OBR - 220V, O,25 KW- 
2880 0BR-220V Tel. 504 370 020

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

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

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

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

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

 ▶ Komplet skórzany wypo-
czynkowy duży,fotel duży skórza-
ny, kanapa skórzana duża antyk. 
Żary. ul. Górnośląska 1/4a Tel. 668 
921 509

 ▶ Dwie szklane ławy. Duża z 
podstawą rzeźby kobiety i rzeźby 
pantery. Żary ul. Górnośląska 1/4a 
Tel. 668 921 509

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

 ▶  Rowery tanio: KOLARZÓW-
KA,  DAMKA - męski, Młodzieżowe, 
DIAMONT LATA 50 , Kolarzówka 
- Kachler, Żary ul. Górnośląska 1/4a 
Tel. 668 921 509

 ▶ Wózki transportowe duży 
i mniejszy, lampy jarzeniowe do 
dużych pomieszczeń. Żary ul. 
Górnośląska 1/4 a Tel. 668 921 509

 ▶ Banknoty polskie,  nie -

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

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

 ▶ Z n a c z k i  w  k l a s e r a c h 
Deutches Reich,  amer ykań-
skie, polskie, rosyjskie. Żary ul. 
Górnośląska 1/4a Tel. 668 921 509

 ▶ Koperty okolicznościowe 
około 200 sztuk, każda inna. En-
cyklopedia Powszechna % tomów.  
Żary, ul. Górnośląska 1/4a Tel. 668 
921 509
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 ▶ Mandolina lata 70 DDR 
- „ MUSINO” stan bardzo dobry. 
Żary ul. Górnośląska 1/4 a Tel. 
668 921 509

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

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

Kupię

 ▶ Kupię wkłady do pamper-
sów dla osoby dorosłej. Tel. 73 
262 10 50

 ▶ Kupię poroża Jeleni, zrzuty. 
Tel. 783 979 997

 ▶ Kupię wkłady do pamper-
sów dla osoby dorosłej. Tel. 73 
262 10 50

 ▶ Kupię butlę Propan - Butan 
11kg do kuchenki Polską lub Nie-
miecką. Tel. 68 470 35 61

 ▶ Kupię okna używane drew-
niane. Tel. 68 470 35 61

 ▶ Kupię monety nieobiegowe 
z Polski, Niemiec oraz inne ko-
lekcjonerskie wojskowe, starocie 
różne. Tel. 602 128 246

 ▶ Znaczki pocztowe, b. bo-
gaty zbiór 70 klaserów A4, całość 
tylko 3 tys. zł. Ponadto książki o 
różnej tematyce, encyklopedie, 
słowniki, itp. tel. 793 896 405.

 ▶ Stół do tenisa (pinponga) 
prawie nowy kpl. 750 zł z Polspor-
tu oraz dwa materace gimna-
styczne po 200 zł. Zlewozmywak 
dwukomorowy kpl. 90 zł. tel. 602 
128 246

 ▶ Sprzedam nową pościel 
wenianą, książki, odzież męską i 
dziecięcą. tel. 888 924 467.

Nieruchomości

 ▶ Kawalerka do wynajęcia 
umeblowana Żary -  Kunice, ogrze-
wanie piecowe. Tel. 696 261 345

 ▶ Dom  4 pokoje - kuchnia 
- łazienka - WC - OC - Węgiel - 
Zabudowania Działka 1ha - lub 
zamiana- 2 pokoje Żary - Gmina 
- Trzebiel Tel. 516 368 450

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

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

-nieruchomosci.pl

 ▶ Sprzedam lokal gastro-
nomiczny (kebab) z wyposa-
żeniem w Żarach, ul. Żymier-
skiego, obok L.O. im Bolesła-
wa Prusa. Żary, ul. Rynek 26. 
 Tel. 600 230 116 www.kryszewska-
-nieruchomosci.pl

 ▶ Żary - polecamy na sprze-
daż działkę w Żarach, na nowym 
osiedlu, o pow. 13 arów w okazyj-
nej cenie 65 tys. Partner Nierucho-
mości. Tel. 533-308-999

 ▶ Olbrachtów - działka na 
sprzedaż z warunkami zabudowy 
o pow. 18 arów, media przy nieru-
chomości. Partner Nieruchomo-
ści. Tel. 533-308-999

 ▶ Poszukujemy dla klientów 

domu do remontu w Żarach i 
okolicach Żar (do 20 km). Żary, ul. 
Rynek 26.  Tel. 600 230 116 www.
kryszewska-nieruchomosci.pl

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

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

 ▶ Żary - mieszkanie na sprze-
daż, na parterze, w kamienicy o 
pow. 105 m2 w okazyjnej cenie 
230 tys. Partner Nieruchomości. 
Tel. 533-308-999

 ▶ Przyjmujemy oferty Sprze-

daż, Kupno, Wynajem, Domy, 
Mieszkania, Działki. Żary, ul. Ry-
nek 26.  Tel. 600 230 116 www.
kryszewska-nieruchomosci.pl

 ▶ Żary - hale magazyzynowe 
do wynajęcia w pobliżu obwod-
nicy, z mediami, monitorowane. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999 Tel. 533-308-999

 ▶ Żary-Kunice, mieszkanie 
2pok. parter do kapitalnego re-
montu Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 ▶ Dom na wsi w gm.Brzeźnica 
z działką 20ar i dużą stodołą z ka-
mienia. Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 ▶ Dom przy lesie pod Żaga-
niem do remontu, działka 37ar, 
możliwość dokupienia sąsiedniej 
działki 29ar . Partner Nierucho-
mości, tel. 690 411 006 Tel. 690 
411 006

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

 ▶ Dom na wsi, zabudowania 
gosp. + dwie działki budowlane 
łącznie 0,5ha. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 ▶ Mirostowice Dln - działka 
pod lasem, z warunkami zabudo-

wy. Partner Nieruchomości. Tel. 
690 411 006

 ▶ Żary, komfortowe miesz-
kanie 48m2 do wynajęcia od paź-
dziernika –  dla osoby samotnej 
albo pary bezdzietnej. Partner 

Nieruchomości. Tel. 690 411 006

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

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

OGŁOSZENIA

REKLAMA REKLAMA

Do wynajęcia lokal w Żarach w Pasażu Hayduk 
 o pow. 210 m² do 350 m², po Banku BPH

Lokal jest dostosowany do działalności 
banku lub instytucji finansowej

Lokal klimatyzowany, świetna lokalizacja, 
duży parking

Kontakt tel. 608 637 937

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

REKLAMA

REKLAMA

Kanapa skórzana - antyk 
cena 2800 zł cena do 

negocjacji. Żary,  
ul. Górnosląska1/4a

tel. 668921509
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REKLAMAREKLAMA

Przepisy
kulinarne

Mazda 2 rok, 2008 - 
Benzyna bogata wersja 

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

Soczysty schab 
pieczony z jabłkiem

Składniki na biszkopt
• 4 jaja
• ¾ szkl. cukru
• ¾ szkl. maki pszennej
• 1 płaska łyżeczka 

proszku do pieczenia
• 1 łyżka oleju
• 1 łyżka octu
Białka ubić na sztywno ze 
szczyptą soli. Do ubitych 
białek dodać stopniowo 
cukier i dalej ubijać. Do 
żółtek dodać proszek do 
pieczenia, olej i ocet. 
Wymieszać w wysokiej 
szklance. Żółtak dodać 
do ubitych białek z cu-
krem. Wymieszać. Na 
końcu dodać mąkę wy-
mieszaną z proszkiem do 
pieczenia i delikatnie wy-
mieszać. Piec biszkopt  
w temp. Ok. 160 st. C 30 
min.

Masa bananowa
• 5 bananów
• ½ litra śmietany 

kremówki
• 1-2 łyżki cukru pudru
• 3 łyżki żelatyny
Banany w całości zapiec 
w piekarniku, aż do uzy-
skania czarnego koloru, 
ok.10 min. Banany ostu-
dzić. Obrać i zmiksować. 
Śmietanę ubić z cukrem 
i dodać zmiksowane ba-
nany. Na końcu dodać że-
latynę rozpuszczoną w ¼ 
szklanki wody. Wymieszać 
Dodatkowe składniki
• 4 banany
• 2 galaretki zielone
Przełożenie ciasta
Na biszkopt wyłożyć masę 
bananową, następnie pla-
sterki bananów. Całość 
zalać tężejącą galaretką. 

CIASTO
Bananowe pole

REKLAMA

ogłoszenie

wyróżnione

ze zdjęciem

TYLKO

10 zł

fot. ARMG

fot. ARMG

Volkswagen Golf 6 Plus, 
model 2010, rok XII 2009 

- Benzyna przebieg 78.500 
km, bogate wyposażenie, 

serwisowany, bez wypadku, 
stan jak nowy lub zamiana. 

Tel. 73 322 12 18

Składniki
• 80 dag schabu bez kości
• 2-3 jabłka
• 3 ząbki czosnku
• 1,5 łyżeczki majeranku
• Papryka w proszku
• Sok z cytryny
• Olej
• ¾ szkl. bulionu
• ¼ szkl. białego wina lub soku 

jabłkowego
• Sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Umyte mięso nacieramy sola, pie-
przem i zmiażdżonym czosnkiem. 
Skrapiamy oliwą i odstawiamy n 
3-4 godzin do lodówki. Następnie 
nacinamy schab w odstępach 1 
cm, tak jak na kotlety ale nie do 
końca. Każdy plaster doprawiamy 
od wewnątrz przyprawami. Jabłka 
kroimy na pół, wycinamy gniazda 
nasienne i kroimy w plastry. Skra-
piamy sokiem z cytryny aby nie 
ściemniały. Tak przygotowane jab-

łka wkładamy w nacięcia w mięsie. 
Mięso obwiązujemy niezbyt mocno,  
wzdłuż sznurkiem  bawełnianym. 
Przekładamy całość do naczynia 
żaroodpornego lub na blaszkę. 
Polewamy lekko wierzch olejem. 
Obok schabu układamy resztę czą-
stek jabłka, podlewamy bulionem 
i winem (lub sokiem jabłkowym). 
Mięso pieczemy ok. 50 min do 1 go-
dziny. Jeżeli przyrządzamy większy 
kawałek mięsa to czas pieczenia 
wydłużamy. Smacznego.

 ▶ Poszukujemy dla klientów 
mieszkania do 40 m2, 1 lub 2 po-
kojowego w centrum Żar. Żary, ul. 
Rynek 26.  Tel. 600 230 116 www.
kryszewska-nieruchomosci.pl

 ▶ Posiadamy  do wynajęcia 
atrakcyjne lokale usługowe w 

centrum miasta. Tel.  606 705 480

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

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

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

 ▶ Lokal usługowy w stanie 
deweloperskim w Żarach- do 
sprzedaży. Pow. 112m2 -410.000zł;  
Tel. 606 705 480

 ▶ Kunice, działka budowlana 
30ar, 45 tys. PLN, Partner Nieru-
chomości Żary. Tel.  887-758-384

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

 ▶ Pokoje pracownicze do 
wynajęcia. Partner Nieruchomo-
ści. Tel.  887-758-384

 ▶ R o z p o c z ę t a  b u d o w a 
domu, typu „DWOREK” w Ol-
brachtowie, działka 3000 m2  Tel. 
512 209 363 

Motoryzacja

 ▶ RENO TRAFIK - Bus, 3 - oso-
bowy, 6 biegów, centralny zamek, 
radio, wspomaganie, ABS, hak, 
poduszka, sprowadzany. Cena 

10500 zł, rok 2004, 1,9 TDI Tel. 
601 691 569

Praca

 ▶ Potrzebna Pani Uczciwa 
mieszkająca blisko cmentarza 
w Żarach do sprzątania i opieki 
nad grobowcem. Tel.  68 374 
53 89

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

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

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

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

 ▶ Hydraulik montaż instala-
cji Wod - Kan, usuwanie awarii. 
Tel. 73 257 74 01

 ▶ Dach  ci przecieka, tanio, 

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

 ▶ Szukam pracy jako ma-
larz, spawacz MAG, 135,136,111 
na terenie Żar, komunikatywny 
niemiecki. Tel. 577365895 Tel. 
693 396 373

 ▶ Korepetycje z języka nie-
mieckiego -  Żary.  Przygoto-
wanie do pracy w Niemczech. 
 Tłumaczenia. Tel. 606 645 169

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

 
 
  

Zatrudnię pilnie 
malarzy i pomocników 

na elewację. 
Tel. 600 611 949



23MojaGazeta      13 października 2017 OGŁOSZENIA

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

OFERTY PRACY - URZĘDY PRACY

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

• Wartownik Skład Potok 2
• Ankieter Lubsko 2
• Stażysta (staż urzędniczy) Żary 1
• Pracownik biurowy ze znajomością języka 

niemieckiego Jasień 1
• Technolog produkcji wyrobów metalowych 

Jasień 1
• Szlifierz metali Jasień 2
• Pracownik malarni proszkowej Jasień 1
• Operator maszyn budowlanych Jasień 1
• Pracownik administracyjno-biurowy Żary 1
• Monter Żary 1
• Wychowawca w Powiatowym Domu Dziecka 

Żary 1
• Specjalista do spraw logistyki Lubsko 1
• Nauczyciel doradztwa zawodowego Górzyn 1
• Pracownik ochrony Teren powiatu żarskiego 4
• Strażnik działu ochrony Lubsko 2
• Opiekun osób starszych Lubsko 1
• Piekarz Lubsko 1
• Kierowca samochodu do 3, 5 tony Żary 1
• Krojczy chleba Żary 1
• Sprzątaczka Żary 1
• Kucharz (Pizzer) Żary 1
• Pomoc kuchanna Żary 1
• Kierowca kat. B/ Zaopatrzeniowiec Żary 1
• Sprzedawca Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca Żary 1
• Sprzedawca Żary 1

• Kasjer – sprzedawca Lubsko 2
• Monter/ Operator maszyn Żary i Mirostowice 

Dolne 7
• Betoniarz/ Zbrojarz Żary 5
• Cieśla szalunkowy Żary 5
• Pilarz Lubsko 2
• Operator koparko-ładowarki Żary 4
• Palacz C.O. Potok 5
• Pracownik magazynowy Lubsko 1
• Pracownik produkcji Lubsko 5
• Elektryk Jasień 1
• Operator koparko – ładowarki Jasień 1
• Kierowca samochodu dostawczego Lubsko 2
• Odlewnik wyrobów ceramicznych Lubsko 2
• Montażysta nagrobków Żary 1
• Kierowca kat. B+E Żary 1
• Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 

Lubsko 1
• Mechanik samochodowy – serwisant ogu-

mienia Żary 2
• Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 

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

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

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

• Galwanizer (Żagań) 2
• Mechanik samochodowy (Szprotawa) 3
• Pomocnik piekarza (Żagań) 1
• Księgowa (Dzikowice) 1
• Pilarz (leśnictwo Trzebów) 2
• Majster obwodu drogowego (Żagań) 1
• Pomocnik cukiernik (Żagań) 1
• Sortowacz surowców wtórnych (Szprotawa) 4
• Kucharz (Żagań) 1
• Barman - recepcjonista (Żagań) 2
• Pomoc kuchenna (Żagań) 1
• Operator koparko-ładowarki (Żagań) 1
• Murarz (Żagań) 1
• Ślusarz (Borowina) 1
• Spawacz (Borowina) 4
• Hydraulik (teren woj. lubuskiego) 2
• Pomocnik hydraulika (teren woj. lubuskiego) 2
• Pracownik ogólnobudowlany (Szprotawa) 1
• Monter urządzeń chłodniczych (Żagań) 4
• Kierowca kat C+E (Żagań) 1
• Sprzątaczka (Iłowa) 3
• Sprzedawca (Żagań) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego (teren 

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

Żagania i Żar) 2
• Operator koparki  (Szprotawa) 2
• Kierownik budowy - robót (Żagań) 1
• Księgowy ds. windykacji i rozliczeń (Szprotawa) 1
• Kucharz (Pałac Wiechlice) 1
• Pracownik obróbki kamienia (teren kraju) 5
• Robotnik gospodarczy (Żagań i okolice) 1
• Kucharz/Kucharka (Czyżówek-Iłowa) 2
• Barman/sprzedawca (Czyżówek) 2
• Fryzjer męski (Żagań) 1
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1
• Opiekun w domu pomocy społecznej (Bole-

sławiec) 1
• Operator wózka widłowego (Żagań, Karliki) 2
• Technik elektroenergetyk (Żagań) 1

• Operator koparki (Wymiarki, teren kraju) 2
• Fakturzystka (Żagań) 2
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie* (Żagań i okolice) 1
• Pracownik ogólnobudowlany (Żagań) 5
• Pracownik socjalny (Żagań) 1
• Sprzedawca (Pożarów) 1
• Zaopatrzeniowiec (Świętoszów) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego (teren 

kraju) 1
• Pracownik do spraw ubezpieczeń (Szpro-

tawa) 1
• Sprzedawca - kierowca (okolice Żagania) 1
• Salowa (Żary) 3
• Pracownik magazynowy (Bolesławiec) 15
• Operator wózka widłowego wysokiego skła-

dowania (Bolesławiec) 1
• Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 

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

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi (Małomice) 1

• Lekarz weterynarii (Żagań) 2
• Kierowca samochodu dostawczego do 3,5 t 

(teren kraju i Europy) 1
• Kierowca samochodu dostawczego kat B 

(teren Europy) 1
• Ślusarz - spawacz (Żagań) 1
• Kosmetyczka (Szprotawa) 1
• Fizjoterapeuta (Szprotawa) 2
• Kucharz kuchni wietnamskiej (Żagań) 1
• Kasjer (Żagań - basen Arena) 1
• Magazynier (Żagań) 1
• Pracownik fizyczny (Żagań i okolice) 3
• Doradca klienta biznesowego (powiat Ża-

gań) 1

Opel Insignia - sprzedam. 
Diesel 2.0, 160KM, 

automat, rok produkcji 
2009, czarny, bardzo 
bogato wyposażony, 

czarny. Cena 30 900 zł do 
negocjacji. tel. 502 623 598 

SPRZEDAM

cena 14.000 zł tel. 608 541 937

Zagęszczarka 
Ammann AVH 100-20

DANE TECHNICZNE:

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

AUTOREKLAMA

Rolnictwo

 ▶ Sprzedam Żyto Tel. 68 375 
22 98

Różne

 ▶ Posprzątam plac, garaż, 
piwnice, wywiozę własnym trans-
portem, tanio, czysto, solidnie. Tel. 
783 979 997

 ▶ Tokarka, spawarka MIGMAG 
- 2 50A, przekładnia, wentylator, 

wyciagany, silniki elektryczne, sprę-
żarka, uchwyt. Tel. 699 932 056

 ▶ Wynajmę pół sklepu na dep-
taku ( Centrum Żar), ul Chrobrego 
23  Tel. 506 080 054

 ▶ Posprzątam plac, piwnice 
itp.- wywiozę własnym transpor-
tem. Tanio - Czysto - Solidnie. Tel. 
783 379 997

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

Usługi

 ▶ Ekspresy do kawy naprawa, 
serwis. Tel. 692 393 829

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

Tel. 667 839 786
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Rok 1935. W nocnym klubie w Szanghaju Indiana 
Jones (Harrison Ford) przeprowadza transakcję 
z Lao Che (Roy Chiao), szefem chińskiego gangu. 
Przestępca do podanego na zgodę kieliszka 
szampana wrzuca truciznę. Dzięki pomocy 
amerykańskiej piosenkarki Willie Scott (Kate 
Capshaw) archeologowi udaje się zdobyć 
antidotum i uciec przed bandytami. Wkrótce wraz 
z nią i sprytnym Chińczykiem Shortem Roundem 
(Jonathan Ke Quan) Jones dociera na lotnisko 
i dostaje się na pokład samolotu lecącego do Indii.

POLSAT fi lm przygodowy, USA, 1984

Indiana Jones i Świątynia Zagłady22:05

Piątek

POLSAT

20:05

Sobota

Po dwóch latach pobytu w Londynie młody 
Hache (Mario Casas) wraca do rodzinnej Bar-
celony. Zmienia pracę, a także zyskuje nowych 
znajomych. Jedną z nich jest niezależna i pewna 
siebie Gin (Clara Lago). Hache zakochuje 
się w niej z wzajemnością. Na drodze do ich 
szczęścia stają jednak wydarzenia z przeszłości 
mężczyzny, a zwłaszcza jego burzliwy związek 
z atrakcyjną Babi (María Valverde). Była ukocha-
na Hache ma obecnie narzeczonego, z którym 
planuje wspólną przyszłość. 

Księżniczka Arendelle, Elsa, posiada nadnatural-
ną moc zamrażania przedmiotów. Z tego pow-
odu zepsuły się jej relacje z siostrą, księżniczką 
Anną. Obie niegdyś uwielbiały wspólne zabawy. 
Po tym jak Elsa za sprawą zaklęcia przypadkiem 
raniła Annę, więź łącząca dziewczynki bardzo 
osłabła. Obdarzona kłopotliwym darem 
królewna spędziła resztę dzieciństwa zamknięta 
w swojej komnacie, próbując zapanować nad 
swoją mocą. Po latach Elsa ma zostać koronowa-
na na władczynię Arendelle. 

TVP1 melodramat, Hiszpania, 2012 fi lm animowany, USA, 2013 

Tylko ciebie chcęKraina lodu 22:10

Niedziela

Metropolie opustoszały, nastał kres cywilizacji. 
Wydaje się, że dominację nad światem objął 
inny inteligentny gatunek - zmodyfi kowane 
genetycznie małpy. Tworzą one własny świat, 
w którym panuje określona hierarchia. Jeżdżą 
konno, posługują się narzędziami, mają swoje 
prawa i polują na inne zwierzęta, obmyślając 
sprytne strategie. Caesar, wychowany przez 
człowieka samiec, który swego czasu poprow-
adził istoty człekokształtne do rewolucji, jest 
przywódcą zamieszkałego w gęstym lesie stada. 

POLSAT fi lm sf, USA, 2014

Ewolucja planety małp20:10

Poniedziałek

Barney Ross i jego ekipa najemników dokonują 
brawurowego odbicia z niewoli komandosa, 
znanego pod ksywką Doc. Mistrzowsko 
władający bronią sieczną kompan spędził 
siedem lat w więzieniu. Ekipa Niezniszczalnych 
po zwieńczonej sukcesem akcji od razu rusza 
z kolejną misją do Somalii. Jej zadaniem jest 
zlikwidowanie miliardera, który handluje bronią 
i odpowiada za zbrodnie wojenne w Afryce. 
Wszystko przebiega zgodnie z planem do chwili, 
gdy Ross orientuje się, z kim ma do czynienia.

POLSAT fi lm sensacyjny, Francja, Bułgaria, USA, 2014

Niezniszczalni 321:40

Wtorek

Fryzjerka Gina Norris przeprowadza się do Atlanty, 
żeby jej córka mogła uczęszczać do znajdującej 
się tam prestiżowej szkoły muzycznej. Sama zaś 
znajduje pracę w eleganckim salonie kosmetycz-
nym. Już wkrótce jednak, za sprawą swojego 
samolubnego, chimerycznego i nieznoszącego 
sprzeciwu szefa - Jorge - zaczyna myśleć o zmianie 
miejsca zatrudnienia. Pewnego dnia wyprowadzo-
na z równowagi przez jego zmienne humory Gina 
zwalnia się i postanawia otworzyć własny salon 
wraz z przyjaciółką i współpracowniczką Lynn.

TVP2 komedia, USA, 2005

Salon piękności22:30

Środa

Mallory pracuje jako tajna agentka dla 
amerykańskich służb specjalnych. Wymaga to 
od niej największego poświęcenia, gdyż będąc 
niezastąpioną, ofi cjalnie nie istnieje. Rzucana 
do najodleglejszych zakątków Ziemi, wykonuje 
misje niewykonalne, nie pozostawiając po sobie 
śladów. Mellory może świętować zwieńczoną 
sukcesem akcję w Barcelonie, gdzie jej zadaniem 
było odbicie ważnego zakładnika. Przełożony, 
Kenneth, od razu zleca jej kolejne zadanie. Tym 
razem ma być zwykła wycieczka do Dublina. 

POLSAT thriller, Irlandia, USA, 2011 

Ścigana23:25

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM KATASTROFICZNY SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT FILM AKCJI FILM PRZYGODOWY SERIAL KRYMINALNY

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

piątek 13 października

04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 
06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP
09:10 Zakochaj się w Polsce 
09:40 Rodzinny ekspres
10:15 Północ - Południe
11:10 Dr Quinn 

- serial obyczajowy, 
prod. USA, 1997 

12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Nowoczesność 

w rolnictwie 
12:55 Natura w Jedynce 

- Wielka piątka Azji. Lew
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie
- magazyn 

15:45 Wiadomości 

16:05 W sercu miasta - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Rodzina wie lepiej
18:55 Mam prawo - serial 
19:30 Wiadomości 
20:25 The Wall. Wygraj 

marzenia 
- teleturniej 

21:20 Weekendowy Hit 
Jedynki: Obrona zamku 
- fi lm fabularny

23:20 Śmierć na trzynastym 
piętrze

00:55 Generał bandytów 
- fi lm kostiumowy

01:55 James Bond w Jedynce 
- Żyj i pozwól umrzeć
 - fi lm sensacyjny

04:00 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Sztuka codzienności
- Napoje - serial 
dokumentalny

07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia - serial 
11:50 Postaw na milion 
12:45 Tylko z Tobą - serial 
13:45 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:20 Anna Dymna 

- spotkajmy się 
14:50 Było... nie minęło
15:30 Janosik - serial TVP 
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość 

- serial obyczajowy
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Kronika Verva Street 

Racing - felieton 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

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

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

22:10 Pod wspólnym niebem 
- serial komediowy TVP 

22:45 Pitbull. Nowe 
porządki
- fi lm sensacyjny 

01:05 Klaun - horror, 
prod. USA, 2014, reż. Jon 
Watts, wyk. Andy Powers, 
Eli Roth, Peter Stormare, 
Laura Allen 

02:55 Nocny recepcjonista 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2016 

03:45 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
10:55 Ukryta prawda

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

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

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

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

20:00 San Andreas 
- fi lm katastrofi czny, USA, 
2015, reż. Brad Peyton, 
wyk. Dwayne Johnson, 
Carla Gugino, Alexandra 
Daddario, Ioan Gruff udd, 
Archie Panjabi, Paul 
Giamatti

22:30 Żołnierze 
kosmosu 
- fi lm S-F, USA, 1997, 
reż. Paul Verhoeven, 
wyk. Casper Van Dien, 
Denise Richards, Dina 
Meyer, Jake Busey, Neil 
Patrick Harris, Clancy 
Brown, Seth Gilliam

01:05 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

02:05 Revolution - serial S-F
03:05 Uwaga! - magazyn
03:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy

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

- serial obyczajowy
 Mariusz zmusza Luizę, 

by zainstalowała w 
komputerze Aśki program 
śledzący i ukradła jej kartę 
kredytową. Artur, po 
odejściu Aleksa, nie radzi 
sobie w fi rmie, prosi o 
pomoc Kingę. Ostatecznie 
na nowo zatrudnia Pawła. 

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

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

- serial obyczajowy
prod. Polska

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

Kiepskich
 Opinię publiczną 

elektryzuje wiadomość 
o wielkiej kumulacji. 
Kiepscy i ich sąsiedzi 
postanawiają dać szansę 
szczęściu i wypełnić 
kupony. 

20:05 Wyspa przetrwania
22:05 Indiana Jones 

i Świątynia Zagłady
00:45 Niepokonani
03:25 Tajemnice losu

08:00 Dziennik fi lozofa
08:10 Kronos
09:05 Informacje kulturalne

- informator kulturalny 
09:25 Kocie ślady - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1971, reż. 
Paweł Komorowski, wyk. 
Janusz Gajos, Mieczysław 
Pawlikowski, Joanna 
Jędryka, Grzegorz Warchoł

11:00 Polskie drogi - serial 
12:25 Gwiezdny pył - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1982
13:40 Chopin i jego 

Europa 2017
15:55 Pegaz
17:00 Kocie ślady - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1971
18:25 Studio Kultura 
18:40 Szklane domy. Historia 

osiedli społecznych 
- fi lm dokumentalny

19:25 Dziewczyny 
z Rudzienka - reportaż 

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana 

20:25 Wieczór kinomana
- Tylko kochankowie 
przeżyją - dramat, prod. 
Francja, Wielka Brytania, 
Niemcy, 2013

22:35 Tygodnik Kulturalny 
23:25 Dziennik fi lozofa

- felieton 
23:40 Scena i ekran - koncert 

w hołdzie Leonardowi 
Bernsteinowi 

00:45 Na nabrzeżach 
- dramat, prod. USA, 1954

02:40 Informacje kulturalne 
03:00 Wieczór kinomana 

- Tylko kochankowie 
przeżyją 
- dramat

05:10 Teleturniej “Prawda”
prod. Wielka Brytania, 
2011 

05:20 Afi sz kulturalny

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany anioł 
- telenowela

15:45 Lekarze na start
- serial obyczajowy

17:15 Ale numer! - program 
rozrywkowy

17:45 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

19:30 Gwiazdy lombardu 
- reality show

20:00 Szakal 
- fi lm akcji

22:25 Ochroniarz 
- fi lm akcji

00:55 Brick Mansions. 
Najlepszy 
z najlepszych 
- fi lm akcji

02:45 Ale numer! 
- program rozrywkowy
prod. Polska

03:10 Na jedwabnym 
szlaku

04:20 Menu na miarę 
- fabularny

04:45 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:10 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:15 Chirurdzy - serial, USA 
09:10 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - program 
sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Chirurdzy 
- serial, USA 

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

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Atramentowe serce
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, Niemcy, 
2008, reż. Iain Softley, 
wyk. Brendan Fraser, Paul 
Bettany, Jim Broadbent, 
Helen Mirren, Andy Serkis, 
Sienna Guillory, Eliza Hope 
Bennett

22:15 Był sobie chłopiec 
- fi lm komedia, 
Wielka Brytania, 
USA, Francja, Niemcy, 
2001, reż. Chris Weitz, 
Paul Weitz, wyk. Hugh 
Grant, Nicholas Hoult, 
Toni Colette, Rachel Weisz, 
Isabel Brook 

00:25 Zabójcza broń - serial 
01:30 Masters of Sex - serial
02:45 Moc Magii 
04:55 Druga strona medalu

06:00 Strach ma wielkie kły
07:00 Przygody Kota 

w butach
07:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
 Pan Peabody to 

najmądrzejszy pies na 
świecie, potrafi  mówić 
ludzkim głosem i wynalazł 
maszynę, która umożliwia 
podróż w czasie.

08:00 Przygody Kota 
w butach

08:30 Kaczor Donald 
przedstawia

09:00 V.I.P
10:00 Esmeralda
11:00 Detektywi w akcji 
 Szef i Bury prowadzą 

śledztwo na zlecenie 
kobiety, która podejrzewa, 
że jej mąż ma romans. 

13:00 Galileo
15:00 Dom nie do poznania 
16:00 Esmeralda
17:00 V.I.P

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

20:00 Mecenas Lena Barska
 Rano, kiedy Lena śpieszy 

się do pracy, Jurek pojawia 
się z niespodzianką. 
Jest nią nieco spóźniony 
- ale za to wyjątkowo 
efektowny - prezent 
urodzinowy dla Aśki.

21:00 Sprawiedliwi-Wydział 
Kryminalny 
- serial kryminalny

23:00 Kobiety i mafi a
00:00 Zły glina
 Bohaterem jest policjant

z San Francisco, zamknięty 
w sobie i wrogi otoczeniu 
odkąd utracił wieloletne-
go partnera. 

02:00 TAK czy NIE

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:45 Klan - telenowela TVP 
05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Naszaarmia.pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
08:10 Joe Kidd - western, 

prod. USA, 1972, reż. John 
Sturges, wyk. Robert 
Duvall, John Saxon, Clint 
Eastwood 

09:50 Ptaki ciernistych 
krzewów - serial obycza-
jowy, prod. USA, 1983, reż. 
Daryl Duke, wyk. Richard 
Chamberlain, Rachel 
Ward, Jean Simmons, 
Bryan Brown, Ken Howard, 
Piper Laurie, Richard Kiley, 
Christopher Plummer 

11:55 Studio Raban 
12:30 Fascynujący świat 

- Wyżej i wyżej - fi lm 
dokumentalny

13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:15 Ojciec Mateusz - serial 

15:05 Zagadka Hotelu 
Grand - serial obyczajowy

16:00 Dziewczyny 
ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP 

17:00 Teleexpress 
17:30 Rolnik szuka żony
18:30 Rodzina wie lepiej 
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:05 PKO Maraton 

Krakowski - felieton 
20:09 Pogoda 
20:15 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP 
21:10 Hit na sobotę - RoboCop 

- fi lm science fi ction
23:15 Wielkie uwodzenie

- komedia, prod. Kanada
01:15 Film fabularny
03:05 Zagadka Hotelu
03:50 Zakończenie dnia

05:25 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem, prod. Wielka 
Brytania, 2016 

06:30 M jak miłość - serial TVP 
07:30 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lajk! 
11:15 Pod wspólnym niebem 

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

- serial komediowy TVP 
12:45 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
13:20 Podróże z historią 
14:00 Familiada
14:40 Było... nie minęło 
15:15 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
15:50 Pierwsza randka
16:50 Mars - Mars: Najmrocznie-

jsze dni - dokument 
fabularyzowany

17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:35 Sport Telegram 
18:45 Pogoda 
18:50 Kulisy - Postaw na milion

19:05 Postaw na milion 
- teleturniej 
prod. Polska

20:05 The Voice of Poland 
- Bitwa - widowisko 
prod. Polska

22:25 Miasto skarbów 
- serial kryminalny 
prod. TVP 

23:25 Nocny recepcjonista 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2016 

00:25 Królowie ulicy 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2008, reż. 
David Ayer, wyk. Keanu 
Reeves, Forest Whitaker, 
Hugh Laurie 

02:20 Pitbull. 
Nowe porządki 
- fi lm sensacyjny 

04:35 Zakończenie dnia

05:25 Uwaga! 
- magazyn

05:45 Mango 
- telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn 

11:00 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska 

12:50 Drzewo marzeń 
13:50 MasterChef 

- program rozrywkowy 
15:25 Azja Express

- program
rozrywkowy

17:00 Kuchenne 
rewolucje - program 
kulinarno-rozrywkowy 

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

- magazyn
prod. Polska

20:00 Mam talent 
- program rozrywkowy 

21:45 Władcy umysłów
- fi lm melodramat, 
USA, 2011, reż. George 
Nolfi , wyk. Matt Damon, 
Emily Blunt, Anthony 
Mackie, John Slattery, 
Michael Kelly, Terence 
Stamp 

23:55 Oszukać 
przeznaczenie III 
- fi lm horror, 
USA, Niemcy, 2006,
reż. James Wong, 
wyk. Mary Elizabeth 
Winstead, Ryan Merriman, 
Kris Lemche, Alexz 
Johnson, Sam 
Easton 

01:50 Uwaga! 
- magazyn

02:10 Moc Magii 
03:30 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Jeźdźcy smoków
na końcu świata 
- serial przygodowy 

09:15 Przygody Kota 
w butach

10:10 Ewa gotuje
10:45 Supermodelka 

- plus size
13:45 Wyspa przetrwania
15:45 Kabaret na żywo
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według 

Kiepskich
 Ferdynand Kiepski jest 

zaniepokojony, ponieważ 
trzy noce z rzędu śnią mu 
się... Krzyżacy. Co gorsza, 
okazuje się, że nie tylko 
jemu. We śnie Niemcy 
pojawiają się też innym 
mieszkańcom osiedla.  

20:05 Kraina lodu
 Anna wyrusza na wielką 

wyprawę, by odnaleźć 
swoją siostrę Elsę, której 
magiczna moc uwięziła 
królestwo Arendelle w 
okowach wiecznej zimy. 

22:15 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo
- program rozrywkowy

00:15 FEN
 W walce wieczoru czeka 

nas pojedynek Pawła 
Biszczaka z Wojciechem 
Wierzbickim w formule K1. 
Panowie ostatnim razem 
spotkali się na gali FEN w 
dniu 14 w styczniu 2017 
roku. 

01:15 Strzelec wyborowy
03:30 Tajemnice losu

- program ezoteryczny

08:00 Serialowa nostalgia 
- Ucieczka - wycieczka 

09:15 Zaśpiewajmy 
to jeszcze raz

09:50 Zaśpiewajmy to jeszcze 
raz - Powrócisz tu 

10:35 Nasza ulica - fi lm 
krótkometrażowy 

11:20 Vistuliada
12:00 Tygodnik Kulturalny 
12:50 Szlakiem Kolberga 
13:35 U Pana Boga za piecem 

- komedia, prod. Polska, 
1998, reż. Jacek Bromski, 
wyk. Ira Łaczina

15:30 Wydarzenie aktualne
16:05 Wstęp do fi lmu 

- Złotoręki 
16:15 Złotoręki - dramat 

obyczajowy
18:20 Dranie w kinie 
19:00 Legendy Rocka 

- James Brown
19:25 Legendy Rocka 

- The Monkees
20:00 Eurokultura - magazyn

20:20 Bilet do kina 
- Wielkie nadzieje 
- fi lm kostiumowy

22:40 The Cure: Trilogy - Live 
In Berlin - koncert, prod. 
Wielka Brytania, 2002 

23:55 Filmy Rainera Wernera 
Fassbindera - Dlaczego 
Pan R. oszalał - magazyn 

24:00 Mocne Kino - Dlaczego 
pan R. oszalał? 
- dramat, prod. Niemcy

01:40 Kino nocne 
- Rozdroże cafe - dramat, 
prod. Polska, 2005, reż. 
Leszek Wosiewicz, wyk. 
Robert Olech, Maria 
Pakulnis

03:45 Test - fi lm krótkome-
trażowy, prod. Polska

04:25 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Niesamowite!
06:35 Taki jest świat 

- program informacyjny
07:15 Columbo 

- fabularny
09:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

12:55 Gwiazdy
lombardu 
- reality show

13:25 Niania 
- familijny

15:30 Miłość, tropiki 
i piraci - przygodowy
Ewa postanawia 
wyruszyć w podróż 
na Daleki Wschód 
żeby zdemaskować 
ludzi odpowiedzialnych za 
porwania na Morzu Połud-
niowochińskim. Udaje 
się jej dostać na statek, 
transportujący ładunek do 
Bangkoku, o wdzięcznej 
nazwie „Liberty”.

17:40 W imię króla 
- fi lm akcji

20:00 Mechanik: 
Prawo zemsty 
- fi lm akcji

21:50 Cobra 
- fi lm akcji

23:25 Diukowie 
Hazzardu 
- komedia

01:45 Taki jest świat 
- program informacyjny

02:40 Ale numer! 
- program rozrywkowy

03:15 Kręcimy z gwiazdami
04:00 Na jedwabnym szlaku
04:25 Menu na miarę 

- fabularny
04:50 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Dwóch i pół 

- serial, USA 
09:25 Zaklinaczka duchów 

- serial S-F, USA 
11:20 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
14:40 Tomcio grubasek 

- fi lm komedia
USA, 1995, reż. Peter 
Segal, wyk. Chris Farley, 
David Spade, Brian Denne-
hy, Bo Derek, Dan Aykroyd, 
Julie Warner  

16:45 Atramentowe 
serce - fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
Niemcy, 2008, reż. Iain 
Softley, wyk. Brendan 
Fraser, Paul Bettany, 
Jim Broadbent, Helen 
Mirren, Andy Serkis, 
Sienna Guillory, Eliza Hope 
Bennett, Jennifer Connelly 

19:00 Ciekawy przypadek 
Benjamina Buttona 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2008, reż. David Fincher, 
wyk. Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Julia Ormond, 
Elias Koteas, Tilda Swinton 

22:35 Dyktator - fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Larry 
Charles, wyk. Sacha Baron 
Cohen, Anna Faris, Ben 
Kingsley, Jason Man-
tzoukas, Megan Fox 

00:15 Nieuchwytny 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1996, reż. John 
Gray, wyk. Steven Seagal, 
Keenen Ivory Wayans, 
Bob Gunton

02:15 Moc Magii 
04:25 Druga strona medalu 
05:00 Koniec programu

06:00 Strach ma wielkie kły
07:00 Przygody Kota 

w butach
07:30 Pan Peabody 

i Sherman Show
08:00 Przygody Kota 

w butach
08:30 Kaczor Donald 

przedstawia
09:00 Garfi eld Show
09:25 Rekin i Lava
 Czasami najwspanialszych 

superbohaterów można 
spotkać we własnych 
marzeniach. Przekonuje 
się o tym zagubiony 
jedenastolatek, Max, 
który w świat wyobraźni 
ucieka przed codziennymi 
problemami domowymi
i szkolnymi. 

11:10 Policjantki i Policjanci 
- serial kryminalny 

14:15 STOP Drogówka
- magazyn

15:25 Święci i żołnierze

17:15 Parasol 
bezpieczeństwa 
- fi lm akcji

 Hank Raff erty zostaje 
oskarżony o pobicie 
czarnoskórego kolegi 
Earla Montgomery’ego i 
wyrzucony z pracy w polic-
ji. Okazuje się jednak, że 
pobicie nie miało miejsca, 
a Raff erty’ego oskarżono 
niesłusznie. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial kryminalny
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi-Wydział 
Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska

00:00 The Raid - Infi ltracja
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów
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niedziela 15 października

04:45 Klan - telenowela TVP 
06:10 Słownik polsko@polski
06:35 Pełnosprawni 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno - Dom na skale 
09:15 Jak to działa - magazyn 
09:50 Biblia - Jezus - serial
10:40 Zakochaj się w Polsce 
11:10 Weterynarze z sercem
11:40 Sekrety mnichów 
11:55 Między ziemią 

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

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

marzenia - teleturniej 
16:05 Program kulinarny
16:25 Sonda 2
17:00 Teleexpress 

17:30 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP 

18:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 PKO Maraton 

Krakowski - felieton 
20:09 Pogoda 
20:15 Dziewczyny 

ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP 

21:10 Rolnik szuka żony 
- reality show 

22:10 Zakochana Jedynka 
- Tylko ciebie chcę 
- fi lm obyczajowy

00:20 RoboCop - fi lm science 
fi ction, prod. USA, 2014

02:25 Jaka to melodia?
03:20 Biblia - Jezus - serial
04:10 Zakończenie dnia

05:50 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

06:00 Podróże z historią 
- cykl dokumentalny 

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

- serial obyczajowy TVP 
10:20 Ostoja - magazyn 
10:50 Rodzinne oglądanie 

- Zwierzęce superzmysły 
- Wzrok - serial

11:55 Makłowicz w podróży 
12:35 Bake off  - Ale ciacho!
13:40 Bake off  - Ale przepis
14:00 Familiada
14:40 Koło fortuny
15:20 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
16:20 The Voice of Poland 

- Bitwa - widowisko 
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Pod wspólnym niebem 

- serial komediowy TVP 
19:25 Lajk!

20:05 Królowie ulicy 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2008,
reż. David Ayer, wyk. 
Keanu Reeves, Forest 
Whitaker, Hugh Laurie 

22:10 Kino bez granic 
- Kapitał ludzki 
- dramat, prod. Włochy, 
2014, reż. Paolo Virzi, 
wyk. Fabrizio Bentivoglio

00:10 Wymyk 
- dramat
prod. Polska, 2011,
 reż. Greg Zgliński, 
wyk. Robert Więckiewicz, 
Łukasz Simlat, Gabriela 
Muskała

01:50 Wesele 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska

03:35 Zakończenie dnia

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

magazyn ogrodniczy 
08:25 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy 
08:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Kobieta na krańcu 

świata 
11:35 Co za tydzień 

- magazyn 
12:15 Diagnoza - serial, Polska 
13:15 Druga szansa 

- serial, Polska 
14:15 Mam talent - program 

rozrywkowy 
16:00 Gala French Touch 
17:50 Spotkanie ze smakiem 
18:00 Drzewo marzeń 

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

21:35 Starcie Tytanów 
- fi lm przygodowy, USA, 
2010, reż. Louis Leterrier, 
wyk. Sam Worthington, 
Liam Neeson, Ralph 
Fiennes, Gemma Arterton, 
Mads Mikkelsen, Alexa 
Davalos, Jason Flemyng, 
Pete Postlethwaite, Polly 
Walker 

23:50 San Andreas 
- fi lm katastrofi czny, 
USA, 2015, reż. Brad 
Peyton, wyk. Dwayne 
Johnson, Carla Gugino, 
Alexandra Daddario, Ioan 
Gruff udd, Archie Panjabi, 
Paul Giamatti, Hugo 
Johnstone-Burt 

02:15 Uwaga! - magazyn
02:35 Moc Magii 
03:45 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata 
- serial przygodowy 

09:15 Happy wkręt 2
10:45 Indiana Jones 

i Świątynia Zagłady
13:25 Kraina lodu
 Anna wyrusza na wielką 

wyprawę, by odnaleźć 
swoją siostrę Elsę, której 
magiczna moc uwięziła 
królestwo Arendelle w 
okowach wiecznej zimy. 

15:35 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

17:35 Nasz Nowy Dom
18:35 Dom pełen zmian
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo 

w Państwie
20:00 W rytmie serca
21:05 Kabaret na żywo

23:10 Prawnik 
z Lincolna

 Mick Haller jest 
sprytnym, pewnym siebie 
adwokatem z Los Angeles. 
To mistrz manipulacji, 
który marzy o dużych pi-
eniądzach i ekskluzywnej 
kancelarii, ale na razie 
jego biuro mieści się...

01:50 Ewolucja 
planety małp

04:40 VIII Sopocka Noc 
Kabaretowa
- program rozrywkowy

 Kontynuacja prezentacji 
wybranych fragmentów 
z programu Sopockiej 
Nocy Kabaretowej.

05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Serialowa nostalgia 
09:15 Historia muzyki 

- Współczesność 
10:20 Scena Klasyczna. Młody 

Chopin - koncert 
11:05 Trzeci punkt widzenia 
11:40 Podróż - fi lm TVP 
12:30 Bilet do kina - Wielkie 

nadzieje -  kostiumowy
14:45 Chuligan Literacki 
15:20 Pajace - opera
17:00 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
17:15 Niedziela z... Małgorza-

tą Kożuchowską 
18:10 Niedziela z... Małgorza-

tą Kożuchowską 
20:00 Niedziela z... Małgor-

zatą Kożuchowską 
- Komornik - dramat

21:45 Scena alternatywna 
22:20 Trzeci punkt widzenia  
22:55 Nocny dokument 
23:55 Koncert muzyki Johna 

Williamsa - Los Angeles
00:50 Teraz animacje! 

01:15 Kino nocne 
- Za Wzgórzami 
- dramat
prod. Francja, Belgia, 
Rumunia, 2012 

03:55 Historia muzyki 
- Współczesność 
cz. 1 - cykl dokumentalny, 
prod. Niemcy, 
2014 

04:55 Dupek 
- fi lm krótkometrażowy, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Krzysztof 
Komander, 
wyk. Bartosz Gelner, 
Agnieszka Żulewska, 
Maria Patykiewicz, 
Monika Mazur 

05:20 Vistuliada
- program rozrywkowy

05:50 Zakończenie dnia

06:00 Columbo 
- fabularny

07:30 Co ludzie powiedzą?
- fabularny

08:55 Ojciec Ted 
- komedia

10:00 Lekarze na start 
- serial obyczajowy
Serial przedstawia losy 
absolwentów medycyny. 
Wszyscy w jednym 
roku trafi ają na staż do 
Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego.

13:40 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Pani 
zamieć - familijny

14:50 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Żabi Król 
- familijny

16:15 Małolaty 
na obozie - komedia

17:55 Niania 
- familijny

20:00 Szybcy i wściekli 
- fi lm akcji

22:05 Szakal 
- fi lm akcji

00:30 Wikingowie 
- fabularny

01:30 Ale numer! 
- program 
rozrywkowy

02:05 Dyżur - serial 
dokumentalny

02:40 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:05 Na jedwabnym 
szlaku

03:30 Biesiada 
na cztery pory roku

04:25 Z archiwum policji 
- fabularny

04:50 Twój Puls 
- fabularny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:40 Mango
- telezakupy

08:45 Dwóch i pół 
- serial, USA 

09:45 Zaklinaczka 
duchów 
- serial S-F, USA 

12:50 Brzydula
- serial obyczajowy, 
Polska 

15:10 Wyspa Nim 
- fi lm przygodowy, USA, 
2008, reż. Mark Levin, 
Jennifer Flackett, wyk. 
Abigail Breslin, Jodie Fos-
ter, Gerard Butler, Michael 
Carman, Mark Brady 

17:15 Liceum Avalon 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2010, reż. Stuart 
Gillard, wyk. Britt Robert-
son, Gregg Sulkin, Devon 
Graye, Chris Tavarez, Joel 
Pollari 

19:00 Zabójcza broń - serial 
20:00 Jack Reacher 

- fi lm sensacyjny, USA, 
2012, reż. Christopher 
McQuarrie, wyk. Tom 
Cruise, Rosamund Pike, 
Richard Jenkins, David 
Oyelowo, Robert Duvall, 
Werner Herzog 

22:40 Zabójcza broń - serial 
23:40 Piekielna głębia 

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1999, 
reż. Renny Harlin,
wyk. Saff ron Burrows, 
Thomas Jane, LL Cool 
J, Samuel L. Jackson, 
Michael Rapaport, 
Stellan Skarsgard

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

06:00 Strach ma wielkie kły
07:00 Pan Peabody

i Sherman Show
07:30 Kaczor Donald 

przedstawia
08:00 Garfi eld Show
08:25 Pies wampir
10:15 Galileo
12:20 Akademia sztuk walki
 Don Robbie, nastolatek 

sprawiający problemy, 
zostaje wysłany przez 
nieradzącą sobie z nim 
babcię do wuja i ciotki na 
Florydę. Już pierwszego 
dnia w Cocoa Beach, 
kiedy Robbie poznaje 
sympatyczną Rinę, 
zostaje zaatakowany 
przez jej chłopaka, a dzień 
później ma do czynienia z 
kolejnym łobuzem. 

14:30 Błękitny Grom 
 Frank wykonuje loty 

testowe na helikopterze 
wojskowym. 

16:45 Bracia surferzy
 W latach 70. kiedy w Aus-

tralii rozkwitał profesjon-
alny surfi ng, bracia Andy i 
Jimmy przeprowadzają się 
do miejscowości Margaret 
River, której plaże słyną 
z ogromnych fal. Chłopcy 
pasjonują się tym sportem 
i wiążą z nim swoje 
plany, ale na przeszkodzie 
pojawiają się kolejne 
komplikacje... 

19:05 Galileo
20:05 Taxi 

- komedia
22:00 Mecenas Lena Barska
23:00 Motel
 Po przypadkowej śmierci 

syna, małżeństwo Amy 
i Davida jest w strzępach. 

00:50 STOP Drogówka

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 
06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy 

- Warszawska kuchnia 
wiślana - magazyn 

09:10 Rok w ogrodzie 
09:35 Rok w ogrodzie extra
09:45 Łap Start Up 
10:10 Północ - Południe
11:10 Dr Quinn - serial obycza-

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

- Nasi ulubieńcy wśród 
zwierząt - dokumentalny

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 

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

- teleturniej muzyczny 
18:00 Klan 

- telenowela TVP 
18:30 Rodzina wie lepiej

- teleturniej 
18:55 Komisariat - serial TVP
19:30 Wiadomości 
20:25 Teatr Telewizji 

- Totus Tuus 
- spektakl teatralny

21:50 James Bond w Jedynce 
- Żyj i pozwól umrzeć 
- fi lm sensacyjny

24:00 Gol Ekstra - felieton 
00:35 Tylko ciebie chcę 

- fi lm obyczajowy
02:50 Wielkie uwodzenie 

- komedia

05:55 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:30 Metr od Świętości 
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama 
11:20 Barwy szczęścia - serial
11:50 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:50 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy
13:50 Na sygnale - serial 

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

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

- serial obyczajowy
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia - serial 
20:35 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia - felieton 

20:45 M jak miłość 
- serial TVP 

21:40 Kulisy serialu 
“M jak miłość”

21:50 Bake off  - Ale ciacho!
22:55 Bake off  - Ale przepis
23:20 Czy świat oszalał? 

- Czarodziejska Góra
01:00 Pod wspólnym niebem 

- serial komediowy TVP 
01:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
02:05 Magazyn 

kryminalny 997 
- magazyn 

02:50 Kapitał ludzki - dramat, 
prod. Włochy, 2014, reż. 
Paolo Virzi, wyk. Fabrizio 
Bentivoglio, Valeria Bruni 
Tedeschi, Matilde Gioli, 
Fabrizio Gifuni 

04:45 Zakończenie

05:15 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kobieta na krańcu 

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

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Druga szansa 

- serial, Polska 
22:30 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
23:35 Starcie Tytanów

- fi lm przygodowy, USA, 
2010, reż. Louis Leterrier, 
wyk. Sam Worthington, 
Liam Neeson, Ralph 
Fiennes, Gemma Arterton, 
Mads Mikkelsen, Alexa 
Davalos, Jason Flemyng, 
Pete Postlethwaite, Polly 
Walker 

01:45 Gala French Touch 
03:25 Co za tydzień 
04:00 Moc Magii 
05:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
 W trakcie śledztwa 

detektywi odkrywają, 
że pewien mężczyzna 
zmagał się z wieloma 
uzależnieniami. 

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

Kiepskich

20:10 MEGA HIT 
- Ewolucja 
planety małp
- fi lm akcji/sci-fi ction

 Dziesięć lat po epidemii 
wirusa, genetycznie zmo-
dyfi kowane małpy prze-
wodzą wielotysięcznej 
populacji orangutanów, 
szympansów i goryli. 

22:55 Najwyższy wyrok 
 Dwaj byli komandosi, 

wytrawny strateg Tom 
Steele oraz specjalista od 
broni Manning, biorą ud-
ział w eskorcie więźniów 
z zamykanego więzienia 
wojskowego.

01:00 Niezniszczalni 3
- fi lm akcji

03:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Dziennik fi lozofa
08:10 Scena Klasyczna. Młody 

Chopin - koncert 
09:00 Eurokultura - magazyn
09:30 Karczma na bagnach
11:00 Polskie drogi - serial 
12:25 Wenecja - dramat
14:30 Ciuciubabka - fi lm TVP
15:35 Niedziela z... Małgorza-

tą Kożuchowską 
16:30 Horror w Wesołych 

Bagniskach - fi lm TVP, 
reż. Andrzej Barański

18:05 Studio Kultura
18:25 Portrety - Pieśń Lahore 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Więcej niż fi kcja 

- Dzieci hipisów
- historia nieznana

21:30 Którędy po sztukę
21:35 Videofan - Portrety
21:50 Dziennik fi lozofa 
22:10 Kino nocne - Żurek 

- fi lm obyczajowy
23:35 Sandland - fi lm
00:10 Informacje kulturalne 

00:30 Panorama 
kina polskiego 
- Komornik 
- dramat
 reż. Feliks Falk, 
wyk. Andrzej Chyra, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Kinga Preis, 
Grzegorz Wojdon,
Jan Frycz 

02:15 Pociąg 
do Bollywood 
- fi lm dokumentalny 

04:05 Studio Kultura 
- Rozmowy

04:25 Teledyski
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:30 Afi sz kulturalny
- program kulturalny
prod. Polska

05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny
 - fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

13:50 Zbuntowany anioł 
- telenowela

15:45 Lekarze na start 
- serial obyczajowy

17:15 Ale numer! - program 
rozrywkowy

17:45 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

19:30 Gwiazdy lombardu 
- reality show

20:00 Cobra 
- fi lm akcji
Bezkompromisowy 
policjant Cobretti musi 
ochronić piękną Ingrid 
przed sektą, na czele 
której stoi psychopatyczny 
morderca o pseudonimie 
“Nocny rzeźnik”.

21:50 Szybcy i wściekli
- fi lm akcji

00:00 Polowanie 
na drużbów
- komedia

02:05 Taki jest świat 
- program informacyjny

02:55 Ale numer! 
03:20 Biesiada na cztery

pory roku
04:45 Twój Puls - fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:15 Chirurdzy - serial, USA 
09:10 Brzydula - serial 

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

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Chirurdzy 
- serial, USA 

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

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

20:00 Incydent 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1997,
reż. Jonathan Mostow, 
wyk. Kurt Russell, 
J.T. Walsh, Kathleen 
Quinlan, M.C. Gainey, Jack 
Noseworthy 

22:05 Lista klientów 
- serial, USA 

23:05 Masters of Sex - serial
00:15 Ciekawy przypadek 

Benjamina 
Buttona 
- fi lm obyczajowy 
USA, 2008, reż. David 
Fincher, wyk. Brad Pitt, 
Cate Blanchett, Julia 
Ormond, Elias Koteas, 
Tilda Swinton 

03:45 Moc Magii 
05:55 Koniec programu

06:00 Koszmarne tatuaże
06:55 Przygody Kota 

w butach
07:30 Kaczor Donald 

przedstawia
07:55 Przygody Kota 

w butach
08:30 Kaczor Donald 

przedstawia
09:00 V.I.P
10:00 Esmeralda
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci 
 Wysocka odwiedza Madzię 

w szpitalu. Dziewczyna 
jest wyraźnie przygnębi-
ona. Ma świadomość 
konsekwencji popełnion-
ego przestępstwa, jednak 
dziękuje Oli za uratowanie 
życia. 

19:00 Policjantki i Policjanci 

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

21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 STOP Drogówka

- magazyn 
01:00 9. miesiąc
 Dagmara jest zrozpaczona 

- Przemek wybiegł od niej 
wściekły w przekonaniu, 
że się go wstydzi, a rodzice 
nie kryją rozczarowania jej 
wyborem życiowym. 

02:00 Interwencja 
- magazyn 

02:45 Cafe futbol 
04:25 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2017
04:55 Trans World Sport 2017

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 
06:00 Dzień dobry 

Polsko! 
- magazyn 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Komisariat 

- serial TVP
09:05 Weterynarze z sercem 
09:35 Nienasyceni - magazyn 
10:10 Północ - Południe
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1997 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 

- magazyn 
12:35 To się opłaca 

- Wsparcie dla nowych 
uczestników systemów 
jakości

12:55 Natura w Jedynce 
- Tajemnicze Indie. 
Kraina Kontrastów

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
16:05 W sercu miasta - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Rodzina wie lepiej
18:55 Komisariat - serial TVP
19:30 Wiadomości 
20:25 Miasto Gniewu - serial
20:55 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
21:30 Riviera - serial
22:30 El Principe 

- dzielnica zła - serial
23:25 American Crime 

Story - Sprawa 
O. J. Simpsona 

00:20 Świat bez końca 
02:05 Dom - serial TVP

06:05 Rodzinka.pl - serial 
06:40 Żyć z wiarą 

na co dzień - reportaż 
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama 
11:20 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
11:50 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:50 Tylko z Tobą - serial 

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

fabularyzowany TVP 
14:25 Cuda z odzysku - urządź 

mieszkanie za darmo 
-dokumentalny

15:30 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP 

16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość 

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

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:50 M jak miłość 
- serial TVP 

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 

23:00 Świat bez fi kcji 
- Znów będę tatą 
- fi lm dokumentalny

00:10 Miasto skarbów 
- serial kryminalny 
prod. TVP 

01:00 Pierwsza randka
02:00 Artyści 

- serial TVP 
03:00 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
04:00 Znów będę tatą 

- fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2015, reż. Sophie Wiesner

05:05 Zakończenie

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
10:55 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła
13:00 19 + 
13:30 Szpital 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku  

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:30 Diagnoza 
- serial, Polska 

22:30 Kuba Wojewódzki
- talk show 

23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów 

00:05 36,6 
01:05 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
- program rozrywkowy

02:05 Mroczne zagadki
Los Angeles 
- serial, USA 

03:05 Uwaga! - magazyn
03:30 Moc Magii 
04:50 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

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

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

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

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

Kiepskich
20:05 The Brain. Genialny 

Umysł

21:40 Niezniszczalni 3 
- fi lm akcji

00:15 Moja dziewczyna 
wychodzi za mąż 
- komedia 
romantyczna

 Życie Toma to sielanka: 
jest seksowny, odniósł 
sukces, ma szczęście do 
kobiet i wie, że w każdej 
sytuacji może polegać na 
Hannah - swojej najlepszej 
przyjaciółce i jedynej 
stałej rzeczy w jego życiu. 

02:40 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

 Pełna gama rozrywki: 
humor, cięte komentarze 
prowadzącego Roberta 
„Mykee” Jarka.

08:00 Dziennik fi lozofa 
08:10 Wydarzenie aktualne
08:40 Informacje kulturalne  
09:00 Dotknięcie ręki - fi lm 

obyczajowy, prod. Dania 
10:40 Którędy po sztukę 
11:00 Polskie drogi - serial 
12:40 Mur - fi lm obyczajowy, 

reż. Dariusz Glazer, 
wyk. Tomasz Schuchardt
- Turek, Ewa Telega

14:10 Jedyne Wyjście
 - komedia

14:40 Bicie serca - fi lm 
15:15 Tygodnik Kulturalny 
16:05 Dotknięcie ręki 

- fi lm obyczajowy 
17:50 Studio Kultura
18:15 Ziggy Dust - fi lm
19:10 Film fabularny
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Miesiąc z Andrzejem 

Sewerynem - Don Juan 
- spektakl teatralny

22:05 Dezerterzy - rozmowa 
22:35 Dziennik fi lozofa 

22:45 Lekkie obyczaje 
- Dla Ellen 
- dramat, prod. USA, 2012, 
reż. So Yong Kim, wyk. 
Paul Dano, Peter Roberts, 
William Roberts

00:25 Kino nocne 
- Sponsoring 
- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, Francja, 2010, reż. 
Małgorzata Szumowska, 
wyk. Juliette Binoche, 
Joanna Kulig, Andrzej 
Chyra

02:10 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

02:25 Pieśń Lahore - koncert, 
prod. Austria, 2015

04:00 Dezerterzy - rozmowa 
04:35 Wydarzenie aktualne
05:10 Studio Kultura 
05:20 Teledyski

06:00 To moje życie!
- telenowela

07:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze

09:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany anioł 
- telenowela

15:45 Lekarze na start
 - serial obyczajowy

17:15 Ale numer! 
- program rozrywkowy

17:45 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

19:30 Gwiazdy lombardu 

20:00 Adwokat diabła 
- fi lm akcji
Kevin Lomax - wybitny 
adwokat, skuszony 
intratną propozycją 
pracy, przeprowadza się 
do Nowego Jorku. Nie 
zdaje sobie jednak sprawy 
z tego, kim jest jego 
chlebodawca.

23:00 Mgła - horror
01:25 Z Nation - fabularny
02:20 Ale numer! 

- program rozrywkowy
03:00 Biesiada 

na cztery pory roku
03:30 Na jedwabnym szlaku
04:25 Menu na miarę 

- fabularny
04:45 Twój Puls

- fabularny
05:35 Menu na miarę

06:00 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

07:15 Sąd rodzinny
- program sądowy 

08:15 Chirurdzy
- serial, USA 

09:10 Brzydula 
- serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Chirurdzy 
- serial, USA 

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

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Firewall 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Australia, 2006, reż. 
Richard Loncraine, wyk. 
Harrison Ford, Paul Betta-
ny, Virginia MadsenJimmy 
Bennett, Robert Patrick, 
Robert Forster, Alan Arkin 

22:15 Odwet 
- fi lm sensacyjny, USA/
Niemcy, 2003, reż. F. Gary 
Gray, wyk. Vin Diesel, 
Larenz Tate, Timothy 
Olyphant, Geno Silva, 
Jacqueline Obradors

00:35 Nie z tego świata 
- serial, USA 

01:35 Moc Magii 
03:45 Druga strona 

medalu 
- talk show 

04:50 Koniec programu

06:00 Koszmarne tatuaże
06:55 Przygody Kota 

w butach
07:30 Kaczor Donald 

przedstawia
07:55 Przygody Kota 

w butach
08:30 Kaczor Donald 

przedstawia
09:00 V.I.P
10:00 Esmeralda
12:00 Detektywi w akcji 
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci 
 Rano przed komendą 

Zapała spotyka 
mężczyznę, który 
przyszedł złożyć skargę 
o pobicie. Młody fryzjer 
oskarża znaną modelkę 
o naruszenie mienia 
osobistego, zniszczenie 
profesjonalnego sprzętu 
fryzjerskiego.

21:00 Bullet
 Frank jest tajniakiem 

z Los Angeles. Wkrótce 
zamierza przejść na em-
eryturę - czeka go jeszcze 
tylko ostatnia akcja, która 
okaże się wywrócić jego 
plany do góry nogami. 

22:50 Włatcy móch
23:50 Spadkobiercy 

- program rozrywkowy
00:50 9. miesiąc
01:50 Sekrety Sąsiadów
 Julita ma romans 

z żonatym mężczyzną. 
Trwa to już od dłuższego 
czasu i Julita oczekuje, 
że Ksawery zostawi dla 
niej żonę.

02:45 Magazyn Atleci 
Polsat Sport 2017

03:10 Trans World Sport

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 
06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Komisariat - serial TVP
09:10 Sonda 2 - program 

popularnonaukowy 
09:40 Jak to działa - magazyn 
10:15 Północ - Południe
11:05 Dr Quinn - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Tajemnicze Indie. 
Kraina gór - serial 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
16:00 W sercu miasta - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan 
- telenowela TVP 

18:30 Rodzina wie lepiej 
18:55 Komisariat 

- serial TVP
19:30 Wiadomości 
20:20 Liga Mistrzów 

- 3 kolejka 
22:55 Liga Mistrzów
00:05 Putin wiecznie 

żywy - fi lm dokumental-
ny, prod. Francja, 2015, 
reż. Jean-Michel Carre 

01:35 Karate po polsku 
- fi lm obyczajowy 

03:10 Naszaarmia.pl 
- magazyn 

03:40 El Principe 
- dzielnica zła 
- serial, prod. Hiszpania, 
2014 

04:30 Zakończenie dnia

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:35 Program gminy 
żydowskiej

07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia - serial 
11:45 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
12:45 Tylko z Tobą - serial 

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

fabularyzowany TVP 
14:20 Nasz dziwaczny świat 

- esej dokumentalny
15:30 Dla niesłyszących 

- serial TVP 
16:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
17:05 Nadzieja i miłość 

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

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:45 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

21:50 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

22:30 Kino relaks - Salon 
piękności - komedia, 
prod. USA, 2005, reż. Bille 
Woodruff , wyk. Queen 
Latifah

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

01:20 Świat bez tajemnic 
- Tunezja, niedokończona 
transformacja - fi lm 

02:25 Prokurator - serial 
kryminalny TVP 

03:15 Licencja
na wychowanie - serial 

04:20 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Azja Express 
- program rozrywkowy

23:00 Kiler 
- fi lm komedia,
Polska, 1997, reż. Juliusz 
Machulski, wyk. Cezary 
Pazura, Janusz Rewiński, 
Jerzy Stuhr, Katarzyna 
Figura, Małgorzata Kożu-
chowska, Jan Englert 

01:15 Superwizjer
 - magazyn 
reporterów 

01:50 Wybrani 
- serial, USA 

02:50 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:15 Moc Magii 
04:35 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski 

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

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

- serial obyczajowy
 Marysia nie ma gdzie 

się podziać z Julką. 
Kinga proponuje jej, żeby 
zamieszkały u nich. Michał 
zdaje sobie sprawę, że 
życie wymknęło mu się 
spod kontroli. Tymczasem 
Ksawery rozpoczyna 
dochodzenie w sprawie 
włamania do sklepu 
Malwiny. 

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

16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
 W jednej z restauracji 

znalezione zostają zwłoki 
szefa kuchni.  

18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

Kiepskich
20:40 Supermodelka 

- plus size
22:10 Moja dziewczyna 

wychodzi za mąż 
- komedia romantyczna

00:10 Faceci od kuchni 
02:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Dziennik fi lozofa
08:05 Szlakiem Kolberga 
08:40 Informacje kulturalne 
08:55 Ostatnia akcja

- komedia sensacyjna, 
reż. Michał Rogalski, 
wyk. Jan Machulski, 
Marian Kociniak

10:35 Dół - krótkometrażowy
11:00 Polskie drogi - serial 
12:50 Wyrok na Franciszka 

Kłosa - dramat wojenny, 
reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Mirosław Baka

14:40 Siedem czerwonych 
róż, czyli Benek 
Kwiaciarz o sobie 
i o innych 
- fi lm TVP, reż. Jerzy 
Sztwiertnia

16:05 Dranie w kinie 
16:45 Ostatnia akcja

- komedia sensacyjna
18:20 Studio Kultura
18:35 Portrety
20:00 Informacje kulturalne

20:20 Na wschód od Holly-
wood - Hannah Arendt 
- fi lm biografi czny, prod. 
Niemcy, Francja, Luksem-
burg, Izrael, 2012

22:20 Pegaz
23:15 Dziennik fi lozofa
23:30 Jedna scena - Zmruż 

oczy - magazyn 
23:50 Jedna scena 

- Zmruż oczy 
- fi lm obyczajowy,
reż. Andrzej Jakimowski

01:30 Alfabet Polskiego 
Performance - Józef 
Robakowski - magazyn 

02:15 Kino nocne - Wyspa
02:50 Informacje kulturalne 
03:15 Na wschód od Holly-

wood - Hannah Arendt 
05:15 Którędy po sztukę 
05:30 Afi sz kulturalny

06:00 To moje życie!
- telenowela

07:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany 
anioł - telenowela

15:45 Lekarze na start
- serial obyczajowy

17:15 Ale numer! 
- program rozrywkowy

17:45 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

19:30 Gwiazdy lombardu 

20:00 Gabriel
- fi lm akcji
Gabriel zostaje zesłany na 
ziemię, aby przywrócić 
światłość i pokój. By tego 
dokonać, toczy walkę z 
upadłymi aniołami.

22:15 Adwokat diabła 
- fi lm akcji

01:10 Z Nation- fabularny
02:05 Ale numer! 

- program rozrywkowy
02:45 Menu na miarę 

- fabularny
03:05 Biesiada na cztery 

pory roku
04:30 Taki jest świat 

- program informacyjny
05:10 Twój Puls 

- fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:15 Chirurdzy 
- serial, USA 

09:10 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Chirurdzy - serial, USA 
16:55 Zaklinaczka duchów 

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

obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Lot 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2012, reż. Robert 
Zemeckis, wyk. Denzel 
Washington, Don Cheadle, 
Kelly Reilly, John Good-
man, Bruce Greenwood, 
Melissa Leo, Brian 
Geraghty 

22:55 Magazyn UEFA 
Champions League 

00:00 Senna 
- fi lm dokument, 
Wielka Brytania, 
Francja, USA, 2010, reż. 
Asif Kapadia, wyk. Ayrton 
Senna, Alain Prost 

02:15 Moc Magii 
04:25 Druga strona 

medalu 
- talk show 

04:55 Koniec programu

06:00 Koszmarne tatuaże
06:55 Przygody Kota 

w butach
07:30 Kaczor Donald

przedstawia
07:55 Przygody Kota 

w butach
08:30 Kaczor Donald 

przedstawia
09:00 V.I.P
10:00 Esmeralda
12:00 Detektywi w akcji

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

- serial kryminalny
18:00 Policjantki i Policjanci 
 Mikołaj odkrywa, że jego 

nowe auto jest poryso-
wane. Ktoś w nocy zrobił 
to celowo i to na jego 
posesji. Dla Białacha jest 
to sygnał, że ma jakiegoś 
wroga. 

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial kryminalny

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

21:00 Kronika opętania
- horror 

 Clyde i Stephanie 
Brenek właśnie niedawno 
się rozstali. Podczas 
weekendowej wyprzedaży 
garażowej, ich najmłodsza 
córka Em zdobywa tajem-
niczą, zabytkową skrzynkę 
z drewna, z zagadkowymi 
inskrypcjami. 

23:00 Włatcy móch
00:00 Spadkobiercy 
01:00 Sekrety Sąsiadów
02:00 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
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04:50 Telezakupy
05:25 Jaka to melodia? 
06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial TVP
09:10 Mam prawo - serial 
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
10:20 Północ - Południe
11:05 Dr Quinn - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Smaki polskie - Gęś na co 

dzień i od święta 
12:55 Natura w Jedynce 

- Tajemnicze Indie
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
16:05 W sercu miasta - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 

17:25 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Rodzina wie lepiej 

- teleturniej 
18:55 Komisariat 

- serial TVP
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:30 Mumia Lenina obiekt 

specjalny w sercu Rosji 
- dokument

00:35 Riviera - serial
01:25 American Crime Story

- Sprawa O. J. Simpsona 
- serial, prod. USA, 2017 

02:20 Sprawa dla reportera

06:05 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

06:40 Sztuka codzienności 
- Grafi ka trójwymiarowa 
- serial dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2013, reż. Janie Oliver, 
Lindsay Webster 

07:00 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 

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

- serial TVP 
12:45 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015 

13:45 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

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

15:25 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość 
- serial obyczajowy

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

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

- serial kryminalny TVP 
22:40 Magazyn 

kryminalny 997 
- magazyn 

23:35 W szponach korupcji 
- fi lm akcji, prod. USA

01:35 Salon piękności - kome-
dia, prod. USA, 2005

03:25 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn 

04:20 Art Noc: Od wschodu do 
zachodu słońca 

05:15 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! 
- magazyn

05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

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

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy  
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Kilerów 2-óch 
- fi lm komedia
Polska, 1999, reż. Juliusz 
Machulski, wyk. Cezary 
Pazura

01:00 Żołnierze kosmosu 
- fi lm S-F, USA, 1997, 
reż. Paul Verhoeven, 
wyk. Casper Van Dien, 
Denise Richards, Dina 
Meyer, Jake Busey, Neil 
Patrick Harris, Clancy 
Brown, Seth Gilliam, 
Michael Ironside 

03:40 Moc Magii 
05:00 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski

i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

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

- serial obyczajowy
14:50 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
 Tymek ma poważne 

problemy w pracy. Spor-
towiec, którego namówił 
do reklamy, okazał się 
alkoholikiem. 

18:50 Wydarzenia

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

20:05 Nasz Nowy Dom
prod. Polska

21:10 Przyjaciółki 
- serial obyczajowy

 Inga idzie do banku. 
Dziwi ją decyzja Roberta
i to, z jakim entuzjazmem 
rezygnuje on z pracy. Anka 
przytłoczona sytuacją 
z Julką i sprzedan-
ym domem szuka pomocy 
u męża. 

22:15 Zdrady 
23:25 Ścigana 

- fi lm akcji
 Mallory Kane

jest świetnie wyszkoloną 
tajną agentką.

08:00 Dziennik fi lozofa
- felieton 

08:05 Dezerterzy - rozmowa 
08:40 Informacje kulturalne 
09:00 Panoptykon - dramat, 

reż. Barbara Kurzaj
11:00 Polskie drogi - serial 
12:40 Na plebanii 

w Wyszkowie 1920 
- dokument 

14:10 O północy w Paryżu 
- komediodramat

15:50 Którędy po sztukę 
- Grupa Luxus 
- magazyn 

16:05 Chuligan Literacki
- magazyn o książkach 

16:40 Panoptykon - dramat, 
reż. Barbara Kurzaj

18:25 Studio Kultura
18:40 Świat w dokumencie - 

Afryka oczami Ryszarda 
Kapuścińskiego - fi lm 

19:45 Teraz animacje! 
- Światło w tunelu - fi lm 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Wszystko 
o Ewie - dramat 
obyczajowy, prod. USA, 
1950, reż. Joseph 
L. Mankiewicz

22:45 Zakładka - magazyn 
23:25 Dziennik fi lozofa
23:30 Ziemia, planeta ludzi 

- Ciemności skryją Ziemię 
00:55 Kino nocne - Demakijaż - 

fi lm obyczajowy
03:00 Informacje kulturalne 
03:20 Miłość w przejściu 

podziemnym - fi lm TVP, 
reż. Janusz Majewski, 
wyk. Wojciech Malajkat, 
Joanna Liszowska

04:30 Zakładka - magazyn 
05:05 Studio Kultura
05:20 Teledyski
05:35 Afi sz kulturalny

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

10:00 Napisała: 
Morderstwo 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Zbuntowany anioł 
- telenowela

15:45 Lekarze na start 
- serial obyczajowy

17:15 Ale numer! - program 
rozrywkowy

17:45 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

19:30 Gwiazdy lombardu 

20:00 Spadaj, tato 
- komedia
Kiedy urząd podatkowy 
ustala termin spłaty 
długów spłukanemu 
Donny’emu nie pozostaje 
mu nic innego, jak wprosić 
się na ślub dawno niewid-
zianego syna.

22:15 Szpiedzy tacy 
jak my - komedia

00:20 Uniwersalny 
żołnierz 
- fi lm akcji

02:30 Ale numer! 
03:15 Na jedwabnym szlaku
03:50 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:25 Z archiwum policji 
04:50 Twój Puls - fabularny
05:35 Menu na miarę 

- fabularny

05:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:20 Szpital - program 
obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:15 Chirurdzy - serial, USA 
09:10 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Chirurdzy
- serial, USA 

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

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda 

20:00 Pluto Nash
- fi lm komedia, 
USA, 2002, reż. Ron Under-
wood, wyk. Eddie Murphy, 
Randy Quaid, Rosario 
Dawson, Joe Pantoliano, 
Jay Mohr, Luis Guzman, 
James Rebhorn, Burt 
Young, Pam Grier, John 
Cleese, Alec Baldwin 

22:05 Nie z tego świata 
- serial, USA 

23:05 Zostań żywy 
- fi lm horror, 
USA, 2006, reż. William 
Brent Bell, wyk. Jon Foster, 
Samaire Armstrong, 
Frankie Muniz, Jimmi 
Simpson

00:55 Moc Magii 
03:05 Druga strona medalu 
04:35 Koniec programu

06:00 Koszmarne tatuaże
06:55 Przygody Kota

w butach
07:30 Kaczor Donald 

przedstawia
07:55 Przygody Kota 

w butach
08:30 Kaczor Donald 

przedstawia
09:00 V.I.P
10:00 Esmeralda
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Esmeralda
18:00 Policjantki i Policjanci

- serial kryminalny
 Szymon jest ogromnie 

wdzięczny Oli za wsparcie. 
Sposób w jaki to okazuje 
budzi zazdrość Borysa.

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

21:00 Banita 
- dramat

 Nastoletni następca cesar-
skiego tronu musi uciekać 
z kraju przed starszym 
bratem, który usiłuje 
go zgładzić. 

23:30 Włatcy móch
- serial animowany

00:05 Spadkobiercy
- program rozrywkowy

 Aktorzy dopiero tuż 
przed wejściem na scenę 
zostają poinformowani 
z kim i na jaki temat mają 
rozmawiać. Ustalone jest 
tylko zdanie kończące 
daną scenkę. Publiczność 
uczestnicząca w nagraniu 
jest o tym poinformowa-
na. I dlatego zabawa jest 
pierwszorzędna.

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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źródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. Iskra Małomice 8 8 0 0 32 : 4 24

2. Granica Żarki Wielkie 8 6 2 0 22 : 7 20

3. Czarni Jelenin 7 5 1 1 22 : 13 16

4. Budowlani Gozdnica 8 5 1 2 24 : 15 16

5. Czarni Przybymierz 8 4 2 2 23 : 16 14

6. Piast Lubanice 8 3 2 3 16 : 17 11

7. LZS KS Tomaszowo 8 3 1 4 13 : 20 10

8. Kwisa Trzebów 7 2 2 3 18 : 19 8

9. Łużyczanka Lipinki Łużyckie 8 2 2 4 14 : 21 8

10. Mirostowiczanka Mirostowice 8 2 1 5 16 : 23 7

11. Czarni Drągowina 8 1 3 4 15 : 20 6

12. Sparta Miodnica 8 2 0 6 19 : 27 6

13. Nysa Przewóz 8 1 2 5 15 : 32 5

14. Orzeł Konin Żagański 8 1 1 6 12 : 27 4

Piłka nożna KLASA A Grupa IVźródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. ŁKS Łęknica 7 7 0 0 32 : 2 21

2. Sparta Grabik 7 5 1 1 39 : 6 16

3. Nysa Trzebiel 7 5 0 2 26 : 14 15

4. Tupliczanka Tuplice 7 5 0 2 23 : 17 15

5. FAX Bieniów 7 4 0 3 20 : 22 12

6. KS Lipna 7 4 0 3 17 : 19 12

7. Budowlani II Lubsko 7 3 1 3 27 : 23 10

8. Promień II Żary 7 3 1 3 19 : 15 10

9. WKS Łaz 7 2 0 5 16 : 26 6

10. Błękitni Olbrachtów 7 2 0 5 21 : 32 6

11. Iskra Jabłoniec 7 0 1 6 3 : 36 1

12. Zieloni Drożków 7 0 0 7 4 : 35 0

Piłka nożna KLASA B (Żary)

PIŁKA NOŻNA 
Reprezentantki 
żarskiego Promienia 
dopiero zaczynają 
piłkarską przygodę. 
Widać jednak, że 
dziewczynom nie 
brakuje woli walki.
W pierwszym meczu trzeciej ligi 
kobiet podopieczne Roberta Dziadula  
z determinacją pokonały reprezenta-
cję Budowlanych Lubsko 3:2. To był 
pierwszy, bardzo udany sprawdzian  
dopiero co utworzonej drużyny. 

Środowy (11.10) mecz rozgrywa-
ny w ramach Pucharu Polski Kobiet nie 
potoczył się pomyślnie. Jednak prze-
grana 1:4 z o wiele bardziej doświad-
czonymi piłkarkami MUKS 11 Zielona 
Góra pokazała, że pomimo przewagi 
przeciwniczek, żaranki walczą do koń-
ca. W drugiej połowie spotkania, przy 
czterech bramkach straty, dziewczyny 
ciągle mocno naciskały i w rezultacie 
gola dla Żar zdobyła Patrycja Gancarz. 

Andrzej Buczyński

Nabierają doświadczenia
Klasa B Żary
KS LIPNA - WKS ŁAZ
2017-10-14 15:00 Boisko Lipna (Lipna 104c)
NYSA TRZEBIEL - SPARTA GRABIK
2017-10-15 14:00 Nysa Trzebiel (Trzebiel, Tuplicka 1)
PROMIEŃ II ŻARY - BUDOWLANI II LUBSKO
2017-10-15 14:00 SYRENA (Żary, Leśna 34)
FAX BIENIÓW - BŁĘKITNI OLBRACHTÓW
2017-10-15 15:00 Boisko Bieniów (Bieniów 1)
ISKRA JABŁONIEC - ZIELONI DROŻKÓW
2017-10-15 15:00 KP ISKRA JABŁONIEC (Jabłoniec 1)
ŁKS ŁĘKNICA - TUPLICZANKA TUPLICE
2017-10-15 15:00 Stadion Miejski (Łęknica 1)

Klasa A grupa IV
CZARNI PRZYBYMIERZ - LZS KS TOMASZOWO
2017-10-14 15:00 Boisko Przybymierz (Przybymierz 1)
ISKRA MAŁOMICE - ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI
2017-10-14 15:00 ISKRA MAŁOMICE (Małomice, Kołłątaja 1)
ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE - NYSA PRZEWÓZ
2017-10-14 15:00 Boisko Lipinki Łużyckie (Lipinki Łużyckie 1)
PIAST LUBANICE - CZARNI JELENIN
2017-10-14 15:00 9 Boisko Lubanice (Lubanice 1)
SPARTA MIODNICA - KWISA TRZEBÓW
2017-10-14 16:00 Sparta Miodnica (Żagań 1)
CZARNI DRĄGOWINA - MIROSTOWICZANKA
2017-10-15 14:00 Boiski wiejskie (Drągowina, Długa 1)
GRANICA ŻARKI WIELKIE - BUDOWLANI GOZDNICA
2017-10-15 16:00 Boisko Żarki Wielkie (Żarki Wielkie 1)

Klasa Okręgowa (Zielona Góra)
ZORZA OCHLA - ZRYW RZECZYCA
2017-10-14 14:00 Zorza Ochla (Ochla, Zielonogórska 1)
DELTA SIENIAWA ŻARSKA - BŁĘKITNI OŁOBOK
2017-10-14 15:00 boisko Sieniawa Żarska (Sieniawa Żarska 47a)
ODRA NIETKÓW - SCHNUG CHOCIULE
2017-10-14 15:00 Stadion Gminny (Nietków, Sportowa 1)
PIAST CZERWIEŃSK - UKS „CZARNI” ŻAGAŃ
2017-10-14 15:00 Stadion Miejski (Czerwieńsk, Kwiatowa 8a)
PIAST IŁOWA - MIESZKO KONOTOP
2017-10-14 15:00 (Iłowa, Piaskowa 1a)
PROMIEŃ ŻARY - UNIA KUNICE ŻARY
2017-10-14 15:30 KS Promień Żary (Żary, Zwycięzców 38)
CARINA GUBIN - AMATOR BOBROWNIKI
2017-10-15 15:00 Stadion Miejski (Gubin, Gen. Sikorskiego 89)
STAL JASIEŃ - KORONA WSCHOWA
2017-10-15 15:00 Stal Jasień (Jasień, Żarska 48)

PIŁKA NOŻNA
najbliższe mecze

Patrycja Gancarz udowodniła, że trzyba walczyć do końca fot. Andrzej Buczyński

Delta dobrze sobie radzi
PIŁKA NOŻNA 
Promień Żary 
i Piast Iłowa 
rywalizują  
o trzecie miejsce 
w tabeli z taką 
samą liczbą 
punktów. 
Tymczasem na 
piątej pozycji 
klasy okręgowej 
znalazł się 
beniaminek  
z Sieniawy.

Delta Sieniawa Żarska w swo-
im inauguracyjnym meczu 
klasy okręgowej pokonała 
wyżej notowany Promień. Za-
częli dobrze i jak widać, piłka-
rze z Sieniawy chcą udowod-
nić, że w swojej obecnej klasie 
nie znależli się przypadkiem. 
To im się udaje. W ostatnim 
meczu dziesiątej kolejki roz-
grywek Delta pokonała Unię 
Kunice 2:1. Strata do lidera 
tabeli wynosi 9 punktów, więc  
o awansie nie ma co jeszcze 
rozprawiać. Póki co, Sieniawa 
daleka jest od strefy spadko-
wej. ATBDelta wygrała na boisku Unii fot. Andrzej Buczyński
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źródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. Warta Gorzów 10 8 2 0 20 : 3 26

2. Tęcza Krosno Odrzańskie 10 6 2 2 24 : 9 20

3. ZAP Syrena Zbąszynek 10 5 3 2 26 : 17 18

4. TS Masterchem Przylep 10 4 5 1 21 : 18 17

5. STEINPOL-ILANKA Rzepin 10 5 2 3 20 : 19 17

6. Lubuszanin Drezdenko 10 5 1 4 21 : 18 16

7. MTS Pogoń Świebodzin 10 4 2 4 18 : 20 14

8. Dąb Przybyszów 10 4 2 4 16 : 15 14

9. Sprotavia Szprotawa 10 3 4 3 10 : 10 13

10. Odra Bytom Odrzański 10 3 3 4 17: 20 12

11. Arka Nowa Sól 10 2 5 3 12 : 12 11

12. Korona Kożuchów 10 2 4 4 12 : 17 10

13. Spójnia Ośno Lubuskie 10 3 1 6 7 : 16 10

14. Czarni Browar Witnica 10 2 3 5 12 : 18 9

15. Budowlani Lubsko 10 2 1 7 12 : 23 7

16. Piast Karnin 10 1 2 7 7 : 20 5

Piłka nożna IV LIGA

Po dwóch 
walkowerach 
rywali, ŁKS  
w końcu zagrał  
z drużyną WKS 
Łaz. Kolejne 
trzy punkty 
powiększyły 
przewagę nad 
dotychczasowym 
liderem  
z Grabika.
W poprzedniej kolejce 
rozgrywek Sparta Gra-
bik zremisowała po raz 
pierwszy po paśmie spek-

takularnych zwycięstw. 
Natomiast ostatnia kolej-
ka była pierwszą porażką 
tej ekipy w tym sezonie. 
Spartę pokonała druga 
drużyna Promienia. Wy-
nik 2:1 odebrał piłkarzom 
z Grabika cenne punkty.  
W międzyczasie ŁKS Łęk-
nica wysunął się na pozycję 
lidera klasy B. Po ostatnim 
udanym meczu, piłkarze  
z Łęknicy zwiększyli swoją 
przewagę nad Grabikiem aż 
do pięciu punktów. Dotych-
czas szli łeb w łeb. Teraz to 
się zmieniło.

Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA ŁKS Łęknica w końcu zagrał

Lider umocniony

źródło - LZPN

Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. Carina Gubin 10 9 0 1 36 : 10 27

2. Amator Bobrowniki 10 9 0 1 46 : 23 27

3. Piast Iłowa 10 6 3 1 26 : 10 21

4. Promień Żary 10 6 3 1 21 : 8 21

5. Delta Sieniawa Żarska 10 6 0 4 24 : 31 18

6. UKS Czarni Żagań 10 4 5 1 28 : 14 17

7. Odra Nietków 10 5 2 3 23 : 16 17

8. Błękitni Obłok 10 4 3 3 15 : 15 15

9. Mieszko Konotop 10 4 5 1 27 : 24 13

10. Piast Czerwieńsk 10 3 2 5 13 : 17 11

11. Zryw Rzeczyca 10 2 3 5 19 : 21 9

12. Zorza Olcha 10 2 2 6 15 : 27 8

13. Unia Kunice Żary 10 2 2 6 24 : 38 8

14. Schnug Chociule 10 2 1 7 11 : 20 7

15. Stal Jasień 10 0 3 7 13 : 39 3

16. Korona Wschowa 10 1 0 9 11 : 39 3

Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)

ZAPASY Zawodnicy żarskiego 
Agrosu bardzo dobrze powalczyli 
w Radomiu.
III Puchar Polski Kadetów - Memoriał im. Władysła-
wa Miazio rozegrany w dniach 7-9 października był 
okazją do zaprezentowania umiejętności i walecz-
ności żarskich zapaśników. W klasyfikacji drużyno-
wej  na 46 startujących klubów, Agros zajął czwarte 
miejsce, razem z zapaśnikami z Radomia. Lepsze 
okazały się tylko reprezentacje Litwy, Raciborza  
i Ukrainy. 

- Nasi młodzi gladiatorzy zapaśniczej maty zdo-
byli na tej ważnej imprezie, trzy medale: srebro Piotr 
Siwak (100kg) i medale brązowe Jakub Płatek (76 kg) 
i Bartek Kuczmarski (85 kg). Piąte lokaty zajęli Kamil 
Nowak (63 kg) i Aleksander Płatek (85 kg) - informuje 
trener Agrosu Dariusz Kołacz. - Pozostali podopieczni 
trenerów Ryszarda Dynowskiego i Artura Mikołajczy-
ka stoczyli dobre walki i zdobyli doświadczenie, które 
zaprocentuje już niebawem.

Turniej był ważny choćby dlatego, że po jego 
zakończeniu trenerzy kadry narodowej będą dobierać 
zawodników na przyszłoroczne mistrzostwa Europy 
i Świata.

- Zapaśnicy Agrosu, którzy zajęli miejsca  
w pierwszej piątce, będą rywalizować o miejsca  
w składzie reprezentacji Polski na te najważniejsze 
imprezy przyszłego roku - mówi Dariusz Kołacz. ATB

Przywieźli 
medale

Na drugim miejscu podium w kategorii do 100 kg stanął 
Piotr Siwak fot. Andrzej BuczyńskiPromień II autorem pierwszej porażki Sparty fot. Andrzej Buczyński

WKS Łaz podarował 3 punkty łękniczanom fot. Andrzej Buczyński
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5.08
Teofila, Edwarda
Dzień Ratownictwa Medycznego

Alana, Fortunaty, Dominika
Światowy Dzień Normalizacji

Jadwigi, Teresy
Dzień Dziecka Utraconego

Ambrożego, Gawła
Światowy Dzień Chleba

Lucyny, Małgorzaty, Milawii
Międzynarodowy Dzień Walki 
z Ubóstwem

Łukasza, Juliana
Dzień Poczty Polskiej / Dzień 
Listonosza

Piotra, Ziemowita
Międzynarodowy Dzień Mediacji

Z KALENDARZA DYŻURY APTEK INFORMACJE - IMPREZY - WYDARZENIA

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

ŻAGAŃ - DYŻURY CAŁODOBOWE
13.10 - Apteka „Eskulap”, ul. Kopernika 3a
14.10 - Apteka „Pod Kotwicą”, ul. Pomorska 1
15.10 - Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Sło-
wiański 14
16.10 - Apteka „Pod Cisami”, ul. Kochanow-
skiego 10b
17.10 - Apteka „Europejska”, ul. Ks. Żaganny 23
18.10 - Apteka „Dbam o zdrowie” (Tesco)  
ul. Reymonta 2
19.10 - Apteka „W Rynku”, ul. Rynek 10
LUBSKO
13-15.10 Apteka „Słoneczna”, ul. Wrocławska 
87 (d. XX-lecia PRL) 
16-19.10 Apteka „Na Dobre i Na Złe”, ul. Śród-
miejska 1 (d. Popławskiego)
JASIEŃ POGOTOWIE PRACY
Apteka „Nowa”, ul. XX lecia 20 a
TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

13.10

14.10

15.10

16.10

17.10

18.10

19.10

TELEFONY

Telefony alarmowe
Telefon Ratunkowy - 112
Pogotowie Ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne - 991
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wod.-Kan. - 994

Straż Pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 
3772222; Lubsko - 68 3725210
Pogotowie Ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 
3672929; Lubsko - 68 3720390; 

Policja
Żary - 68 4763311; Żagań 
- 68 3681810; Lubsko - 68 
3720122; Jasień - 68 3710897; 

Szpitale
105 Kresowy Szpital Woj-
skowy z Przychodnią - Żary 
- 68 4707810; Żagań - 68 
4771214; Szpital Na Wyspie - 
Żary - 68 4757600;

Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 479 46 00 
lub 68 479 46 01 lub Dział Ob-
sługi Klienta - 68 479 46 44 

MPOiRD Żagań - 68 477 29 40 
lub Sekcja Obsługi Klienta 
- 68 477 37 29
ŻWIK Żagań - 68 377 39 75; 
obsługa klienta - 68 477 78 88 
ZWiK Żary - 68 479 46 10 lub 
68 479 46 11
PGKiM Lubsko - 68 457 77 00; 
zgłaszanie awarii po godzinie 
15:00 i w weekendy 
- 68 457 77 30.
LWiK Lubsko - 68 372 19 82 
lub Biuro Obsługi Klienta 
- 68 470 49 99 
Zakład Komunalny Jasień 
- 68 371 08 49 

PRZEWÓZ  OTWARTE 
MISTRZOSTWA 
KWALIFIKOWANEJ 
PIERWSZEJ POMOCY
Pierwsza edycja Otwartych Mistrzostw 
Kwalifikowanej Pomocy dla Jednostek OSP 
jest zaplanowana w sobotę, 14 paździer-
nika, w godz. 9:00-17:00 na terenie szkoły 
i hali przy szkole. Do godziny 14:00 będą 
czynne różne stoiska promujące zdrowie 
- będzie można np. zbadać poziom cukru, 
ciśnienie, nauczyć się udzielania pierwszej 
pomocy oraz porozmawiać z psycholo-
giem. Po godzinie 14:00 przyjdzie czas 
na posiłek i podsumowanie zawodów. 
Na godz. 16:00 zaplanowany jest pokaz 
pierwszej pomocy w wykonaniu strażaków 
z JRG OSP Przewóz, a po pokazie wręcze-
nie nagród.
Strażacy ochotnicy będą mogli sprawdzić 
swoje umiejętności i poszerzyć wiedzę na 
temat radzenia sobie w sytuacji z poszko-
dowanymi w wypadkach. 
Organizatorzy: Emila Pieńko, OSP Przewóz 
i Państwowa Straż Pożarna w Żarach ser-
decznie zapraszają wszystkich zaintereso-
wanych mieszkańców regionu do udziału 
w imprezie.

ŻARY POCZET WŁADCÓW 
POLSKI. WALDEMAR 
ŚWIERZY KONTRA JAN 
MATEJKO
Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej 
i  Dyrektor Oddziału 1 PKO Banku 
Polskiego w Żarach oraz Żarski Dom 
Kultury zapraszają na wernisaż wystawy: 
„Nowy poczet władców Polski. Waldemar 
Świerzy kontra Jan Matejko”. Wernisaż 
zaplanowany jest w poniedziałek, 16 
października o godz. 12:00 w Salonie 
Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu 
Kultury, Plac Rynek 17. PKO Bank Polski jest 
mecenasem pierwszego namalowanego 
w XXI wieku pocztu władców polskich. 
„Nowy poczet władców Polski. Świerzy 
kontra Matejko” to zbiór prac autorstwa 
światowej sławy grafika i ilustratora 
Waldemara Świerzego. Kolekcja obejmuje 
49 portretów polskich królów i książąt 
– od Mieszka I do Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. 
Wszystkie zebrane w kolekcji portrety 
powstawały na podstawie materiałów 
źródłowych, w oparciu o najnowszą wiedzę 
historyczną i z zachowaniem realiów epoki. 
Profesor Waldemar Świerzy namalował 
pełne kolorów prace, w odróżnieniu od 
rysowanych i czarno-białych dzieł Jana 
Matejki. Różni je także sposób prezentacji 
postaci - mistrz Matejko pokazał władców 
silnych i dostojnych, a Świerzy skupił się na 
ego. Jego prace pełne są ludzkich emocji, 
pasji i oddają charakter poszczególnych 
postaci. Portretom polskich władców 
autorstwa profesora Świerzego towarzyszą 
barwne opisy. 

ŻARY WYCIECZKA 
ROWEROWA DO PARKU 
W IŁOWEJ
W ramach Żarskiego Tygodnia Seniora 
oddział PTTK Powiatu Żarskiego Koło 
Turystyki Aktywnej PTTK „RYŚ” w Żarach 
zaprasza w poniedziałek, 16 października 
na: „Wycieczkę Rowerową do parku w Iło-
wej Żagańskiej”. Start spod siedziby PTTK. 
o godz. 10:00. Powrót ok. godz. 15:00. Tra-

sa ok 40 km. Wycieczka jest nieodpłatna. 
Członkowie PTTK są ubezpieczeni w ra-
mach opłaconej składki członkowskiej, 
pozostali ubezpieczają się we własnym 
zakresie. Wycieczkę prowadzi Przewodnik 
Lubuski – Elżbieta Łobacz-Bącal.

ŻARY WYCIECZKA PRZEZ 
PARK KRAJOBRAZOWY 
DOLINY BOBRU DO JELENIEJ 
GÓRY

Oddział PTTK Powiatu Żarskiego za-
prasza we wtorek, 17 października 
na wycieczkę pieszą - górską (łatwą 
i atrakcyjną) przez Park Krajobrazowy 
Doliny Bobru do Jeleniej Góry w ramach 
„Żarskiego Tygodnia Seniora”. Wyjazd 
z Żar autokarem, w dniu 17 października 
o godz. 7:00. z pl. Kard. Wyszyńskiego. 
Przyjazd do Żar ok. godz. 19:00. Trasa: 
Wieża książęca w Siedlęcinie, schr 
.”Perła Zachodu”- Borowy Jar - Jelenia 
Góra: Wieża Krzywoustego, Muzeum 
Karkonoskie 
Wpłata na rzecz organizatora: 85 zł. 
w tym: przejazd autokarem, ubezpie-
czenie NW, bilety wstępu, opieka pilota 
i przewodnika. Ilość miejsc ograniczona, 
o uczestnictwie decyduje kolejność 
wpłat. Wycieczkę prowadzi Przewod-
nik Elżbieta Łobacz – Bącal.Wycieczka 
odbędzie się niezależnie od warunków 
atmosferycznych a jej trasa może ulec 
zmianie z przyczyn niezależnych od 
organizatora.
Wszelkich informacji udziela i wpłaty 
przyjmuje: Biuro Oddziału PTTK w Ża-
rach, pl. Wyszyńskiego 11, we wtorki 
czwartki w godz. 12-14 tel. 68-374-2460 
lub w czasie i miejscu ustalonym telefo-
nicznie: 606-831-632

ŻARY AUTOKAROWA 
WYCIECZKA Z ŻAR DO ŻAR
Burmistrz Miasta Żary i Oddział PTTK Po-
wiatu Żarskiego zapraszają w czwartek, 
19 października na wycieczkę autokarową 
„Z Żar do Żar”. Zbiórka o godz. 8:30 przed 
ratuszem. Powrót ok. godz. 14:00. W pro-
gramie: Muzeum Śląsko-Łużyckie, Strefa 
Ekonomiczna, Wieże w Zielonym Lesie 
- Kompleks sportowo-rekreacyjny Syrena 
- Basen ul. Źródlana, gdzie odbędzie się 
zakończenie z niespodziankami i poczę-
stunkiem. Wpłata na rzecz imprezy: 5 zł. 
Impreza jest dofinansowana przez Burmi-
strza Miasta Żary. Ilość miejsc ograniczo-
na, o uczestnictwie decyduje kolejność 
wpłat. Informacje i wpłaty - kontakt pod 
nr tel. 602 777 969. Wycieczka odbędzie 
się niezależnie od warunków atmosfe-
rycznych a jej trasa może ulec zmianie 
z przyczyn niezależnych od organizatora.

Podjadanie miedzy 
posiłkami niszczy 
organizm. To jeden 
z głównych grzechów 
żywieniowych jakie 
popełniamy.

Wielu ludzi nawet przed pierwszym po-
siłkiem coś je, nie mówiąc już o posiłkach 
w ciągu dnia. Robimy to często nieświado-
mie, nie wiedząc, że ma to niszczący wpływ 
na nasz organizm. Słyszymy często w me-
diach jak dietetycy trąbią, że nie powinniśmy 
podjadać między posiłkami, ale nie wiemy 
dlaczego, pierwsza myśl to dlatego, że tyjemy 
od podjadania, ale dlaczego tyjemy? Otóż 
Każde pożywienie spożyte przed strawieniem 
wcześniejszego posiłku zatrzymuje, a tym 
samym wydłuża cały proces trawienia. W ten 
sposób żołądek nigdy nie odpoczywa. Nie 
trudno sobie wyobrazić jakie byłoby nasze 
samopoczucie, gdybyśmy pracowali przez 
20 godzin dziennie przez tydzień, rok? Oto 
kilka eksperymentów jakie przeprowadzili 
naukowcy, które pomogą zrozumieć problem. 

Aby sprawdzić czas potrzebny na 
wypróżnienie żołądka po posiłku, eksperci 
dokonali prześwietlenia tego organu. Zwykle 
żołądek potrzebuje 2,5-4 godzin na strawienie 
posiłku. Przeprowadzono testy na osobach, 
które zjadły pełnowartościowe śniadanie. 

Stwierdzono, że w czasie krótszym niż 4,5 
godziny żołądki badanych osób były puste.

Kilka dni później tym samym oso-
bom podano identyczne śniadanie, a dwie 
godziny później jednej z tych osób podano 
małą porcję lodów. Zauważono, że 6 godzin 
po śniadaniu pokarm ze śniadania ciągle 
zalegał w żołądku tej osoby. Inna osoba 2 
godziny po śniadaniu zjadła kanapkę z ma-
słem orzechowym. Dziewięć godzin później 
pokarm ze śniadania nadal zalegał w żołąd-
ku. Trzeciej osobie jak pozostałym śniadanie 
o godzinie 8.00 i dwa razy przed i dwa razy 
po południu, tej samej osobie podano kawa-
łek batona czekoladowego. Stwierdzono, że 
o godzinie 21.30 czyli aż 13,5 godziny po 
śniadaniu ponad połowa pokarmu ze śnia-
dania zalegała jeszcze w żołądku. Odkryto 
również, że spożycie nawet małej porcji 
orzeszków ziemnych opóźnia proces tra-
wienny aż do 11 godzin po śniadaniu.

Widzimy więc, że podjadanie między 
posiłkami nie współdziała z naszym orga-
nizmem. Niszczy normalną pracę naszego 
organizmu i osłabia nasz umysł, ciało oraz 
negatywnie wpływa na nasze emocje. Właś-
ciwym rozwiązaniem byłoby jedzenie trzy 
razy dziennie i picie wody między posiłkami. 
Nie jest błędem także rozłożenie naszego co-
dziennego menu na 5 małych, ale regularnych 
posiłków, oczywiście bez podjadania między 
nimi. oprac. MK

Podjadanie między posiłkami
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W KINIE I W TEATRZE

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

TWÓJ VINCENT (biograficzny/animacja)
od 13.10 do 16.10 oraz 18.10 i 19.10 - godz. 16:30; 17.10 – godz. 15:30 

LINIA ŻYCIA (thriller)
od 13.10 do 16.10 oraz 18.10 i 19.10 – godz. 20:00; 17.10 – godz. 21:30

THE SQUARE (komedia)
17.10 – godz. 19:00

DWIE KORONY (dokumentalny)
od 13.10 do 16.10 oraz 18.10 i 19.10 – godz. 18:15; 17.10 – godz. 17:15

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

BOTOKS (thriller)
od 13.10 do 19.10: (2D) – godz. 12:00, 13:10, 14:50, 16:00, 17:40, 19:00, 
20:30, 21:50; 19.10 – godz. 12:00, 13:10, 16:00, 17:40, 19:00, 20:30, 21:50

BLADE RUNNER 2049 (sci-fi/thriller)
od 13.10 do 19.10: (2D NAP) – godz. 11:15, 15:15, 18:30, 20:15, 21:45; 
19.10 – godz. 10:55, 15:15, 18:30, 21:45

PIERWSZY ŚNIEG (kryminał/dramat)
od 13.10 do 19.10: (2D NAP) – godz. 12:30” 15:00, 17:30, 20:00, 22:30; 
19.10 – godz. 12:40, 15:00, 17:40, 20:00, 22:30

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

SZKLANA MENAŻERIA
13.10 – godz. 19:00, 15.10 – godz. 18:00

DI, VIV I ROSE (Spektakl gościnny – Teatr Capitol z War-
szawy)
14.10 – godz. 19:00

AKADEMIA PANA KLEKSA
13.10– godz. 09:30 i 11:30, 15.10 – godz. 12:00, 17.10 – 19.10 – godz. 09:30

M

KRZYŻÓWKA

Siedziba spółki: Moja Gazeta Sp. z o.o., 
ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary
Redakcja: ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary, redakcja@moja-gazeta.info 
Sekretariat: tel. 68 374 64 59, sekretariat@moja-gazeta.info
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Paweł Skrzypczyński, tel. 519077784. 
Współpraca: Halina Gola (foto), Andrzej Buczyński, Jan Mazur

Dział reklamy: Patrycja Kielbowicz, tel. 519-077-782, 
patrycja.kielbowicz@moja-gazeta.info; reklama@moja-gazeta.info; tel. 519-077-205 
Skład: Andrzej Buczyński
Druk: Drukarnia Polska Press, Nakład: 6.000 (tygodniowo)
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów nie zamówionych 
nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24
  

25 26    

AUTOREKLAMAREKLAMA



32 13 października 2017      MojaGazetaREKLAMA
REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

AUTOREKLAMA

Zareklamuj się u nas
w największym bezpłatnym tygodniku w regionie

Twoja reklama na naszych łamach
dotrze do tysięcy potencjalnych klientów

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

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


